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Handleiding bouwnummerteksten 
 

Dit is de handleiding voor bouwnummer specifieke teksten. Uit onderzoek op de websites blijkt dat 

‘de plaatjes’ en kenmerken het belangrijkst zijn. Via eye-tracking is duidelijk dat hier de meeste 

aandacht naar gaat. Teksten zijn volledig secundair en worden pas veel verder in het koopproces 

belangrijk en daadwerkelijk gelezen. 

Alleen de eerste alinea specifiek 

Volledig specifieke bouwnummerteksten zijn absoluut een nice to have in het geheel aan content. 

Bouwnummerteksten maken we dus alleen in de eerste alinea specifiek en de tweede en derde 

alinea kun je generiek overnemen uit dit document.  

Uiteraard ben je vrij om op detailniveau deze generieke teksten aan te passen naar je eigen project 

of voor je eigen project zelf de tweede en derde alinea te schrijven, alinea’s samen te voegen of in te 

knippen en plakken.  

Houd wel rekening met de gouden bouwnummertekst regels: 

 De eerste alinea is beschrijvend en verleidend als het gaat om hoe een bouwnummer er 

extern uitziet of op welke locatie het in een plan ligt. Denk aan baksteenkleur, kozijnen of 

dakpannen. 

 De tweede alinea beschrijft het interieur van de begane grond. 

 De derde alinea beschrijft het interieur van de eerste en tweede verdieping of in het geval 

van een appartement de slaapkamers en badkamer. 

 

 Let er goed op dat je je houdt aan de maximale tekstregels. De teksten komen namelijk 

ook terug in de digitale brochure. Als je de tekst te lang maakt dan toont dit niet goed in 

de brochure, zie de lange tekst en vervolgens het screenshot uit de brochure: 

 

 
 



 

 

 Elke alinea bestaat uit maximaal 4-5 regels 

 De tweede en derde alinea hebben een dikgedrukte kop en extra witregels tussen de 

alinea’s, zie onderstaande correcte voorbeelden: 

 

 

 

 

 

  



Standaard hoek- en rijwoning 
 

Een standaard rijwoning: 

   

 

 

 

 

 

 

Variant 1 

 

Kom binnen! 

Via de voordeur stap je direct in de hal. Hier is ook een toilet, de meterkast en de trap naar de 1e 

verdieping. Via de hal open je de deur naar de woonkamer met trapkast. De deur aan de achterzijde 

biedt toegang tot de tuin. De keuken ligt aan de voorzijde, zodat je tijdens het koken de spelende 

kinderen op straat in de gaten kunt houden. 

Verdiepingen met mogelijkheden 

Op de 1e etage zijn er 3 slaapkamers. De badkamer is voorzien van een wastafel, douche en toilet 

maar is ook volledig in te richten naar eigen smaak. De zolder biedt ruimte voor een extra 

slaapkamer. Ook kun je hier je wasmachine en droger kwijt. 

 

Variant 2 

Open verbinding 

De keuken en woonkamer staan in open verbinding met elkaar. Hoe fijn is het om contact te hebben 

met je gasten als je staat te koken! De woonkamer is een oase van licht door de openslaande deuren 

naar de tuin. Zet de deuren open en laat buiten naar binnen. De tuin is ook achterom te bereiken, 

handig als je je fiets in de berging wilt stallen.  

Variaties zijn eenvoudig aan te brengen op onderstaande tekst voor bijvoorbeeld: 

 Trap in woonkamer 

 Woningbrede slaapkamer op de verdieping 

 Tuitgevel dus ruimte op zolder 

 Variant schuifpui ipv openslaande deuren 

 Los toilet op de eerste verdieping 

 

 



Even boven kijken 

Neem in de hal de trap naar de 1e verdieping. Hier vind je 3 slaapkamers, wie gaat waar slapen? De 

badkamer met daglicht is ruim en biedt plaats aan een wastafel, douche en 2e toilet. De zolder is vrij 

indeelbaar; wat zijn jouw wensen? Kies bijvoorbeeld voor een 3e slaapkamer of een hobbykamer. Op 

zolder vind je trouwens ook de aansluitpunten voor de wasmachine en droger. 

 

Variant 3 

Ga je mee naar binnen? 

Via de deur in de hal kom je in de woonkamer en keuken. De keuken is aan de voorzijde van het huis 

opgesteld in een hoek. De woonkamer is lekker licht en ruim. Via de openslaande deuren loop je 

door naar de tuin. Hier kun je even lekker neerploffen in de loungebank om na een drukke dag alles 

van je af te laten glijden.  

Veel mogelijkheden 

Een verdieping hoger zijn er drie slaapkamers. In de badkamer zijn een wastafel, inloopdouche en 

toilet, maar is ook naar eigen wens in te richten. Heb je meer slaapkamers nodig, dan zou je als 

meerwerk kunnen kiezen om van de zolder een extra slaapkamer te maken. Of richt je de zolder in 

als speelkamer, hobbyruimte of een kantoor? 

  



Standaard hoek- en rijwoning keuken achterzijde 
 

 

 

 

 

 

 

Ga je mee naar binnen? 

Via de deur in de hal kom je in de woonkamer en keuken. De keuken is aan de achterzijde van het 

huis. In de zomer gooi je de openslaande deuren naar de tuin open en eet je praktisch buiten, 

heerlijk! De woonkamer aan de voorzijde is lekker licht en ruim. Vanaf de bank kun je de spelende 

kinderen op straat in de gaten houden. 

Voor iedereen een slaapkamer 

Op de 1e etage zijn er 3 slaapkamers. De badkamer is voorzien van compleet sanitair, maar is ook 

volledig in te richten naar eigen smaak. De zolder heeft ook behoorlijk wat mogelijkheden. Laat je 

hem helemaal open als één grote ruimte of maak je er een extra kamer van? Aan jullie de keus. Ook 

kun je op de zolder je wasmachine en droger kwijt. 

  

Variaties zijn eenvoudig aan te brengen op onderstaande tekst voor bijvoorbeeld: 

 Trap in woonkamer 

 Woningbrede slaapkamer op de verdieping 

 Tuitgevel dus ruimte op zolder 

 Variant schuifpui ipv openslaande deuren 

 Los toilet op de eerste verdieping 

 

 



Hoekwoning entree zijkant 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ruime woonkamer  

Via de zijentree stap je direct in de ruime hal. Hier is ook een toilet, de meterkast en de trap naar de 

1e verdieping. Vanuit de hal open je de deur naar de woonkamer met toegang tot de tuin. De lekker 

ruime woonkeuken zit aan de voorzijde van de woning, zodat je uitzicht hebt over de spelende 

kinderen op straat tijdens het koken. 

Voor iedereen een slaapkamer 

Op de 1e etage zijn er 3 slaapkamers. De badkamer is voorzien van compleet sanitair, maar is ook 

volledig in te richten naar eigen smaak. De zolder heeft ook behoorlijk wat mogelijkheden. Laat je 

hem helemaal open als één grote ruimte of maak je er een extra kamer van? Aan jullie de keus. Ook 

kun je op de zolder je wasmachine en droger kwijt in de afgesloten technische ruimte. 

 

 

 

 

 

 

Variaties zijn eenvoudig aan te brengen op onderstaande tekst voor bijvoorbeeld: 

 Woningbrede slaapkamer op de verdieping 

 Variant schuifpui ipv openslaande deuren 

 Los toilet op de eerste verdieping 

 Variant keuken achter met toegang tuin 

 

 

 



2 onder 1 kapwoning entree voorzijde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom binnen 

 

De entree van de woning is aan de voorzijde. Ideaal een lekker ruime hal, hier is genoeg plek voor de 

jassen, tassen en schoenen van het hele gezin. Vanuit de hal bereik je de grote woonkamer. Aan de 

achterzijde van de woning ligt de woonkeuken met toegang tot de tuin. In de zomer lekker de deuren 

open terwijl de kinderen hun huiswerk aan de grote keukentafel doen en jij het avondeten 

voorbereidt.  

Iedereen een eigen slaapkamer 

 

Boven heeft iedereen een eigen slaapkamer. Als de drie slaapkamers op de eerste etage niet genoeg 

zijn dan kun je altijd nog de zolder – waar ook ruimte is voor een wasmachine en droger - laten 

afbouwen met een kamer of twee extra. Optioneel kun je hier een dakkapel laten plaatsen voor meer 

ruimte. De keuze is aan jou!  

Variaties zijn eenvoudig aan te brengen op onderstaande tekst voor bijvoorbeeld: 

 Woningbrede slaapkamer op de verdieping 

 Variant schuifpui ipv openslaande deuren 

 Keuken aan voorzijde 

 Los toilet op de eerste verdieping 

 

 

 



2 onder 1 kapwoning entree zijkant 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ruime woonkamer  

 

Via de zijentree stap je direct in de ruime hal. Hier is ook een toilet, de meterkast en de trap naar de 

1e verdieping. Vanuit de hal open je de deur naar de woonkamer met toegang tot de tuin. De lekker 

ruime woonkeuken zit aan de voorzijde van de woning, zodat je uitzicht hebt over de spelende 

kinderen op straat tijdens het koken. 

Voor iedereen een slaapkamer 

 

Op de 1e etage zijn er 3 slaapkamers. De badkamer is voorzien van compleet sanitair, maar is ook 

volledig in te richten naar eigen smaak. De zolder heeft ook behoorlijk wat mogelijkheden. Laat je 

hem helemaal open als één grote ruimte of maak je er een extra kamer van? Aan jullie de keus. Ook 

kun je op de zolder je wasmachine en droger kwijt in de afgesloten technische ruimte.  

Variaties zijn eenvoudig aan te brengen op onderstaande tekst voor bijvoorbeeld: 

 Woningbrede slaapkamer op de verdieping 

 Variant schuifpui ipv openslaande deuren 

 Los toilet op de eerste verdieping 

 Variant keuken achter met toegang tuin 

 

 

 



Appartement 1 slaapkamer 
 

 

 

 

 

 

 

Kom binnen! 

 

Via de lift of de trap in de gemeenschappelijke ruimte bereik je je appartement. Vanuit de hal heb je 

toegang tot het toilet, de slaapkamer, de badkamer en woonkamer met open keuken. Ook is er een 

techniekruimte in het appartement. Hier kun je je wasmachine en droger neerzetten en je voorraad 

opbergen. In de gemeenschappelijke ruimte van het appartementencomplex krijgt ieder 

appartement nog een berging. Handig om je gereedschap op te bergen of je fiets te stallen. 

Van alle gemakken voorzien 

 

De woonkamer is ruim en licht en geeft toegang tot het ruime balkon. De open keuken grenst aan de 

woonkamer en is van alle gemakken voorzien. Je dag start je in de ruime badkamer met een wastafel 

en een douchehoek. Ook is er (optioneel) ruimte voor een bad. Ga jij voor een hoek- of 

tussenappartement? Bekijk de plattegronden om de kleine verschillen tussen de appartementen te 

zien. 

 

 

  

Variaties zijn eenvoudig aan te brengen op onderstaande tekst voor bijvoorbeeld: 

 Galerij toegang 

 Geen ruimte voor een bad 

 Terras versus balkon versus Frans balkon 

 

 

 



Appartement 2 slaapkamers 
 

Kom binnen! 

Welk appartement je ook kiest, je hebt altijd 2 slaapkamers en een riante living met open keuken. De 

vele ramen garanderen een altijd licht huis. Heerlijk met een kop koffie op de bank lekker naar buiten 

kijken. De badkamer met wastafel en inloopdouche wordt mooi afgewerkt met sanitair van hoge 

kwaliteit. Natuurlijk is er nog ruimte voor het verwerken van jouw specifieke woonwensen. Het grote 

voordeel van nieuwbouw! 

Heerlijk wonen 

Zie jij jezelf hier al wonen? Dan leef je straks heerlijk. De (elektrische) fietsen plaats je in de berging 

van het gebouw en mocht je wat hoger wonen, dan neem je gemakkelijk de lift naar boven. En ook 

aan het buitenleven is gedacht. In de zomer ontbijt je heerlijk op het balkon en geniet je van de 

opkomende zon. 

 

 

  



Appartement 3 slaapkamers 
 

Drie slaapkamers 

Je bereikt je appartement via de lift of het trappenhuis. In de hal zit een separaat toilet en is een 

bergruimte gemaakt. Dit appartement heeft maar liefst drie slaapkamers! Plek genoeg dus voor een 

logeerkamer, een kantoor aan huis of een hobbyruimte. De woonkamer heeft een open keuken. In 

de badkamer is er een douchehoek, een wastafel en optioneel ruimte voor een bad.  

Buiten goed toeven 

 

Alle appartementen hebben een balkon waar je van het zonnetje kunt genieten; naar wens ’s 

ochtends, ’s middags of de hele dag door! In de gemeenschappelijke ruimte van het 

appartementencomplex krijgt ieder appartement nog een berging. Handig om je gereedschap op te 

bergen of je fiets te stallen. 

 

 

 

  



Levensloop woning – Bungalow slapen begane grond 
 

Comfort op de begane grond 

 

Kom binnen! Op de begane grond heb je een volledig woonprogramma met een heerlijke living, 

keuken, ruime slaapkamer en complete badkamer op de begane grond. Ook vind je hier een fijne 

berging voor bijvoorbeeld de elektrische fiets, de voorraadkast en wasmachine droger combinatie. 

Ook comfortabel is de standaard vloerverwarming. Dat scheelt een hoop ruimte voor radiatoren en 

je hebt altijd warme voeten.  

Maar ook mogelijkheden op de verdieping 

 

Ondanks dat je op de begane grond uiterst comfortabel woont, heb je in dit woningtype nog een 

eerste verdieping, die je naar hartenlust kunt indelen. Wil je toch boven slapen en een extra 

badkamer? Geen probleem, dat kan gewoon. Nog een groot voordeel van deze comfortabele woning 

is natuurlijk de heerlijke tuin. Hier zit je op lange zomeravonden met vrienden te borrelen, lees je op 

zondagmiddag heerlijk een boek of kun je je heerlijk verliezen in tuinieren. 

 

 

  



Vrijstaande woning 
 

 

 

 

 

 

 

Variant 1 

Royale woonkeuken 

Je komt de woning binnen in de ruime hal. Hier is genoeg ruimte voor jassen, schoenen en tassen! 

Door de grote ramen baadt de woonkamer in het licht. Aan de achterzijde van de woning is de royale 

woonkeuken. Dit was echt een droom die uitkwam. ’s Ochtends is de ontbijttafel een rustmoment in 

de drukke spits, in de middag doen de kinderen hier hun huiswerk en als de avond valt is dit de plek 

voor eindeloze diners met vrienden.  

Welke slaapkamer kiezen jullie? 

Op de eerste verdieping vind je drie slaapkamers waarvan één grote master bedroom. Kiezen jullie 

voor de slaapkamer aan de voorzijde? Of is de slaapkamer aan de achterzijde met uitzicht op de tuin 

favoriet? Als jullie meer slaapkamers nodig hebben dan is er op de zolderverdieping genoeg ruimte 

om extra kamers erbij te laten maken. Of maak er een gym, kantoor of logeerruimte van, de 

mogelijkheden zijn er! 

Variant 2 

Wonen & Koken 

De living kijkt vrij uit, wat een lekker ruimtelijk gevoel geeft dat! De leefruimte op de begane grond is 

enorm royaal, ook de aangrenzende woonkeuken is groot. En wat dacht je van de eetkamer met 

openslaande deuren naar de tuin. Op deze ruime begane grond is genoeg ruimte voor het hele gezin 

om samen te leven, maar elkaar niet voor de voeten te lopen, zalig! 

Slapen & Baden 

De etage heeft drie grote slaapkamers. Wie neemt welke is de vraag?! De badkamer is heerlijk ruim 

met een ligbad en aparte douche. Standaard is deze al heel luxe en natuurlijk kun hier ook je eigen 

wellness droom ontwerpen. De zolderetage heeft enorm veel bergruimte of je maakt er een heerlijke 

multimedia ruimte, speelkamer of gym van. 

Variant 3 

Ruimte en licht 

De begane grond is heerlijk ruim en licht. Rondom de woning heb je meerdere grote ramen, en 

openslaande deuren naar de grote achtertuin waardoor de living baadt in het licht. De keuken is 

Variaties zijn eenvoudig aan te brengen op onderstaande tekst voor bijvoorbeeld: 

 Keuken voorzijde of achterzijde 

 Extra berging/garage toevoegen 

 Parkeerplekken op eigen terrein 

 Los toilet of niet 

 Erker, uitbouw 

 

 

 



standaard al superluxe uitgerust met apparatuur. De woonkamer is super royaal en biedt 

mogelijkheden voor een speelse indeling. 

Iedereen een eigen slaapkamer 

Op de eerste etage vind je drie ruime slaapkamers. De master bedroom is woning breed met grote 

ramen. Door de grootte kun je hier een walk-in closet inbouwen als je wilt! De badkamer wordt 

standaard luxe betegeld. Net als bij de keuken geldt hier: volledig aanpasbaar naar eigen wens. Ook 

fijn op deze etage is dat het toilet apart is opgenomen in de indeling. Heb je al nagedacht wat je met 

de zolder gaat doen? Twee extra slaapkamers? Of een hobbyruimte en extra dakkapel? Het kan 

allemaal!  



Penthouse 
 

Welkom in het penthouse 

Dit penthouse is de crème de la crème van het gebouw. Vanaf XX vierkante meter, met een indeling 

die eventueel naar eigen behoefte aan te passen is. Wat dacht je van XX slaapkamers, twee 

badkamers en natuurlijk je eigen walk-in-closet? Een heerlijke keuken waar je met plezier een 

eenvoudige of uitgebreide maaltijd bereidt, terwijl de familie bijpraat aan de grote eettafel. Overal in 

huis brengen de grote ramen veel licht naar binnen.  

Royaal dakterras 

Je penthouse bereik je met de lift, of voor de echte sportieveling met de trap. Van ‘s ochtends vroeg 

tot laat in de middag kun je van de zon genieten op je dakterras. Er is plaats genoeg voor bakken met 

boompjes, planten en bloemen en een fijne lounge-set. Zet de deuren in je slaapkamer, woonkamer 

of eetkeuken open en haal het buitenleven binnen. 


