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BINCK 
MAAKT
PLAATS
Binck Eiland wordt omringd door water en groen. 

Op steenworp afstand van het centrum van Den Haag 

en aan de rand van Rijswijk en Voorburg wordt dit 

nieuwe wooneiland gerealiseerd. De voormalige 

drukkerijloods zal plaatsmaken voor Binck Plaats: 

46 ruime herenhuizen met overdekte parkeergarage en

daarboven daktuinen. 

Kies je voor Binck Plaats dan kies je voor:

-  Herenhuis Quarto, een vierlaags herenhuis mét 

dakterras of herenhuis Folio met maar liefst vier 

slaapkamers; 

-  Uitzicht over het water van de Binckhorthaven, het     

nieuw in te richten groene parkje bij de scouting 

óf het plein in het hart van Binck Eiland;

-  Het plafond van de begane grond is maar liefst  

3.00 meter hoog. De overige verdiepingen hebben 

een plafondhoogte van 2.60 meter;

-    Diverse indelingsvarianten op elke verdieping

  mogelijk; 

-  Een diepe daktuin tot wel 15 meter met een vaste 

kant-en-klare erfafscheiding;

-  Eigen parkeerplek in de overdekte parkeergarage;

-  Duurzame woningen met een EPC van 0, waardoor je 

gebruik kan maken van de duurzaamheidshypotheek.

Oftewel, een groene, ontspannen en duurzame woonwijk 

met een stoer karakter tussen het centrum van  

Den Haag, Rijswijk en Voorburg!
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PARKZIJDE
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BINCK
IS HERE!

De Randstad krijgt er een nieuwe bink bij. Een 

woonwijk zoals Binck Eiland vind je verder nergens. 

Een voormalig industriële omgeving die aan een 

ecologische groenzone ligt. Een plek waar aan 

recreatie geen gebrek is. Vlakbij het centrum van 

Den Haag, maar nog dichterbij Voorburg en Rijswijk. 

Met een uitgestrekte kade langs de Trekvliet en 

de mogelijkheid om je boot aan te leggen in de 

Fokkerhaven. Binck Eiland is jouw Haagse nieuwe 

woonplek!  

Binck Eiland is gelegen aan de Binckhorstlaan 

nabij het centrum van Den Haag. Nog dichterbij is 

het station Den Haag Hollands Spoor, wat nog geen  

8 minuten fietsen is vanaf Binck Eiland. Een 

opstappunt voor zowel trein als tram. Vanaf dit 

station sta je met een Intercity trein in 40 minuten 

op Amsterdam Centraal, in een half uur op Schiphol 

en in 20 minuten op Rotterdam Centraal. Zo heb je 

dus geen lange reistijden meer. Oók met de auto 

niet! De oprit naar de A12 is nog geen 2 minuten 

rijden, maar écht direct om de hoek rijd je vanaf 

2020 ook zo de Rotterdamsebaan op. Vanuit hier heb 

je de bewegingsvrijheid naar Delft, Zoetermeer, 

Rotterdam, Leiden, Gouda en ga zo maar door. En 

vergeet het heerlijke strand van Scheveningen niet.  

In 15 autominuten kijk je uit over De Pier en het 

strand. Binck Eiland is dichterbij dan ooit!  
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VOORBURG
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Vanaf maart 2019 is het stations-

plein van Den Haag Hollands 

Spoor volledig vernieuwd. Een 

moderne stations hal met een 

mogelijkheid voor Kiss & Ride 

en fietsenstalling waar 2.500 

fietsen gestald kunnen worden.
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Een hele nieuwe wijk, waar alle voorzieningen om de hoek gevestigd zijn. Dat is 

het voordeel van deze unieke locatie op Binck Eiland. Waar normaal gesproken 

de basisscholen in de buurt nog opgezet moeten worden en ook sport en horeca 

vaak nog even op zich laat wachten, is er rondom Binck Eiland al genoeg te 

ondernemen. Binnen 7 minuten fietsen heb je al keuze uit meerdere basisscholen 

en ook voor je wekelijkse crossfit of fitnessbezoek hoef je de buurt niet uit.

Voor wie toch weleens een alternatief wil op MaMa Kelly of Kompaan, is er genoeg 

keuze. De gezellige oude centra van Voorburg en Rijswijk hebben een breed 

aanbod aan horeca, maar ook gezellige boetiekjes. In Oud Rijswijk kun je vol 

genoegen struinen door De Herenstraat en afsluiten met de sushi van Akihito. 

Uitweiden naar Voorburg is minstens zo leuk. Een oud centrum dat barst van 

de winkels en boetiekjes en een evenemententeam die geen gelegenheid voorbij 

laat gaan. Opzoek naar de nieuwste hotspots? Dan ben je in Voorburg bij het 

onlangs geopende Fruits de Mer aan het juiste adres. De fietsroute naar het 

oude centrum is daarbij ook nog eens karakteristiek en prettig om te rijden.

1. Openbare basisschool Nicolaas Beets

2. MaMa kelly 

3. Caballero Fabriek

4. Scouting

5. Haagse golf vereniging

6. Kompaan beer bar

7.  Binck 36

8. Dansschool Mooof

9. Capriole

10. Maximo Trattoria Italiana

11. Restaurant Villa la Ruche

12.  Atletiekvereniging Sparta Voorburg

13. Westvliet Fitness- & Racketclub

14. Central Park by Ron Blauw

15. Restaurant Bernard 

16. Escaperoom Amaze

17. Restaurant Loic

18. Binck Rooftop

19. Skatepark Sweatshop

20. Kasteel de Binckhorst
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ROTTERDAMSEBAAN

BINCK EILAND
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De Binckhorst is 

vernoemd naar de 

verborgen parel van 

het gebied: Kasteel 

de Binckhorst.

WEETJE

NIEUWE 
BINCKHORST 
IN DE MAAK

VAN 

BEDRIJVEN-

TERREIN NAAR 

COMFORTABELE

WOONPLEK

 Trekvlietzone: zone gericht op water  

en groen in combinatie met wonen  

Saturnus zone: transformatie naar 

woningen, horeca, bedrijven en hotel

Zone Binckhorst Avenue  

Victory Boogie Woogietunnel

Transformatie Maanplein

Project Junokade

Groenstructuur

Primaire woonfunctie

Primaire werkfunctie

Openbare kade

Ecologische zone
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Vroeger kwam je hier om je auto te repareren. 

Nu kom je er om een hapje te eten. En binnenkort 

kan je er wonen!

De Binckhorst gaat enorm veranderen. Het is een 

levendige plek waar reuring gepaard gaat met rust. 

Een ruime en groene woonomgeving, tegen het mooie 

Voorburg en Rijswijk aan. De Binckhorst wordt 

een divers woongebied, waar verschillende typen 

woningen gerealiseerd worden. In totaal komen 

hier 5.000 duurzame woningen. De vernieuwing 

van de Trekvlietzone en het Maanplein is al in 

volle gang. Het Capriole Café heeft zijn deuren 

geopend in een voormalig bedrijfsgebouw. 

In de karakteristieke Fokkerterminal worden 

veel evenementen georganiseerd en langs de oever 

van de Trekvliet komt een brede promenade om te 

wandelen en te fietsen. Liever op het water? Per 

boot of kano zie je de Binckhorst vanuit een heel 

ander perspectief. Al met al genoeg levendigheid 

in de omgeving dus!

Het hart van de Binckhorst wordt letterlijk 

en figuurlijk groen! Centraal in de Binckhorst 

komt een groenzone. De verborgen parel van de 

Binckhorst, het Kasteel Binckhorst, valt op in 

deze groene omgeving.

BINCK EILAND IS OOK AL IN VOLLE GANG! 

Op het gehele eiland worden zo’n 240 

woningen gerealiseerd, omringd door water en 

groen. Momenteel is de transformatie van het 

appartementengebouw De Binck al gestart. De 

duurzame demontage van de drukkerijloods is 

al reeds voltooid. Op deze plek komt Binck 

Plaats.

IMPRESSIE ROTTERDAMSEBAAN  
EN VICTORY BOOGIE WOOGIETUNNEL

VOORBURG
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Waarom weggooien als verplaatsen ook een optie is?! Dat is de duurzame 

gedachte die Binck Eiland steeds weer doorvoert én hoe! Hierdoor kom je 

straks te wonen in een gloednieuwe wijk met alle voordelen van nieuwbouw, 

maar met de industriële uitstraling van het origineel. 

Op de plek waar Binck Plaats gerealiseerd wordt, was de SDU Uitgeverij vanaf 

2004 gevestigd in een groot kantorenpand met bijbehorende bedrijfshallen. 

Het kantoor en de hallen staan inmiddels leeg, maar zijn nog in prima 

staat. Slim hergebruik is daarom dé uitgelezen kans om duurzaam te 

wonen. Het oude SDU-kantoor wordt getransformeerd tot De Binck; koop- en 

huurappartementen. De bedrijfshal, behorend bij dit kantoor, maakt plek 

voor Binck Plaats. Een vooruitstrevend project omdat de bedrijfshal wordt 

afgebroken, maar ergens anders weer wordt opgebouwd! De hal blijft intact 

en krijgt een nieuw bestaan als museum in Barneveld. Zo komt er ruimte 

voor 46 herenhuizen en een uitgestrekte binnentuin. 

Replace 
&renovate

Vanuit Binck Eiland 

vaar je binnen tien 

minuten naar de 

binnenstad van 

Den Haag.

WEETJE

BINCK PLAATS

BINCK PLAATS

VAN ALLE
GEMAKKEN
VOORZIEN
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Bij de transformatie van Binck Eiland wordt in 

het bijzonder aandacht besteed aan het duurzame 

karakter van de nieuwe woon-, werk- en leefomgeving. 

Alle delen van Binck Eiland worden voorbereid op 

de bouw van een energiezuinige, gezonde en leefbare 

woonwijk die klaar is voor de toekomst. 

Zo worden materialen van de voormalige SDU-

drukkerij voor een groot gedeelte op de locatie 

hergebruikt of zelfs gedemonteerd en elders 

opnieuw gebouwd. Natuurlijk is de wijk in zijn 

geheel zeer energiezuinig door het inzetten van 

moderne technieken zoals warmte-koudeopslag en 

warmteterugwinning. Dat wordt gecombineerd met het 

gebruik van zonnepanelen op de daken, een extreem 

goede isolatie en gebalanceerde ventilatie van de 

woningen en gebouwen. Op deze manier haalt Binck 

Plaats een EPC van 0.

Het openbaar gebied van Binck Eiland wordt voorzien 

van veel groen en schaduwrijke bomen. Zo wordt 

de lucht gezonder en kan regenwater beter worden 

gereguleerd. En… door het gebruik van beschikbare 

deelauto’s zijn er in de wijk minder parkeerplaatsen 

nodig. Meer plek om te spelen voor de kinderen en 

tegelijkertijd een duurzame manier van vervoer!

Duurzaam
Binck Eiland

DOUCHE
WARMTE 

TERUGWINNING

WARMTEPOMP EN 
VOORRAAD 

WARM WATER  
(200 LITER)         

WARMTEPOMP (DE BRON  
ZIT TOT EEN DIEPTE VAN  
110 TOT 165 METER.)    

VLOERVERWARMING/
KOELING

BEDIENING MET
KAMERTHERMOSTAAT

TRIPLE GLAS

ZONNECELLENVENTILATIE
MET WARMTE
TERUGWINNING

Wil jij je woning nog duurzamer 

maken met extra zonnepanelen op het 

dak of een nul-op-de-meter woning? 

Vraag naar de mogelijkheden.

WEETJE

UW HYPOTHEEK 
VIA VORM FINANCE
Bij een hypotheek via VORM Finance

profiteer je als koper van een VORMHuis

van een groot aantal voordelen. Daarnaast

beschikken onze hypotheekspecialisten

over een ongeëvenaard kennisniveau op

nieuwbouwgebied. Belangrijk, want een

nieuwbouwhypotheek is écht een aparte

tak van sport. Belangrijk om te weten is

ook dat VORM Finance een onafhankelijke

tussenpersoon is. Er wordt altijd

gezocht naar de beste oplossing in jouw

persoonlijke situatie, waarbij VORM

Finance jouw hypotheek kan onderbrengen

bij een groot aantal gerenommeerde

binnen- en buitenlandse banken.

Oriëntatiegesprekken met VORM Finance,

waarbij jouw mogelijkheden uitgebreid 

aan de orde komen, zijn altijd volledig

gratis en vrijblijvend.

DE DUURZAAMHEIDS
HYPOTHEEK

Meer weten of gelijk een afspraak maken? Bel dan Rabobank Den Haag via 06 12 02 88 03 en 

vraag naar Hedser Bleeker of bel naar VORM Finance via 0186 618 777 en vraag naar Marco 

of Daniëlle. Dit zijn jouw hypotheekspecialisten voor Binck Plaats. Je kunt uiteraard 

ook mailen: m.bijl@vorm.nl of d.schuller@vorm.nl. Voor een afspraak bent je altijd 

welkom op kantoor, maar uiteraard behoort een belafspraak ook tot de mogelijkheden.

De woningen in Binck Plaats worden duurzaam gebouwd en hebben een EPC van 0. Een 

lage EPC betekent doorgaans een lage energierekening. Naast het voordeel van lage 

energiekosten, zorgt een energiezuinige woning voor een hogere leencapaciteit en een 

lagere hypotheekrente. Onze hypotheekspecialisten van VORM Finance en de Rabobank 

vertellen je hier graag meer over.

Beiden zijn gespecialiseerd in de financiering van (nieuwbouw)projecten en op de 

hoogte van alle kenmerken van het project Binck Plaats. Door de kennis van het project 

te combineren met jouw persoonlijke situatie kunnen zij maatwerkoplossingen bieden. 

Hieronder een greep uit deze voordelen:

binck eiland - 15

EXTRA VOORDEEL VOOR KOPERS IN BINCK PLAATS

VOORDELEN
1. Extra hypotheekrentekorting omdat  

je een energiezuinig huis koopt.

2. Meerwerk (keuken, badkamer, vloeren e.d.)  

volledig mee te financieren.

3. Oplossingen voor dubbele maandlasten tijdens  

de bouw.

4. Een hogere hypotheek mogelijk omdat je een 

energiezuinig huis koopt.

5. Uitmuntende overbruggingsmogelijkheden voor  

kopers die nu al een koopwoning hebben.

6. Nóg lagere maandlasten? Onder voorwaarden  

een deel hypotheek aflossingsvrij.

7. Advies- en bemiddelingskosten voor  

jouw hypotheek slechts € 800,- (alleen bij 

VORM Finance).
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KADEZIJDE
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Niet één, niet twee, niet drie woonlagen, maar keuze uit 
twee woningtypen met wel vier woonlagen. Herenhuis Quarto 
heeft drie en een halve verdieping met een dakterras. 
Herenhuis Folio heeft vier volle verdiepingen, ideaal 
als je werkt aan huis of een groot gezin hebt. Enkele 
bouwnummers in beide type woningen hebben standaard al 
een uitbouw voor nog meer ruimte. De herenhuizen op 
Binck Plaats zijn groot, maar bovenal hoog. De begane 
grond heeft een plafondhoogte van maar liefst 3 meter. 
De overige verdiepingen hebben een plafondhoogte van 
2.60 meter. Het voordeel hiervan? Prachtige lichte 
woningen en uitgebreid uitzicht over de Binckhorsthaven
en de kade óf een boomrijke groenzone aan de rand  
van Voorburg. 
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HERENHUIS
QUARTO

MET DAKTERRAS

MET EEN
GROOT

TERRAS OP

EIGEN DAK

Impressie eerste verdieping met tuin op garage (zie plattegrond op pagina 23)

Bekijk de hele verdieping met de VR-tour op de website
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HERENHUIS
QUARTO+
MET UITBOUW 

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING

10000

5100

10000

5100

1400

Parkeer  
garage 
zijde

Quarto zonder uitbouw: ca. 162 m2 gbo
Quarto met uitbouw: ca. 169 m2 gbo

Tuinzijde

VoorzijdeVoorzijde

-  De plafondhoogte van de begane 

grond is ca. 3 meter. De overige 

verdiepingen hebben een hoogte 

van ca. 2.60 meter.

-  Richt zelf jouw tuin naar 

eigen smaak in en deze is voor 

oplevering klaar.

-  Er zijn diverse indelings-

varianten mogelijk. Vraag de 

makelaar naar de mogelijkheden.

-  De woningen zijn enorm duurzaam, 

daarom kom je in aanmerking voor de 

duurzaamheidshypotheek.  

Zie pag. 15

WEETJE

Ruimte voor
waterpompen 
en boilervat

1. Woonkamer en keuken ca. 51,7 m2

2. Berging ca. 14,3 m2

3. Werkruimte ca. 21,8 m2

Schaal 1:50
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TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING

10000

5100

10000

5100

Tuinzijde Tuinzijde

Voorzijde Voorzijde

-  Op de derde verdieping is een 

extra kamer mogelijk.

-  De technische tekeningen met  

alle afmetingen zijn op te  

vragen bij de makelaar.

-  Er zijn diverse 

indelingsvarianten mogelijk. 

Vraag de makelaar naar de 

mogelijkheden.

WEETJE 1. Slaapkamer 1   ca. 13,4 m2

2. Slaapkamer 2   ca. 15,1 m2

3. Badkamer   ca.  5,6 m2

4. Zolder en overloop   ca. 23,6 m2

5. Dakterras   ca.   12 m2

6. Berging   ca.  4,6 m2

Schaal 1:50
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Schaal 1:50



Het gras 
is nergens 
groener
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Daarnaast is er een centrale kas, 

waarin gezamenlijk tuin materiaal 

opgeslagen kan worden. De kas is 

tevens de doorgang van en naar de 

parkeergarage. En je kinderen, die 

kunnen lekker hun gang gaan in de 

avontuurlijke binnentuin. Zie jij 

het al voor je?

Binck maakt plaats voor een enorme groene binnentuin, waar alle 

bewoners van Binck Eiland van kunnen genieten. De privétuinen 

van de herenhuizen grenzen met plantenbakken aan de gezamenlijke 

binnentuin. Zo heb je de ruimte voor jezelf en je gezin, maar 

met een paar stappen sta je in de gemeenschappelijke binnentuin. 

De duurzame binnentuin is een mooie plek om samen te komen.  

Er wordt ruimte gecreëerd voor moestuinen, waarin je groente, 

fruit of kruiden kunt verbouwen samen met je buren! Regenwater 

wordt opgevangen in de regenschutting, zodat het water 

hergebruikt kan worden bij het tuinieren.

SCOUTING

INGANG PARKEERGARAGE

KADEZIJDE

PARKZ
IJ

DE

PLEINZIJDE

MEER WETEN OVER 
DE BINNENTUIN?
BEKIJK OOK DE POSTER!

De privétuinen zullen gereed 

zijn bij de oplevering van de 

woningen. Tijdens de bouw gaan 

alle kopers aan de slag met een 

hovenier om het ontwerp van de 

eigen tuin te bepalen.

WEETJE
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HERENHUIS
FOLIO
MET 4 SLAAPKAMERS

Impressie begane grond met uitzicht over de kade

(zie plattegrond op pagina 30)

RIJKELIJK 
BINNENKOMEN

MET EEN
PLAFONDHOOGTE 

VAN 3 METER!
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING

10000

5100

10000

5100

1400

Parkeer  
garage 
zijde

Tuinzijde

Voorzijde Voorzijde

-  De plafondhoogte van de begane 

grond is ca. 3 meter. De overige 

verdiepingen hebben een hoogte 

van ca. 2.60 meter.

-   Richt zelf jouw tuin naar 

eigen smaak in en deze is voor 

oplevering klaar.

-  Er zijn diverse 

indelingsvarianten mogelijk.

-  De woningen zijn enorm duurzaam, 

daarom kom je in aanmerking voor 

de duurzaamheidshypotheek.  

Zie pag. 15

WEETJE
1. Woonkamer en keuken ca. 49,8 m2

2. Berging ca. 14,3 m2

3. Werkruimte ca. 21,7 m2

Schaal 1:50

Ruimte voor
waterpompen 
en boilervat

U
i
t
b
o
u
w

2

3

1

Schaal 1:50

HERENHUIS
FOLIO+
MET UITBOUW 
Folio zonder uitbouw: ca. 175 m2 gbo
Folio met uitbouw: ca. 182 m2 gbo
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TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING

10000

5100

10000

5100

VoorzijdeVoorzijde

-  De herenhuizen zijn in de basis 

al voorzien van een complete 

badkamer en toiletruimte.

-  De technische tekeningen met  

alle afmetingen zijn op te  

vragen bij de makelaar.

-  Er zijn diverse 

indelingsvarianten mogelijk. 

Vraag de makelaar naar de 

mogelijkheden.

WEETJE 1. Slaapkamer 1 ca. 13,4 m2

2. Slaapkamer 2 ca. 15,1 m2

3. Badkamer ca.  5,6 m2

4. Slaapkamer 3 ca. 13,4 m2

5. Overige zolder ca. 22,7 m2

6. Berging ca.  4,6 m2

Tuinzijde Tuinzijde

Schaal 1:50

2 5

1 4

6

3

Schaal 1:50
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Indelingsvarianten
Zoveel smaken, zoveel wensen. Niet iedereen is hetzelfde en dat maakt je 

nieuwe woonbuurt juist zo leuk. Je woning daarentegen, is helemaal op jouw 

levensstijl ingericht! Hoe? Dat heb je zelf voor het zeggen: keuken op de 

begane grond of toch liever op de 1e verdieping? Een grote slaapkamer met 

inloopkast? Of een extra toilet? Kies zelf hoe je wilt wonen. We doen een 

suggestie door middel van onderstaande indelingsvarianten. Meer varianten 

vraag je op bij de makelaar!

Optie 101: dubbele deuren

Optie 102: werkkamer + gang

108: 2 extra slaapkamers

103: schuifpui achterzijde

104:  schuifpui voorzijde met 

metalen lamellenhekwerk

110: overloop

105: inloopkast

Optie 109:  gang + wijziging

    trapopgang

Optie 106: optie extra 

    slaapkamer

































 

   

 



 

 
 

 

OPTIES QUARTO

OPTIES FOLIO

Tweede
 verdieping

Begane
grond

Begane
grond

Eerste
verdieping











































































































 

   

 



 

 
 

  

Tweede
verdieping




























































 

   

 



 

 
 

 




























































 

   

 



 

 
 

 

Derde
verdieping

Derde
verdieping

106: optie extra slaapkamer

107: optie 2e badkamer


































































  


































































     







 

 

Derde
 verdieping

















































 

   

 



 

 
 

 

Optie 206a: extra slaapkamer

    + 2e badkamer
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XS4ALL
VORM en XS4ALL hebben een samenwerking opgezet waardoor je bij oplevering 

van jouw woning direct gebruik kunt maken van internet, televisie en bellen 

via het betrouwbare netwerk van XS4ALL. Kies je voor Alles-in-1 Smart van 

XS4ALL, dan wordt de installatie vóór jouw verhuizing geregeld. Ideaal dus! 

En dat niet alleen: je krijgt van de kopersadviseur t.z.t. een uniek aanbod.

Het Alles-in-1 Smart pakket biedt standaard:

• Internet, Interactieve TV en bellen

•  Ook tv kijken op je tablet of smartphone binnen en buitenshuis

•  Veilig internetten onderweg op jouw laptop of tablet met 

500 MB Mobiel Internet

• Zorgeloos online met F-secure beveiliging

 

Kijk voor informatie op xs4all.nl.

Vraag de kopersadviseur naar het speciale aanbod en de voorwaarden.

Bringme Box 
Wachten op een pakketje of de levering van 

boodschappen is natuurlijk ook niet meer van deze 

tijd. Daarom krijgt iedere bewoner toegang tot 

Bringme Box. Daarmee wordt het versturen en ontvangen 

van pakketjes heel gemakkelijk. Je regelt alles via 

de Bringme App. En laat je bedienen via de Bringme 

Box. De Bringme Box bevindt zich in de entree van het 

gebouw De Binck. Wil je weten hoe dat werkt? Kijk dan 

eens op bringme.com

INSTALLATIE 
AL VOOR JOUW 
VERHUIZING 
GEREGELD

MOGELIJKHEDEN
KEUKEN, SANITAIR & TEGELWERK 
Keuken
Jouw keuken is een plek die uitstraalt wie je bent 

en waar je voor staat, het meest persoonlijke 

deel van jouw interieur. Met oog voor detail 

zorgen we dat jouw keuken zowel in vorm als 

functie perfect aansluit bij jouw leefruimte. 

De adviseurs van Image Keukens nemen je stap 

voor stap mee. De materialen, het perfecte 

keukenontwerp, de apparatuur. Wij realiseren 

jouw droomkeuken! Ons geheime ingrediënt? 

Experts met passie voor het keukenvak. Of het 

nu gaat om het advies, ontwerp, montage of het 

begeleiden van de technische aspecten rondom 

jouw keuken, we staan graag met al onze expertise 

voor je klaar. 

De keuken is niet in de V.O.N. inbegrepen.

Meer informatie over de keukenaanbiedingen 

van Binck Plaats vind je in de uitgebreide 

keukenbijlage.

Sanitair en tegelwerk
De badkamer in een woning is tegenwoordig méér 

dan ‘alleen’ maar een badkamer. Het is een 

ontspanningsruimte om ‘s morgens de dag rustig 

te kunnen beginnen en ‘s avonds weer heerlijk te 

ontspannen na de hectiek van alledag. Voor jouw 

woning in Binck Plaats kun je voor jouw sanitair 

terecht bij Van Munster en voor het tegelwerk 

kan je terecht bij Lingen Keramiek. Wij bieden 

je de mogelijkheid jouw badkamer volledig in 

te richten naar eigen wens en smaak. Creëer 

samen met de adviseur jouw eigen droombadkamer 

en kom straks volledig tot rust in jouw eigen 

creatie. Vanzelfsprekend kun je ook beslissen 

om na oplevering zelf aan de slag te gaan.

Image Keukens
Willem Beukelszstraat 4

3261LV Oud-Beijerland. 

T: 0186 640 244

Van Munster
Groningenweg 1

2803 PV Gouda

T: 018 255 59 99

Lingen Keramiek Leiden
Rooseveltstraat 6

2321BM Leiden

T: 071 579 43 55
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een ontwikkeling van:

LOCAL · BPD · VORM

Disclaimer
De vermelde maten zijn indicatief. Aan de teksten, inrichtingsvoorstellen en artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. De artist impressions en inrichtingsvoorstellen 

geven slechts een indruk van de woningen en de omgeving. Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat er afwijkingen 
zijn tussen de inhoud van de brochure en de werkelijkheid. Daarom zijn de contractstukken en eventuele errata bindend. Niets uit deze brochure mag worden gebruikt door derden 

zonder schriftelijke toestemming van BINCK ZUID BV gevestigd te Papendrecht. Juni 2018. ©
PR

SC
. 2

01
8 

 p
er

sc
.n

l

Frisia Makelaars

Javastraat 1a

2585 AA Den Haag

wonen@frisiamakelaars.nl

Telefoon: 070 - 342 01 12

WVK Makelaars

Parkweg 319

2271 BD Voorburg

info@wvk.nl

Telefoon: 070 - 386 12 10



www.binckeiland.nl/binckplaats


