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WONEN IN
VOORBURG

Een stad met een typisch dorpse sfeer. 
Monumentale panden vertellen de 
geschiedenis van ‘het liefl ijk dorp aan de Vliet’ 
zoals Voorburg vroeger bekend stond. De 
Romeinen gebruikten de stad als nederzetting 
en groeven een gracht, het Rijn-Schiekanaal. 
Vooraanstaande mensen als Constantijn 
Huygens, Guillaume Groen van Prinsterer en 
prinses Marianne der Nederlanden bouwden 
hun buitenplaats in Voorburg. Vanwege het 
beschermd stads- en dorpsgezicht zijn veel 
monumenten bewaard gebleven. 

Voorburg is in de loop der jaren fl ink gegroeid 
en al bijna 2.000 jaar verhuist men naar 
Voorburg. In Leidschendam-Voorburg wonen 
nu 75.000 mensen, een echte stad met de 
charme van een dorp. 

De ligging is ideaal met aan de ene kant Den 
Haag en aan de andere kant een groot veen-
weidegebied en recreatiegebied Vlietland. 
Met de auto of het openbaar vervoer ben je 
binnen een kwartier in Zoetermeer of Delft en 
in een half uur in Rotterdam.

Wandelen in een van de parken, boodschappen doen op de 
zaterdagmarkt in het Huygenskwartier, shoppen in winkelcentrum 
Julianabaan, sporten, een avondje uit in een van de restaurantjes of 
cafeetjes, het kan allemaal in Voorburg. 
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Gunstige ligging
Binnen 10 minuten rijd je op de N44, A12 of 
A4. Handig als je in Rotterdam, Delft of Leiden 
werkt of studeert. Ook rijd je vanuit Voorburg 
zo Den Haag in. Parkeren kan op de eigen 
parkeerplaats in de parkeergarage onder 
het gebouw. Bezoek kan parkeren bij het 
winkelcentrum en in de buurt.

Goed bereikbaar met openbaar vervoer
De bus stopt voor de deur en brengt je in 
enkele minuten naar het NS- en metrostation 
Voorburg of station Laan van NOI. Natuurlijk 
kun je ook op de fi ets of wandelend naar de 
stations. Met bus of tram ben je binnen 15 
minuten in het centrum van Den Haag.

Ga fi etsen
Al fl uitend fi ets je in nog geen 15 minuten 
door het groen naar hartje Den Haag. Als je 
een klein stukje doorfi etst kun je uitwaaien op 
het strand, met je voeten in de zee. Delft is 
ook prima te doen op de fi ets, een half uurtje 
doortrappen en je bent er.

ROTTERDAM
THE HAGUE

AIRPORT

AMSTERDAM 
AIRPORT 

SCHIPHOL

ROTTERDAM

LEIDEN

AMSTERDAM

DEN HAAG

DELFT

VOORBURG

BEREIKBAARHEID
PRINS BERNHARDLAAN
De Bernardus appartementen liggen tussen het groen van de parken en de stad in. Ze zijn 
prima te bereiken met auto of openbaar vervoer. Pomp de banden van je fi ets alvast op, 
want fi etsen is de snelste manier om op de meeste plekken te komen. 
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Artist impression / straatzijde kruising Koningin Julianalaan en Prins Bernardlaan
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1   Winkelcentrum De Julianabaan

2   Sport 2000

3   Bibliotheek aan de Vliet

4   Fysiotherapie B&B Healthcare

5   Fitness Voorburg

6   Huisartspraktijk van der Zee

7   Theater Ludens

8   Sportcentrum Forum Kwadraat

9   Budoclub – judo en japanse vechtsporten

10  Voetbalvereninging Forum Sport

11  Voetbalpark ’t Loo

12  Stadspark ’t Loo  

13  Noteboompark

14  Speeltuin Louis Couperus

15  Jumbo supermarkt

16  Bushalte voor de deur  

SPORT EN 
BEWEGING
Stilzitten is verleden tijd, 
in Voorburg kun je volop 
in beweging komen. Het 
makkelijkste is om gewoon 
de deur uit te lopen voor een 
wandeling of rondje hardlopen  
in een van de parken. 

Voor je werk of studie nog even een paar 
baantjes trekken? Dat kan al vanaf 7 uur in 
het zwembad van Forum Kwadraat op nog 
geen 200 meter afstand. Bij een van de 
sportscholen kun je aan conditie en kracht 
werken, er is volop keuze. Zoek je liever 
de rust op van Tai Chi of Yoga? Dat kan bij 
Budoclub Voorburg. Daar kun je ook terecht 
voor sporten als Judo en Taekwondo. 
Voetballen kan bij VV Wilhelmus of Forum 
Sport. Voorburg is een sportieve stad en er 
is voor elk wat wils: badminton, gymnastiek, 
schaken, volleybal, paardrijden, tennis. Te veel 
om op te noemen.
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Artist impression / achterzijde
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Opdrachtgever: DKVG Corbulo BV

Tekeningnummer:

Onderdeel: Principe Details nieuw

Project:

Werknummer: 2017219

T40

Fase:

Status:

Aanvraag omgevingsvergunning

Schaal:

Opmerking:

1:50, 1:10

maandag 7 oktober 2019Datum:

TRANSFORMATIE
PRINS
BERNHARDLAAN 177
VOORBURG

MAATVOERING OVERGENOMEN VAN
BESTAANDE TEKENINGEN. VOOR

UITVOERING DIENT AANNEMER ALLE MATEN
IN HET WERK OP TE NEMEN
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Prins Bernhardlaan

Prins Bernhardlaan

Marcellus Emantslaan

Marcellus Emantslaan

267
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Zuid - Oost Voorgevel Zuid - West Linkergevel

Noord - West Achtergevel Oosten Rechtergevel

Situatie

NIEUWE KOZIJNEN (INCL ZETWERKEN / LEKDORPELS: ALUMINIUM GEMOFFELD, DONKER
GRIJS
STUCWERK: WIT
HOUTEN BEKLEDING: BEDFORD BROWN
BUIS TBV RECLAME: METAAL THERMISCH VERZINKT
DAKKAP: ALUMINIUM DONKER GRIJS
PLAFONDS ENTREE: ANTRACIET
NATUURSTEEN ENTREE: TRAVERTIN

VFO  Architects | Urban design bv

For  architectural  design
Interior | product design
Urbanism  and  planning
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Opdrachtgever: DKVG Corbulo BV

Tekeningnummer:

Onderdeel: Gevels Nieuw

Project:

Werknummer: 2017219

T20

Fase:

Status:

Aanvraag omgevingsvergunning

Schaal:

Opmerking:

1:200, 1:1000

maandag 7 oktober 2019Datum:

TRANSFORMATIE
PRINS
BERNHARDLAAN 177
VOORBURG

OOST RECHTERGEVEL

DOORSNEDES

PARKEERGARAGE EN BERGING

ca. 3,20m hoog 2e verdieping

1e verdieping

Beganegrond

ca. 3,20m hoog

PRINS BERNHARDLAANKO
N. JULIANALAAN

Parkeergarage
Elk appartement heeft een eigen parkeerplaats en een berging in de overdekte en 
beveiligde parkeergarage. De parkeergarage is bereikbaar via een geregistreerd 
toegangssysteem.



14 BERNARDUS APARTMENTS/

Artist impression / achterzijde balkon en tuin
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16 BERNARDUS APARTMENTS/

WOONOPPERVLAKTE
circa 72m²

VERDIEPING
1 / 2

BOUWNUMMERS
01 / 29

WOONOPPERVLAKTE
circa 65m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
02 / 30 / 11 / 39

PLATTEGROND
02 / 30
PLATTEGROND GESPIEGELD
11 / 39

PLATTEGROND
01 / 29

TYPE 1/29             TYPE 2/11 & 30/39          

APPARTEMENTEN

GEVEL
30 / 39

GEVEL
29

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE GEVEL KON. JULIANALAANGEVEL SPINOZALAAN

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

SPINOZALAAN KON. JULIANALAAN

ENTREE

ENTREE

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

GEVEL PRINS BERNHARDLAANGEVEL KON. JULIANALAAN

SPINOZALAANKON. JULIANALAAN

GEVEL SPINOZALAAN



17BEST OF ALL LIVING /

WOONOPPERVLAKTE
circa 61m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
04 / 32 / 08 / 36

WOONOPPERVLAKTE
circa 64m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
03 / 31 / 10 / 38

PLATTEGROND
04 / 32
PLATTEGROND GESPIEGELD
08 / 36

PLATTEGROND
03 / 31
PLATTEGROND GESPIEGELD
10 / 38

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

GEVEL PRINS BERNHARDLAANGEVEL KON. JULIANALAAN

SPINOZALAANKON. JULIANALAAN

GEVEL SPINOZALAAN

TYPE 3/10 & 31/38             TYPE 4/8 & 32/36             

GEVEL
32 / 36

GEVEL
31 / 38

ENTREE

ENTREE

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

GEVEL PRINS BERNHARDLAANGEVEL KON. JULIANALAAN

SPINOZALAANKON. JULIANALAAN

GEVEL SPINOZALAAN



18 BERNARDUS APARTMENTS/

WOONOPPERVLAKTE
circa 60m²

VERDIEPING
1 / 2

BOUWNUMMERS
05 / 33 / 09 / 37

WOONOPPERVLAKTE
circa 65m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
06 / 34 / 07 / 35

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

GEVEL PRINS BERNHARDLAANGEVEL KON. JULIANALAAN

SPINOZALAANKON. JULIANALAAN

GEVEL SPINOZALAAN

TYPE 5/9 & 33/37            TYPE 6/7 & 34/35       

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

GEVEL PRINS BERNHARDLAANGEVEL KON. JULIANALAAN

SPINOZALAANKON. JULIANALAAN

GEVEL SPINOZALAAN

GEVEL
33 / 37

PLATTEGROND
05 / 33
PLATTEGROND GESPIEGELD
09 / 37

GEVEL
34 / 35

PLATTEGROND
06 / 34
PLATTEGROND GESPIEGELD
07 / 35

ENTREE

ENTREE
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WOONOPPERVLAKTE
circa 68m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
13 / 41

WOONOPPERVLAKTE
circa 64m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
12 / 40

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

GEVEL PRINS BERNHARDLAANGEVEL KON. JULIANALAAN

SPINOZALAANKON. JULIANALAAN

GEVEL SPINOZALAAN

TYPE 12/40 TYPE 13/41             

GEVEL
34 / 35

PLATTEGROND
12 / 40

PLATTEGROND
13 / 41

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

GEVEL PRINS BERNHARDLAANGEVEL KON. JULIANALAAN

SPINOZALAANKON. JULIANALAAN

GEVEL SPINOZALAAN

ENTREE

ENTREE



20 BERNARDUS APARTMENTS/

WOONOPPERVLAKTE
circa 69m²

VERDIEPING
1 / 2

BOUWNUMMERS
14 / 42

WOONOPPERVLAKTE
circa 63m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
15 / 43

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE GEVEL KON. JULIANALAANGEVEL SPINOZALAAN

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

SPINOZALAAN KON. JULIANALAAN

TYPE 14/42          TYPE 15/43         

PLATTEGROND
14 / 42

PLATTEGROND
15 / 43

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE GEVEL KON. JULIANALAANGEVEL SPINOZALAAN

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

SPINOZALAAN KON. JULIANALAAN

ENTREE

ENTREE



21BEST OF ALL LIVING /

WOONOPPERVLAKTE
circa 72m²

VERDIEPING
1 / 2

BOUWNUMMERS
16 / 44

WOONOPPERVLAKTE
circa 73m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 23
45 / 46 / 47 / 49 / 50 / 51 

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE GEVEL KON. JULIANALAANGEVEL SPINOZALAAN

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

SPINOZALAAN KON. JULIANALAAN

TYPE 16/44             TYPE 17/18/19, 21/20/23 & 45/46/47, 49/50/51           

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE GEVEL KON. JULIANALAANGEVEL SPINOZALAAN

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

SPINOZALAAN KON. JULIANALAAN

GEVEL
16

GEVEL
44

GEVEL
17 / 18 / 19
21 / 22 / 23 

GEVEL
45 / 47 / 49 / 51

GEVEL GESPIEGELD
46 / 50

PLATTEGROND
17 / 19 / 21 / 23 / 45 / 47 / 49 / 51 
PLATTEGROND GESPIEGELD
18 / 22 / 46 / 50

PLATTEGROND
16 / 44

ENTREE ENTREE



22 BERNARDUS APARTMENTS/

WOONOPPERVLAKTE
circa 53m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
24 / 52

WOONOPPERVLAKTE
circa 90m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
20 / 48

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE GEVEL KON. JULIANALAANGEVEL SPINOZALAAN

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

SPINOZALAAN KON. JULIANALAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE GEVEL KON. JULIANALAANGEVEL SPINOZALAAN

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

SPINOZALAAN KON. JULIANALAAN

TYPE 20/48             TYPE 24/52             

PLATTEGROND
20 / 48

PLATTEGROND
24 / 52

GEVEL
48

GEVEL
24

ENTREE

ENTREE



23BEST OF ALL LIVING /

WOONOPPERVLAKTE
circa 72m²

VERDIEPING
1 / 2

BOUWNUMMERS
25 / 53

WOONOPPERVLAKTE
circa 75m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
26 / 54

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE GEVEL KON. JULIANALAANGEVEL SPINOZALAAN

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

SPINOZALAAN KON. JULIANALAAN

TYPE 25/53             TYPE 26/54           

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE GEVEL KON. JULIANALAANGEVEL SPINOZALAAN

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

SPINOZALAAN KON. JULIANALAAN

PLATTEGROND
26 / 54

PLATTEGROND
25 / 53

GEVEL
25

ENTREE

ENTREE



24 BERNARDUS APARTMENTS/

WOONOPPERVLAKTE
circa 59m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
28 / 56

WOONOPPERVLAKTE
circa 84m²

VERDIEPING
1 / 2 

BOUWNUMMERS
27 / 55

TYPE 27/55              TYPE 28/56             

GEVEL
48

GEVEL
56

PLATTEGROND
27 / 55

PLATTEGROND
28 / 56

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE GEVEL KON. JULIANALAANGEVEL SPINOZALAAN

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

SPINOZALAAN KON. JULIANALAAN

PRINS BERNHARDLAAN

TUINZIJDE / ACHTERZIJDE

GEVEL PRINS BERNHARDLAANGEVEL KON. JULIANALAAN

SPINOZALAANKON. JULIANALAAN

GEVEL SPINOZALAAN

ENTREEENTREE
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DUURZAAM 
ENERGIEGEBRUIK
De appartementen worden elk voorzien van 
een warmtepomp en er komen 280 zonne-
panelen op het dak van het gebouw, 5 per 
appartement. Met dit onafh ankelijke, moderne 
energiesysteem bent u op tijd klaar voor de 
gasloze toekomst. Ervaar de nieuwe luxe 
van onafh ankelijkheid. Een e-home betek-
ent comfortabel wonen met alle gemakken 
van de toekomst. Het moderne en stabiele 
energiesysteem zorgt in combinatie met de 
comfortabele vloerverwarming altijd voor een 
aangename temperatuur in huis.  

Vaste lage kosten, geen grote investering! 
Uw e-home wordt gerealiseerd zonder dat u 
een grote investering hierin moet doen. Dit 
kan door het membership via The FCTR E, u 
betaalt een vaste maandelijkse membership 
fee. Hierdoor heeft u minder last van stijgen-
de energieprijzen, ook bent u vrij in de keuze 
van uw energiebedrijf. 

Het hele jaar door wordt de werking van uw 
energiesysteem gemonitord. Een storing 
wordt direct verholpen, 24/7. 

Een Onderhouds- of 
schoonmaakbeurt nodig? 

The FCTR E zorgt dat het gebeurt, 
het zit allemaal standaard in het 
membership. 
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"Het leuke van zo’n transformatie is dat je 

het moet doen met de bestaande vormen. 

Dan krijg je mogelijkheden die je normaal 

gesproken niet zou kiezen.”
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Franken: “Als je de functie van een gebouw 
verandert, heeft dat invloed op de sfeer. Op 
deze locatie zie je een samenspel van het 
driehoekige gebouw, de toren ernaast en 
het Bernardus gebouw. De vormen zijn nogal 
bepalend. De sfeer van het gebouw moest 
veranderen, meer warmte erin zodat het een 
echt leefgebouw wordt. We hebben geko-
zen om studio’s en enkele appartementen te 
maken die flexibel zijn in te delen. De hal is 
aan de kant van de Prins Bernhardlaan, zodat 
de woningen aan de geluidsluwe kant van 
de binnentuin liggen. Aan de lange kant zijn 
balkons en terrassen met groen.”

Elke woning heeft bijzondere vormen en 
hoeken, toch heeft Franken getracht een 
zekere regelmaat in de woningen te creëren. 
Elke studio heeft een kern met daarin keuken, 
douche, toilet en wasruimte. Tevens liggen 
daar alle leidingen en dergelijke.
Franken: “Die kern wordt van ander materiaal 
gemaakt zodat het onderscheid met de rest 
van de studio zichtbaar is. Het slaapgedeelte 
is afgescheiden waardoor er een bedstee 
of slaapcabine ontstaat. Het leuke van zo’n 
transformatie is dat je het moet doen met 
de bestaande vormen. Dan krijg je moge-
lijkheden die je normaal gesproken niet zou 
kiezen.” 
Met een warmtepomp, koken op inductie en 
zonnecollectoren op het dak, zijn de gaslo-
ze woningen duurzaam. Voor de buitenkant 
van het gebouw wordt gebruik gemaakt 

van natuurlijke materialen. Franken: “Door 
toepassing van hout en natuursteen krijgt 
het pand een warmere uitstraling. Het lichte 
stucwerk en de afwisseling tussen ramen en 
hout maken het een modern woongebouw. Er 
komen twee duidelijke entrees met natuur-
steen en een naambord, eentje aan de Prins 
Bernhardlaan en de andere net om de hoek 
aan de bolle zijde.”

De 56 studio’s op de eerste en tweede ver-
dieping zijn tussen de ca. 53 en 90 m2 groot 
en daarmee ideaal voor 1- tot 2-persoonshuis-
houdens. 
Franken: ”We hebben steeds goed overleg 
gehad met de gemeente en welstandscom-
missie. Ze zijn enthousiast over het plan. Het 
is een interessant project op een bijzondere 
locatie. Mooi dat een gebouw zo een tweede 
leven krijgt.” 

ARCHITECT CHRIS FRANKEN
VFO ARCHITECTS
Een kantoorgebouw transformeren naar een woongebouw, rekening 
houdend met de huidige structuur en vormen. Dat vergt inzicht en 
creativiteit. Architect Chris Franken van VFO Architects heeft goed 
gekeken naar het gebouw en zag mogelijkheden om er moderne 
studio’s van te maken.
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Artist impression / entree
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Door de goede samenwerking met 
geselcteerde keukenspecialisten, 
hebben wij een prachtige, complete 
standaardkeuken inclusief apparatuur 
voor u samengesteld die perfect 
past in uw nieuwe woning. Deze 
standaardkeuken is slechts één van 
de vele mogelijkheden die wij voor u 
kunnen realiseren. 

Uw nieuwe keuken gaat niet 
alleen over koken, maar ook over 
wonen. De keuken is namelijk 
een belangrijk onderdeel van het 
leven in huis en daarom moet 
uw nieuwe keuken ook tot in het 
kleinste detail voldoen aan uw 
wensen en kookgewoonten.

DE KEUKEN 

Het gezellige hart in 

je woonkamer
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Heerlijk om deze helemaal in te 
richten naar je eigen smaak. Je kunt 
kiezen voor de standaard badkamer 
die is opgenomen in de technische 
omschrijving van de woning. 

Heb je al een idee over de indeling? 
De combinatie van onze vakkennis en 
het aanbod aan topkwaliteit sanitair 
maakt van deze uitdagende klus een 
feestje.

De badkamer is de meest persoonlijke ruimte in je huis. De plek 
waar je je dag opstart en weer eindigt.

DE BADKAMER

Creëer een 

moment  

voor jezelf
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Artist impression / appartement 23
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34 BERNARDUS APARTMENTS/

VERKOOP EN BEGELEIDING
De makelaars informeren alle belangstellenden 
over financiering en hypotheken en alle andere 
zaken die betrekking hebben op het appartement 
en/of de situatie. Het is ons gebleken dat kopers 
ook na het ondertekenen van de koop- en de 
aannemingsovereenkomst nog vragen hebben, 
zowel ten aanzien van de door hen gekochte 
woning, als ten aanzien van het project in het 
algemeen. Ook met dergelijke vragen kunt u 
terecht bij de makelaar.

FINANCIERING
Vaak is voor de financiering van een appartement 
het afsluiten van een hypotheek onvermijdelijk. De 
hypotheekadviseur is deskundig van verschillende 
hypotheekvormen. Hij zal u aan de hand van uw 
persoonlijke gegevens en wensen duidelijk advies 
geven, hij berekent de mogelijkheden en kan ook 
de aanvraag voor uw hypotheek verzorgen.

BELASTINGVOORDEEL
De aankoop van een woning is vaak ook fiscaal 
interessant omdat de fiscus een behoorlijk stuk 
van de jaarlasten voor haar rekening neemt. De 
rente van de hypotheek, levert een besparing aan 
loon en/of inkomstenbelasting op. In het eerste 
jaar kunnen ook de afsluitkosten, notariskosten 
en eventuele taxatiekosten voor de hypotheek als 
aftrekpost worden opgevoerd. Belangrijk voor u is 
te weten dat uw belastingadviseur bij de fiscus kan 
organiseren dat het voornoemde fiscale voordeel 
per maand rechtstreeks door de belastingdienst 
aan u wordt overgemaakt.

WONINGBORG GARANTIE
De appartementen worden verkocht en gebouwd 
met toepassing van de Woningborg Garantie- en 
Waarborgregeling 2016. Na ondertekening van 
de koop- en aannemingsovereenkomst (volgens 
Woningborgmodel), ontvangt u een waarborgcer-
tificaat dat, kort samengevat, bouw en afbouw van 
uw huis dekt en een garantie omvat na oplevering 
van in hoofdzaak 6 jaar op technische gebreken. 
Tevens kan Woningborg bemiddelen bij eventue-
le geschillen aangaande het appartement. Ziet u 
hiervoor ook de Garantie- en Waarborgregeling die 
u bij ondertekening van uw koop- en aannemings-
overeenkomst ontvangt.

KOOPSOM VRIJ OP NAAM
De koop-/aanneemsom van de woningen is vrij op 
naam, dat wil zeggen dat hierin de volgende kosten 
zijn inbegrepen.
	De grondkosten en kosten grondonderzoek.

	Bouw- en installatiekosten incl. loon- en materiaal-
kostenstijgingen.

	Verzekering tijdens de bouw.
	Aansluitkosten voor elektriciteit, water en riolering.
	Honoraria van architect, constructeur, installatie 

adviseur e.d.
	Verkoopkosten (courtage voor makelaar).
	Notariële overdrachtskosten (akte van levering).
	De bouwleges.
	Kosten kadastrale inmeten.
	Aanmeldkosten en premie Woningborg.
	21% B.T.W. (evt. wijzigingen van het B.T.W.-tarief 

worden ingevolge wettelijk voorschrift aan de 
koper doorberekend).   

	De overdrachtsbelasting (voor zover van  
toepassing).

Niet inbegrepen zijn:
	De kosten voor een evt. hypothecaire lening zo-

als: afsluitprovisie, notariskosten, hypotheekakte,   
premie levensverzekering.

	De rente tot aan het notarieel transport over de 
grondkosten en over de vervallen nog niet of niet 
tijdig betaalde bouwtermijnen.

	Ingebruikstellingsleveringskosten van water en 
elektra, en de ingebruikstelling en abonnements-
kosten van telefoon- en kabelnet.

HET ONDERTEKENEN VAN DE KOOP- 
EN AANNEMINGSOVEREENKOMST
Met het ondertekenen van de koop- en aanne-
mingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen 
van de koopprijs, en wij als verkoper door mede-
ondertekening verplichten ons tot de bouw van 
het appartement en de overdracht van de daarbij 
behorende grond. Na ondertekening van de koop- 
en aannemingsovereenkomst ontvangt u hiervan 
een kopie. De originele exemplaren worden aan de 
notaris verstrekt om de akte van eigendomsover-
dracht gereed te maken.

MOGELIJKHEDEN MEER- EN  
MINDERWERK
Er zijn diverse wijzigingen mogelijk volgens de 
standaard meer- en minderwerklijst, die u tijdig zal 
worden overhandigd. Met deze standaard meer- en 
minderwerklijst worden u de opties aangeboden. 
Het kan zijn dat u alsnog wensen heeft die niet 
op deze lijst vermeld staan. In dat geval is het 
raadzaam voor de koop in grote lijnen uw wensen 
met de makelaar te bespreken. Deze zal voor u na-
gaan of de wijziging(en) die u wenst  mogelijk zijn. 
Wanneer u een wijziging wilt wordt dit schriftelijk 
overeengekomen met de verkoper.

Wijzigingen worden voor rekening van de koper 
uitgevoerd, wijzigingen kunnen mogelijk de opleve-
ringstermijn verlengen. Wijzigingen zijn ook alleen 
mogelijk wanneer de voortgang op de bouwplaats 
daardoor niet wordt vertraagd en/of niet strijdig 
zijn met de geldende voorschriften. De verkoper 
is gerechtigd om andere door de koper gewenste 
wijzigingen die afwijken van de standaard meer- en 
minderwerklijst, onverkort en ongemotiveerd af te 
wijzen. In het geval dat appartementen verkocht wor-
den na de start van de bouw behoudt de verkoper 
zich het recht voor de wijzigingen zoals aangegeven 
in de standaard meer- en minderwerklijst, afhankelijk 
van de stand van het werk, al dan niet te accepteren 
of er een prijsverhoging op toe te passen.

VERENIGING VAN EIGENAREN
Omdat de appartementen deel uitmaken van een 
gebouw met meerdere appartementen wordt het 
gesplitst in zogeheten appartementsrechten. Als 
u koopt wordt u eigenaar van een appartements-
recht(en) dat u het exclusieve recht geeft op het 
gebruik van een appartement en parkeerplaats met 
toebehoren. De omschrijving van het eigendom, 
met bijbehorende rechten en plichten, wordt uiterst 
nauwkeurig bepaald en in een notariële splitsings-
akte vastgelegd.

Om zowel de exploitatie als het onderhoud van 
het gemeenschappelijke eigendom en onderlin-
ge rechten en plichten goed te kunnen regelen, 
wordt elke eigenaar automatisch van rechtswege 
lid van de VVE. De VVE heeft in haar reglementen 
alle gemeenschappelijke belangen vastgelegd 
van de eigenaren onderling en ten aanzien van de 
gemeenschappelijke voorzieningen. De exploitatie 
van het gebouw, het appartementsrecht en het 
gemeenschappelijke terrein brengen kosten met 
zich mee. Deze kosten worden over alle eigenaren 
van een appartementsrecht door middel van een, 
middels de splitsingsakte vastgelegde, verdeelsleu-
tel omgeslagen. 
Tenminste eenmaal per jaar komen alle leden/eige-
naren in vergadering bijeen en (her)benoemen uit 
hun midden een voorzitter, secretaris, penningmees-
ter en, in sommige gevallen, nog een aantal extra 
functies. Tijdens zo’n vergadering wordt er dan met 
het bestuur overlegd over de exploitatiekosten van 
het afgelopen jaar en de begroting voor het komen-
de jaar. Met het aan u toekomende stemrecht stemt 
u mee in de besluitvorming over deze zaken.

Onder de gemeenschappelijke kosten van de VVE 
kunnen, bijvoorbeeld, onderstaande kosten worden 
verstaan:

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DE  
AANKOOP VAN UW APPARTEMENT

Wanneer u hebt besloten een appartement te kopen wordt u geconfronteerd met onderwerpen waarmee u niet dagelijks te 
maken heeft. Om u zo veel mogelijk behulpzaam te zijn zetten wij hieronder de diverse zaken op een rij waarmee wij u de 
nodige helderheid zullen verschaffen.
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	Kosten voor de opstalverzekering van de gebouwen, 
dit is een van de zaken die collectief door de VVE 
worden afgesloten. Voor de verzekering van uw 
inboedel dient u zelf een verzekering af te sluiten.

	Kosten die gemaakt zijn voor het normale onder-
houd of het normale gebruik van de gemeen-
schappelijke gedeelten van het gebouw of de 
daartoe behorende installaties of tot het onder-
houd daarvan.

	Kosten die verband houden met de noodzakelijke 
reparatiewerkzaamheden en vernieuwingen,  voor 
zover deze niet volgens de bepalingen van de 
splitsingsakte ten laste komen van (een)   bepaal-
de eigenaar/eigenaren.

	Kosten die verband houden met de oprichting van 
de Vve en met de administratie van het gebouw of 
met de aanstelling van een administrateur.

	De verschuldigde publiekrechtelijke lasten, voor 
zover de eigenaren daarin niet individueel worden 
aangeslagen.

	Het schoonhouden en de verlichting van de 
gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, 
zoals trappenhuizen, entrees, gangen, galerijen, 
liften en het energieverbruik van de (fietsen)ber-
gingen etc.

	Alle overige kosten en lasten, gemaakt in het be-
lang van alle eigenaren of door de gezamenlijke 
eigenaren als zodanig verschuldigd.

EIGENDOMSOVERDRACHT
De eigendomsoverdracht gebeurt door middel van 
een zogenaamde “akte van juridische levering” bij 
de notaris. In de koop-aannemingsovereenkomst 
wordt het uiterste datum van transport vermeld, ter-
wijl tevens rekening dient te worden gehouden met 
de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding.

Voor de datum van het notarieel transport ontvangt u 
van de notaris een afrekening waarop het totale op 
de datum van levering verschuldigde bedrag, inclu-
sief bijkomende kosten (kosten hypotheek(akte) e.d. 
is aangegeven. Op de afrekening wordt ook vermeld 
welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geld-
gever. Het hypotheekbedrag, dat in het bouwdepot 
van de hypotheekverstrekker blijft, moet gelijk zijn 
aan de vanaf transportdatum nog verschuldigde 
bouwtermijnen + hypotheekrente. Indien dit niet het 
geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag uit 
eigen middelen aangevuld moeten worden.

Op de transportdatum worden in de meeste geval-
len twee aktes getekend, te weten:
	de akte van eigendomsoverdracht;
	de hypotheekakte.

WANNEER U MOET GAAN BETALEN
Na ondertekening van de koop- en aannemings-
overeenkomst zult u, zolang de woning niet bij akte 
is overgedragen, bericht ontvangen wanneer reeds 
vervallen termijnen in rekening worden gebracht.

Er is een aantal mogelijkheden:
Als u beschikt over eigen middelen beschikt kunt u 
verzoeken alvast een rekening te ontvangen 
die u vervolgens betaalt.
Heeft u geen eigen geld en is de hypotheek ook 
nog niet gepasseerd, dan betaalt u niet. U verzoekt 
dan om uitstel van betaling, zoals dit in de koopakte 
staat omschreven. U dient zekerheden te geven tot 
betaling van de termijnen. (Zie hiervoor de koop- en 
aannemingsovereenkomst) Over de verschuldigde, 
en nog niet betaalde, termijnen wordt de overeen-
gekomen rente berekend, die met u zal worden 
verrekend.

Betaling van de koopsom (grond) en eventueel 
vervallen termijnen geschiedt bij het passeren van 
de akte bij de notaris, de resterende aanneemsom 
wordt in termijnen verrekend. Telkens wanneer de 
bouw zover gevorderd is dat er een van de termijnen 
is vervallen ontvangt u hiervoor een factuur. (Zie ook 
hiervoor de koop- en aannemingsovereenkomst.)

HYPOTHEEK TIJDENS DE BOUW
Na het notariële transport ontvangt u de facturen 
over de vervallen termijnen in tweevoud. De kopie 
zendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van uw hand-
tekening, naar uw geldgever, die dan voor betaling 
hiervan zorgt. Vanaf de datum van transport betaalt u 
hypotheek tijdens de bouw. Deze is opgebouwd uit 
de rente, die u betaalt over het volledige hypotheek-
bedrag, met eventueel in mindering te brengen de te 
ontvangen rente over het nog in bouwdepot van de 
hypotheekverstrekker staande hypotheekbedrag en 
de afgesproken aflossing.

OPLEVERINGSPROCEDURE EN  
ONDERHOUDSTERMIJN
Over de datum van oplevering wordt u ten minste 
twee weken er voor schriftelijk geïnformeerd. De 
oplevering volgt direct nadat u aan al uw verplichtin-
gen hebt voldaan. 

Bij de oplevering zijn aanwezig:
	De koper.
	Een vertegenwoordiger van de uitvoerende onder-

neming (aannemer).
	Een vertegenwoordiger van de verkopende partij.

Bij de oplevering wordt door of namens de verko-
pende partij en door u een verklaring ondertekend, 
het zogenaamde “Procesverbaal van oplevering”, 
waaruit blijkt dat dat het appartement door u wordt 
aanvaard. Hierna worden de sleutels overhandigd en 
kunt u het appartement in gebruik nemen. Eventueel 
geconstateerde gebreken worden genoteerd op 
een daarvoor bestemd formulier, de zogenaamde 
“lijst van opmerkingen bij oplevering”. De hierop 
aangegeven opmerkingen worden in de regel bin-
nen 15 werkdagen, in overleg met de koper, door de 
aannemer afgehandeld.

De ondertekening van het “Procesverbaal van 
oplevering” houdt in, dat gebreken die na de 
oplevering naar voren komen en die redelijkerwijs 
bij oplevering te constateren waren, niet aanvaard 
zullen worden.

Met name wijzen wij hierop beschadigingen van 
schilderwerk, glas, keukeninrichting, kasten, deuren, 
sanitair, tegelwerk en/of overige vloer, wand en 
plafond afwerkingen.

Na de oplevering treedt een onderhoudstermijn van 
3 maanden in, binnen deze periode zullen even-
tueel optredende problemen door de aannemer 
worden verholpen.
Klachten die na de onderhoudstermijn optreden, 
dienen uitsluitend schriftelijk te worden gemeld aan 
het postadres van de verkopende onderneming, de 
garanties volgens de koop- en aannemingsover-
eenkomst zijn dan van toepassing. Het kan zijn dat 
u zich rechtstreeks kunt wenden tot de aannemer, 
hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

De algemene ruimten van het appartementencom-
plex zullen worden opgeleverd zullen aan het be-
stuur van de VVE, dit gebeurt voor de oplevering van 
het eerste appartement. Behoudens dat de algeme-
ne ruimten gereed moeten zijn voor de oplevering, 
moeten ook de respectievelijke gemeenschappelijke 
instanties (brandweer/bouwtoezicht) goedkeuring 
geven op het in gebruik nemen van het complex. 

Overeenkomstig de koop- en aannemingsovereen-
komst zal bij oplevering 5% van de aanneemsom 
zijnde 50% van de door de koper gestorte waar-
borgsom in depot blijven bij de notaris, danwel zal 
de verkoper tijdig een bankgarantie van een even 
groot bedrag bij de notaris hebben gedeponeerd. 
Het bedrag of, indien in de plaats hiervan de door 
de verkrijger gestelde bankgarantie, wordt door de 
notaris vrijgegeven op het moment dat door de aan-
nemer alle geconstateerde gebreken, opgenomen 
in het “proces-verbaal van oplevering” zijn hersteld. 
Indien in verband met de weersomstandigheden het 
buitenwerk later wordt afgewerkt zal de waarborg-
som/bankgarantie in overleg met de notaris worden 
verlaagd tot 1%. (Zie hiervoor ook de koop- en 
aannemingsovereenkomst.)

VERZEKERINGEN
Tijdens de bouw en tot op de datum van opleve-
ring, zijn de woningen en appartementen door de 
verkoper c.q. de aannemer verzekerd. Vanaf de 
datum van oplevering van uw woning dient u zelf 
een opstalverzekering hebben afgesloten. Voor 
appartementen moet de VVE zorg dragen voor een 
opstalverzekering. De verzekering van uw inboedel 
is altijd individueel. Controleert u zekerheidshalve 
voor de oplevering uw verzekeringen en de  
ingangsdata ervan.
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TERREININRICHTING

GRONDWERK:
Voor de aanleg van de riolering en diverse 
kabels en leidingen voor het nutsbedrijf worden 
de noodzakelijke grondwerken verricht. De 
ontgravingen worden aangevuld met uitkomend 
grond/zand. Het straatwerk wordt met bestaand 
materiaal weer hersteld. 

(BUITEN) RIOLERING:
De aanleg en aansluitkosten van de riolering zijn in 
de koopsom inbegrepen. De aanleg en aansluiting 
van de buitenriolering op het hoofdriool geschiedt 
overeenkomstig de geldende gemeentelijke 
voorschriften en eisen. 

De binnen en buitenriolering worden als 
gescheiden stelsel uitgevoerd. De appartementen 
worden aangesloten op het gemeenteriool.

TERREINVERHARDING:
De bestrating van de terrassen aan de tuinzijde 
worden uitgevoerd in grijze betontegels.
De aansluiting tussen terrassen op erfgrens wordt 
opgevuld met grind.

BESTRATING EN GROENVOORZIENING:
De bestrating rond het gebouw is bestaand.
Tussen de dakterrassen en het openbare dak 
komen plantenbakken overeenkomstig verkoopte-
kening.

Als terrasafscheiding worden betonnen planten- 
bakelementen aangebracht.

Het onderhoud van alle gemeenschappelijke eigen-
dommen wordt overgedragen aan de Vereniging 
van eigenaars.

HET APPARTEMENTENCOMPLEX

BETONCONSTRUCTIE:
De bestaande constructie van de appartementen 
is opgebouwd uit een betonconstructie middels 
kolommen, wanden, randbalken, vloeren en prefab 
betonnen borstweringselementen.

METSELWERK EN GEVELS:
De scheiding tussen de bestaande parkeergarage 
en de bergingen van de appartementen wordt 
uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken.
Het bestaande gevelmetselwerk op de 1e en 2e 
verdieping zal worden voorzien van een isolatie, en 
worden afgewerkt met een gewapende stuclaag. 

PLAFOND-, EN WANDSYSTEMEN:
Algemene ruimten:
De hoofdentree, binnen entree, lifthallen en gangen 

worden voorzien van een systeemplafond.
De binnenwanden in de woningen, de 
wanden tussen de gang en appartementen en 
woningscheidende wanden van de appartementen 
worden uitgevoerd in geïsoleerde metal stud 
wanden. 

METAALCONSTRUCTIES:
De balkons worden uitgevoerd in staalprofielen met 
hardhouten delen.

De trappen naar de balkons zijn samengesteld uit 
staal en voorzien van stalen hekwerken.

BERGINGEN:
De bergingen in de parkeergarage zijn van 
gaashekwerken en geprofileerde stalen panelen op 
een stalen frame, en zijn voorzien van een draaideur. 

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN:
Algemeen:
Alle binnenkozijnen in de algemene ruimte worden 
uitgevoerd in hardhout en zijn voorzien van een 
stompe deur.

Appartementen:
Alle woningtoegang (binnen) kozijnen worden 
uitgevoerd in hardhout en zijn voorzien van een 
stompe deur. Alle binnendeurenkozijnen in de 
woning worden uitgevoerd in plaatstaal zonder 
bovenlicht en zijn voorzien van stompe deur. 

Alle gevelkozijnen worden uitgevoerd als kunststof 
kozijnen, en worden voorzien van vast glas kozijn 
ramen. Bij de raamkozijnen in de buitengevel worden 
aluminium lekdorpels toegepast.

HANG- EN SLUITWERK:
De bewegende delen in de kozijnen zijn voorzien 
van het benodigde hang- en sluitwerk, dat voor het 
goed functioneren en borgen van deze onderdelen 
noodzakelijk is. 

De badkamerdeur wordt voorzien van een vrij- 
en bezetslot. De overige binnendeuren worden 
voorzien van een loopslot. De deurkrukken, sloten, 
deurschilden enz. van de binnen-, en buitendeuren 
worden uitgevoerd in lichtmetaal. Het hang- en 
sluitwerk van de bereikbare gevelkozijnen voldoet 
aan de eisen Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Nabij de twee entrees wordt in de tochtsluizen een 
postkastunit aangebracht, met een bellentableau en 
deur openingsinstallatie.

TRAPPEN EN BALUSTRADEN:
Algemene ruimte:
De trappen met balustraden en hekwerken in de 
bestaande trappenhuizen, worden geschikt gemaakt 
voor toekomstig gebruik.

DAKBEDEKKING:
Het dak wordt voorzien van een geïsoleerde 
bitumineuze dakbedekking. 

Op het dak worden 5 stuks (PV) zonnepanelen per 
appartement geplaatst.

VLOERAFWERKING: 
Algemene ruimte:
De lifthallen, trappenhuizen en gangen naar de 
appartementen op de verdiepingen worden 
voorzien van  vloerbedekking. In de centrale hal 
op de begane grond wordt een schoonloopmat 
aangebracht.

Appartementen:
De vloeren in de appartementen worden voorzien 
van een dekvloer waarin vloerverwarming is 
aangebracht.  In de badkamer wordt een tegelvloer 
(zonder vloerverwarming) aangebracht naar keuze 
van de koper.

BEGLAZING:
De beglazing van de gevelkozijnen zal worden 
uitgevoerd met isolatieglas HR++.
Alle toe te passen beglazing volgens geldende 
NEN normen.

In de glasopeningen van de binnenkozijnen tussen 
gang en appartementen wordt isolatieglas HR++ 
toegepast, waar nodig brandvertragend.

De beglazing in de overige binnen kozijnen en 
deuren van de algemene ruimte wordt als enkel 
glas toegepast, waar nodig brandvertragend.

NATUUR-, EN KUNSTSTEEN:
Bij de kozijnen van de badkamer worden 
kunststeen dorpels toegepast.

STUKADOORSWERK: 
Algemene ruimte:
De wanden van de hoofdentree, binnen entree, 
lifthallen en gangen worden voorzien van een   
stuclaag en sauswerk.

Appartementen:
De wanden in de appartementen worden 
behangklaar opgeleverd. De plafonds in de 
appartementen worden niet afgewerkt m.u.v. de 
plafonds in de badkamer en de bedstee. In deze 
ruimten zal een verlaagd gipsplafond worden 
aangebracht en glad afgewerkt. Het plafond in 
de meterkast en de externe berging worden niet 
afgewerkt.

TEGELWERK:
Appartementen:
Er is keuze voor de koper m.b.t. sanitaire 
wandtegels 300x600mm en vloertegels 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 
VAN UW APPARTEMENT
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600x600mm, zoals volgens monster in ons 
verkoopkantoor zal worden getoond.  Voor de 
voegmortel van de vloer-, en wandtegels zal 
respectievelijk standaard grijs en zilvergrijs worden 
aangehouden.

Het wandtegelwerk in de badkamers zal tot 
circa 2400 mm hoog (plafondhoogte) worden 
aangebracht. De uitwendige hoeken in de 
badkamer zullen worden voorzien van aluminium 
hoekprofielen.

KEUKEN:
De keuken inclusief kraan en sifon wordt na de 
oplevering van het appartement door de keuken 
leverancier, overeenkomstig nadere specificatie 
geplaatst. Wijzigingen kunnen eventueel tegen 
meerprijs, rechtstreeks met de leverancier worden 
besproken.

AFTIMMERINGEN, BINNEN- EN BUITEN  
AFWERKING: 
Algemene ruimten:
De bestaande liften zullen geüpgraded worden.

Appartementen:
In de appartementen worden geen vloerplinten 
aangebracht.

SCHILDERWERK:
Algemene ruimten:
Buiten: gevelkozijnen en deuren in hout etc. 
(dekkend)
Binnen: gevelkozijnen met deuren in hout, binnen 
kozijnen en aftimmeringen (dekkend)
Binnendeuren: (fabrieksmatig afgelakt)

Appartementen:
Gevelkozijnen, ramen in kunststof.
Aftimmeringen rond leidingen, kozijnen en 
gevelkozijnen (gegrond).
De binnendeuren en stalen binnen kozijnen 
(fabrieksmatig afgelakt).

RIOLERINGSINSTALLATIE:
De riolering wordt volgens geldende NEN normen 
uitgevoerd.

Het leveren en aanbrengen van een nieuwe 
standleiding t.b.v. de appartementen. Met als 
uitgangspunt dat er per appartement 1 standleiding 
komt van Ø110 mm. De standleidingen worden 
uitgevoerd in geluidsarme buis.
 
Het leveren en aanbrengen van de nieuwe 
riolering van de appartementen. De riolering 
wordt aangebracht in de voorzetwanden, en wordt 
uitgevoerd in PVC. De volgende sanitaire toestellen 
worden aangesloten op de riolering

	Spoelbak keuken.
	Closetpot, douchebak en wastafel in de badkamer.
	Wasmachineafvoer.
	Condens afvoer warmtepomp.

Het hemelwater wordt afgevoerd via nieuwe aan te 
brengen hemelwaterafvoeren.

WATER INSTALLATIE:
De waterinstallatie wordt volgens de geldende NEN 
normen uitgevoerd. 

Het leveren en aanbrengen van de koud-, en warm 
waterleidingen t.b.v. de appartementen. De koud 
waterleiding wordt vanaf de nieuwe watermeters 
gemonteerd tot aan alle sanitaire toestellen. De 
warm waterleidingen wordt vanaf de warmtepomp 
gemonteerd tot aan alle sanitaire toestellen. 
Deze waterleidingen worden uitgevoerd in 
kunststofleidingen.

Aansluitpunten:
	Keukenmengkraan.
	Inbouwreservoir closet, douche-, en wastafel 

mengkraan in de badkamer.
	Wasmachinekraan.
	Warmtepomp.

SANITAIR INSTALLATIE:
De installatie in de keuken bestaat uit:
Keukencombinatie (afgedopt t.b.v.) 
gootsteenmengkraan keukensifon.

Het sanitair in de badkamer bestaat uit:
Douchecombinatie
	Sphinx acryl douchebak conform verkooptekening 
	Glazen douchewand conform verkooptekening.
	Grohe thermostatische douchemengkraan.
	Grohe glijstangset 600 mm.

Wastafelcombinatie
	Sphinx wasmeubel 600 mm met 2 laden 

onderkast.
	Sphinx 345 wastafel 600 mm.
	Grohe 1 hendelmengkraan.
	Spiegel 600x900 mm.
	Kunststof plugbekersifon.

Toiletcombinatie
	Wisa Xs inbouwreservoir.
	Sphinx Acanto wandcloset RF met zitting.
	Geesa toiletrolhouder.

Wasmachineaansluiting
	Beluchte wasmachinekraan
	Afvoerset.

Vaatwasmachine aansluiting
	Wasmachinekraan.
	Afvoerset.

Al het sanitair wordt uitgevoerd in de 
standaardkleur wit.

VERWARMINGSINSTALLATIE:
Appartementen:
De warmteopwekking wordt verzorgd door 
een individuele lucht-water warmtepomp per 
appartement. Warm tapwater bereiding middels 
ingebouwde boiler. De warmtepomp zal tijdens 
gebruikersfase door derden worden gemonitord en 
geëxploiteerd.

Het afgiftesysteem is vloerverwarming als hoofd 
ruimteverwarming.
De ruimtetemperatuur kan voor het hele 
appartement behoudens de badkamer, centraal, 
d.m.v. een in de woonkamer aangebrachte 
ruimtethermostaat ingesteld worden. 

De badkamer krijgt geen vloerverwarming 
maar zal worden verwarmd met een elektrische 
handdoekradiator met opgebouwde thermostaat.

Het verwarmingsvermogen van warmtepompen en 
de capaciteit van de vloerverwarming wordt aan 
de hand van de warmteverliesberekening bepaald. 
Een warmtepomp en ook vloer ruimteverwarming 
reageert relatief traag op een verstelling van de 
ruimtethermostaat. Het is daarom gebruikelijke 
dat bij het toepassen van warmtepompen, zeker 
in combinatie met vloer ruimteverwarming, geen 
nachtverlaging wordt toegepast.

De te onderhouden ruimtetemperaturen tijdens het 
stookseizoen bedraagt:
• Verblijfsruimte 20˚C
• Badkamer 22˚C
• Berging onverwarmd

VENTILATIE INSTALLATIE:
Uw appartement is voorzien van een 
ventilatiesysteem met warmteterugwinning. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE:
Het appartement wordt voorzien van de nodige 
lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen. Al 
het schakelmateriaal van de elektrische installatie 
fabricaat Peha o.g. kunststof wit RAL 9010.
De installatie wordt volgens geldende NEN normen 
uitgevoerd.

Elk appartement heeft een eigen meterkast met een 
aansluitwaarde van 3x25 Ampère. 
De groepenkast beschikt over aparte groepen  voor 
wasdroger, wasmachine, magnetron/oven, elektrisch 
koken en warmtepomp.

Vervolg op pagina 38.
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Vervolg van pagina 37.

TELECOMMUNICATIE-INSTALLATIE:
In de meterkast wordt een signaal overnamepunt 
gerealiseerd. Voor de overdracht van de televisie 
en telefonie wordt vanuit de meterkast naar de 
woonkamer een tweetal RJ-45 connectoren 
(aansluitingen) aangebracht.

VIDEOFOONINSTALLATIE:
In het appartement wordt een videofooninstallatie 
aangebracht.

BEVEILIGINGSINSTALLATIE:
Voor de brandveiligheid wordt een rookmelder 
aangebracht conform de geldende NEN  
voorschriften.

ZONNEPANELEN:
Op het dak worden zonnepanelen geplaatst. Dit 
zullen 5 panelen per woning zijn.
De PV panelen zullen tijdens gebruikersfase door 
derden worden gemonitord en geëxploiteerd.

 



39BEST OF ALL LIVING /

DISCLAIMER
De artist impressions in deze informatiebrochure geven een impressie. Het zijn met recht ‘artist impressions’ waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden 
gunt. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De plattegronden van alle in deze brochure 
opgenomen woningen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. Deze informatiebrochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken. 
Concept & creatie Reclamebureau 390. Alle rechten voorbehouden aan DKVG Corbulo B.V. © 2019
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