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Van Roijensweg te Bergentheim 

 

Nieuw te bouwen appartementengebouw met 4 appartementen  

Ideaal voor starters.  

Op prachtige locatie aan de groene Van Roijensweg nabij het 

Overijssels kanaal. 

 

Koopsommen vanaf  :  € 129.500,-- v.o.n. 

 

 



Nieuw te bouwen appartementengebouw met 4 appartementen, 

waarvan 2 appartementen op de begane grond en 2 appartementen  

op de verdieping. Door prijs, oppervlakte en mogelijkheid voor               

een starterslening zijn deze woningen ideaal voor starters op de 

woningmarkt. Alles gelijkvloers en met ruim terras.  

Alle woningen beschikken over een eigen afsluitbare berging. 

Inclusief eigen parkeerplaats aan de Van Roijensweg! 

 

De woningen liggen aan de groene Van Roijensweg,  

een prachtige straat nabij het centrum van Bergentheim.  

Aan de voorzijde is er uitzicht op openbaar groen. 

De achterzijde grenst aan een rustig en besloten hofje.  

 

Voorzieningen: 

 Volledig zwaar geïsoleerd; dak, muren, vloer en beglazing; 

 CV-gas (met HR-combiketel); 

 Mechanisch afvoerventilatiesysteem; 

 Geheel kunststof kozijnen (weinig onderhoud). 

Indeling van de appartementen: 

Hal met meterkast, woonkamer met open keuken, bijkeuken                    

met wasmachine-aansluiting en Cv-ketel, ruime tweepersoons 

slaapkamer, 2
e
 slaapkamer, badkamer met douche, wastafel en toilet.  

 

De appartementen op de begane grond beschikken over een tuintje 

met terras aan de voorzijde.  

De appartementen op de verdieping hebben aan de achterzijde een 

terras. 

 

Door gebruik van onderhoudsarme materialen zijn de servicekosten 

zeer laag. 

 

Al met al kunnen de woonlasten zo laag mogelijk worden gehouden: 

dit komt o.a. door bovengenoemde geringe servicekosten, door 

optimale isolatie zijn de energiekosten laag, en door de scherpe 

koopsommen zullen de hypotheeklasten niet hoog uitvallen. 

 

Koopsommen van € 129.500,-- v.o.n. tot € 134.500,--  v.o.n. 

 

  





  



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gemeente Hardenberg 

De gemeente Hardenberg ligt in het noordoosten van de provincie Overijssel en behoort met een 

oppervlakte van bijna 32.000 hectare tot de grootste van ons land. De gemeente bestaat uit een 

dertigtal buurtschappen, kleine en grotere kernen en telt ruim 58.000 inwoners.  

De stad Hardenberg vervult een centrumfunctie. Hier is ook het gemeentehuis gevestigd. Momenteel 

is Hardenberg binnen de Regio IJssel-Vecht, na Zwolle, de tweede industriegemeente. De gemeente is 

volop in ontwikkeling, zonder de landschappelijke waarden uit het oog te verliezen.  

In de grotere kernen worden hoogwaardige bedrijventerreinen ontwikkeld en bestaande terreinen 

gerevitaliseerd. De nadruk ligt hierbij op kwaliteit. Stedelijke voorzieningen, economische 

bedrijvigheid en een fraai landschap met grote natuurwaarden gaan perfect samen in de gemeente 

Hardenberg. 

 Bereikbaarheid: 

De gemeente is goed bereikbaar per trein door middel van drie stations in Gramsbergen, Mariënberg 

en Hardenberg. Er zijn spoorverbindingen met Zwolle, Emmen en Almelo.  

Verder zijn er verschillende soorten personenvervoer. Zo is er streekvervoer richting Hoogeveen, 

Almelo, Coevorden en Zwolle en tussen de diverse kernen, dorpen en buurtschappen lopen 

buurtbuslijnen. Via de regionale autowegen N 377, N34 en de N48 heeft de gemeente een goede 

aansluiting op de A28 en de A37. 

 Natuur: 

De gemeente Hardenberg is rijk aan mooie natuur. In het zuidwesten van de gemeente bevindt zich 

een uitgestrekt natuurgebied met bossen, heidevelden, zandverstuivingen en waarin ook recreatieplas 

De Oldemeijer is gelegen. Het schitterende Vechtdal is een perfect gebied voor wandel- en 

fietstochten. 

In het zuidoosten ligt aan het dorp Kloosterhaar het natuurgebied Engbertsdijkvenen. Het gebied rond 

Dedemsvaart en Balkbrug staat bekend om het fraaie en afwisselende landschap van het schitterende 

Reestdal, waar men kan genieten van prachtige vergezichten. Het Colenbrandersbos in het midden van 

de gemeente heeft mooie fiets- en wandelroutes. Als dit allemaal nog niet genoeg biedt ook 

buurgemeente Ommen mooie natuur en net over de grens met Duitsland liggen uitgestrekte bossen in 

het Grafshaft Bentheim. 

 Overige informatie: Gemeentegids Gemeente Hardenberg 

Gemeentehuis                                                                                       

Balkbrug Stephanuspark1                                                                                                                           

Hardenberg                                                              

T: 14-0523 T: 0523-612290 

I : www.hardenberg.nl     

 

 

http://www.hardenberg.nl/


Bergentheim 

Bergentheim is één van de grotere dorpen binnen de gemeente Hardenberg en ligt ongeveer 5 

km ten zuiden van Hardenberg. Karakteristiek is de ligging aan het kanaal Almelo-De 

Haandrik. De bewoners leggen een grote saamhorigheid aan de dag en die komt vooral tot 

uiting in het bloeiende verenigingsleven. Door haar centrale ligging is Bergentheim een prima 

uitvalsbasis voor mooie fietstochten door het Vechtdal en de bossen van Hardenberg en 

Ommen. 

Algemene gegevens Bergentheim: 

Provincie : Overijssel                    

Gemeente : Hardenberg                   

Aantal inwoners : ca. 3475                                                                                                  

Omgeving : Landelijk / agrarisch 

Onderwijs:                                                                                                                        
Peuterzaalzaal : 1 (.Dikkertje Dap.)                                                                                                             

Basisschool : 2 (1 protestant-christelijk en 1 gereformeerd)                                                               

Voortgezet : Hardenberg / Almelo / Hoogeveen / Zwolle                                                                            

HBO : Emmen / Zwolle / Almelo 

Dagopvang / buitenschoolse opvang:                                                                                                         
3 kinderopvangen aanwezig 

Medische voorzieningen:                                                                                                                  
Ziekenhuis : Streekziekenhuis Hardenberg-Coevorden                                                                                

Huisarts : 1 praktijk met 2 huisartsen                                                                                                          

Tandarts : 1                                                                                                                                         

Apotheek : apotheekhoudende huisarts                                                                                                    

Overig : fysiotherapie, logopedie 

Sport:                                                                                                                                                           
Sportpark : Moscou.                                                                                                                                

Sporthal : Möllincksslag.                                                                                                                                     

Sporten : biljarten, gymnastiek, hengelsport, voetbal, volleybal en schaatsen 

Ontspanning & vermaak:                                                                                                                                                                                             
Wandel-/fietsroutes Vechtdal, museumboerderij Den Hof, bibliotheek, muziek- en 

zangvereniging. 

Winkels / Ondernemers:                                                                                                                                                   
De winkels zijn geconcentreerd rond het Bastingplein; tevens enkele marktkramen per week. 

Openbaar vervoer:                                                                                                                                          
NS-station : Hardenberg / Mariënberg (traject Zwolle-Emmen)                                                                                  

Bus : Busdienst met Hardenberg-Almelo-Hoogeveen 

Afstand tot:                                                                                                                                            
Hardenberg : 5 km                                                                                                                                              

Almelo : 20 km                                                                                                                                        

Hoogeveen : 25 km                                                                                                                                      

Zwolle : 40 km 



De gemeente Hardenberg heeft besloten om door te gaan met het verstrekken van 
Startersleningen. Het is nog steeds mogelijk een aanvraag voor een Starterslening            
in te dienen. 
 

Starterslening   
 
Voor starters op de koopwoningmarkt 

 

De prijzen van koopwoningen zijn de laatste jaren fors gestegen. Dit maakt de verwerving 
van een eerste eigen woning of de overstap van een huurwoning naar een koopwoning voor 

veel huishoudens bijna onmogelijk. De gemeente Hardenberg wil het koopstarters 

makkelijker maken om een huis te kopen. Het gaat hierbij om zowel bestaande als 

nieuwbouwwoningen en om huurwoningen die door woningcorporaties worden verkocht.   

 
Wat is een starterslening  ? 

 

Een starterslening is een lening, die het verschil overbrugt tussen het bedrag dat u met uw 

inkomen maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie 

(NHG) en de kosten van het verkrijgen in eigendom van de woning. De maximale hoogte van 

de starterslening bedraagt 20% van de totale verwervingskosten maar maximaal € 30.000,-.  
De starterslening wordt in opdracht van de gemeente door de stichting Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt. 

 

Hoe werkt de starterslening ? 

 

 Uw totale financiering bestaat uit een hypothecaire lening bij een geldverstrekker 
naar keuze en een tweede hypothecaire lening  (starterslening) die u afsluit bij SVn. 

 De eerste drie jaar is de starterslening renteloos en aflossingsvrij. 

Na 3, 6, 10 en 15 jaar kan uw inkomen worden getoetst door SVn. Afhankelijk van de stijging 

van uw inkomen gaat u voor de starterslening rente en betalen. Zodra het inkomen het toelaat, 

gaat u ook aflossing betalen. 
 Bij verkoop van de woning lost u de starterslening af. 
 

Wanneer kunt u voor een starterslening in aanmerking komen ? 

 

 De woning moet in de gemeente Hardenberg staan. 

 U moet inwoner van de gemeente Hardenberg zijn óf in de laatste 10 jaar 5 jaar in de 
gemeente Hardenberg hebben gewoond óf u moet uw inkomen verwerven in de 

gemeente Hardenberg. 

 U komt pas in aanmerking voor een starterslening (tweede hypotheek bij SVn) als u 

uw maximale leencapaciteit binnen de NHG norm benut heeft. 

 Een bestaande of nieuwbouwwoning (zonder kwaliteitsverbeteringen of meerwerk) 
mag maximaal een koopprijs hebben van € 183.085,-. Inclusief de kosten van het 

verkrijgen in eigendom (dat is inclusief alle bijkomende kosten) van de woning, die u 

wilt kopen, mogen niet hoger zijn dan € 192.240,--.  

 U mag uiteraard niet eerder een eigen woning hebben gekocht. 

 Alleen en voor zover er budget beschikbaar is!!! Informeer hiernaar. 
 

Voor overige informatie over de starterslening: 

Verkoopteam Ruimtelijk Domein (0523-289139), e-mail : woonkavels@hardenberg.nl  
 

Voor verdere vragen kunt u ook contact opnemen met SVn (033-2539401), e-mail : 
info@svn.nl of per internet www.svn.nl   

 

 

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.  

mailto:info@svn.nl
http://www.svn.nl/


 
 
 
 
 
 
 
Er wordt een minderwerkpakket aangeboden t.w.v. € 3 .000,--  
 
Dit bestaat uit: 

1.   Geen keukenblok 

2.   Geen wand- en vloertegels in de badkamer 

3.   Geen vensterbanken 

4.   Geen binnendorpel t.p.v. de badkamer 

5.   Geen levering van vloerplinten 

6.   Geen levering en montage van sanitair 

 

 

Indien men dit pakket afneemt, wordt dus € 3.000,-- in mindering gebracht op de prijs,  

welke vermeld is op bijgevoegde prijslijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Prijzen zijn vrij op naam, inclusief BTW  en inclusief parkeerplaats. 
 
 
 

 

 

bouwnr. 
 

 

verdieping 
 

koopsom 
 

 

verkocht / optie 
 

7 Begane grond   

8 Begane grond   

9 1e verdieping   

10 1e verdieping   


