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Arnhem

Wij stellen ons voor om met elkaar 
een mooi, praktisch en duurzaam 
gebouw te realiseren aan de rand van 
het Coehoornpark. Hoe dit er uit kan 
zien hebben we al voorzichtig voor 
onszelf in beeld gebracht. Wij denken 
in ieder geval dat Arnhem er trots op 
zou kunnen worden. 

Samen

Wij zijn een groep mensen die 
Samen in de creatieve wijk Coehoorn 
willen wonen. Deze locatie in Arnhem 
heeft ons zoveel te bieden, dat wij 
ook een tegenprestatie aan de stad 
Arnhem willen leveren. 

We willen

Maken

Als team zijn we nog lang niet 
compleet. Wanneer je ook deel 
wilt uitmaken van dit team en bij 
wil dragen aan het realiseren van 
onze ambitie, dan ben je meer dan 
welkom!

Heb je interesse om deel uit te 
Maken van ons team, spreekt onze 
ambitie van samenwonen je aan?  
Meld je dan zo snel mogelijk aan via 
sammcoehoorn@gmail.com 

team 
samm

Mooier 

Samenwonen doe je met anderen 
en het liefst met mensen die bij je 
passen, of waarmee je als vrienden 
kunt omgaan. Dat betekent in onze 
visie dat je, ongeacht je leeftijd, iets 
voor elkaar moet overhebben, naar 
elkaar omkijkt, sommige diensten 
deelt, eventueel voor elkaar zorgt, 
maar elkaar ook met rust moet 
kunnen laten. Het samenwonen 
waar wij aan denken is meer dan het 
hebben van goede buren. Het wonen 
in ons gebouw moet het leven in 
Arnhem nog Mooier maken dan het 
al is.

samen
arnhem
mooier 
maken



Foto: Kees Hummel
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Flexibel woningaanbod

Driekamerwoningen

Voor starters, stellen en gezinnen zijn in dit plan 14 ruime, energiezuinige 
driekamerwoningen opgenomen. 

Studio's

Voor starters, studenten en alleenstaanden zijn in dit plan 8 studio's opgenomen. 
Een compacte stadswoning die van alle gemakken is voorzien en ook zeer geschikt 
is voor een zorgtoepassing. 

Afmetingen zijn indicatief. Plattegronden kunnen afwijken van het defintieve plan. Afmetingen zijn indicatief. Plattegronden kunnen afwijken van het defintieve plan. 
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Tekening

109,2 m2 woning
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Finch Buildings BV
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1013 BC Amsterdam, NL

+31 (0)20-8943431

www.finchbuildings.com

Postadres Javakade 440,

1019 SC Amsterdam, NL

info@finchbuildings.com
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plattegrond 109,2  m2 woning

Flexibel woningaanbod

Afmetingen zijn indicatief. Plattegronden kunnen afwijken van het defintieve plan. 

Vierkamerwoningen

Voor grote gezinnen en empty nesters zijn in dit plan 16 royale, energiezuinige 
vier- of vijfkamerwoningen opgenomen. 
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WHEK, WHEM 

Voorafgaand aan de indiening inventariseren we met deze brochure wie 

er interesse hebben in dit project en onderdeel willen worden van het 

CPO initiatief. We wijzen de woningen toe volgens het WHEK, WHEM-

principe: ‘Wie het eerste komt, wie het eerst maalt’. 

We hebben drie wachtlijsten. Je schrijft je in voor één van de 

wachtlijsten:

Wachtlijst 1 

Ik zoek een studio (circa 30 m2 gebruiksoppervlakte).

Wachtlijst 2 

Ik zoek een ruim appartement (circa 65 m2 gebruiksoppervlakte)

Wachtlijst 3 

Ik zoek een zeer ruim appartement (90 tot 120 m2 gebruiksoppervlakte)

We zoeken een mix van kopers voor kleine, middelgrote en grote 

appartementen. De eerste acht gegadigden van wachtlijsten 1, 2 en 3 

krijgen een plek in het bouwinitiatief. Daarna is het passen en meten, 

waarbij we proberen om van elke wachtlijst een gelijk aantal mensen te 

Inschrijven?

Vroeger = goedkoper 

Door de vroege betrokkenheid van de kopers bieden wij de mogelijkheid 

een woning te kopen onder de marktprijs. De woning wordt opgeleverd 

mét een badkamer, zonder keuken. Onze indicatie voor de VON-prijs van 

de woningen is €3.700 per m2 gebruiksoppervlakte voor de eerste 31 m2 

en €3.500 per m2 voor elke m2 méér in dezelfde woning. Daarbovenop 

ben je verplicht om één overdekte parkeerplaats te kopen (indicatie: 

€18.000 per parkeerplek). 

De appartementen worden opgebouwd uit modules van circa 30 m2 

gebruiksoppervlakte en je koopt tenminste één volledige module. De 

woningen worden circa 30 m2, 60 m2, 90 m2 of 120 m2 groot en hebben 

twee tot vijf kamers. Als indicatie van de aankoopprijs kun je hanteren:

Plattegrond 1 

31 m2 x €3.700 = €111.000 (excl. parkeerplaats)
        

Plattegrond 2 

31 m2 x €3.700 + 34 m2 x €3.500 = €233.700 (excl. parkeerplaats)

Plattegrond 3

31 m2 x 3.700 + 65 m2 x €3.500 = €342.200 (excl. parkeerplaats)
 

Wanneer we meer gegadigden dan woningen hebben, dan vormen we een 

wachtlijst. Mensen op de wachtlijst kunnen tegen dezelfde voorwaarden 

instappen als er een plekje vrijkomt. De wachtlijst sluit op 15 juni 2020. 

Gegadigden die zich daarna aanmelden komen ook op de wachtlijst, maar 

betalen 5% méér. De wachtlijst sluit definitief op 29 juni 2020, de dag dat 

de gemeente bekend maakt welke partij deze tender heeft gewonnen. 

Mochten er na het afwerken van de wachtlijst nog woningen niet vergeven 

zijn, dan worden de overgebleven woningen via de makelaar verkocht 

tegen marktwaarde.

Geïnteresseerd? 

Stuur een mail naar sammcoehoorn@gmail.com om je in te schrijven

en een optie te nemen. Geef in je mail aan in welk woningtype je 

interesse hebt en op welke wachtlijst je wilt komen te staan. 

Inschrijving is in deze fase nog zonder verplichting!






