Alle ruimte om te leven!
De Fruithoeve bestaat uit tuinen, boomgaarden, natuur en buitenspeelplaatsen. De bewoners zijn
jong én oud: gezinnen, stellen en singles. Stuk voor stuk mensen die in de natuur willen wonen met
een gezamenlijk doel en vooral willen genieten van de leefomgeving. Alle ruimte om te leven!
In de landelijke omgeving van Oosterwold (Almere Hout) ontwikkelen wij De Fruithoeve.

Samen ontwikkelen
U realiseert uw eigen woning en trekt daarbij op met uw toekomstige buren. De Fruithoeve is
een ontwikkeling onder collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Door lid te worden van
vereniging CPO De Fruithoeve, wordt u gezamenlijk opdrachtgever. U bent op deze
manier direct betrokken bij de verdere uitwerking van het bouwplan. De vereniging heeft een
professionele procesbegeleider en architect geselecteerd die hen ondersteunt. Ook zien zij erop
toe dat het bouwplan voldoet aan alle eisen. Als toekomstige bewoner wordt u dus bijgestaan
gedurende het gehele proces tot en met de oplevering van uw woning.

Wonen in een boomgaard
Bij De Fruithoeve staat het behoud van het landelijke en groene karakter, duurzaamheid en
zelfvoorzienend leven centraal. Meer dan de helft van de bouwkavel blijft dan ook groen!
Ons voornemen is om op dit deel een gezamenlijke boomgaard te realiseren met prachtige fruitbomen. Tuinman Johan Smits is bereid ons te gaan helpen bij het aanleggen en onderhouden
van de boomgaard. Zo kunt u straks vers fruit eten uit uw eigen boomgaard!
lees verder>>

Wonen op de Fruithoeve
is wonen op een groene,
duurzame en sociale
manier.

De Fruithoeve

De Fruithoeve wordt ruim opgezet met 24 woningen vanaf 115 m². De woningen worden
gebouwd in de vorm van een hoeve op een kavel van minimaal 500 m². Als bewoner
van de Fruithoeve mag u gebruik maken van alle gedeelde voorzieningen zoals de
gezamenlijke boomgaard, speelweiden en moestuinen.
Deze bijzondere woonomgeving ligt op 30 minuten van Amsterdam, Hilversum,
Utrecht en Amersfoort. Almere ligt op zo’n 15 autominuten.

Samen sta je sterker

Veel mensen zijn op zoek naar een betaalbare woning. Wachten op een huurwoning
duurt lang en dat is frustrerend. En eenmaal een huurwoning toegewezen gekregen,
is het nog maar de vraag of deze woning aan de wensen voldoet.
Waarom zou u daarop wachten, kies voor zelfbouw!
Bouwgroep De Fruithoeve is initiatiefnemer van het zelfbouw project ‘De Fruithoeve’.
Samen met onze architect en procesbegeleider zal Bouwgroep De Fruithoeve
24 woningen gaan realiseren op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
De architect is BDG Architecten Ingenieurs uit Almere. Zij denken met Bouwgroep
de Fruithoeve mee bij het realiseren van de (woon)wensen. Bouwsaam is de procesbegeleider, zij hebben al veel ervaring op het gebied van CPO en zullen Bouwgroep
de Fruithoeve tijdens het gehele traject bijstaan, of te wel van aanvang tot oplevering.
De Bouwgroep krijgt dus alle professionele begeleiding die nodig is om de eigen
woningen te (laten) bouwen.
Naast dat de inwoners van Bouwgroep de Fruithoeve in dit project zelf de woningindeling
kunnen bepalen, bouwt de Bouwgroep de woningen tegen kostprijs. Dit houdt veelal in
dat de totale kosten van de woningen bij oplevering lager zijn dan de marktwaarde van
de woning. Er is dus al direct sprake van overwaarde als de woningen klaar zijn!
lees verder>>

Stappenplan Bouwgroep De Fruithoeve
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Neem een optie

Lever documenten aan

Reserveer uw woning

Dit is kosteloos.
Een optie is 14 dagen geldig.

Maximaal leenverklaring,
werkgeversverklaring, ID-bewijs.

Sluit een reserveringsovereenkomst met de Bouwgroep
en reserveer uw woning.
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Sluit overeenkomsten

Geef opdracht

Oplevering woning

Sluit een koopovereenkomst
met de Bouwgroep en een
aannemingsovereenkomst met
de aannemer.

Als de aannemer opdracht heeft
gekregen start hij met bouwen.

U ontvangt de sleutels van uw
eigen ontworpen woning.

Locatie

De exacte locatie van de bouwkavel is nog niet bekend. Bij voldoende leden zal Bouwgroep
De Fruithoeve hierover in gesprek gaan met de gemeente. Bij het bepalen van de
exacte locatie houden we rekening met uw wensen en de wensen van de andere leden.

Planning

De ledenwerving is gestart! Naar verwachting starten we medio 2019 met de bouw.

Interesse of meer informatie?

Graag contact opnemen met onze procesbegeleider: info@bouwsaam.nl en 036-76 00 493.
Woningtoewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst!

Adresgegevens Makelaar:

Adresgegevens Bouwsaam:

Randstad 23-01
1314 BN Almere
036-533 00 77
info@vanderlinden.nl
www.vanderlinden.nl

Randstad 22-15
1316 BN Almere
036-76 00 493
info@bouwsaam.nl
www.bouwsaam.nl

