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In Heemstede hoeft u zich geen moment te vervelen

Heemstede
Schitterend wonen in Heemstede

Heemstede is een dorp waar u heerlijk kunt wonen en recreëren. Zodra u dit dorp 
binnenrijdt, raakt u onder de indruk van haar schoonheid. Heemstede heeft stijl. 
Het vele groen, de mooie statige lanen, de sfeervolle pleintjes, de vriendelijke 
winkel straten en de open structuur zijn kenmerkende elementen. De ligging van 
dit dorp nabij bossen, de duinen en het strand, op steenworp afstand van Haarlem, 
Hoofddorp, Amsterdam en Schiphol, maken van Heemstede de ideale woonlocatie.

Heemstede is een dorp met een rijk verleden, dat zich in de loop der eeuwen langzaam heeft ontwikkeld. Dit heeft ertoe 
bijgedragen dat Heemstede geen drukke nieuwbouwlocaties kent en dat de historische en traditionele elementen worden 
gekoesterd. Ruimte en stijl zijn overal voelbaar in het dagelijkse leven. Het dorp ademt rust en sfeer uit in de drukke 
Randstad en dat maakt wonen in Heemstede buitengewoon plezierig. 

In het sfeervolle centrum van Heemstede treft u tal van delicatessenwinkels, exclusieve modezaken, leuke terrasjes en 
restaurants. Prachtige winkelstraten met een keur aan gerenommeerde winkels bepalen hier het straatbeeld. Naast win-
kels en culinair vermaak biedt Heemstede ook voldoende mogelijkheden op het gebied van cultuur. Zo worden er in het 
Oude Slot regelmatig concerten gegeven en treft u hier enkele theaters aan. En mocht dit niet voldoende zijn, dan bent u 
slechts enkele kilometers verwijderd van het bruisende centrum van Haarlem met haar talrijke voorzieningen.

Ook de natuur- en sportliefhebber kan zijn hart ophalen in Heemstede en omgeving. Heemstede is gelegen aan de 
Heemsteedse Vaart. Dit water leidt u naar het Spaarne en de Ringvaart. Hier kunt u heerlijk varen, kanoën en andere 
watersporten beoefenen. Daarnaast is Heemstede midden in Kennemerland gelegen. Een prachtig gebied dat rijk is 
aan bossen, duinen en stranden. Hier kunt u naar hartenlust fietsen en wandelen. De stranden van Bloemendaal en  
Zandvoort zijn op fietsafstand gelegen. Ook biedt Heemstede zelf tal van sportieve mogelijkheden met onder meer ten-
nisbanen en sportvelden. Kortom, in Heemstede hoeft u zich geen moment te vervelen.
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In het zuidoosten van Heemstede vindt een bijzondere ontwikkeling plaats. De realisatie 
van het schitterende plangebied De Watertoren. De Watertoren wordt gebouwd in een 
bijzondere architectonische stijl die voldoet aan alle moderne eisen, maar ook uitstekend 
aansluit bij het historische karakter van Heemstede. In De Watertoren worden uiteenlopende 
typen woningen gerealiseerd passend bij de woonwensen van een zeer breed publiek. 
De Watertoren staat voor wonen in een groene, rustieke en waterrijke omgeving, met alle 
voorzieningen en gemakken van het centrum van Heemstede binnen handbereik. Gunstig 
gelegen tussen de grote steden, aan het water. De Watertoren is een prachtige plek om te 
wonen. In de nabije omgeving is voldoende te beleven. Met de auto bent u binnen 15 minu-
ten op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal. Lange strandwandelingen en heerlijk 
genieten bij één van de vele strandtentjes behoren hier tot de mogelijkheden.

Ongekende mogelijkheden en uitstekende bereikbaarheid

Met de fiets bent u snel in de nabijgelegen Waterleidingduinen. Op slechts 10 minuten fietsen kunt u zomaar oog in oog 
komen te staan met een paar herten of ander wild. En ook het wandelbos Groenendaal is op fietsafstand gelegen. Vele 
tienduizenden bezoekers komen hier het gehele jaar om te genieten in deze groene oase van rust. Het bos, de speeltuin, 
de kinderboerderij, Restaurant Groenendaal en het pannenkoekenhuis bieden unieke recreatiemogelijkheden. Naast de 
vele wandel- en fietsmogelijkheden kunt u in de omgeving van De Watertoren uitstekend golfen. Op slechts enkele minuten 
afstand is de Haarlemmermeersche Golfclub gelegen. 

De groene, sfeervolle omgeving is aan de ene kant kenmerkend voor De Watertoren. Hier kunt u ook genieten van alle acti-
viteiten op het water. Aan de andere kant bevindt deze locatie zich midden in het dorp waar u alle voorzieningen bij de hand 
heeft. De winkelstraten bevinden zich op slechts 5 minuten loopafstand van De Watertoren. Ideaal! 

Heemstede is zowel per auto als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Plangebied De Watertoren is gelegen nabij 
de provinciale weg N201, die u snel naar steden als Haarlem en Hoofddorp voert. Via de omliggende snelwegen bereikt u 
binnen 20 minuten Amsterdam. Daarnaast kunt u gebruik maken van de uitstekende openbaar vervoersverbindingen. Op 
loopafstand van De Watertoren stopt een bus en zelfs het NS-station van Heemstede/Aerdenhout, met haar directe verbin-
dingen naar Amsterdam en Leiden, is nabij gelegen. 

Wonen in een waterrijke omgeving
De Watertoren
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Vroeger was dit terrein herkenbaar aan het gemeentekantoor, de werf, de brandweer 
kazerne en een verzorgingshuis. Nu verrijst hier een schitterende woon omgeving waar 
uiteenlopende woonsferen en mensen elkaar ontmoeten. De oude haven wordt aanzien-
lijk uitgebreid en verbeterd en zal het gebied voorzien van een maritieme sfeer. In de 
pittoreske haven kunt u uw boot aanleggen. Wat een luxe voor uw eigen deur. De Watertoren 
wordt gebouwd in een bijzondere architectonische stijl die voldoet aan alle moderne eisen, 
maar ook uitstekend past bij het historische karakter van Heemstede. In De Watertoren 
worden uiteenlopende typen woningen gerealiseerd. Er is dan ook altijd een woning die 
aansluit op úw woonwensen. 

 De Watertoren en haar deelprojecten
De Watertoren

Het plan De Watertoren is onderverdeeld in drie deelgebieden: Waterhof (huur en koop), Waterspiegel (koop) en Waterpark 
(koop). Waterhof is een bruisend ontmoetings punt met stedelijke allure. In Waterspiegel is het magnifiek wonen aan het 
water en in Waterpark kunnen liefhebbers van lommerrijk groen en ruimte genieten in deze prachtige omgeving.

De appartementen in deelplan Waterhof zijn gelegen rondom een gezellig binnenhof. Aan de noordzijde bevindt zich de 
Heemsteedse haven, terwijl de Waterhof aan de oostzijde grenst aan de Haven arm. Aan de westzijde vindt de ontsluiting 
plaats via de Heemsteedse Dreef. Het hart van Waterhof wordt ingericht als een binnenplein, waar altijd ruimte is voor 
een ontmoeting of een gesprek met uw buren. In dit plan ligt woongebouw Dreef.

Waterhof, een bruisend ontmoetingspunt
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In het deelproject Waterhof bent u nauw verbonden met het winkelgebied, de haven en het park. Deze 
bevinden zich namelijk allemaal op loopafstand van uw appartement. De haven is van oudsher een 
gezellig middelpunt. Een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en waar altijd wat gebeurt. In het 
park kunt u zich lekker ontspannen in een groene omgeving. 

Uw dag zou kunnen beginnen met een heerlijke brunch op uw terras. Vervolgens kunt u bijvoorbeeld uw 
vrienden meenemen voor een vaartocht in de omgeving. Na een korte wandeling kunt u voor het diner 
aanschuiven bij één van de restaurants in het dorp. Kortom, een heerlijke omgeving om in te wonen.

Genieten van alle mogelijkheden in uw nabijheid
Waterhof

Woongebouw Dreef biedt u volop comfort

Haar karakter ontleent woongebouw Dreef voor een belangrijk deel aan de situering. Als bewoner profiteert u ten volle van 
de omgevingsfactoren die de ontwerpers inspireerden tot dit bijzondere ontwerp. De directe nabijheid van de haven, de 
openbare ruimte in de Waterhof en het parklandschap, in Dreef is het elke dag genieten. Ook het gebouw zelf laat niets te 
wensen over. De geschakelde objecten vormen tezamen een imposante compositie. Ieder deel heeft een eigen uitstraling, 
wat een belangrijke bijdrage levert aan de intimiteit en herkenbaarheid. 

Veilig en comfortabel wonen vormen de belangrijke kernwaarden bij de ontwikkeling van het ontwerp voor Dreef. Zo bevinden 
de parkeerplaatsen en bergingen zich op een ondergrondse laag, afsluitbaar door een speedgate. Vanuit deze parkeergarage 
leiden een lift en het trappen huis u snel naar de bovengelegen appartementen.

Dit beeld is helaas niet geheel actueel maar geeft van bovenaf toch een indruk van het plan.
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Eigentijds huren op een unieke locatie
Dreef

Alle appartementen verschillen van elkaar qua oppervlakte, situering en indeling en 
worden standaard met energielabel A opgeleverd. Wonen in Dreef staat voor een 
magni fieke woon- en leefruimte met veel wooncomfort in een geweldige omgeving. 

Op de volgende pagina’s hebben wij zes verschillende types in woongebouw Dreef 
voor u nader toegelicht en uitgetekend.

Woongebouw Dreef biedt u de keuze uit 39 kwalitatief hoogwaardige, 
luxueuze en onderscheidende appartementen. De appartementen zijn 
verdeeld over vier woonlagen. Door het verspringen van de bouwlagen 
geniet men van een grote mate aan privacy op de balkons en terrassen. 
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Dit riante appartement beschikt over een ruime woonkamer 
met open keuken. U heeft hier in de lichte woonkamer ruimte 
te over voor een grote eettafel en een gezellige zithoek. Zowel 
vanuit de woonkamer als vanuit beide slaapkamers heeft u 
toegang tot een balkon van formaat. Op mooie zomer avonden 
geniet u hier volop van de rust om u heen. Verder beschikt u 
over een ruime badkamer en een berging die tevens als was-
ruimte dienst kan doen. 

• Huisnummer 34
• Woonoppervlak circa 104 m2

De getoonde plattegrond is gebaseerd op 
huisnummer 32F, andere huisnummers 
komen in grote lijnen overeen, maar 
kunnen op details licht afwijken.

In dit heerlijke appartement beschikt u 
over een ruime woonkamer van maar 
liefst 38 m² en een open keuken. Het 
appartement biedt verder ruimte aan 
twee slaapkamers, een ruime badkamer 
en een berging waar onder andere uw 
wasmachine een plekje vindt. Op het 
balkon, grenzend aan de woonkamer, 
geniet u van iedere zonnige dag.

• Huisnummers 28F, 30F, 32F en 34E
• Woonoppervlak circa 83 m2

NN
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Een ruime woonkamer en een open keuken. 
Ideaal als u er van houdt om voor vrienden of 
familie te koken, zonder ook maar iets van de 
gesprekken te missen. Op zonnige dagen eet 
u natuurlijk op het aan de living grenzende 
balkon. Dit appartement biedt ook nog twee 
slaapkamers, een badkamer en een ruime 
berging voor onder andere de wasmachine.

• Huisnummer 28A, 28D, 28H, 30A, 30D, 
30H, 32A, 32D, 32H, 34C en 34G   

• Woonoppervlak circa 88 m2

De getoonde plattegrond is gebaseerd op huis-
  nummer 34C, andere huisnummers komen 
in grote lijnen overeen, maar kunnen licht 
afwijken op details.

De getoonde plattegrond is gebaseerd op 
huis nummer 28E, andere huisnummers  
komen in grote lijnen overeen, maar kunnen 
op details licht afwijken. 

Dit ruime appartement beschikt over een 
riante woonkamer en is voorzien van een 
open keuken. Vanuit de woonkamer profi-
teert u door de dubbele openslaande deuren 
altijd van een zonnige dag. Dit appartement 
biedt twee slaapkamers, door een ruime 
hal met de woonkamer verbonden. Verder 
heeft u de beschikking over een badkamer 
en een aparte ruimte voor de wasmachine.

• Huisnummer 28B, 28E, 28I, 30B, 30E, 30I, 
32B, 32E, 32I, 34A, 34D en 34H 

• Woonoppervlak circa 89 m2

N N
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In dit appartement geniet u van de ruime 
opzet en een fantastisch terras van maar 
liefst 34 m². De entree is op de tweede ver-
dieping gesitueerd, het appartement zelf is 
op de derde verdieping gelegen. In de ruime 
woon kamer met open keuken heeft u volop 
mogelijk heden om de ruimte geheel naar 
eigen smaak in de richten. Vanuit de keuken 
slaat u de deuren open naar het royale terras. 
Verder biedt dit appartement plaats aan 
twee slaapkamers, een zeer ruime badkamer 
en maar liefst twee separate bergingen.  

• Huisnummer 28G, 30G, 32G en 34F
• Woonoppervlak circa 107 m2

De getoonde plattegrond is gebaseerd op 
huis nummer 32G, andere huisnummers  
komen in grote lijnen overeen, maar kunnen 
licht afwijken op details.

De getoonde plattegrond is gebaseerd op 
huis nummer 32C, andere huisnummers  
komen in grote lijnen overeen, maar kunnen 
op details licht afwijken.

Een ruime woonkamer met open keuken en 
volop lichtinval door de raampartijen in de 
zijgevel. In dit appartement geniet u van 
comfort met een grote letter ‘C’. Comfortabel 
zijn ook de twee door een hal van de woonka-
mer gescheiden slaapkamers, de badkamer en 
de diepe berging. Hier heeft u onder andere de 
mogelijkheid om de wasmachine te plaatsen.

• Huisnummer 28, 28C, 30, 30C, 32,  
32C en 34B

• Woonoppervlak circa 86 m2

N N
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Begane grond

1e Verdieping

2e Verdieping

3e Verdieping

Blokkenschema’s
Gevel

Gevel aan de Heemstede Dreef

Begane grond

1e Verdieping

2e Verdieping

3e Verdieping

Gevel aan het binnenplein

Op deze pagina zijn in de gevels van het gebouw de huisnummers weergegeven. Op 
deze manier ziet u op welke verdieping uw favoriete appartement zich bevindt.
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Plattegronden
Verdiepings

Op deze en de twee volgende pagina’s kunt u zien waar uw favoriete 
appar tement zich op de verdieping bevindt, zodat u bijvoorbeeld 
weet waar de liften en het trappenhuis ten opzichte van uw apparte-
ment liggen.

Begane grond

Eerste Verdieping
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Plattegronden
Verdiepings

Tweede Verdieping

Derde Verdieping
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 Parkeer
Plaatsen
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De 39 huurappartementen in woongebouw 
Dreef maken deel uit van het complex Waterhof 
en zijn gelegen aan de kant van de Heemsteedse 
Dreef. 

De woningen kijken uit op de Dreef en het voet-
gangersgebied binnen het complex Waterhof. 
Daarnaast kijkt een deel van de 39 woningen uit 
op de Van den Eijndekade en de Heemsteedse 
haven. Deze haven is vrij toegankelijk voor 
boten.

Parkeerkelder
Onder het gebouw is een parkeerkelder. In deze 
kelder zijn 39 parkeerplaatsen in bezit van Elan 
Wonen. Deze parkeerplaatsen zijn bestemd voor 
de huurders van de appartementen. Iedere huur-
der verplicht zich één parkeerplaats af te nemen. 
De inrit van de parkeerkelder bevindt zich aan de 
kant van de haven. Toegang tot de parkeerkelder 
is geregeld door middel van een kentekenregi-
stratiesysteem. 

De parkeerkelder is verlicht en afgesloten. U 
kunt vanuit de parkeerkelder direct met de lift of 
de trap naar uw woning in het bovenliggende 
appartementencomplex.

De parkeerkelder beschikt over oplaadplaatsen 
voor scootmobielen. Deze is gesitueerd naast de 
entree van het trappenhuis. Verder biedt de par-
keerkelder stallingmogelijkheden voor fietsen, 
brommers en motoren. 

Bergingen
Alle woningen beschikken over een individuele 
(fietsen-)berging. Deze bergingen zijn in de par-
keerkelder gelegen. De bergingen zijn afsluitbaar 
en voorzien van verlichting. 

Centrale hal
De centrale entrees van de appartementen zijn 
gelegen op de begane grond aan de Dreef. Naast 
de entree bevinden zich de postkasten met het 
bellentableau. 

Vanuit de appartementen kunt u zelf bepalen wie 
het gebouw mag betreden door middel van een 
videofooninstallatie. Via de centrale hal zijn de 
parkeerkelder en alle etages waar zich de 
entrees van woningen bevinden per lift en trap 
bereikbaar. 

Buitenruimte 
Alle appartementen beschikken over een buiten-
ruimte. De afmeting, vorm en hoedanigheid 
verschilt per woning. 

Funderingen en vloeren
Alle funderingen, alle vloeren en de kelder zijn 
van beton. Hierdoor is de geluidisolatie opti-
maal. 

Buitengevels
De buitengevels zijn opgetrokken in baksteen. 
De hemelwaterafvoeren zijn daarin verwerkt. 
 

Buitenkozijnen, -ramen en 
-deuren
De kozijnen, ramen en deuren zijn van kunststof. 
In alle buitenkozijnen van de woningen is isole-
rend dubbelglas toegepast. De vensterbanken 
zijn uitgevoerd in kunststeen. 

Daken
De daken van de woningen zijn voorzien van een 
dakbedekking van aluminium.

Veiligheid
Daar waar nodig conform de voorschriften zijn 
de deuren en ramen voorzien van inbraakwerend 
hang– en sluitwerk. In de woningen zijn rook-
melders aangebracht, welke op het lichtnet 
aangesloten zijn.

Trappen
De trappen in de trappenhuizen en de trappen in 
de vier bovenste woningen zijn van beton. 
 
Wanden
De woningscheidende wanden zijn van beton of 
Metal Stud. De overige binnenwanden zijn van 
beton, kalkzandsteen of gips. De wanden van het 
toilet, de badkamer en de wand in de keuken zijn 
afgewerkt. De overige wanden worden behang-
klaar opgeleverd.

Plafonds
Alle betonplafonds van de woningen worden 
afgewerkt met wit spuitpleister.

Binnenkozijnen en -deuren
De binnendeurkozijnen zijn van metaal met 
opdeksponning. De binnendeuren zijn vlakke 
deuren in een standaard gelakte gebroken witte 
kleur. Boven de meterkast- en bergingsdeuren 
komt een dicht paneel. Onder de deuren van het 
toilet en de badkamer is een kunststenen dorpel 
aangebracht.

Elektra en diversen
De individuele meterkasten van de woningen 
bevinden zich achter de voordeuren. De meter-
kasten zijn uitgevoerd volgens de voorschriften 
van de nutsbedrijven en bevatten de elektra-, 
gas- en watermeter. Alle stopcontacten zijn 
geaard en deze zijn, evenals de schakelaars en 
leidingen, zoveel mogelijk uitgevoerd als inbouw. 

De hoogte van de schakelaars is ongeveer 105 cm 
boven de vloer. De hoogte van de wandcontact-
dozen is ongeveer 30 cm boven de vloer. In de 
woonkamer zijn de aansluiting van de telefoon en 
kabeltelevisie bedraad. In de hoofdslaapkamer 
zijn deze aansluitpunten niet bedraad maar er 
zijn wel loze leidingen aanwezig. Indien gewenst 
kunt u een kabel voor telefoon, internet en/of tv 
doortrekken. 

Verwarmingsinstallatie
Elke woning is voorzien van een individuele hoog-
rendement cv-ketel en warmwatervoorziening. 
Alle woningen zijn voorzien van een kamerther-
mostaat in de woonkamer om de temperatuur in 
de woning te regelen. Alle woningen zijn volledig 
voorzien van vloerverwarming.  

Mechanische ventilatie
De woningen zijn uitgerust met een automatisch 
gestuurd ventilatiesysteem. Dit systeem kunt u 
handmatig bijstellen. 

Badkamer
De badkamer is voorzien van een wit porseleinen 
wastafel met spiegel. De douchehoek is verdiept 
en voorzien van een hardglazen douchescherm, een 
thermostaat-douchemengkraan en een water-

besparende douchekop die in hoogte verstelbaar 
is door middel van een glijstang. De wanden in de 
badkamer zijn betegeld tot aan het plafond. De 
vloer is betegeld met tegels in antislip uitvoering. 
Aan de wand hangt een elektrische handdoek-
radiator. Verder is de badkamer standaard voorzien 
van aansluitmogelijkheden voor een toilet.

Toiletruimte
De toiletruimte is voorzien van een hangende wit 
porseleinen toiletpot met inbouwreservoir. Tevens 
is er een wit fonteintje met verchroomde kraan. 
De wanden zijn betegeld tot ongeveer 150 cm 
boven de vloer. De wanden boven het tegelwerk 
zijn uitgevoerd in spuitwerk. De vloer is betegeld 
met dezelfde tegels als in de badkamer. Op de 
plek van de douche kunt u in de meeste gevallen 
achteraf een bad (laten) plaatsen.

Keuken
Voor elk woningtype is een standaard keukenop-
stelling vastgesteld. De keuken is van het merk 
Keller en bevat onderkastjes, bovenkastjes, een 
watervast kunststof aanrechtblad met ingebouwde 
spoelbak, afzuigkap en een keukenmengkraan. 
Tevens is rekening gehouden met aansluitmoge-
lijkheden voor een vaatwasser.

Omschrijving
Technische
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Interesse?
Heeft nu na het lezen van deze brochure interesse 
in het huren van één de appartementen in woon-
gebouw Dreef? Neem dan contact op met Daniëlle 
Heeren, telefoonnummer (023) 515 98 90.

Toewijzing
Voor de vrije sector huurappartementen is geen 
economische binding nodig. De toewijzing van de 
appartementen in woongebouw Dreef geschiedt 
door loting via de notaris. Iedere kandidaat krijgt een 
lotnummer toegewezen. Toewijzingsgesprekken 
vinden op volgorde van trekking plaats. 

Meerwerk
Omdat de woningen in aanbouw zijn, is het voor 
u mogelijk om de frontkleur en het werkblad van 
de keuken zelf te bepalen. U ontvangt hierover 
later meer informatie.

Kijk- en meetdag
Enkele weken voor de oplevering van uw woning 
organiseren wij een kijk- en meetdag. U krijgt 
dan de mogelijkheid de woning van binnen te 
bekijken en de juiste maten op te nemen. 

Verwachte oplevering
Wij verwachten dat in het voorjaar van 2012 de 
woningen gereed zijn voor bewoning. 

Duurzaamheid en 
wooncomfort
De woningen in woongebouw Dreef krijgen het 
energielabel A. Dit houdt in dat de woningen aan 
de hoogste eisen van thermische isolatie vol-
doen. Ook wat betreft de geluidsisolatie voldoen 
de woningen aan de strengste eisen. 

Zoals voor alle bouwprojecten van Elan Wonen 
geldt, wordt ook in dit project alleen hout met het 
FSC-keurmerk gebruikt. Hout met dit keurmerk 
voldoet aan de hoogste eisen voor sociaal, 
natuurvriendelijk en economisch verantwoord 
bosbeheer.  Verder is zo veel mogelijk gebouwd 
met duurzame materialen.

Comfortabel wonen staat bij ons hoog in het 
vaandel. Wij bieden bewoners meer dan onder-
dak: zij moeten zich thuis voelen. Thuis voelen in 
een goede woning én in een prettige woonom-
geving. Daarom zijn de woningen in de Dreef 
voorzien van veel comfort. 

Zo beschikken de woningen over vloerverwar-
ming, waardoor u geen radiotoren heeft en u uw 
appartement optimaal kan inrichten. Ook zijn de 
woningen voorzien van een videofooninstallatie, 
zodat bewoners altijd zien wie er aanbelt en heeft 
ieder appartement de beschikking over een par-
keerplaats in de onder het gebouw gelegen 
parkeerkelder.  

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over het project? Neem dan 
contact op met Daniëlle Heeren van onze afdeling 
Wonen. Zij helpt u graag verder. Elan Wonen is 
bereikbaar van maandag tot en met donderdag 
van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur, telefoonnummer (023) 515 98 90 of kijk 
op www.elanwonen.nl.

Geen rechten ontlenen
De inhoud van deze brochure is met zorg samen-
gesteld. Toch kunnen er onjuistheden in voor-
komen of wijzigingen in het bouwproces optreden. 
Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de 
tekst, artist impressions en plattegronden in deze 
brochure.

Huren bij Elan Wonen
Elan Wonen is een woningcorporatie die haar 
klanten kwaliteit en ruimte biedt. We luisteren 
naar hun wensen en spelen hierop in. Bij ons 
staat de klant voorop. Samen met onze bewoners 
en belanghouders werken we aan leukere en 
betere buurten. Elan Wonen verhuurt zo’n 7.000 
woningen in de sociale en vrije sector in Haarlem, 
Heemstede en Velsen. 

Daarnaast ontwikkelen we maatschappelijk vastgoed 
zoals kinderdagverblijven en gezondheidscentra 
en verhuren we bedrijfsruimten. Elan Wonen heeft 
ruim 90 medewerkers en is sinds 2004 in het 
bezit van het KWH-Huurlabel; hét keurmerk voor 
goede dienstverlening.

Informatie
Huurders-
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Postbus 1646
2003 BR Haarlem

Elan Wonen Meesterlottelaan 301
2012 JJ Haarlem

Telefoon: (023) 515 98 59
Fax: (023) 532 31 24

mail@elanwonen.nl
www.elanwonen.nl


