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Hartelijk welkom bij het selecte gezelschap van      
toekomstige eigenaren van een appartement of             
penthouse in Residence van Oranje. Graag willen wij 
u in deze nieuwsbrief informeren over de status van 
de verkoop en de start van de bouwactiviteiten. 

Tijdens een speciale lunch op 7 juli jl. op het terras 
van Hotel van Oranje, is het eerste exemplaar van 
het promotieboek Residence van Oranje overhandigd 
aan de Noordwijkse burgemeester mevrouw Wendy 
Verkleij. Dit moment is hét startschot geweest voor 
de officiële verkoop van Residence van Oranje. 
Nu vijf maanden later kondigen wij vol trots aan dat 
reeds 40% van de appartementen en penthouses zijn 
verkocht!

Architect ir. Diederik van Egmond (l.), Noordwijkse burgemeester 
mevrouw Wendy Verkleij (m.) en hoteldirecteur Jaap J.M. Liethof (r.)



SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DURA VERMEER VOOR 
DE BOUW RESIDENCE VAN ORANJE

In de afgelopen periode hebben we zorgvuldig een keuzeproces doorlopen waar we veel                                                                          
aandacht aan hebben besteed. Zoals u heeft gemerkt hebben we hier de tijd voor genomen waardoor alle 
kwaliteitsaspecten gewaarborgd kunnen worden. Dit alles onder de deskundige begeleiding van Drees & 
Sommer, bureau voor vastgoed en infrastructuur. 

We zijn bijzonder trots u te informeren dat het opererende Nederlandse bouwbedrijf Dura Vermeer het 
prestigieuze project Residence van Oranje opneemt in haar portefeuille. Met Dura Vermeer als aannemer 
zijn we er van overtuigd een partner te hebben gevonden die de kwaliteit van het project kan garanderen, 
zowel in de uitvoering van de bouw als de begeleiding die zij bieden aan u als koper in de realisatie van                            
uw appartement of penthouse. De kopersbegeleiding zal aanvangen nadat de aannemingsovereenkomst                              
gefinaliseerd en ondertekend is. Tot die tijd kunt u voor nadere informatie contact opnemen met uw makelaar.

Dura Vermeer is al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Over het verloop van de sloop- en 
bouwactiviteiten treft u onderaan deze nieuwsbrief een meer gedetailleerde tijdlijn.

KOOP- EN 
AANNEMINGSOVEREENKOMST

Wij zijn nu samen met Dura Vermeer volop bezig 
om alle contracten voor de bouw op te stellen. We 
hebben hier veel tijd en aandacht aan besteed, en wij 
hopen dit eind januari af te kunnen ronden. Medio 
december  verwachten wij u de concept koop- en                                     
aannemingsovereenkomst toe te sturen. Vervolgens 
wordt uw  huidige reserveringsovereenkomst voor 
uw appartement of penthouse medio maart omgezet 
in een definitieve koop- en aannemingsovereenkomst. 
Wij verwachten dit in het eerste kwartaal te kunnen 
afronden.



REALISATIE ACTIVITEITEN

Nu wij de volgende stappen gaan zetten in de                 
realisatie van het project Hotel- en Residence van                       
Oranje, betekent dit dat er in de komende periode 
memorabele momenten op de planning staan. 
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de sloop van de        
huidige gebouwen, het bereiken van het diepste 
punt en het bereiken van het hoogste punt. Hiervan          
brengen wij u te zijner tijd graag op de hoogte.

TIJDLIJN START BOUW



HOTEL VAN ORANJE

Op 6 maart 2022 sluit Hotel van Oranje                                                    
tijdelijk haar deuren. Hotel van Oranje is in de                                                                  
afgelopen 37 jaar uitgegroeid tot één van de                                                                                                
toonaangevende vijfsterren hotels in Nederland en                                                                                                             
heeft internationaal haar sporen verdiend. Het            
hotel staat nu aan de vooravond van een bijzondere 
verbouwing die zal resulteren in een majestueus nieuw 
hotel. De vertrouwde vijfsterren service zal na de    
heropening in juni 2023 uiteraard weer aanwezig zijn, 
in combinatie met een superieur productaanbod op 
het gebied van hotelkamers, suites, restaurants, bars, 
meetings, events, en beauty en wellness passend bij een 
kuurhotel.

ROODKAPJE

Roodkapje, de laatste villa gelegen aan de                 
Noordoostzijde van het huidige parkeerterrein, is 
onlangs aangekocht. Na de sloop hiervan kunnen 
wij de geplande parkeergarage op beide niveaus  
vergroten. Wij zijn met de Gemeente Noordwijk 
in overleg om de inrit van Domaine Oranje aan te 
passen en nog residentiëler te maken.

VOORTGANGSINFORMATIE

BEKIJK HIER DE MEEST ACTUELE IMPRESSIES

Wij zullen u per kwartaal blijven informeren over de bouwactiviteiten en andere relevante zaken bij de 
ontwikkeling van Residence van Oranje. Mocht u verdere voortgangsinformatie wensen, dan kunt u contact 
opnemen met de verkopende makelaar waar u reeds contact mee heeft.

Bonnike Makelaardij
Philip Bonnike en Jim Glasbergen
071 361 93 65
mail@bonnike.nl

R365 Christie’s International Real Estate
Leslie de Ruiter en Margot de Ruiter-Longayroux
020 242 08 88
info@r365.nl

Residence van Oranje Real Estate
Jaap Liethof en Kevin de Jong
071 367 68 68
info@residencevanoranje.nl

KLIK HIER

Deze nieuwsbrief is opgesteld op basis van de meest actuele informatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

https://hotels-van-oranje.scaura.com/s/6a3523bf

