
De ervaren keukenontwerpers van Eigenhuis Keukens in 
het nabijgelegen Hoofddorp hebben in nauwe 
samenwerking met de architect van De Scheepmaker 
gekeken welke keukenopstelling het beste past. 
Looproutes, zichtlijnen en natuurlijk lichtinval spelen 
daarbij een belangrijke rol. Een keuken in een hoek, een 
L-vorm of een rechte keuken. Elke woning maatwerk en 
luxe kwaliteit.

De luxe keukens zijn uitgerust met Siemens-apparatuur 
en een duurzaam composiet stenen werkblad.

Een moderne greeploze front in hoogglans uitvoering.
Maxiline-onderkasten geven een fraaie hoge corpus met 
lage plint en meer kastruimte.

 Individuele wensen omtrent opstelling en uitvoering zijn 
uiteraard mogelijk en kunnen met de keukenadviseurs 
van Eigenhuis Keukens besproken worden.

Woningen
A11, B12, C13, D14, E'15, F'16, G17, I19, J20, A21, B22, 
C23, D24, E25, F26, G27, I29, J30, A31, B32, C33, 
D34, E35, F36, G37, I39, J40, L42, I44, J45, N47, 
L48, I50, J51, O52



Dicks bestaat sinds 1908 en heeft in ruim honderd jaar 
enorme ervaring verkregen. En als het even kan in 
samenwerking met andere specialisten en merken als 
Not Only White en Dornbracht. Bekijk de prachtige 
badkamers in de grootste showroom van 
Kennemerland op 5 minuten van De Scheepmaker.

Tegels kunnen op gewenste wijze gelegd worden. 
Halfsteens, blokverband of tegelverband.

Een tweepersoons vrij hangend badmeubel creëert 
een ruimtelijk gevoel.

De sanitaire ruimten worden uitgevoerd met luxe en 
duurzame materialen en elementen.

Woningen
A11, B12, C13, D14, E'15, F'16, G17, I19, 
J20, A21, B22, C23, D24, E25, F26, G27, 
I29, J30, A31, B32, C33, D34, E35, F36, 
G37, I39, J40, L42, I44, J45, N47, L48, 
I50, J51, O52



Al sinds 1959 is Sjartec niet alleen leverancier van 
prachtig design sanitair. De interieurarchitecten van 
Sjartec ontwerpen in samenspel met bewoners en 
architecten maatwerk badkamers. Sjartec is de 
geselecteerde partner van De Scheepmaker voor de 
penthouseappartementen en de andere woningen in 
het hogere prijssegment. 

Prachtige vrijstaande baden.

In de wand weggewerkte douchegarnituur.

Grote vloertegels in meerdere kleuren voor een 
ruimtelijk effect.

Wandtegels in meerdere kleuren verkrijgbaar.

De showroom van Sjartec ligt in Leiden op de 
Flevoweg 2. 

Woningen
kadewoning 08
H18, H28, H38, K41, H43, M46, H49, P53, H54, Q55



Hotel Intel
Zaandam

Thialf stadion

Samos, Amsterdam

Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. is de bouwer van de 
Scheepmaker. Het bouwbedrijf uit Hoorn heeft al bijna 
100 jaar ervaring. Meer dan 140 medewerkers realiseren 
grote en kleine, bekende en minder bekende projecten 
in Nederland. Van ijsbaan tot stadhuis en van 
kantoorgebouw tot woningen. En als het moet ook van 
kantoren naar woningen of vice versa.

Gelijktijdig aan het tekenen van het koopcontract, 
tekent men de aannemingsovereenkomst met Heddes 
met opdracht voor de bouw van de woning.
Na tekenen krijgen de kopers toegang tot hun eigen 
woningdossier, genaamd HomeDNA. Dit is een online 
platform waarin met alle betrokken partijen 
gecommuniceerd kan worden. 

Uiteraard vinden er ook persoonlijke gesprekken 
plaats met één van de kopersbegeleiders van Heddes. 
Angela van Pijkeren is de kopersbegeleider voor 
De Scheepmaker. 

Naast de standaardopties zijn nog persoonlijke keuzes 
om de woning op maat te maken.

Hilton, Amsterdam

Alphen aan de Rijn



Maak vrijblijvend een afspraak met Parfier of Bèta!
 
Voordelen voor kopers in De Scheepmaker
· Speciale nieuwbouw- en duurzaamheidkortingen
 op hypotheken
· Lagere projectrente voor De Scheepmaker
 
Wij hebben voor De Scheepmaker aantrekkelijke 
afspraken kunnen maken met geldverstrekkers. 
Door onze onafhankelijke positie bereiken we meer 
dan alleen de bekende bancaire aanbieders die zich 
puur richten op het eigen assortiment. Profiteer en 
wandel eens binnen bij één van de financiële 
adviseurs op de Zijlweg.

Bèta Financiële Diensten is een allround 
hypotheekadvieskantoor. Geheel kosteloos en 
vrijblijvend berekenen wij voor u wat uw 
mogelijkheden zijn voor De Scheepmaker. De kosten 
van het eerste gesprek nemen wij voor onze rekening. 
U betaalt ons pas als wij u daadwerkelijk hebben 
kunnen helpen met het afsluiten van uw hypotheek 
of verzekeringen.
 
Bèta Financiële Diensten is gevestigd op de Zijlweg 61 
te Haarlem, aan de rand van het centrum.
 
023 – 8 200 300
info@betafd.nl
www.betafd.nl

Parfier is uw bureau voor financieel advies. Parfier 
adviseert en realiseert uw financiële zaken. Altijd 
doordacht en pragmatisch. Dankzij het actuele 
Persoonlijke Jaarverslag® in onze online omgeving 
heeft u altijd een compleet beeld van uw huidige 
financiële situatie. Wij bestaan sinds 1999 en zijn 
gevestigd op de Zijlweg 1.
 
023 – 5112590
info@parfier.nl  
www.parfier.nl

Financieel
advies

hypotheken & verzekeringen



Inspiratie ligt om de hoek. 
In de showroom van Bulthaup aan de Zijlsingel 
in Haarlem zijn veel stijlvolle uitvoeringen en 
opstellingen te vinden, die in samenspraak met onze 
interieurarchitecten naar wens kunnen worden 
ontworpen. Slimme oplossingen, duurzame kwaliteit 
en een tijdloos design kenmerken dit Duitse merk dat 
al sinds 1949 bestaat.

De penthouses en appartementen in het hogere 
segement worden uitgevoerd met een 
Bulthaup-keuken inclusief Neff-apparatuur.

Woningen
kadewoning 08
H18, H28, H38, K41, H43, M46, H49, P53, H54, Q55



Wát een uitzichten!
De markante ligging op de kruising van 
spoor en Spaarne, tussen de oude stad en 
de Koepel verzekert elke woning van een 
eigen unieke beleving. De buitenruimtes in 
De Scheepmaker zijn overdekt waardoor je 
het buitenseizoen verlengt. Elk moment is 
een buitenmoment.

De living en keuken sluiten aan op de 
balkons en dakterrassen. Ramen tot aan 
de grond en in veel gevallen vouwpuien en 
anders schuifdeuren, trekken binnen en 
buiten samen.

Buitenruimtes lopen op tot maar liefst 
70 m2 bij de penthouses.



De Scheepmaker heeft vier kanten met 
woningen. En elk van die kanten heeft een 
eigen zicht op de stad. Over het Spaarne, 
maar ook over de oude binnenstad, het 
treinstation met zijn dynamiek of juist de 
oostkant van Haarlem met zijn stoere 
Koepelgevangenis. De Scheepmaker: 
zoveel woningen, zoveel uitzichten! 

A room with a view



De omgeving

De omgeving wordt autoluw 
gemaakt, met een mooie kade 
waar het plezierig wandelen is. 
Naar de toekomst is de optie 
opengehouden dat je onder de 
spoorbrug door kunt lopen. In de 
Windasstraat is nog ruimte voor 
een speelplek voor kinderen.

Aan de Kelderwindkade staan 
straks Lindes, evenals verderop 
langs de kade en aan de 
Windasstraat kleine boompjes 
met een karakteristieke bloei.

De gebruikte materialen zijn 
natuurlijk, duurzaam en warm. 
De verlichting is een knipoog 
naar het verleden.

Kelderwindkade

Windasstraat

Lindes

Bloesembomen

HarmenjanswegKlinkers
dikformaat



Start verkoop

Inschrijfperiode

Toewijzingsperiode

Verkoopgesprekken

Start sloop & sanering

Start bouw

Oplevering

(beoogde datum)

eerste woningen!

zaterdag 
30 sept

t/m 12 okt
2017

tot ± eind 
okt 2017

Bovenstaande planning is onder voorbehoud

met de makelaar, 
notaris & aannemer

1e kwartaal
2018

2e kwartaal
2018

2e helft
2019

Planning



Veilig parkeren

Parkeren wordt in De Scheepmaker opgelost in 
het gebouw. De stallingsgarage bestaat uit drie 
lagen, waarvan de parkeerplaatsen op de begane 
grond en de eerste verdieping direct vanaf de 
straat bereikbaar zijn. Tussen de eerste en tweede 
parkeerlaag is een snelle en moderne autolift 
voorzien. De verkoopprijzen zijn gebaseerd op 
welke parkeerlaag en precieze plek de 
parkeerplaats te vinden is.

Deelauto’s
In het gebouw zijn straks max. drie 
deelauto’s opgenomen voor de 
bewoners. De kosten van de drie 
parkeerplaatsen en het gebruik van 
de autolift door de deelauto’s is 
opgenomen in de servicekosten van 
de 55 kopers. De kosten zoals 
benzine (bedrag per kilometer) en 
afkoop eigen risico zullen door de 
gebruiker van de deelauto worden 
betaald aan de exploitant van de 
deelauto.

Inrit
straatniveau

Oprit

Autolift

Begane
grond

Parkeer
laag 1

Parkeer
laag 2

Parkeerplaats inclusief
De woningen in De Scheepmaker 
worden verkocht inclusief een 
parkeerplaats.

Er is tegen meerprijs een beperkt 
aantal grotere parkeerplaatsen 
beschikbaar. Parkeerplaatsen 
worden zoveel mogelijk toegewezen 
op voorkeur. 



Duurzaam en zuinig

De Scheepmaker voldoet aan de allernieuwste eisen met betrekking tot 
duurzaamheid.
 
Zo wordt er gebruik gemaakt van zonnepanelen en in een aantal woningen 
ook van warmteterugwininstallaties (wtw).
 
Op de platte daken die zichtbaar zijn ligt mos sedum. Niet alleen een 
prettig groen uitzicht vanuit de woningen, maar ook zeer functioneel:
· Sterke en onderhoudsvriendelijke mos die nauwelijks onderhoud vraagt;
· Geluids- en warmte-isolerend (circa 6,0 m² K/W);
· Kan piekmomenten in regenval opvangen;
· Creëert een microklimaat waar kleine insecten en vogels van profiteren;
· Verlengt de levensduur van de onderliggende dakbedekking.
 
We houden rekening met de opkomst van elektrisch vervoer, zoals de 
elektrische fiets, de elektrische scooter en de elektrische of hybride auto. 
Individuele bergingen en parkeerplekken kunnen optioneel worden voorzien 
van oplaadpunten.
 
Bewoners kunnen gebruik maken van deelauto’s, waardoor er minder 
auto’s en parkeerplaatsen nodig zijn.


