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Bij Fort Jutphaas

Fort Jutphaas is gelegen in het nieuwste woon-
gebied Rijnhuizen, midden in Nieuwegein.

De aanleg van het Fort begon rond 1820. Een bijzonder project met als
doel om diverse plaatsen van de Hollandse Waterlinie te versterken.
Tegenwoordig is in het Fort een wijnwinkel gevestigd. Daarnaast kunt u
een van de kookworkshops volgen of bijvoorbeeld een middag deelnemen
aan een wijnproeverij. Iets te vieren? Het gebouw is een perfecte locatie
voor feesten. 

Bij het Fort liggen het historische dorpsgezicht van Jutphaas en kasteel
Rijnhuizen met haar Engelse landschapsstijltuin. Met recht kan gezegd
worden dat De 9 van Rhijnhuizen wordt gerealiseerd op één van de
mooiste plekjes in Nieuwegein.  

Heerlijke waterpartijen en
een fraai gestileerd park
maken dat het hier goed
toeven is.  

Ruim wonen
Op een bijzondere plek...
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NEGEN BIJZONDERE
HERENHUIZEN,

NIEUWE TRANSFORMATIE
IN OUD NIEUWEGEIN!

Ruim wonen bij het Fort

De 9 van
Rhijnhuizen
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De 9 van Rhijnhuizen is een uniek woonproject nabij 
Fort Jutphaas en Kasteel Rijnhuizen in de nieuw te 
worden woonwijk Rijnhuizen. De huidige kantoorvilla’s 
worden getransformeerd naar 9 bijzondere herenhui-
zen. U kunt kiezen voor een tweelaagse woning met 
een oppervlakte van tenminste 129 m² of een drielaag-
se woning vanaf 184 m² woonoppervlakte.

Door de bijzondere plattegrond van de herenhuizen, de 
zeshoekige vorm en de grote raampartijen heeft u veel 
lichtinval. De woningen zijn geheel naar eigen wens in 
te delen. 

In de klassieke indeling is de grote woonkamer voorzien 
van een luxe open keuken. De eerste verdieping telt 
drie slaapkamers, een hoogwaardig afgewerkte badka-
mer en separaat toilet. Kiest u voor een woning met 
extra verdieping? Dan kunt u deze naar eigen wens 
invullen.

Naast de klassieke indeling van de drielaagse woning is 
er tevens de mogelijkheid op de begane grond een 
kantoor te vestigen. De woonkamer wordt op de eerste 
verdieping gesitueerd en de twee slaapkamers op de 
tweede verdieping. Net zoals u het wilt!

H�rlijk
Wonen...

... in �n nieuw te worden w�nwijk met
�n stukje nostalgie om de hoek.
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Het bijzondere woonproject De 9 van Rhijnhuizen 
wordt gerealiseerd op de meest ideale woonplek in 
Nieuwegein - Jutphaas. Tussen Nieuwegein en 
Houten, naast het oude Fort Jutphaas, kasteel 
Rijnhuizen met zijn slotgracht en mooie natuur. 
Gelegen onder de rook van Utrecht, nabij de uitvals-
wegen A2, A12 en A27. De sneltram brengt u in 
slechts 20 minuten in het centrum van de Domstad 
of naar IJsselstein.

Wonen vlakbij de gezellige Herenstraat met haar 
terrasjes en winkelcentrum City Nieuwegein, met al 
haar grote winkelketens en eetgelegenheden. 
Werken, winkelen en uitgaan, het kan allemaal in 
Nieuwegein. Een open en veelzijdig stadscentrum, 
een scala aan culturele voorzieningen onder andere 
Theater De Kom en een bioscoop, moderne onder-
wijs- en vele sportfaciliteiten.
Rijnhuizen, een perfect woon- en leefgebied! 

NIEUWEGEIN - JUTPHAAS
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Kasteel Rijnhuizen

Anno nu is het landgoed nog altijd een
omvangrijke groene lusthof met eeuwenoude
eiken, een honingboom en sequoiadendrons.

Het kasteel wordt al eeuwenlang omringd door een
slotgracht met sierlijke toegangsbrug en omsloten
door een bosrijk landgoed met park in 19e eeuwse
landschapsstijl, inclusief speelse waterpartijen. Het
park werd aangelegd in de 17e eeuw en gemoderni-
seerd in de 19e eeuw. De oorspronkelijke lanen- en waterlopenstructuur zijn daarbij nog steeds
zichtbaar. De buitenplaats huisvest verder twee schitterende koetshuizen, een historisch theehuis aan de
voormalig Vaartsche Rijn en een monumentale tuinschuur. In deze hoedanigheid vormt landgoed Rijnhuizen
een heerlijke, groene oase. 

Kasteel
Rijnhuizen
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Disclaimer
Deze situatietekening is met de groots mogelijke zorg
samengesteld. Aan de getoonde tekening kan geen
rechten worden ontleend. De getoonde situatietekening
is niet op schaal. Kleuren zijn indicatief.
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BEGANE GROND

U kunt uw woning naar eigen smaak indelen. Om u op ideeën te brengen heeft de archi-
tect alvast een voorbeeldplattegrond gemaakt van alle verdiepingen. Qua indeling van de 
woning is er van alles mogelijk. Zeker met de ruimte die de bijzondere herenhuizen van 
De 9 van Rhijnhuizen biedt!

Door de praktische indeling van de benedenverdieping komt wonen op de eerste plek. In 
de ruime living is zeker plaats voor een grote loungebank waarop u kunt ontspannen na 
een dag werken. Aan de eettafel kunt u heerlijk bijkletsen met vrienden of samen met de 
(klein)kinderen een spel spelen. Uitgebreid koken voor uw familie is een ware beleving in 
de luxe keuken die van alle gemakken voorzien is. Heeft u altijd al gedroomd van een 
keuken met kookeiland? Geen probleem. Een bijkeuken? Ook dat is mogelijk. De dubbele 
tuindeuren bieden niet alleen extra licht in de woning, maar geven ook toegang tot uw 
afgesloten tuin met berging (circa 6 m²) en eigen parkeerplaats.

    Praktische indeling waardoor wonen op de eerste plaats komt
    Ruime living van circa 56 m²
    Mooie lichtinval vanwege de vele raampartijen
    Standaard voorzien van dubbele tuindeuren
    Luxe keuken met diverse apparatuur
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Een kl�dje, �n kopje th� en uw favoriete serie...

Basisplattegrond
begane grond

gewoon lekker thuis!

“
”

circa 5,25 m



circa 5,25 m
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Basisplattegrond
eerste verdieping

D�r ligt u dan op uw zijdezachte bed. H�rlijk...
nog even blijven liggen. Echt nog heel even!

“
”
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EERSTE VERDIEPING

Ook de eerste verdieping kunt u naar uw eigen wens indelen. Standaard is deze voorzien 
van 3 ruime slaapkamers, een luxe badkamer en een separaat tweede toilet. Heeft u 
liever een groter master bedroom met voldoende ruimte om uw garderobe kwijt te 
kunnen? Het is zelfs mogelijk om een walk-in closet te realiseren. En na een uitgeruste 
nacht loopt u zo onder de douche in de complete badkamer. Liever na een drukke dag in 
bad, de plaatsing van een bad op een plek naar keuze behoort ook tot de mogelijkheden.

    Standaard voorzien van 3 ruime slaapkamers van circa 9,1 m², 16,3 m² en 19,8 m²
    Voorzien van een separaat tweede toilet
    Luxe afgewerkte badkamer
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TWEEDE VERDIEPING

De ruime tweede verdieping is met een vaste trap te bereiken. Deze royale en functionele 
ruimte biedt tal van mogelijkheden. Zo is het mogelijk om 2 extra slaapkamers te realise-
ren en kunt u kiezen voor een extra badkamer. Met de wasmachine- en drogeraansluiting 
op zolder heeft u alle rust de was weg te werken. Liever een aparte ruimte voor uw 
werkkamer of een grote open ruimte waar u kunt sporten? Geen probleem. Samen met 
de architect kunt u uw verdieping indelen naar eigen wens en smaak. Alle vrijheid dus. 
Gewoon wonen zoals u het wilt!

    Standaard voorzien van wasmachine- en drogeraansluiting
    (alleen bij type B, bij type A op eerste verdieping)
    Mogelijkheid tot 2 extra slaapkamers
    Mogelijkheid tot tweede badkamer

circa 5,25 m
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verrassend veel mogelijkheden!

Basisplattegrond
tweede verdieping

Uw eigen sportsch�l, werkkamer of extra sl	pkamer...“
”
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UW HERENHUIS

Rustig gelegen op
steenworp afstand van

City Nieuwegein en Utrecht
aan een mooi historisch

natuurgebied.
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UW BADKAMER

Naast de complete keuken wordt de woning voorzien van 
een luxe afgewerkte badkamer en sanitaire ruimtes. In de 
basis is gekozen voor luxe sanitair van Villeroy & Boch met 
bijpassende kranen van Grohe. Het tegelwerk kunt u naar 
eigen wens uitkiezen. Heeft u andere wensen of voorkeu-
ren, dan kunt u terecht bij de sanitair- en tegelshowroom(s) 
die bij dit project betrokken zijn. Samen met hen kunt u uw 
wensen compleet in kaart brengen. Dat geeft rust! 
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De keuken, een belangrijke centrale plek in huis. Uw 
nieuwe herenhuis is voorzien van een ruime L-keu-
ken die van alle gemakken voorzien is waaronder
een vaatwasser, een gaskookplaat, een afzuigkap, 
een koelkast met vriesvak en een combi-oven. Een 
luxe uitgevoerde keuken om van te dromen!

Het inrichten van een keuken is erg persoonlijk. 
Ondanks dat de keuken zeer compleet is afgewerkt, 
kan deze nog op vele manieren aangepast worden. 
Bespreek uw wensen met de keukenleverancier en zij 
zorgen samen met u voor een perfect eindresultaat 
waar u nog vele jaren van zult genieten.

UW DROOMKEUKEN
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Een herenhuis van De 9 van Rhijnhuizen biedt u vele voordelen ten
opzichte van een bestaande woning:

Optimaal wooncomfort en klimaat door toepassing van de 
nieuwste technieken en materialen
U kunt uw nieuwe herenhuis naar eigen wens en smaak 
indelen en inrichten
Lagere energielasten aangezien de woningen voldoen aan de 
meest recente energie-eisen
Minder onderhoud gedurende de eerste jaren
Veiligheid door onder andere toepassing van het Politie Keur-
merk Veilig Wonen
De aankoopsom is “vrij op naam”: u betaalt geen overdrachtbe-
lasting

UW DROOMHUIS ENERGIEZUINIG
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Stap 1: Interesse | Wat leuk dat u interesse heeft in het project De 9 van Rhijnhuizen!
 
Stap 2: Een keuze maken | Na het doornemen van alle informatie volgt de keuze. Hoeveel verdiepingen, 2 of 3? Welk 
type? Welk huisnummer? Welke ligging? Wij helpen u graag de juiste keuze te maken. Heeft u een zorgvuldige keuze 
kunnen maken, dan kunt u het inschrijfformulier invullen.

Stap 3: Goed bericht? | Heeft u een herenhuis toegewezen gekregen? Goed bericht!

Stap 4: Toelichting bij nieuwbouwadviseur | Tijdens het persoonlijk gesprek met de nieuwbouwadviseur wordt het 
project nader aan u toegelicht. Aansluitend op dit gesprek wordt met u een informatief hypotheekgesprek ingepland. 

Stap 5: Uw voorkeur| Na het gesprek met de nieuwbouwadviseur heeft u een voorkeur op de herenhuis. Tijdens uw 
voorkeurperiode kunt u nog eens rustig alle informatie doornemen. Bevalt de woning? Dan maken wij graag een 
vervolgafspraak voor het tekenen van de overeenkomst.

Stap 6: Tekenen reserveringsovereenkomst | Tijdens de vervolgafspraak lichten wij u de reserveringsovereenkomst 
toe. Deze overeenkomst legt vast dat wij het herenhuis voor u reserveren zodat uw persoonlijke wensen samen met 
de architect worden vastgelegd. Voor de reserveringsovereenkomst wordt een vergoeding in rekening gebracht die 
bij definitieve aankoop in mindering van de koopsom wordt gebracht.
 
Stap 7: Aan tafel met de architect | Tijdens de afspraak met de architect stemt u af welke individuele wensen u 
heeft. Uiteraard wordt hierbij gekeken of uw wensen binnen de mogelijkheden vallen.

Stap 8: Uitwerken van uw wensen | De architect gaat aan de slag met uw wensen om deze bouwtechnisch in te 
passen.
 
Stap 9: Advies van interieurstyliste | Na het gesprek met de architect wordt u uitgenodigd door de interieurstyliste. 
Zij helpt u graag kosteloos met het kiezen van een stijl die bij u past.

Stap 10: Uw keuzes vastgesteld | Alle woonwensen zijn ingetekend in uw eigen woningplattegrond. Deze tekeningen 
worden toegevoegd aan uw persoonlijke dossier.

Stap 11: Tot koop over gaan | Helemaal tevreden over uw nieuwe herenhuis? Wij maken graag met u een afspraak 
voor het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst. De vergoeding van de reservering wordt in het contract 
verrekend met de definitieve koopsom.

Stap 12: Feestelijk moment bij de notaris | Nadat
uw financiering geregeld is, wordt u uitgenodigd
door de notaris voor de overdracht van de grond.
Vanaf dit moment gaat de eigendom van de ont-
wikkelende partij over naar u. 

Stap 13: Start van de transformatie | Na de over-
dracht van de grond start de aannemer met het
realiseren van uw droomwoning. Vanzelfsprekend
wordt uw woning onder officiële garantie gebouwd.

Stap 14: Oplevering | Van harte gefeliciteerd! U
bent de trotse eigenaar van een prachtig herenhuis
in het project De 9 van Rhijnhuizen!

DE KOOP - STAPPENPLAN 

Om het proces van de aankoop van een van de herenhuizen in het project De 9 van Rhijnhuizen goed toe te lichten,
is een stappenplan opgesteld. Zo weet u op voorhand wat u kunt verwachten. Uiteraard staan de nieuwbouwadviseurs
van De Keizer Nieuwbouw makelaars voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.
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Disclaimer
Deze brochure is met de groots mogelijke zorg
samengesteld. Aan de getoonde artist impressions
alsmede aan de getoonde plattegronden kunnen
geen rechten worden ontleend. Alle getoonde
plattegronden zijn niet op schaal. Maten en kleuren
zijn indicatief.

©2017 | Deze brochure is informatief bedoeld en
vormt geen onderdeel van de contractstukken. 
Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.

Informatie en verkoop

Richterslaan 66 | Nieuwegein
030 600 82 40 | nieuwbouw@dekeizer.nl

www.de9vanrhijnhuizen.nl




