
Statig wonen 
in Stede Broec
47 appartementen en 5 penthouses
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4 WONEN IN EEN GROENE OASE 
 In De Zes Steden woon je te midden van groen in 

hartje Bovenkarspel, dicht bij natuur en water.

6 ALLE VOORZIENINGEN DICHTBIJ
	 Vanaf	je	appartement	wandel	of	fiets	je	zo	naar	het	

winkelcentrum, station of het historische havenstadje 
Enkhuizen.	

8 HOE COMFORTABEL WIL JIJ WONEN?
 De Zes Steden telt 4 typen appartementen: 

Monnickendam,	Enkhuizen,	Hoorn	en	Amsterdam.	
Welk type past bij jou?

10  ‘WONEN MET EEN WOW-GEVOEL’
	 Architect	Eerde	Schippers	(Inbo)	over	het	ontwerp	van	

De Zes Steden. 

12 ARCHITECTUUR EN NATUUR GAAN  
HARMONIEUS SAMEN

 Vanaf je balkon of balustrade kijk je weids uit over 
bomenpracht,	bloemperken	en	gazons.

14 PENTHOUSE MET VOLOP LICHT EN RUIMTE
 Comfortabel wonen met een royaal dakterras 

16 OVERZICHT WOONLAGEN 
	 Op	welke	woonlaag	bevindt	zich	jouw	ideale	

appartement?

17 PLATTEGROND APPARTEMENTSTYPE 
MONNICKENDAM

 Vanuit je appartement op het maaiveld  haal je het 
tuinlandschap op het parkeerkelderdek binnen. 

18 PLATTEGROND APPARTEMENTSTYPE ENKHUIZEN
 Ramen tot op de vloer over de hele breedte van je 

appartement	geven	uitzicht	op	het	groen.	

19 PLATTEGROND APPARTEMENTSTYPE HOORN
 Dit penthouse beschikt over maar liefst drie 

slaapkamers en een dakterras over de volle breedte.

20 PLATTEGROND APPARTEMENTSTYPE 
AMSTERDAM 

 Van dit type penthouse is er maar één en het beschikt 
over het grootste dakterras. 

22 TECHNISCHE OMSCHRIJVING 
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Hommage aan de historie
In de oostelijke punt van West-Friesland, aan het Markermeer, ligt 
Bovenkarspel.	Het	dorp	in	de	gemeente	Stede	Broec	dankt	zijn	
ontwikkeling van oudsher aan de gunstige ligging aan handelswegen 
over water en land. Vanaf begin negentiende eeuw wordt het traject 
van	essentiële	trekvaarten	en	verbindingswegen	in	Noord-Holland	
ook wel De Zesstedenweg genoemd. 

De	naam	verwijst	naar	de	belangrijkste	bestemmingen	van	de	(water)
wegen:	Amsterdam,	Monnickendam,	Hoorn,	Enkhuizen,	Purmerend	
en Edam. De Zes Steden aan de Middenweg in Bovenkarspel is een 
eerbetoon aan dat roemrijke verleden.

Oog voor de toekomst
Ondertussen is het ontwerp van het appartementengebouw 
volledig	gericht	op	eigentijds	comfort	en	de	duurzame	toekomst.	
Dat	betekent	volop	leefruimte,	buitenruimte	op	de	zonzijde	en	
vloerverwarming	met	behulp	van	een	warmtepomp	en	zonnepanelen.	

Alles	aan	De	Zes	Steden	ademt	grandeur.	Neem	het	transparante	
ontwerp en de monumentale stenen trap naar de entree. Of het 
onder	architectuur	aangelegde	groendek,	met	bomenpracht,	gazons,	
plantenborders	en	hagen.	En	niet	te	vergeten:	de	fijne	balkons	en	
dakterrassen	op	de	zonzijde.	Hier	geniet	je	eindeloos	van	uitzicht	op	
het groen. 

Ontdek De Zes Steden
Nu nog een locatie met loodsen en bedrijvigheid. Straks een 
rustige plek om ontspannen te wonen, maar wel dicht bij 
winkels,	voorzieningen	en	het	treinstation.	Begint	het	bij	jou	al	
te kriebelen? Lees dan snel verder en ontdek wat De Zes Steden 
jou te bieden heeft. Misschien word jij dan ook bewoner van dit 
statige woongebouw in Bovenkarspel, op slechts een uur rijden van 
Amsterdam	en	Alkmaar.	

Voorwoord
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Beleef het wonen  
in een groene oase  
in hartje  
Bovenkarspel

De	Zes	Steden	verrijst	aan	de	Middenweg	in	Bovenkarspel.	Hier	woon	je	omringd	door	
groen	–	de	straatnaam	zegt	het	al	–	midden	in	het	dorp.	Een	uitgebreid	winkelaanbod,	
gezellige	restaurants,	diverse	huisartsenpraktijken	en	alle	andere	dagelijkse	voorzieningen	
liggen binnen handbereik. 

’s Ochtends ontspannen ontbijten op je balkon of dakterras met verse broodjes? Wandel 
dan in een paar minuten naar winkelcentrum Streekhof, met onder meer een ambachtelijke 
bakker en slager. 

Van natuurschoon  
genieten en lekker 
bewegen

Zin	om	een	frisse	neus	te	halen	aan	het	water?	Binnen	vijf	minuten	fiets	je	naar	Broekerhaven	
aan	het	Markermeer,	met	zowel	een	binnen-	als	buitenhaven.	Je	vindt	er	nog	een	klassie-
ke	overhaal	ofwel	scheepslift.	Deze	werd	destijds	gebruikt	om	het	niveauverschil	tussen	de	
Zuiderzee	en	het	water	in	de	polder	te	overbruggen.	Inmiddels	is	het	een	rijksmonument	en	
wordt	de	lift	gebruikt	om	pleziervaartuigen	over	te	zetten	van	de	Westwortelsloot	naar	de	
Havenkolk	en	vice	versa.	

Wil	je	actief	de	natuur	beleven?	In	ongeveer	10	fietsminuten	ben	je	bij	het	Streekbos,	een	
recreatiegebied	van	73	hectare	groot.	Het	terrein	omvat	bos,	weiden	en	water.	Je	kunt	er	
eindeloos	wandelen	of	fietsen	door	bossen,	zonnestralen	vangen	op	het	zandstrand,	zwem-
men in een grote plas of vissen en varen. Wil je nog een tandje actiever, bijvoorbeeld samen 
met	de	(klein)kinderen?	Het	Streekbos	telt	tevens	een	speciaal	parcours	voor	mountainbikers	
en een klimpark. 



6

HEMA 1 min. lopen
NS-station Bovenkarspel 3 min. lopen
Winkelcentrum Streekhof 4 min. lopen 
Huisartsenpraktijk De Middend 4 min. lopen
Speeltuin Spoorsingel 10 min. lopen
Fysioteam Stede Broec	2	min.	fietsen
Sportcentrum Stedebroec	5	min.	fietsen
Voetbalvereniging KGB Bovenkarspel	7	min.	fietsen	
Voetbalvereniging De Zouaven	7	min.	fietsen
Sportcomplex Grootebroek 7	min.	fietsen
Historische binnenstad Enkhuizen	10	min.	fietsen
Zuiderzeemuseum Enkhuizen 8 min. autorijden
Sprookjeswonderland Enkhuizen 10 min. autorijden
Restaurant Het Kerkje Andijk 13 min. autorijden

Alles dichtbij 
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Historie proeven 
in Enkhuizen

Houd	je	van	de	nostalgische	sfeer	van	oude	haven-	en	vestingstad-
jes	aan	de	voormalige	Zuiderzee,	het	huidige	IJsselmeer?	Binnen	
10	minuten	fiets	je	vanaf	De	Zes	Steden	naar	de	Koepoort	ofwel	
Westerpoort	van	Enkhuizen,	eeuwenlang	de	westelijke	toegangs-
poort tot de stad. De historische binnenstad binnen de 17de 
eeuwse vestingwallen wordt dooraderd door grachten. Tijdens een 
wandeltocht	tref	je	een	schat	aan	monumentale	gebouwen,	zoals	
het voormalig verdedigingswerk de Drommedaris, de Waag en het 
Snouck	van	Loosenhuis.	Als	geschiedenis-	en	architectuurliefhebber	
kom je ogen tekort. 

Bereikbaarheid  
Amsterdam en 
Alkmaar

Bovenkarspel is een uitstekende uitvalsbasis voor wie regelmatig 
met	de	auto	op	pad	moet.	Binnen	drie	kwartier	ben	je	in	Alkmaar	
of	Amsterdam.	Naar	Hoorn	of	Lelystad	is	het	maar	een	halfuurtje	
rijden. Reis je liever met de trein. Vanaf De Zes Steden wandel je 
in drie minuten naar het treinstation. Overdag vertrekt daar elk 
half	uur	een	Intercity	naar	Amsterdam	Centraal.	Ook	met	Alkmaar	
is er een goede halfuursverbinding.
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Type Monnickendam
Bouwnummers 1 t/m 11 (p. 19)
•	 Aantal:	11
• Woonoppervlakte: ca. 91 m2
•	 Aantal	slaapkamers:	2
• Buitenruimte: terras op begane grond  
(tuin	op	het	parkeerkelderdek)

•	 Parkeerplaatsen:	1

Type Enkhuizen
Bouwnummers 12 t/m 47 (p. 20)
•	 Aantal:	36
• Woonoppervlakte: ca. 91 m2
•	 Aantal	slaapkamers:	2
• Buitenruimte: balkon
•	 Parkeerplaatsen:	1

Type Hoorn
Bouwnummers 49 t/m 52 (p. 21)
•	 Aantal:	4
• Woonoppervlakte: ca. 114 m2
•	 Aantal	slaapkamers:	3
• Buitenruimte: dakterras
•	 Parkeerplaatsen:	2

Type Amsterdam
Bouwnummer 48 (p. 22)
•	 Aantal:	1
• Woonoppervlakte: ca. 114 m2
•	 Aantal	slaapkamers:	3
• Buitenruimte: extra groot dakterras
•	 Parkeerplaatsen:	2
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Gebruikte onderleggers: 
• Schetsontwerp Landschappelijk Ontwerp Appartementen Middenweg te Stede Broec met referentie 

SO1902-1, 190320 IP App Middenweg-A1 SO01-000.dwg  
van de datum 20-03-2019, ontvangen van Erik Overdiep Landsontwerp op 01-11-2019

• 

Terreininrichting volgens opgave van Erik Overdiep Landschapsontwerp

Positie bouwblok(ken) en maten door aannemer te controleren voor aanvang werkzaamheden.

Disclaimer Situatietekeningen
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Vanzelfsprekend	is	bij	het	ontwerp	van	De	Zes	Steden	gedacht	aan	
de veiligheid van toekomstige bewoners. Daarom is het gebouw 
uitgerust	met	toegangscontrolesystemen	zoals	video-intercom	en	
persoonlijke keycards voor parkeren. 

De	levensloopgeschikte	appartementen	zijn	onderhoudsarm	en	
klaar	voor	de	duurzame	toekomst.	Vanzelfsprekend	zijn	ze	gasloos.	
Voor	een	aangenaam	binnenklimaat	zorgen	een	individuele	
warmtepomp	en	zonnepanelen	in	combinatie	met	vloerverwarming.	
Dat betekent: ’s ochtends nooit meer koude voeten in de badkamer 
én	lage	energielasten.	Kan	het	mooier?

Veilig, duurzaam  
en energiezuinigTwee of drie 

slaapkamers

De appartementen en penthouses in De Zes Steden variëren van ongeveer 91 tot circa 114 
vierkante	meter.	Allemaal	kenmerken	ze	zich	door	een	uitgekiende	indeling,	met	een	lichte	
living	op	de	zonzijde	en	een	royale	keuken.	

Maar	er	zijn	ook	verschillen.	Zo	beschikken	de	appartementen	over	twee	slaapkamers,	een	
balkon of terras op het parkeerkelderdek. Bij elk appartement hoort een parkeerplaats in de 
ondergrondse	parkeergarage.	Als	eigenaar	heb	je	de	mogelijkheid	om	er	nog	een	parkeerplaats	
bij	te	kopen.	In	een	apart	deel	van	de	parkeergarage	bevinden	zich	eigen	bergingen	voor	
bijvoorbeeld	fietsen.		

De vijf penthouses hebben allemaal drie slaapkamers en standaard twee eigen parkeerplaatsen 
in	de	parkeerkelder.	Ze	zijn	bovendien	uitgerust	met	een	dakterras.	Hoe	ruim	wil	jij	wonen?	

Een stijlvol woongebouw met in totaal 47 comfortabele appar-
tementen verdeeld over vier woonlagen in twee vleugels. Met 
op het linker deel nog een toplaag met vijf penthouses. Beide 
delen worden met elkaar verbonden door een centrale entree 
met lift en trappenhuis. Dat is De Zes Steden. Op loopafstand 
van de reuring die het dorp Bovenkarspel biedt, geniet je hier 
van rust, ruimte en comfort. 

Hoe comfortabel 
woon jij  
straks in De Zes  
Steden?
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Grote raampartijen tot op de vloer  
zorgen voor een zee van licht

Interieurimpressie type Enkhuizen. Op	de	impressie	is	dit	appartement	voorzien	van	meerwerkopties.	Hier	zijn	geen	rechten	aan	te	ontlenen.
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Eerde Schippers 
ARCHITECT (Inbo)

‘Wonen met een 
wow-gevoel’

Is dit een plek waar prettig gewoond kan worden? Zo 
luidde de vraag die architect Eerde Schippers voor-
gelegd kreeg voor de locatie aan de Middenweg in 
Bovenkarspel. Zijn antwoord is een licht, transparant en 
stijlvol	woongebouw,	dat	enigszins	verhoogd	op	het	
maaiveld ligt.  

Het	gebouw	verrijst	op	een	plek	waar	nu	nog	indus-
triële	loodsen	staan.	Dicht	bij	winkels,	voorzieningen	
en het station. ‘Dat laatste maakt de Middenweg na-
tuurlijk	aantrekkelijk	om	te	wonen,’	zegt	Schippers.	Hij	
ontwierp een appartementengebouw dat optimaal 
inspeelt	op	de	mogelijkheden	die	deze	locatie	biedt.	
Allereerst	plaatste	hij	het	bouwwerk	iets	naar	achteren.	
Hierdoor	ontstond	er	voor	het	gebouw	ruimte	voor	
vergroening en een monumentale entree.

Licht en ruimte
Modern,	open,	licht	van	kleur	en	op	de	zon	georiënteerd.	Dat	zijn	volgens	Schippers	de	kenmerken	waardoor	het	ontwerp	zich	onderscheidt.	Voeg	
daarbij	nog	de	mooie	horizontale	gevelbelijning,	met	de	verspringende	balkons.	Met	het	oog	op	lichtinval	en	uitzicht	hebben	de	appartementen	een	
living	van	maar	liefst	7,20	meter	breed.	‘Kom	je	vanuit	de	hal	de	royale	woonkamer	binnen,	dan	krijg	je	direct	een	wow-gevoel.	Alles	ademt	hier	licht	
en ruimte.’ 

Helder gevelontwerp
Het	linker	deel	van	het	woongebouw	telt	op	de	bovenste	woonlaag	vijf	penthouses.	Deze	hebben	een	binnenmaat	van	ruim	11	meter.	Via	enorme	
raampartijen	geniet	je	hier	van	een	weids	uitzicht.	Een	mooie	ambachtelijke	handvormsteen	geeft	extra	karakter	aan	het	heldere	gevelontwerp.	‘Kijk,’	
wijst Schippers naar de ontwerptekening, ‘de kleur van de gevelsteen verschilt: die van de rechter vleugel heeft een iets donkerder kleur. Ondanks de 
nuanceverschillen vormen de beide delen van het complex één harmonieus geheel.’
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Bij De Zes Steden vormen architectuur en natuur straks een harmonieus geheel. Een prachtig landschapsontwerp voor-
ziet	in	de	beplanting	van	een	variatie	aan	bomen	rondom	het	woongebouw.	Denk	daarbij	onder	meer	aan	linden,	elzen,	
christusdoornen	en	amberbomen.	Vanaf	je	balkon	of	balustrade	kijk	je	weids	uit	over	deze	bomenpracht.	

Het	voorterrein	van	De	Zes	Steden	wordt	ingericht	als	een	groen	en	kleurrijk	tuinlandschap,	met	gazons,	plantenborders	
en	hagen.	Boven	op	het	dek	van	de	parkeergarage	bloeien	straks	vaste	planten	zoals	de	zonnehoed,	aster,	geranium,	
duizendknoop	en	kattestaart.	Sommige	van	deze	sterke,	vaste	planten	reiken	wel	tot	een	meter	hoog.	Ze	vormen	een	
aantrekkelijke verblijfsomgeving voor bijen en vlinders. En natuurlijk voor mensen. 

Wonen in een  
groene oase
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Interieurimpressie type Amsterdam. Op de impressie is dit appartement voorzien van meerwerkopties. Hier zijn geen rechten aan te ontlenen. 
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Penthouse met 
volop licht, 
leefruimte en  
een extra groot  
dakterras

Comfortabel  
wonen

Exterieurimpressie type Amsterdam
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Plattegrond  
appartementstype  
Monnickendam

Vanuit je appartement op het maaiveld  
haal je het tuinlandschap binnen.  
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Plattegrond  
appartementstype  
Enkhuizen

Ramen tot op de vloer over de hele breedte van je 
appartement geven uitzicht op het groen. 
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Plattegrond  
appartementstype  
Hoorn

Dit penthouse beschikt over maar liefst drie  
slaapkamers en een dakterras over de volle breedte.
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Renvooi Verkooptekeningen
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wandlichtaansluitpunt met armatuur
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afzuigpunt mechanische ventilatie
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enkelvoudige wcd t.b.v. mechanische ventilatiemv

centrale voorzieningencvz
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Plattegrond appartementstype Amsterdam 

Van dit type penthouse is er maar 
één en het beschikt over het  
grootste dakterras.
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Omschrijving Materiaal Kleur
Gevelmetselwerk	(korte	deel,	Zuidblok) Metselwerk, halfsteensverband, waalformaat Grijs gesinterd

Gevelmetselwerk	(lange	deel,	Noordblok) Metselwerk, halfsteensverband, waalformaat Pistache	gesinterd

Voegwerk grijs metselwerk Voegmortel,Iets verdiept Antraciet

Voegwerk pistache metselwerk Voegmortel, Iets verdiept Antracietgrijs

Spekbanden Beton met witte toeslag Wit

Latei	(boven	kozijnen	diepe	negge) Thermisch	verzinkt,	gepoedercoat Zo dicht mogelijk bij de kleur 
van beton met witte toeslag

Kozijnen	en	draaiende	delen
(diepe	negge	voor-	en	zijgevel)

Hout,	diepe	negge grijsbruin

Deur	(trappenhuizen	naar	galerij,	naar
parkeergarage	naast	de	trap)

Hout Grijsbruin

Zetwerk luifel/balkon Aluminium	zetwerk Grijsbruin

Balkons / galerijen
(boven	entree)

Beton met witte toeslag
Aluminium	zetwerk	(zij-	en	voorkant)

Wit
Grijsbruin

Balkons / galerijen Beton met witte toeslag Wit

Balustrades Stalen frame, gecoat Gehard glas Grijsbruin

Privacyschermen	en	gevelschermen Stalen frame, gecoat Gehard glas, opaal Grijsbruin

Kolommen Staal Zuiverwit

Trappen	(galerij) Staal Zuiverwit

(Dak)terras	(penthouses	en	begane	grond) Tegels 600x600mm. -

Panelen	(bovenste	verdieping,	penthouses) Onderhoudsvrije plaat Grijsbruin

Overstek	(bovenste	verdieping,	penthouses) Aluminium Wit

Zonwering	(optioneel) Screen doek: Sergé doek zwart-brons

Zonwering	behuizing	(optioneel) Aluminium Grijsbruin

Hemelwaterafvoer PVC Grijsbruin

Noodoverstorten Aluminium Grijsbruin

Waterslagen Beton met witte toeslag Wit

Muurafdekkers Beton met witte toeslag Wit

Dakbedekking plat dak EPDM	of	bitumen Antraciet

Centrale hal
-vloer Keramische	vloertegel 600x600mm.

Schoonloopmat Zwart

-wand Spuitwerk Wit

-plafond Akoestisch	plafond Wit

-E/W kasten Spuitwerk Wit

-kozijnen	en	deuren Hardhout Zuiverwit

-belpaneel Staal Zuiverwit

-postkasten Staal Zuiverwit

Trappenhuis
-vloer Keramische	vloertegel 600x600mm.

Schoonloopmat Zwart

-wand Spuitwerk Wit

-balustraden en leuningen Staal Grijsbruin

-plafond en onderkant bordessen Akoestisch	plafond Wit

-lift liftcabine Calm Grey

Schachtdeuren en muurkopomkleding Zuiverwit

Renvooi Verkooptekeningen

beldrukker

schel

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wisselschakelaar

plafond verdeeldoos

wandlichtaansluitpunt

enkelvoudige wandcontactdoos (wcd)

thermostaat

bedraad aansluitpunt elektrisch koken

th

kt

enkelvoudige wcd t.b.v. koelkastkk

enkelvoudige wcd t.b.v. afzuigkapak

enkelvoudige wcd t.b.v. radiator met elektrisch elemente rad

enkelvoudige wcd t.b.v. wasmachinewm

enkelvoudige wcd t.b.v. warmtepompwp

rookmelder volgens NEN 2555, 
positie en aantal indicatief

rm

elektrische radiator

dubbele wcd

wandlichtaansluitpunt met armatuur

videofoon-intercom

plafondlichtaansluitpunt met armatuur

bediening mechanische ventilatiemv

loze leiding

afzuigpunt mechanische ventilatie

LL

hemelwaterafvoerhwa

v

enkelvoudige wcd t.b.v. mechanische ventilatiemv

centrale voorzieningencvz

omvormerov
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beldrukker

schel

videofoon-intercom

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wisselschakelaar

plafond verdeeldoos

plafondlichtaansluitpunt met armatuur 

wandlichtaansluitpunt

wandlichtaansluitpunt met armatuur

enkelvoudige	wandcontactdoos	(wcd)

enkelvoudige wcd t.b.v. koelkast

enkelvoudige	wcd	t.b.v.	afzuigkap

enkelvoudige wcd t.b.v. radiator met elektrisch element 

enkelvoudige wcd t.b.v. wasmachine

enkelvoudige wcd t.b.v. mechanische ventilatie 

enkelvoudige wcd t.b.v. warmtepomp

dubbele wcd

thermostaat

bedraad aansluitpunt elektrisch koken 

bediening mechanische ventilatie 

omvormer

loze	leiding

afzuigpunt	mechanische	ventilatie

rookmelder volgens NEN 2555,  
positie en aantal indicatief

elektrische radiator

centrale	voorzieningen	

hemelwaterafvoer
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Gevelaanzichten 

Oostgevel

Westgevel
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Zuidgevel

Noordgevel



26

Technische omschrijving

Energieprestatie
De	isolatiewaarden	en	de	energieprestatiecoëfficiënt	van	de	woning	

zullen	worden	uitgevoerd	conform	de	omgevingsvergunning.	De	

woning	wordt	uitgevoerd	met	een	energieprestatiecoëfficiënt	gelijk	

of	kleiner	dan	0,4.	Het	appartement	heeft	het	energiezuinige	ener-

gielabel	A.

Bouwwater en bouwstroom
Standaard	is	de	verzorging	van	een	bouwwatertappunt	en	een	bouw-

stroomkast op de locatie, alsmede verbruik en de aanvraag hiervoor 

bij de nutsbedrijven, opgenomen.

Uitzetten
Het	peil	(bovenzijde	begane	grondvloer)	wordt	aan	de	aannemer	op-

gegeven door de gemeente. Dit geldt eveneens voor afstanden tot 

de	openbare	weg	van	rooilijnen	en	de	afstanden	tot	erfgrenzen.	

Verzekering
Het	bouwwerk	is	tijdens	de	bouwperiode	verzekerd	tegen	brand-	en	

stormschade voor risico van de aannemer. De aannemer heeft op de 

bouw	een	CAR-polis	afgesloten.	Eventuele	schade	aan	eigendom-

men	van	derden	zijn	voor	risico	van	de	aannemer.

Riolering
De buitenriolering wordt standaard uitgevoerd in een gescheiden 

stelsel en wordt aangelegd tot buiten de gevel waarna de vuilwater-

afvoer wordt aangesloten op het gemeenteriool en de hemelwateraf-

voer wordt aangevoerd op het open water. 

Fundering en heiwerk
De fundering bestaat uit een gewapende kelderbak die wordt aange-

bracht op prefab betonpalen, van voldoende lengte en ter goedkeu-

ring	van	de	gemeente,	afdeling	bouw-	en	woningtoezicht.

Graaf- en aanvulwerkzaamheden
Ontgravingen worden verricht t.b.v. de kelder / funderingsbalken 

en riolering, alles tot de vereiste diepte. Na het aanbrengen van de 

kelder / funderingsbalken en de riolering worden de ontgravingen 

weer aangevuld. Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans. 

Een	bed	van	10cm	schoonzand	wordt	aangebracht	onder	de	vloer	

van	appartement	10	en	11	ter	plaatse	van	de	leidingzone.	Een	drai-

nageleiding onder appartement 10 en 11 is standaard in de prijs 

opgenomen.	Het	niet	bestrate	deel	van	de	tuinen	wordt	binnen	de	

eigendomsgrenzen	vrij	van	grof	afval	en	bouwmaterialen	opgeleverd.	

De tuinen worden met uitgekomen grond geëgaliseerd.

Begane grond- en verdiepingsvloeren
De begane grondvloeren worden uitgevoerd als betonnen breed-

plaatvloer. De begane grondvloeren van appartement 10 en 11 wor-

den uitgevoerd als betonnen kanaalplaatvloer De begane grondvloe-

ren	zijn	aan	de	onderzijde	voorzien	van	isolatie	van	voldoende	dikte	

conform de omgevingsvergunning. De verdiepingsvloeren worden 

uitgevoerd als een betonnen breedplaatvloer. Tekeningen en bere-

keningen	van	deze	vloeren	worden	ter	goedkeuring	overlegd	aan	de	

afdeling	bouw-	en	woningtoezicht	van	de	gemeente.	

Gevelafwerkingen (volgens monster en kleurenschema)
De buitengevels van de appartementen worden voornamelijk uitge-

voerd	in	schoonmetselwerk.	Het	schoonmetselwerk	is	volgens	mon-

ster en het kleurenschema en wordt achteraf iets verdiept gevoegd 

tot	voldoende	onder	maaiveld.	Volgens	de	gevelaanzichten	worden	

accentvlakken	uitgevoerd	in	vezelcement	stroken.	Ter	plaatse	van	de	

penthouses	wordt	de	gevel	(deels)	afgewerkt	met	plaatmateriaal.	

Binnenspouwbladen en binnenwanden
De binnenspouwbladen en dragende binnenwanden van de ap-

partementen	worden	uitgevoerd	in	kalkzandsteenblokken	en	deels	

in beton op begane grond en 1e verdieping. In de spouw van de 

buitengevels wordt isolatie toegepast van voldoende dikte conform 

de omgevingsvergunning. De binnenwanden op de begane grond 

en verdieping worden uitgevoerd in gipsblokken en behangklaar 

afgewerkt. In de badkamers worden gips hydroblokken toegepast. 

De	woningscheidende	bouwmuur	wordt	uitgevoerd	in	kalkzandsteen-

blokken.

Binnenkozijnen en binnendeuren
De	binnenkozijnen	in	de	appartementen	zijn	metalen	kozijnen	met	

bovenlicht, uitgevoerd in de kleur wit. De bovenlichten worden voor-

zien	van	helder	glas	behoudens	t.p.v.	de	meterkast	welke	zijn	voor-

zien	van	een	houten	paneel	met	ventilatiesleuf.	De	binnendeuren	

zijn	vlakke	afgelakte	opdek	deuren	in	de	kleur	wit.De	binnendeuren	

worden	afgehangen	en	voorzien	van	een	loop-,	kast-	of	vrij-	en	bezet	

slot.	De	kozijnen	ter	plaatse	van	de	bergingen	worden	uitgevoerd	in	

hout	en	voorzien	van	een	houten	HPL	stompe	deur.	Deze	is	gelijks-

luitend	met	het	bijbehorende	appartement.	De	binnenkozijnen	in	de	

algemene	ruimten	zijn	van	hardhout	zonder	bovenlicht	en	zijn	fa-

brieksmatig	voorzien	van	een	grondlaag	en	voorzien	van	HPL	stompe	

binnendeuren.

Buitenkozijnen, ramen en deuren
De	buitenkozijnen	zullen	worden	uitgevoerd	in	hardhout,	uitge-

zonderd	de	entreepui	welke	in	aluminium	wordt	uitgevoerd.	De	

elementen	worden	standaard	voorzien	van	isolerende	beglazing	

en afgemonteerd met deugdelijk hang- en sluitwerk conform eisen 

politiekeurmerk veilig wonen. De benodigde ventilatieroosters met 

koudebrug onderbreking worden gemonteerd tussen het glas in de 

kozijnen,	e.e.a.	zoals	op	de	tekening	staat	aangegeven.

Postkasten
Ter	plaatste	van	de	entree	zullen	aan	de	buitenzijde	van	het	complex	

stalen postkasten in de kleur volgens kleurenschema worden geplaatst.

Dakconstructie
Het	platte	dak	wordt	opgebouwd	uit	betonnen	breedplaatvloeren,	

voorzien	van	isolatie	van	voldoende	dikte	conform	omgevingsvergun-

ning	en	een	bitumineuze	dakbedekking.

Luifel boven entree
De luifel t.p.v. de entree is opgebouwd uit een bovenliggend prefab 

beton	balkon	met	aan	voorzijde	afgewerkt	met	aluminium	zetwerk.	

Aan	de	bovenzijde	van	de	penthouses	wordt	rondom	een	aluminium	

luifel aangebracht.
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Balkon
De	appartementen	worden	conform	tekening	voorzien	van	balkons.	

De	balkons	worden	uitgevoerd	in	beton	en	volgens	gevelaanzichten	

voorzien	van	metalen	balustrades	met	glazen	panelen.	De	balustra-

des wordt in kleur uitgevoerd, conform kleurenschema.

Galerij
De	appartementen	worden	conform	tekening	voorzien	van	galerijen.	

De	galerijen	worden	uitgevoerd	in	beton	en	volgens	gevelaanzichten	

eveneens	voorzien	van	metalen	balustrades	met	glazen	panelen.	De	

balustrades wordt in kleur uitgevoerd, conform kleurenschema. 

Dakterras
De dakterrassen bij appartementen op 4e verdieping worden voor-

zien	van	drainage	tegels,	50x50cm	en	een	gemetselde	borstwering	

met	daarvoor	een	metalen	balustrade	met	aan	de	onderzijde	een	

glaspaneel en daarboven ’n handregel, in kleur uitgevoerd, conform 

kleurenschema. 

De	terrassen	op	begane	grond	worden	voorzien	van	drainage	tegels,	

50x50cm	met	daarvoor	een	metalen	balustrade	voorzien	van	glazen	

panelen.

Gemeenschappelijke ruimten
De wanden en plafonds van de gemeenschappelijke verkeersruimten 

worden	voorzien	van	wit	spacwerk	en	de	plafonds	waar	nodig	van	

akoestische afwerking. De vloeren worden afgewerkt met vloerte-

gels	in	de	kleur	antraciet	met	ter	plaatse	van	de	entree	een	zwarte	

schoonloopmat.

Stallingsgarage en bergingen
De vloer van de stallingsgarage wordt uitgevoerd als een monolithisch 

afgewerkte betonvloer. Ter plaatse van de stallingsgedeelten voor-

zien	van	belijningen.	De	wanden	zullen	in	onafgewerkt	beton	of	kalk-

zandsteen	vellingblokken	worden	uitgevoerd. 

De	betonnen	hellingbaan	zal	worden	voorzien	van	verwarming.	De	toe-

gang	van	de	hellingbaan	zal	worden	afgesloten	met	een	stalen	speed-

gate, in kleur afgewerkt, te bedienen met een afstandsbediening. Er 

zal	1	afstandsbediening	per	parkeerplaats	worden	meegeleverd.	Naast	

de speedgate komt tevens een stalen poort welke te openen is met 

een	sleutel.	Plafonds	in	stallingsgarage	zullen	t.p.v.	de	appartementen	

worden	voorzien	van	geïsoleerde	plafondplaten.	Het	overige	beton	pla-

fondgedeelte	blijft	onafgewerkt.	Er	worden	voorzieningen	aangebracht	

voor toekomstige oplaadpunten elektrische auto’s.

Trap
De	trappen	in	de	gezamenlijke	trappenhuizen	worden	uitgevoerd	als	

prefab betonnen trappen.

Lift
In	de	gezamenlijke	entree	wordt	een	brancardlift	geplaatst	met	stop-

plaatsen op elke bouwlaag.

Tegelwerk
Vloertegels: In de badkamer en de toiletruimte, afmeting 60x60cm. 

  Vloertegels worden aangebracht d.m.v  tegellijm.

Wandtegels: In de toiletruimte tegelwerk, afmeting 30x60cm tot  

  een hoogte van circa 1500mm+.

  In de badkamer tegelwerk, afmeting 30x60cm  

  tot het plafond.

  Wandtegels worden aangebracht door middel  

  van lijm.

Wandtegels	worden	niet	geplaatst	op	kozijnbetimmeringen	(indien	

van	toepassing).	 

De	voegen	zijn	±	3mm	breed	en	ingewassen	met	een	waterwerende	

voegmassa.

Cementdekvloer
Alle	vertrekken	op	de	begane	grond,	uitgezonderd	waar	tegelvloeren	

zijn	omschreven,	worden	voorzien	van	een	cementdekvloer	met	een	

dikte	van	±	70mm.	Alle	vertrekken	op	de	verdiepingen,	uitgezonderd	

waar	tegelvloeren	zijn	omschreven,	worden	voorzien	van	een	zweven-

de	dekvloer	d.m.v.	20mm	isolatie	en	een	zandcementvloer	met	een	

dikte	van	±	70mm. 

Conform de eisen in het bouwbesluit bedraagt de maximale opstap-

hoogte	20	mm	ter	plaatse	van	één	woningingang.	Deze	20	mm	geldt	

voor	de	definitieve	situatie	en	is	inclusief	de	door	de	koper	aan	te	

brengen vloerafwerking. Voor de vloerafwerking is een extra hoogte 

van	ca.	20	mm	opgenomen	in	de	detailleringen.	Bij	het	kiezen	van	de	

vloerafwerking	dient	er	rekening	mee	te	worden	gehouden	dat	deze	

geschikt is voor de toepassing i.c.m. vloerverwarming en akoestiek.

Bergingen
De niet-dragende wanden van de bergingen worden uitgevoerd als 

kalkzandsteen	vellingblokken,	zijn	ca.	2,4m	hoog	en	staan	los	van	het	

plafond. De vloer in de bergingen wordt uitgevoerd als een monoli-

thisch afgewerkte betonvloer. 

Binnentimmerwerk
Eventuele	leidingkokers	die	in	het	zicht	komen	worden	omtimmerd	

met	plaatmateriaal	op	het	nodige	regelwerk	met	uitzondering	van	de	

technische ruimte. Er worden in de appartementen geen vloerplin-

ten aangebracht. De meterkast wordt ingericht volgens de geldende 

eisen van de nutsbedrijven.

Stukadoorswerk
Alle	zichtbare	steenachtige	wanden	worden	behangklaar	afgewerkt,	

behoudens	de	meterkast.	Plafonds	van	de	appartementen	alsmede	

de wanden boven het tegelwerk worden behandeld met spuitwerk in 

een	fijne	structuur.	Het	plafond	in	de	meterkast	heeft	geen	afwerking.
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Sanitair
De onderstaande sanitaire toestellen worden geleverd, gemonteerd 

en op de aan- en afvoerleidingen aangesloten

Toiletruimte: Vrijhangend wandcloset inclusief inbouwreservoir  

	 	 en	zitting.

  Fontein met wandsifon en koudwaterkraan.

Badkamer: 1 meter brede wastafel, exclusief onderladen, met   

  wandsifon, thermostaatkraan en spiegel met   

  LED verlichting.

  Douchesysteem inclusief douchedrain,  

  thermostaatkraan met slang, glijstang en handdouche.

  Vrijhangend	wandcloset	inclusief	inbouwreservoir	en	zitting.

	 	 Kunststof	ligbad	met	thermostatische	badmengkraan.

	 	 Fabrikant	sanitaire	toestellen	Villeroy	&	Boch	(o.g.)			

  uitgevoerd in de kleur wit met kranen van het merk  

	 	 Grohe.	(o.g.).	

Keuken
De	appartementen	worden	standaard	opgeleverd	zonder	keuken.	

Leidingen worden op de standaard plaatsen afgedopt.

Warm- en koudwaterleidingen
Een complete bedrijfsklare warm- en koudwaterinstallatie aan te 

leggen naar de diverse op tekening aangegeven tappunten, één en 

ander volgens voorschriften van het waterleidingbedrijf. De warm-

watervoorziening	geschiedt	vanaf	de	warmtepomp	inclusief	boilervat	

naar de aansluitpunten in de keuken en de badkamer. 

Elektrische installatie (zie tekening)
In het appartement wordt een complete elektrische installatie aange-

bracht volgens de voorschriften van het plaatselijk elektriciteitsbedrijf 

conform weergegeven in de verkoopdocumentatie. Wandcontact-

dozen	zullen	op	een	hoogte	van	300mm	worden	geplaatst	(tenzij	

gecombineerd	met	schakelaars)	behoudens	t.p.v.	keuken	opstelplaats	

welke	op	een	hoogte	van	1250mm	worden	geplaatst	(exclusief	en-

kele	wandcontactdozen	t.b.v.	inbouwapparatuur).	Schakelaars	wor-

den	op	een	hoogte	van	1050mm	geplaatst.	De	wandcontactdozen,	

schakelaars	en	(loze)	leidingen	zijn	indicatief	in	de	verkoopbrochure	

aangegeven en wordt nader uitgewerkt en uitgevoerd volgens op-

gave installateur. Schakelmateriaal wordt uitgevoerd in wit kunststof, 

inbouwmodel	met	uitzondering	van	de	berging	die	opbouwmodel	

zijn.	De	elektra	in	de	berging	in	de	kelder	wordt	aangesloten	op	de	

meter	van	het	bijbehorende	appartement.	De	berging	wordt	voorzien	

van 1 lichtarmatuur met schakelaar en 1 dubbele wandcontactdoos. 

Het	appartement	wordt	voorzien	van	een	video	door	systeem	met	

intercom.	1	stuks	loze	leiding	t.b.v.	toekomstige	zonwering	(door	

bewoners	na	oplevering). 

In de algemene ruimten worden verlichtingsarmaturen geplaatst wel-

ke	worden	aangesloten	op	de	centrale	voorzieningen.	 

PV-panelen	worden	op	het	dak	gemonteerd	en	deels	aangesloten	

op	de	algemene	installatie.	Plaats	en	afmetingen	van	de	PV-panelen	

zijn	indicatief	op	tekening	aangegeven	en	worden	nader	uitgewerkt	

conform de eisen gesteld in de omgevingsvergunning.

Centrale verwarming 
Het	appartement	wordt	voorzien	van	een	cv-installatie.	In	het	appar-

tement	wordt	een	warmtepompinstallatie	(inclusief	300	liter	boilervat)	

met een binnen- en buitenunit geplaatst welke de warm tapwater 

bereiding	en	de	verwarming	van	het	appartement	verzorgt	d.m.v.	

vloerverwarming	(exclusief	bergingen).	In	de	badkamer	wordt	tevens	

een elektrische radiator geplaatst. Via de warmtepompinstallatie is 

het mogelijk om topkoeling toe te passen door water van een lagere 

temperatuur door het vloerverwarmingssysteem te laten stromen. 

Wanneer er een te hoog temperatuurverschil wordt gecreëerd tussen 

de ruimte en de vloer kan er condensvorming optreden, hierdoor 

moet	de	watertemperatuur	zo	ingesteld	worden	dat	deze	boven	de	

condens grens blijft. Topkoeling kan maximaal circa 2 graden terug 

koelen en werkt energie kostenverhogend. De temperatuurregeling 

van de vloerverwarming geschiedt d.m.v. regeling per ruimte, mid-

dels een thermostaat in de woonkamer en de slaapkamers. Vloerver-

warming i.c.m. een warmtepompinstallatie werkt op lage tempera-

tuur,	hierdoor	is	de	temperatuurregeling	per	ruimte	geleidelijk	en	zijn	

de temperatuurverschillen tussen onderlinge ruimten maximaal circa 

3 graden. De cv-leidingen worden uitgevoerd in diffuus dichte kunst-

stof	en	zoveel	mogelijk	in	de	cementdekvloer	gelegd.	 

Uitgangspunt	voor	de	(kamer)temperaturen	bij	een	buitentempera-

tuur van –10º Celsius en bij gelijktijdige verwarming van alle  

vertrekken is: 

- Woonkamer + keuken:     22ºC

- Slaapkamers:       22ºC

- Badkamer:       22ºC

- Toiletruimte:       18ºC

- Interne verkeersruimte:     18ºC

-	Inpandige	bergruimte	(niet	zijnde	technische	ruimte)	 15ºC

Plaats	van	de	binnenunit	en	het	boilervat	van	de	warmtepompinstal-

latie volgens tekening. De buitenunit wordt op het platte dak gemon-

teerd.

Ventilatie
Het	appartement	wordt	voorzien	van	een	mechanisch	ventilatiesys-

teem.	De	ruimtes	die	worden	afgezogen	betreffen	de	keuken,	het	

toilet, de badkamer en de ruimte met de opstelplaats voor de was-

machine.	De	hoeveelheid	af	te	zuigen	lucht	volgens	bouwbesluit.	De	

toevoer van verse lucht geschied door middel van ventilatieroosters 

opgenomen	op		het	glas	in	de	kozijnen.	Deze	zorgen	tevens	voor	de	

ventilatie van de overige ruimtes. De ventilatieroosters worden uitge-

voerd in blank geanodiseerd aluminium.

Buitenschilderwerk
Houten	betimmeringen	zijn	voor	het	aanbrengen	2x	behandeld.	De	

met	metselwerk	in	aanraking	komende	balkkoppen	e.d.	zijn	2x	geme-

nied. Na het gereedkomen van het appartement worden de houten 

betimmeringen	nog	1x	behandeld	(volgens	het	kleurenschema).

Binnenschilderwerk
De	binnen	kozijnen	in	de	algemene	ruimten	worden	na	plaatsing	nog	

1x afgelakt in kleur.

Terreininventaris
De daktuin en overige straatwerk en tuinen op maaiveldhoogte 

worden ingericht volgens opgave landschapsarchitect. Vanaf de dag 

van oplevering is de VvE verantwoordelijk voor het onderhoud en 

instandhouding van het terrein rondom De Zes Steden. 

Het	complex	biedt	goede	faciliteiten	voor	rolstoel/	rollator	etc.	om	

gebouw en appartementen drempelloos te betreden middels helling-

baan en lift.  

T.a.v.	het	verzamelen	van	het	huisvuil	zal	er	een	ondergrondse	vuil-

container	geplaatst	worden	nabij	de	entree	van	het	complex.	Defini-

tieve positie in overleg met gemeente.
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oplevering en woningborg

Oplevering
Er	moet	ten	aanzien	van	de	werkbare	dagen	altijd	wat	reserve	in	acht	

worden genomen, omdat de bouw door slechte weersomstandighe-

den	kan	worden	vertraagd.	Voor	het	aantal	werkbare	dagen	verwijzen	

we u naar de koop/-aannemingsovereenkomst. Tijdens de oplevering 

zal	de	aannemer	samen	met	u	het	appartement	opnemen	en	er	een	

opleveringsstaat van opmaken, welke door u dient te worden on-

dertekend.	De	op	deze	staat	vermelde	opmerkingen	dienen	binnen	

3 maanden door de aannemer te worden uitgevoerd. Nadat het 

appartement is opgeleverd en u aan uw betalingsverplichting heeft 

voldaan,	zullen	de	sleutels	aan	u	worden	overgedragen.

Kijkdag en Inmeten
Wanneer	de	appartementen	wind	en	waterdicht	zijn	en	de	afbouw	

gestart is wordt u uitgenodigd voor een kijk moment, tijdens dit mo-

ment kunt uw appartement bekijken en uw meer-minderwerk opties 

controleren.	zodra	de	binnenwanden	geplaatst	zijn	krijgt	u	de	moge-

lijkheid	om	diverse	onderdelen,	zoals	keuken	en	raambekleding	in	te	

meten.

De oplevering en inspectie vinden als volgt plaats:
Gezamenlijk	met	een	afgevaardigde	van	de	aannemer	inspecteert	

u,	eventueel	samen	met	een	door	u	ingeschakelde	deskundige	(bijv.	

Vereniging	Eigen	Huis)	uw	appartement; 

Eventueel	nog	uit	te	voeren	werkzaamheden	of	onvolkomenheden	

worden genoteerd op een “proces-verbaal van oplevering”, welke 

door	beide	partijen	wordt	ondertekend; 

De	hierin	genoemde	werkzaamheden	of	onvolkomenheden	worden	

zo	spoedig	mogelijk	uitgevoerd	c.q.	verholpen. 

Als	u	aan	al	uw	financiële	verplichtingen	heeft	voldaan	ontvangt	u	na	

ondertekening van het proces-verbaal van oplevering de sleutels van 

uw appartement. 

Individuele wensen
Uiteraard	trachten	wij	bij	de	ontwikkeling	van	het	appartement	zo-

veel mogelijk rekening te houden met uw individuele wensen. Dit is 

ook de reden dat u de mogelijkheid heeft om het appartement te 

laten	afwerken	op	uw	persoonlijke	woonwensen.	Uiteraard	zijn	ook	

het	aanbrengen	van	extra	wandcontactdozen,	TEL-aansluitingen,	

CAI-aansluitingen	en	loze	leidingen	geen	probleem	mits	deze	voor	

aanvang	van	de	bouwvoorbereiding	zijn	opgedragen.	Naast	boven-

staande	wensen	zijn	binnen	de	mogelijkheden	ook	andere	zaken	

bespreekbaar.

Opdrachten aan derden door koper
De in de verkoopdocumentatie weergegeven maatvoering is niet 

geschikt	voor	opdrachten	door	de	koper	aan	derden	(bijvoorbeeld	

t.b.v.	de	keukeninrichting	of	te	plaatsen	zonwering).	Geadviseerd	

wordt om na oplevering ter plaatse de betreffende onderdelen fysiek 

in te meten.

Woningborg Garantie- en Waarborgregeling

Wat houdt de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling in?
Het	certificaat	wordt	uitgegeven	door	Woningborg	N.V.	onder	de	

naam	Woningborg-certificaat.	De	Woningborg	Garantie-	en	waar-

borgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de 

risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming 

tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. 

Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat	een	bouwonderneming	zich	kan	inschrijven	bij	Woningborg,	

toetst	Woningborg	de	bouwonderneming	op	financieel	gebied,	

technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan 

worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het 

Bouwbesluit. Ook wordt de concept aannemingsovereenkomst be-

oordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper 

en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
voor u?
Als	u	een	huis	met	Woningborg-garantie	koopt,	betekent	dit	voor	u	

o.a. het volgende:

-	 gaat	de	bouwonderneming	tijdens	de	bouw	failliet,	dan	zorgt	

Woningborg voor afbouw van uw appartement. Is afbouw om wat 

voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een 

financiële	schadeloosstelling.	

- de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van het apparte-

ment	na	oplevering	voor	de	termijnen	zoals	door	Woningborg	

wordt	aangegeven.	Bij	bepaalde	ernstige	gebreken	zelfs	tot	10	

jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplich-

ting	van	de	bouwonderneming,	anders	gezegd	als	de	bouwon-

derneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg 

hier	zorg	voor.

-	 bouwondernemingen,	die	bij	Woningborg	zijn	ingeschreven,	zijn	

verplicht om een model aannemingsovereenkomst met bijbeho-

rende	algemene	voorwaarden	en	toelichting	te	gebruiken.	Het	

modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhou-

ding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit model-

contract	zijn	de	rechten	en	plichten	van	de	koper	en	de	bouwon-

derneming evenwichtig vastgelegd.

- wanneer er na oplevering van het appartement geschillen tussen 

de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van 

het appartement dan kan Woningborg hierin bemiddelen.
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algemene informatieLet op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben 

voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden 

uitgevoerd	(zoals	bijvoorbeeld	minderwerk),	vallen	niet	onder	de	

Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw 

aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waar-

borgregeling	een	aantal	aspecten	genoemd	die	van	de	garantie	zijn	

uitgesloten.

Voorrang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden on-

verkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven rege-

lingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige be-

paling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht 

zijn	c.q.	nadeliger	mocht	zijn	voor	de	verkrijgers,	prevaleren	steeds	

de bovengenoemde bepalingen van Woningborg, hetgeen ook het 

geval	is	ten	aanzien	van	eisen	van	overheidswege	(als	Bouwbesluit).

Nieuwbouw woning
De koop en aanneemsom van het appartement is vrij op naam. De 

koop-/	aannemingsovereenkomst	sluit	u	met	Kuin	Vastgoedontwik-

keling	B.V.	Hieronder	staat	aangegeven	welke	kosten	bij	de	koop	en	

aanneemsom	zijn	inbegrepen:

1.	 Koopsom	overdracht	van	het	appartementsrecht	en	nota	 	

riskosten m.b.t. akte van eigendomstransport en kadastraal   

recht	(VON).	De	juridische	overdracht	hiervan	vindt	plaats		 	

op de datum dat de akte door de notaris wordt verleden.

2. Ontwikkelingskosten

3.	 Kosten	voor	het	ontwerp	en	de	constructeur

4. Bouwkosten

5. Verkoopkosten

6. Legeskosten ten behoeve van de omgevingsvergunning

7.	 Aansluitkosten	met	betrekking	tot	water	en	elektra

8.	 Aansluitkosten	van	de	riolering

9. 21% BTW

De kosten, welke niet zijn inbegrepen:
-	 Kosten	m.b.t.	de	hypotheekakte	van	het	appartement.

-	 Kosten	zoals	hypotheekadvieskosten	en	rente	tijdens	de	bouw.

- Verder is niet gerekend op kosten voor een abonnement / entree- 

telefoonaansluiting en kosten voor de aansluiting- abonnement 

van	een	centrale	antenne	inrichting	c.q.	kabelnet

- Behangwerk, meubilering, balkoninrichting en beplanting  

(behoudens	hetgeen	omschreven	in	paragraaf	straatwerk	en	tui-

ninrichting).
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DISCLAIMER 
Deze	brochure	met	omschrijving	is	nauwkeurig	en	met	zorg	
samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt 
door de architect van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten 
wij	een	voorbehoud	maken	ten	aanzien	van	de	wijzigingen	
voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. 
Eveneens	behouden	wij	ons	het	recht	voor	wijzigingen	aan	te	
brengen	in	de	materialen	en	afwerkingen,	zonder	dat	een	en	ander	
afdoet aan de kwaliteit. De opgenomen perspectieftekeningen 
geven	een	‘artist-impression’	weer.	Het	kan	voorkomen	dat	er	
verschillen	zijn	tussen	deze	impressie	en	de	daadwerkelijke	uitvoering	
(bijvoorbeeld	de	kleuren),	daarom	kunnen	aan	de	‘artist-impression’	
geen rechten worden ontleend. De in de brochure weergegeven 
maten betreffen circa-maten en kunnen afwijken van de uiteindelijke 
uitvoering.	De	technische	tekeningen	en	omschrijvingen	zijn	
maatgevend voor hetgeen de koper geleverd krijgt.

COLOFON
Concept & tekst: Xpect	Kemps
Vormgeving: Multiplus Online
Artist-impressions: The Virtual Dutch Men 
Fotografie: Simon van der Woude 
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