
Waar ligt Central Park
In de jonge wijk Rijnhuizen wordt Central Park gebouwd. In Rijnhuizen worden circa 2.500 nieuwe woningen gerealiseerd, 

er wonen straks circa 5.000 mensen. De ontwikkeling van Rijnhuizen is in 2014 gestart met de door de Gemeente 

Nieuwegein uitgebrachte gebiedsvisie ‘Mooi Rijnhuizen’. Voorheen was Rijnhuizen beter bekend als Plettenburg, 

een locatie met voornamelijk kantoren. Nu wordt deze omgeving getransformeerd naar een parkachtige wijk waar 

het fi jn wonen is, met ruimte voor kantoren en nieuwe ondernemers. 

Er komt in de wijk een supermarkt aan de Edisonbaan, in het project Rhijn. De gemeente houdt ook rekening met 

ruimte voor een basisschool, gezondheidscentrum en eventueel een buurthuis. 

Vanaf Central Park is het 6 minuten rijden naar het winkelcentrum, de bushalte ligt op 2 minuten lopen, het park 

op 7 minuten lopen, een school op 5 minuten lopen, het restaurant op 10 minuten lopen en het ziekenhuis op 

7 minuten autorijden. 

De bouwlocatie van Central Park ligt tegenover Marconibaan 2 in Nieuwegein. 

Meer informatie over Rijnhuizen is te vinden op de locatiewebsite: www.clubrhijnhuizen.nl. 

Hoeveel woningen komen er in Central Park
Totaal komen er 136 appartementen en 1 commerciële ruimte in dit kwalitatief hoogstaande project. De appartementen 

zijn verdeeld: 79 koopappartementen, 41 sociale huurappartementen en 16 huurappartementen in het lage 

middensegment. Er is veel aandacht aan verduurzaming besteed, ‘Re-Energize Together’.

Uniek is dat er op het dak van het gebouw een hardloopbaan en een buitenfi tness worden gerealiseerd.

Wat voor soort woningen komen er
Central Park biedt 17 verschillende type appartementen aan, verdeeld over 5 woonlagen. Voornamelijk twee- en 

driekamerappartementen, maar ook vier-kamerappartementen. Alle appartementen hebben een eigen buitenruimte; 

een balkon of loggia. Er zijn twee liftinstallaties aanwezig. Onder het gebouw bevindt zich de half verdiepte parkeergarage 

met 109 parkeerplaatsen en twee inritten. Er zijn twee algemene fi etsenbergingen. Er wordt ruimte gereserveerd voor 

5 deelauto’s buiten bij het complex aan de openbare weg.
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Voor de verschillende indelingsvarianten, oppervlaktes en prijsindicatie verwijzen wij je graag naar de woningselector op 

de website www.levenincentralpark.nl.

Wat is de status van het project momenteel
De verkoop is gestart. Tot en met vrijdag 18 november 13.00 uur kun je je inschrijven voor de eerste toewijzing via het 

digitale inschrijfformulier op de website. Mocht je moeite hebben met de digitale inschrijving, dan kun je bij de makelaars 

terecht, zij helpen je met inschrijven en met het beantwoorden van je vragen.

Op maandag 21 november wijst het verkoopteam de appartementen toe volgens de toewijzingsprocedure.  

Na 21 november is het natuurlijk ook nog mogelijk om in te schrijven, dan kijken we naar welke appartementen op dat 

moment beschikbaar zijn. 

Geldt voor Central Park nieuwe regelgeving aangaande opkoopbescherming?
Ja sinds 4 mei 2022 geldt in de gemeente Nieuwegein opkoopbescherming voor woningen. Bent u na 3 mei 2022 eigenaar 

geworden of wordt u eigenaar van een woning met een WOZ-waarde tot € 487.000,- Dan mag u uw woning niet binnen 

4 jaar na aankoop laten gebruiken door anderen. Dit is om zo veel mogelijk koopwoningen beschikbaar te houden voor 

woningzoekenden.

Kijk voor meer informatie op: www.nieuwegein.nl/vergunningen/verhuur

Wie zijn de architecten?
Klunder Architecten uit Rotterdam.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Tijdens de eerste fase heb je contact met de makelaar. Na de aankoop van het appartement krijg je een kopersbegeleider 

toegewezen. De kopersbegeleider begeleidt in het maken van keuzes voor meer- en minderwerk en is jouw vaste 

aanspreekpunt tijdens de bouw.

AANKOOPPROCES
Hoe meld ik me aan als geïnteresseerde?
Inschrijven voor Central Park gaat volledig digitaal via de website. Dit doe je door een account aan te maken op de 

website. Vervolgens log je in op je account en vul je het digitale inschrijfformulier in. Vergeet niet om onderaan op de 

vierde pagina op ‘inschrijven’ te klikken, dan pas komt de inschrijving bij ons binnen! Per mail ontvang je een bevestiging 

van de inschrijving. Als je een appartement krijgt toegewezen, word je gebeld door de makelaar en hoor je op welk 

appartement je een optie hebt. Er volgt een verkoopgesprek waarin alle verkoopdocumentatie wordt toegelicht. 

Daarna volgt er een afspraak met de makelaar om de overeenkomsten te tekenen. 

Op dit moment loopt de inschrijving voor het project nog. Tot vrijdag 18 november 13.00 uur kun je je inschrijven waarna 

op maandag 21 november de toewijzing plaatsvindt. Uiterlijk 23 november worden de kandidaten die een bouwnummer 

hebben toegewezen gekregen gebeld. Kandidaten die geen bouwnummer hebben toegewezen gekregen, 

ontvangen een e-mail. 

Wat is een optie?
Een optie is een reservering van een appartement exclusief voor een kandidaat voor een afgesproken periode. Tijdens 

deze periode kun je al jouw vragen stellen en word je in de gelegenheid gesteld het appartement aan te kopen. Een optie 

wordt veelal voor een maximale periode van 1 week aangeboden, maar is altijd in overleg. Het kan altijd voorkomen dat 

een bouwnummer dat onder optie staat weer beschikbaar komt.



Als ik een optie toegewezen heb gekregen, zit ik er dan direct aan vast?
Een optie is vrijblijvend. Het betreft dus alleen de mogelijkheid om het appartement te kopen. Indien je er voor kiest om 

de koop- en aanneemovereenkomst niet te ondertekenen en afziet van aankoop, dan zit je nergens aan vast.

Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ook nog 
een bedenktijd
Na het ondertekenen en ontvangen van de door beide partijen getekende koop- en aannemingsovereenkomst heb je 

een bedenktijd van één kalenderweek. Tijdens deze week kan je de overeenkomst zonder opgaaf van reden ontbinden. 

Na deze wettelijke bedenktijd kun je de overeenkomst alleen ontbinden op basis van het financieringsvoorbehoud, welke 

hieronder in de FAQ nader is toegelicht.

Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)
Je koopt het appartement vrij op naam (v.o.n.). De aankoopprijs is inclusief belasting (21% btw) en inclusief de 

notariskosten voor de overdracht. Dit betekent dat je als koper geen extra kosten voor de overdracht van het appartement 

betaalt, bovenop de koopsom. Het laten passeren van de hypotheekakte bij de notaris dien je wel zelf te betalen.

FINANCIEEL
Wanneer moet ik mijn hypotheek rond hebben
Nadat je de koop- en aanneemovereenkomst hebt getekend, kun je een hypotheek aanvragen. Indien je dit hebt 

opgegeven als voorwaarde is in de overeenkomsten is een voorbehoud financiering voor 2 maanden opgenomen.  

Na het gesprek met de bank of financiële instelling wordt er een hypotheekofferte uitgebracht. Zodra de bouw van het 

appartement definitief doorgaat, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te tekenen. 

Op dat moment wordt de hypotheekofferte verzilverd en omgezet in een hypotheek. Wij adviseren je om op tijd met de

financiering aan de slag te gaan, tenslotte wil je dit uiteraard zo spoedig mogelijk geregeld hebben zodat je de zekerheid 

van financiering hebt.

Stel dat ik mijn hypotheek niet rond krijg, zit ik dan aan de koop vast
Het is mogelijk als je een hypotheek nodig hebt hier In de koop- en aannemingsovereenkomst een ontbindende 

voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek voor op te nemen. Als je onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, 

kun je binnen een periode van twee maanden na aankoop de overeenkomst ontbinden. Daarnaast wordt er ook een 

maximale maandlast opgenomen op basis waarvan je de overeenkomst kan ontbinden.

Wanneer start ik met betalen?
De V.O.N.-prijs bestaat uit twee delen; de grondkosten en de aanneemsom. De grondkosten betaal je in één keer bij de 

notaris bij de levering. Vervolgens betaal je het resterende gedeelte (de aanneemsom) in een aantal termijnen. Op welke 

momenten je de facturen ontvangt, vind je in het schema in de aannemingsovereenkomst. De factuur die je daarvoor 

ontvangt betaal je uit het bouwdepot. Koop je het appartement als de bouw al wat verder gevorderd is? Dan betaal je  

bij de notaris de grondkosten plus de reeds vervallen termijnen. Daarna geldt het termijnschema weer. 

 

Moet ik nog rekening houden met extra kosten als ik een appartement koop?
Houd bij het kopen van een nieuwbouwwoning altijd rekening met extra kosten. Zo heb je bijvoorbeeld kosten voor het 

afsluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Tevens dient er hypotheekrente tijdens de bouw betaald 

te worden, hierover kan een financieel adviseur meer toelichten. Daarnaast heb je ook nog kosten voor de afwerking en 

inrichting van je woning. Denk daarbij aan meer- en minderwerk en aanpassingen aan de standaard keuken en/of  

het sanitair. 



Wat is een financiële check?
Wij vragen vooraf om een financiële check, deze is niet verplicht, maar helpt zowel ons als jou om een goed beeld te 

krijgen of een appartement van jouw voorkeur financieel haalbaar is. Daarom hebben inschrijvers die een financiële check 

meesturen bij het inschrijfformulier onze voorkeur. Onze samenwerkingspartners helpen je graag verder met het opmaken 

van een financiële check.

Kan ik gebruik maken van Nationale Hypotheek Garantie NHG
In 2023 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar € 405.000,-. In 2022 was de grens € 355.000,-. Door deze 

verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). NHG biedt 

een vangnet als mensen te maken krijgen met gedwongen verkoop of restschulden. De hypotheekadviseur kan een 

uitgebreide toelichting geven.

In het kort:

• krijg korting op je hypotheekrente;

•       mocht je de woning buiten jouw schuld moeten verkopen en brengt deze minder op dan de hypotheek? Dan wordt 

deze restschuld jou in de meeste gevallen kwijtgescholden;

• financier verduurzamingsmaatregelen mee tot 106% van de woningwaarde;

• verhoog je bestaande hypotheek voor bijvoorbeeld een verbouwing;

• Veel mogelijkheden bij veranderingen in je situatie.

Wanneer ga ik naar de notaris?
Zodra aan alle opschortende voorwaarden uit de koop- en aanneemovereenkomst is voldaan, word je hiervan op de 

hoogte gesteld en worden de voorbereidingen getroffen voor de overdracht van de grond bij de notaris. De prognose is 

Q1 2023.

Kan ik ook mijn eigen notaris kiezen?
Het is niet mogelijk om een eigen notaris te kiezen voor het passeren van de leveringsakte. Wel kan je een eigen notaris 

kiezen voor het passeren van de hypotheekakte. Dit is echter niet praktisch, omdat je dan naar twee notarissen moet.

PROJECTINFORMATIE
Waar kan ik parkeren?
Onder het appartementengebouw bevindt zich een half verdiepte parkeergarage met 109 parkeerplaatsen. Er zijn 2 inritten 

voorzien van een speedgate.

Komen er ook deelauto’s
Ja, er komen 5 deelauto’s.

Komen er oplaadpunten voor elektrische auto’s?
Ja, er worden voorbereidingen voor oplaadpunten in het project aangebracht.

Komen er ook huurappartementen in het project?
Ja, in Central Park komen 41 sociale huurappartementen en 16 appartementen in het lage midden segment.

Zijn de appartementen duurzaam?
De appartementen in Central Park voldoen aan de eisen van BENG, berekend volgens de NT8800. Daarmee zijn de 

appartementen hoogwaardig geïsoleerd en met een lage energievraag.



De appartementen van Central Park worden voorzien van een warmtepomp. Elk appartement heeft een individueel binnendeel 

en een gezamenlijk buitendeel, te weten een collectieve bron. De binnenunit van de warmtepompinstallatie heeft een 

geïntegreerde boiler voor het warme tapwater. De appartementen zijn voorzien van laagtempratuurverwarming te weten 

vloerverwarming.

Het ventilatiesysteem in het appartement bestaat uit een balans-ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Op het dak van het gebouw worden PV-panelen geplaatst ten behoeve van de algemene ruimtes.

Door een landschapsarchitect wordt een ontwerp gemaakt voor een dak- en binnentuin. Het dak is een retentiedak met 

daktuin en waterbuffer.

DE APPARTEMENTEN
Is mijn favoriete appartement nog beschikbaar?
Op de website kun je via de Woningselector de status van jouw favoriete appartement zien. Een appartement kan beschikbaar 

(groen) zijn, onder optie (oranje) staan of verkocht (rood) zijn. Neem gerust contact op met de makelaar als je vragen hebt over 

de beschikbaarheid van een van de appartementen. Dit kan per mail of telefonisch.

Hebben de appartementen een buitenruimte? Wat is de ligging?
Alle appartementen hebben een (inpandige) loggia of (uitkragend) balkon. De ligging en type van de buitenruimte kun je zien 

op de interactieve Woningselector.

Zit er een keuken bij de prijs inbegrepen?
Ja, een keuken van Bruynzeel is standaard meegenomen als onderdeel van de koopsom. 

Waar kies ik de keuken uit?
De basiskeuken komt uit de showroom van Bruynzeel in Utrecht. In overleg met de aankoopadviseurs is de keuken nog naar 

wens, met bijbetaling, te upgraden.

Hoe worden de badkamer en toiletruimte opgeleverd?
Jouw nieuwe appartement wordt opgeleverd compleet met sanitair en tegelwerk in badkamer en toilet. Dit pakket is op het 

project afgestemd en bestaat uit sanitair waarbij je kiest uit verschillendevloer- en wandtegels. Tegen een meerprijs kun je 

kiezen voor alternatief sanitair en tegelwerk. Hoe je badkamer is afgewerkt vind je terug in de Technische Omschrijving.

Is er een gasaansluiting in de woning?
De appartementen worden gasloos gebouwd en hebben dus geen gasaansluiting. Koken doe je daarom elektrisch.

Krijgt het appartement vloerverwarming?
Ja, alle appartementen zijn voorzien van vloerverwarming. De temperatuur is in elke kamer afzonderlijk in te stellen.

Wat is een technische omschrijving?
In de technische omschrijving wordt in het kort omschreven hoe de appartementen worden samengesteld, afgewerkt en wat je 

in de verschillende ruimten mag verwachten. De technische omschrijving is onderdeel van de contractstukken bij de koop van 

het appartement. De inhoud is nauwkeurig en met zorg samengesteld.

Hoe energiezuinig zijn de appartementen?
De appartementen in Central Park voldoen aan de eisen van BENG, berekend volgens de NT8800. Daarmee zijn de 

appartementen hoogwaardig geïsoleerd en met een lage energievraag. 



Welke opties kan ik kiezen voor mijn woning?
Je kunt kiezen uit verschillende opties voor jouw appartement om zo van een huis een thuis te maken. Welke opties dit zijn zie 

je, zodra deze beschikbaar zijn, in de optielijst onder ‘Downloads’. 

Welke vrijheid is er voor kopers om aanpassingen te doen aan de inrichting?
Er zijn zeker diverse aanpassingen mogelijk, zodra de verkoop start publiceren wij een optiekeuzelijst waarin alle 

mogelijkheden duidelijk worden aangegeven.

Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?
Je bent straks samen met de andere eigenaar-bewoners mede-eigenaar van het appartementengebouw. Om het onderhoud en 

beheer hiervan te borgen, wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud 

en beheer van het gebouw en de gemeenschappelijke delen. Als koper word je, samen met de andere eigenaren, lid van

de VvE. Bij het lidmaatschap van de VvE horen servicekosten.

Wat houdt appartementsrecht in?
Je bent samen met je buren eigenaar van het gebouw met een exclusief gebruiksrecht voor het appartement waarin je woont. 

Om een appartementsrecht los te kunnen verkopen, is het nodig dat  het privé- en het gemeenschappelijk eigendom juridisch 

wordt gesplitst. De notaris maakt daarom een splitsingsakte.

Ga ik servicekosten betalen?
Indien je een appartementsrecht koopt ga je maandelijks servicekosten betalen. Servicekosten zijn de kosten die je betaalt 

aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) voor het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes. Alle leden van 

de VvE dragen servicekosten af. Hoe hoog de servicekosten bedragen is afhankelijk van het aandeel van het in het geheel. Hoe 

groter het appartement, des te hoger zijn de servicekosten.

BOUWPROCES
Wanneer wordt er gestart met de bouw?
De prognose op dit moment is dat de bouw in Q1 2023 zal gaan starten. Zodra er een hoerabrief (bericht van doorgang project) 

verstuurd wordt, start de bouw.

Wie bouwt de woningen?
Bouwbedrijf Pennings bouwt de appartementen. Je sluit de aannemingsovereenkomst ook met deze partij.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van de bouw?
Is de bouw gestart en heb je een appartement gekocht? Dan ontvang je met regelmaat een update inzake de voortgang via de 

kopersbegeleider.

Welke zekerheid heb ik dat mijn huis wordt afgebouwd?
De aannemer bouwt alle appartementen onder de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van een appartement 

heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goed appartement. Verder weet je dat jouw appartement gegarandeerd wordt 

afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat 

eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Voor uitgebreide informatie: www.swk.nl.

Heb ik garantie op het appartement en zo ja hoe lang?
Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is 

vastgelegd in de garantieregeling van SWK.



Wat is SWK garantie?
Jouw appart ement wordt gebouwd met SWK garantie. Dat is � jn, want met het SWK garantie cert i� caat ben je voor 

verschillende zaken gedekt. SWK is erop gericht om technische en � nanciële risico’s te beperken en de kwaliteit van het 

nieuw te bouwen appart ement te verhogen. Als bewijs hiervan krijg je een garantiecert i� caat van SWK toegestuurd vlak 

voordat je naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht.

Wil je hier meer over weten? Ga dan naar de website van SWK: www.swk.nl/kopers/cert i� caat.

Is het mogelijk om mijn appartement in aanbouw te bezichtigen?
Ja, uiteraard proberen wij de kopers zoveel mogelijk te betrekken in het bouwproces. Er worden derhalve enkele momenten 

ingepland om het bouwterrein te betreden, bijvoorbeeld bij start  bouw  en enkele andere mijlpalen tijdens de bouw. 

Deze momenten worden vanuit de aannemer gecommuniceerd. Het is helaas niet mogelijk om op ieder gewenst moment 

het terrein te betreden.

Wanneer wordt mijn appartement opgeleverd?
Zolang de bouw nog bezig is kunnen wij niet met zekerheid zeggen wanneer er wordt opgeleverd. Hiervoor kunnen wij 

dus alleen een opleverindicatie afgeven. Uitgaande van een bouwtijd van circa 2 jaar kan ergens vanaf begin 2025 de 

oplevering plaatsvinden. De de� nitieve opleveringen kunnen gaandeweg de bouw steeds preciezer worden aangegeven 

door de aannemer.

Verkoopinformatie:

LICP.NL

Maliebaan 48
3581 CS  Utrecht

030 – 234 00 08
utrecht@burgersdijk.com

Meerndijk 7 
3454 HM  De Meern

030 – 677 60 00
nieuwbouw@beumer.nl


