
Bewoners 
genieten van de 
Comfortwoning 

De Comfortwoning: 
Zorgt écht voor doorstroming 

in uw portefeuille!

Bekijk alle voordelen

De Comfortwoning vormt met haar prijskwaliteits- 

verhouding een ideale aanvulling op de portefeuille  

van elke wooncorporatie. Dit bevestigt ook Woon-

diensten Aarwoude. In 2018 schreef de corporatie een 

tender uit voor levensloopbestendige NOM-woningen. 

“Bolton Bouw won met name door de gunstige 

prijsvorming van de Comfortwoning”, vertelt senior 

projectleider Nieuwbouw en Vastgoedbeheer Ruud 

Vergeer. “Het gebruik van duurzame en onderhoudsarme 

materialen én het hoge klimaatcomfort 

ervan overtuigden ons.” Het was het 

begin van een hechte en constructieve  

samenwerking tussen beide partijen:  

In 2022 bouwt Bolton de 90ste 

Comfortwoning voor Woondiensten 

Aarwoude. Andere corporaties volgen 

nu hun voorbeeld. 

 

Het succes van de Comfortwoning zit ‘m niet alleen in de techniek 
of de uitvoering ervan, maar juist in de samenwerking met 

betrouwbare, vaste partners. Bolton is, met haar ruim 50 jaar, nog 
steeds een (h)echt familiebedrijf. Met de bekende korte lijnen en een 

altijd prettige gesprekspartner. 

“Dit zouden meer 
corporaties moeten doen”

Ruud Vergeer -

Nieuwbouw en vastgoedbeheer 

Wilt u meer weten over de Comfortwoning? 

Neem dan contact op met:

Peter Bol

Directeur Bolton Bouw

Telefoon 0348-692 600

E-mail directie@boltonbouw.nl 

Zegveldse Uitweg 1, 3443 JE  Woerden

boltongroep.nl

“Tegen iedereen die twijfelt zeg ik: 
je moet het meteen doen”

“Ik heb voor een woning in dit project gekozen omdat 

de ligging ten opzichte van het dorp heel aantrekkelijk 

is”, begint Dunki Jacobs het gesprek. “Daarnaast is 

voor mij de 0-op-de-meter heel belangrijk. Het was 

uiteraard wel wennen om met de warmtepomp 

en zonnepanelen om te gaan. Maar ik heb het me 

eigen gemaakt en ik ben heel tevreden. Vooral als  

 

ik de lage rekening van de energieleverancier zie. Ik kon  

het niet geloven toen ik de jaarrekening zag. Ik ben blij  

met de ruimte in de woning, veel lichtinval en alles 

gelijkvloers, maar toch een mooie ruimte op de 

verdieping. Ik geniet van mijn tuin en ik kan zo op de fiets 

stappen om naar het dorp te fietsen. Tegen iedereen die 

twijfelt zeg ik: je moet het meteen doen”.

Dunki Jacobs - Bewoner comfortwoning in Leimuiden sinds december 2020



Het volledige woonprogramma van slaapkamer, badkamer/

toilet, woonkamer en keuken is gestitueerd op de begane 

grond. De slaapkamer op de begane grond heeft een dubbele 

deur zodat deze bijvoorbeeld ook als eetkamer gebruikt kan 

worden mocht de bewoner een slaapkamer boven betrekken. 

De Comfortwoning past daardoor bij de levensfase van seni-

oren. De eerste verdieping is standaard ingedeeld met een 

slaap- of hobbykamer en een technische ruimte. 

Een aantrekkelijke wooncarrière bieden 
binnen uw vastgoedportefeuille? Dat kan. 
Met de Comfortwoning.

Wat kunt u 
verwachten van 
de Comfortwoning?

Lijn van de 
Comfortwoning 

De corporaties hebben een toenemende groep seniore 

huurders en een tekort aan passende woonruimte voor deze 

groep. Als gevolg hiervan neemt de doorstroming verder af. 

De Comfortwoning biedt een oplossing voor deze opgave. 

De Comfortwoning combineert het voordeel van gelijkvloers 

wonen met het voordeel van een tuin. Senioren kunnen 

blijven genieten van een tuin, maar betrekken een woning 

die veel kleiner is. De kleinkinderen kunnen nog steeds op de 

eerste verdieping blijven overnachten. Deze energiezuinige 

en gunstig geprijsde woning heeft zoveel voordelen dat 

senioren er graag naartoe verhuizen. De Comfortwoning 

zorgt, voor zowel de senioren als gezinnen of starters, weer 

voor balans en doorstroming in de vastgoedportefeuille.   

Waarom kiest u 
voor een Comfortwoning ?

• Gunstig geprijsd;

• Volledig uitontwikkeld concept, inclusief opties;

• Zeer energiezuinig zonder pv-panelen of NOM met veel pv-panelen;

• Het volledige woonprogramma op de begane grond met een tuin en berging;

• Drempelloos en rolstoeltoegankelijk;

• Onderhoudsarm door kunststof kozijnen en aluminium goten; 

• Nog milieuvriendelijker bouwen volgens de Groene Menukaart opties van Bolton.

Een groot pluspunt van de Comfortwoning is de achtertuin 

met losse berging. Een tuindiepte van ongeveer 6 meter 

volstaat, zeker bij de woningen met bredere een beukmaat. 

Aangezien voor de doelgroep een lagere parkeernorm geldt, 

is de ruimtevraag voor Comfortwoningen beduidend minder 

dan voor rijwoningen. Dit kan tot mooie verrassingen leiden 

in een project.

Deze afbeelding geeft de standaard 
indeling weer waarbij de mogelijkheid 
er is om er twee slaapkamers en een 
technische ruimte van te maken.

De badkamer en slaapkamer op 
de begane grond zijn te bereiken 
zonder verlies van ruimte in de 
routing.

Neem een kijkje op de 
website van de Bolton 
Woning of klik op de QR-
code en overtuig uzelf.

BG 1e

Diepte 
van de 
Comfortwoning

Breedte 
van de 
Comfortwoning
(beukmaat)

Woonoppervlak 
begane grond

Woonoppervlak 
gehele woning 
(in geval van
 langskap)

10,33 5,40 50 m2 83 m2

10,33 5,70 53 m2 88 m2

10,33 6,00 56 m2 93 m2

10,33 6,30 58 m2 97 m2

10,33 6,60 61 m2 102 m2

Gunstig geprijsd, dit 
bewijst u zelf met onze 
configurator 

Via de woonconfigurator op www.deboltonwoning.nl 

checkt u onze actuele prijzen en vraagt u een account 

aan. De Comfortwoning heeft een vaste plattegrond  

met meerdere opties en een uiterst flexibele gevel. 

Zodoende kunt u het aantal woningen selecteren, de 

kapvorm, de breedte van de woning en aanvullende 

wensen aangeven. U ontvangt direct de offerte, op 

verzoek kunnen wij deze binnen een week projectspecifiek  

maken.

BG

1e

Standaard 
voorbereid voor ieder 
energieconcept

Comfortwoningen zijn voorzien van een 

bodemwarmte-koudeopslag met een gesloten 

bodemlus. Door de koeling uit de bodem is een 

aanvullende airco overbodig. Voor corporaties 

zijn er mogelijkheden een EPV vergoeding 

te krijgen. De huurder ontvangt een fors 

lagere energierekening. U kunt ook voor een 

luchtwarmtepomp kiezen. De bodemwarmte-

koudeopslag outsourcen is eveneens mogelijk. 

Met De Groene Menukaart 

van Bolton geeft u succesvol 

invulling aan milieuvriendelijk 

bouwen.


