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1. Koopinformatie
CORNELIS AMSTERDAM is een nieuwbouwproject in Amsterdam en bestaat 85
appartementen in verschillende typen en 3 commerciële ruimten verdeeld over 11
woonlagen. In de kelder van het gebouw bevinden zich 64 parkeerplaatsen, 2
motorparkeerplaatsen en een fietsenberging. De fietsenberging is bereikbaar via
de entree gelegen aan het Schielandplein en biedt niet alleen ruimte voor fietsen
maar ook voor bakfietsen en scooters. In deze technische omschrijving staat alle
projectinformatie die voor u als koper belangrijk is met als doel u zo goed mogelijk
te informeren over hoe het project, het gebouw en natuurlijk uw appartement
eruit komt te zien.
Woongebouw Cornelis is ontwikkeld door Cornelis Amsterdam BV, een
samenwerking tussen BuildingForLife, Prosperity en Heutink Ontwikkeling.
Woongebouw Cornelis wordt in de markt gezet op basis van gescheiden koop en
aanneming. Cornelis Amsterdam BV is de verkoper van de grond en het
appartementsrecht. Voor de bouw van het appartement sluiten de kopers een
aannemingsovereenkomst met Heutink Bouwgroep BV,

1.1 Verkoopdocumentatie
In dit project is sprake van een gescheiden koopovereenkomst (KO) en
aannemingsovereenkomst (AO). Door het tekenen van de koopovereenkomst
verplicht u zich tot het betalen van de koopsom zoals hierna omschreven, de
grondkosten en u koopt hiermee het appartementsrecht. De koopovereenkomst
en de aannemingsovereenkomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door
het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het
betalen van de aanneemsom en koopt u hiermee de woning die door Heutink
Bouwgroep geleverd wordt. De technische omschrijving vormt één geheel met de
verkooptekeningen die behoren bij de aannemingsovereenkomst, ofwel de
contractstukken. Onder de contractstukken worden de volgende documenten
verstaan:
-

Technische omschrijving

-

Situatietekening
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-

Tekeningen van gevels en plattegronden van alle verdiepingen

-

Individuele woningplattegrond (Verkooptekeningen)

-

Aannemingsovereenkomst

1.2 Koopsom en bouwtermijnen
De koopsom bestaat uit de terzake van de levering/verlening van het recht van
erfpacht verschuldigde omzetbelasting van 21% over de erfpachtgrondwaarde
vermeerderd met de grond gerelateerde kosten, 2 jaar indexcanon en eventueel
verschuldigde (bouw)rente. De grond wordt door de gemeente Amsterdam in
erfpacht uitgegeven. De erfpachtcanon voor de eerste 2 jaar is dus in de koopsom
begrepen. Wenst u de canon voor het erfpachtrecht af te kopen dan kunt u dit bij
de Notaris aangeven. De koopsom dient samen met de (eventuele) vervallen
bouwtermijnen ten tijde van de levering bij de notaris te worden voldaan. De
aanneemsom wordt in termijnen in rekening gebracht, de termijnregeling kunt u
terugvinden in artikel 4 van de aannemingsovereenkomst. Zijn er op het moment
van leveren bij de notaris al bouwtermijnen vervallen dan dienen deze op dat
moment te worden voldaan. Over de verschuldigde termijnen wordt een rente
berekend, conform de voorwaarden van de aannemingsovereenkomst. Op het
moment dat een nieuw termijn komt te vervallen dan ontvangt u hiervan een
factuur. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

1.3 Prijsstijging
Op wijzigingen in prijzen van materialen, lonen en sociale lasten zal geen
verrekening plaatsvinden, met uitzondering van de wettelijk wijzigingen in het
BTW tarief.

1.4 Woningborg
Uw appartement voldoet aan de eisen en normen van Woningborg, een instituut
dat u als koper beschermt tegen risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van
uw nieuwbouwappartement. Woningborg borgt de kwaliteit van uw appartement
en biedt zekerheid dat uw appartement altijd afgebouwd wordt en aan u wordt
opgeleverd. De algemene voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor
appartementen is op dit project van toepassing. Ongeacht hetgeen in deze
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technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen
en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg.
Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar
mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger/koper, prevaleren steeds de
bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Opmerkingen vanuit Woningborg
die voortvloeien uit de plantoets worden zonder verrekening toegepast.
Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de
notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

1.5 Oplevering
Voorafgaand aan de oplevering krijgt u de mogelijkheid om samen met de
bouwondernemer uw appartement te inspecteren en eventuele
aandachtspunten te noteren, dit wordt de vooroplevering genoemd. In de periode
tussen de vooroplevering en de oplevering worden de genoteerde punten
hersteld en wordt de oplevering ingepland. U wordt tenminste twee weken voor
de oplevering schriftelijk op de hoogte gebracht van de datum en het tijdstip
waarop uw oplevering gepland staat. Wij adviseren u om tijdens de oplevering
een deskundige mee te nemen, bijvoorbeeld van Vereniging Eigen Huis. Het
appartement wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, beglazing wordt gewassen en
sanitair en tegelwerk schoongemaakt.

1.6 Kopersbegeleiding
U heeft de mogelijkheid uw woning, anders dan hetgeen in deze technische
omschrijving staat beschreven, uit te voeren. De mogelijkheden kunt u zien op de
optietekeningen en optieprijslijst. Uw wensen kunt u tijdens een gesprek met de
kopersbegeleider van Heutink bespreken en zullen, indien mogelijk, middels een
offerte aan u kenbaar worden gemaakt. U bent als koper zelf verantwoordelijk om
deze wensen vóór de aangegeven sluitingsdatum kenbaar te maken. Op het
moment dat de offerte is getekend worden de (eventuele) wijzigingen en opties
op de plattegrond verwerkt. Met deze plattegrond kunt u afspraken maken bij
verschillende showrooms voor elektra, sanitair en tegelwerk. Let op dat u uw
keuzes op tijd aan ons doorgeeft. De belangrijke deadlines binnen het project
kunt u terugvinden in de planning welke door de kopersbegeleider van Heutink
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aan u is verstrekt. Deze planning wordt tijdens het gesprek met de
kopersbegeleider met u doorgenomen.

1.7 Bouwterrein en bouwplaats
Het betreden van het bouwterrein is niet toegestaan. Om u de mogelijkheid te
bieden uw appartement te bekijken worden er tijdens de bouw een aantal
kijkdagen georganiseerd. U zult hier te zijner tijd door de kopersbegeleider voor
worden uitgenodigd. Buiten deze vastgestelde momenten is het niet toegestaan
om de bouwplaats te betreden. Het betreden van het bouwterrein en het
bouwwerk geschiedt te allen tijde geheel voor eigen risico.

1.8 Vereniging van Eigenaren
Elk appartement, parkeerplaats en commerciële ruimte maakt deel uit van het
gebouw en iedere koper heeft het recht om het appartement, parkeerplaats of
commerciële ruimte te mogen gebruiken, dit wordt het appartementsrecht
genoemd. Juridisch is het gehele gebouw gezamenlijk eigendom van alle
appartementsrechteigenaren, die daarnaast ieder afzonderlijk een uitsluitend
gebruiksrecht hebben van het eigen appartement, eventuele parkeerplaats dan
wel commerciële ruimte. Het is daarmee mogelijk dat 1 persoon één of meerdere
appartementsrechten in eigendom heeft. De appartementsrechten worden
beschreven in de splitsingsakte welke door de notaris wordt opgesteld en
vastgelegd. Dit is daarmee de wet van de vereniging.
Wanneer een appartementsrecht wordt gekocht dan is de koper direct van
rechtswege lid van de vereniging, de VvE. Het doel van de VvE is het behartigen
van de gemeenschappelijke belangen en is daarmee verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke zaken en delen.
Hierbij moet u denken aan de buitenmuren, het dak, de parkeerkelder,
fietsenstalling, entree, trappenhuizen, lift, gemeenschappelijke ruimte en
dakterras. Om de gemeenschappelijke kosten te betalen, zoals verzekeringen,
schoonmaakkosten en liftonderhoud betaalt iedereen maandelijks een bijdrage.
In een eerste vergadering welke over het algemeen ongeveer drie maanden voor
oplevering wordt gehouden zal een eerste begroting worden voorgelegd
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waarover de eigenaars dan een besluit moeten nemen. Ook zal in deze eerste
vergadering een voorstel worden gedaan om een bestuur te benoemen en om
afspraken te maken over de oplevering van de gemeenschappelijke zaken en
delen. Deze eerste vergadering zal in opdracht van Heutink Bouwgroep
georganiseerd worden door een beheerder die vanuit de
ontwikkelingscombinatie wordt aangesteld.

1.9 Verzekering
Het werk is door middel van een CAR-verzekering (Constructie Allrisk) verzekert
tijdens de duur van de bouw. De Vereniging van Eigenaars verzekert vanaf
oplevering het gebouw en de collectieve gedeelten. U dient als eigenaar van het
appartement wel een inboedelverzekering af te sluiten.
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2. Algemene Technische Informatie
2.1 Voor het werk geldende voorwaarden
Woningborg
Voor dit woongebouw is door de bouwondernemer een Woningborg-certificaat
aangevraagd conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling
Nieuwbouw 2020. De bij deze Woningborgregeling behorende brochure en
Bijlage A dienen voorafgaand aan het ondertekenen van de overeenkomst aan u
overhandigd te worden door de verkoper van de woning. Bij het opstellen van
deze technische omschrijving en de bijbehorende tekeningen is rekening
gehouden met de eisen van de Woningborg - Garantie en waarborgregeling
Nieuwbouw 2020. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald,
gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven
regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. In geval enige bepaling in
deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger
mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen
van Woningborg.

2.2 Ontwikkelproces en wijzigingen in ontwerp en uitvoering
Het ontwikkelen en bouwen van een nieuwbouwproject is een complex proces
waarbij verschillende partijen betrokken zijn, o.a. de architect, gemeente,
nutsbedrijven, constructeur en overige adviseurs. Afhankelijk van de door u als
koper gemaakte keuzes zal er naarmate dit proces vordert een steeds
gedetailleerder ontwerp komen. Door deze nadere uitwerking van details,
installaties, nadere eisen van nutsbedrijven en/of de overheid, kunnen de keuze
van leveranciers en nadere keuzes inzake de wijze van uitvoering wijzigen.
Hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan in de positie en afmetingen van uw
appartement, onder meer van meterkasten, constructief noodzakelijke wanden,
balken, kolommen en vloeren, technische installaties zoals bijvoorbeeld de WTWventilatie en elektra. De bouwondernemer behoudt zich om deze reden het recht
om wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij
de werkvoorbereiding dan wel uitvoering blijkt. De wijzigingen zullen geen
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afbreuk doen aan de waarde van het appartement en geven geen aanleiding tot
enige verrekening met de verkrijger/koper.
Geen rechten kunnen worden ontleend aan: Artist impressions, brochures,
interieurimpressies, projectwebsites, online-content en afbeeldingen die tijdens
het verkoopproces zijn uitgereikt. Gemeubileerde plattegronden zijn uitsluitend
ter illustratie als onderdeel van de verkoopinformatie bedoeld.

2.3 Bouwbesluit
De eisen met betrekking tot het Bouwbesluit zijn verwerkt in deze technische
omschrijving en bijbehorende tekeningen. Het betreft het Bouwbesluit 2020,
gewijzigd bij Stb.189, in werking getreden op 1 juli 2020. Hieronder is een overzicht
gegeven van de ruimtebenamingen die zijn weergegeven op de tekeningen met
daarachter vermeldt de ruimtebenamingen conform de terminologie van het
Bouwbesluit.
Benaming op tekening

Benaming Bouwbesluit

Woonkamer, keuken, slaapkamer, studie

Verblijfsruimte

Hal, Entree, Lifthal, Corridor

Verkeersruimte

Toilet

Toiletruimte

Badkamer

Badruimte

Meterkast, Techniek

Technische ruimte

Berging, Techniek/berging

Bergruimte

Terras, Balkon, Loggia

Buitenruimte

Onbenoemde ruimte

Onbenoemde ruimte

2.4 BENG-berekening en Energielabel
Met de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) berekening, wordt
energieprestatie van het gebouw bepaald. In deze berekening zijn allerlei
aspecten van het gebouw, de gekozen installaties en de (isolatie)materialen
meegewogen, waaruit de BENG-indicatoren zijn berekend. CORNELIS voldoet aan
de eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld. Aan de hand van de BENG
berekening zijn tevens de voorlopige Energielabels berekend, voor uw woning
geldt een voorlopig Energielabel A+++. De definitieve Energielabels worden nadat
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het gebouw gereed is gekomen opgesteld en berekend, het is mogelijk dat er
normering en het Energielabel nog wijzigen tijdens de bouwfase.

2.5 Krijtstreepmethode
Voor een verblijfsruimte is een bepaalde hoeveelheid daglicht nodig, volgens de
uitgevoerde berekeningen. Dit is de effectieve daglichttoetreding. Door
overstekken en andere belemmeringen is het mogelijk dat de theoretisch
benodigde hoeveelheid daglicht niet toereikend is voor de gehele ruimte. In die
situaties is de zogenaamde ‘Krijtstreepmethode’ toegepast. Op deze wijze wordt
voldaan aan het Bouwbesluit.
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3. Technische Omschrijving woongebouw en
algemene ruimten
3.1 Hoogteligging en maatvoering
Als Peil (P=0) wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte vloer van de
begane grond ter plaatse van de entree aan de Rijnlandlaan. Vanuit dit peil
worden alle hoogtematen gemeten. Hoogteverschil ten aanzien van het straatpeil
wordt door de gemeente aangegeven. De maatvoering op de tekening betreft
‘circa’ maten.

3.2 Grondwerk
Alle benodigde graaf- en aanvulwerkzaamheden worden verricht als onderdeel
van de aanneemsom. Hiertoe behoren alle voor de bouw noodzakelijke
ontgravingen voor de aanleg van de fundering, parkeerkelder, rioleringen, kabels
en leidingen.

3.3 Riolering en hemelwaterafvoeren
De binnen- en buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststof buizen en
overeenkomstig plaatselijke voorschriften aangelegd en aangesloten op het
gemeenteriool. De leidingen zijn voorzien van de nodige ontstoppingstukken,
stankafsluiters en beluchters. Het huishoudelijke afvalwater wordt aangesloten op
het gemeentelijk vuilwaterriool.
In de horecaruimte wordt een afgedopte ‘vette riolering’ aangebracht,
aangesloten op een vetvangput (buitenopstelling).

Hemelwater
Hemelwaterafvoeren van daken, balkons en terrassen (met uitzondering van de
balkons op de houten galerij) worden aangesloten op het openbare riool. De
aansluitkosten hiervan zijn onderdeel van de aanneemsom. Het hoofddak is
gedeeltelijk voorzien van een retentie-dak met overloopkleppen, met als doel om
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het regenwater zoveel mogelijk op te vangen en vast te houden. Een gedeelte van
het hemelwater wordt opgevangen in een waterbuffer en wordt gebruikt voor
irrigatie van het groen op de getrapte daktuin.

3.4 Terrein- en gebouwinrichting
Het terrein rondom het gebouw is eigendom van de gemeente. Aanleg van
bestratingen en terreininrichtingen zijn de verantwoordelijkheid van de
gemeente en maken geen deel uit van de aanneemsom. Aan de op de
situatietekening en impressies aangegeven inrichtingen, zoals meubilair,
afvalvoorzieningen, parkeerplaatsen, verhardingen, verlichtingen, groen et cetera,
kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Bergingen
In het gebouw zijn geen individuele (buiten)bergingen aanwezig, er is een
gemeenschappelijke stalling voor fietsen in de kelder niveau –1, voor meer
informatie over de fietsenberging zie 5.7 fietsenberging. Dit is in lijn met de
Bouwbrief 2015-130 van de gemeente Amsterdam en het document ‘Handreiking
Bouwbesluit en woning’

3.6 Parkeren
In de kelder van het gebouw bevinden zich de parkeerplaatsen. De
parkeerplaatsen zijn verdeeld over niveau –3 en –2 en zijn van binnenuit via de
algemene lift en trappenhuis te bereiken. In- en uitrijden is mogelijk via één
parkeerlift welke toegankelijk is vanaf de Rijnlandlaan en welke door middel van
een vouwdeur wordt afgesloten. Iedere parkeerplaats wordt geleverd met één
handzender.
In totaal zijn er 64 parkeerplaatsen, er worden 7 parkeerplaatsen voorzien van een
elektrisch oplaadpunt voor een elektrische auto. Deze oplaadpunten worden
aangesloten op de centrale meterkast. In verband met de beschikbare capaciteit
van het elektriciteitsnetwerk wordt ‘loadbalancing’ toegepast. Dit betekent dat de
beschikbare stroomcapaciteit kan wisselen en dat de oplaadsnelheid zal afnemen,
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indien meerdere laadpalen gelijktijdig in gebruik zijn. De laadpalen zijn gelegen
op niveau –2.
De overige parkeerplaatsen (57 stuks) worden voorzien van een loze leiding, ten
behoeve van eventueel na oplevering aan te brengen bekabelingen voor
laadpaalinfrastructuur.

3.7 Fietsenberging
De gezamenlijke fietsenberging is gelegen op niveau –1 en is te bereiken via het
Schielandplein door middel van een trap met fietsgoot en een hellingbaan voor
scooters en bakfietsen. Van binnenuit is de fietsenberging te bereiken via de
algemene lift en het trappenhuis. De fietsenberging is alleen toegankelijk voor de
woningeigenaren. In de fietsenberging worden dubbellaagse
fietsparkeersystemen en ophangbeugels geplaatst, geschikt voor circa 300
fietsen. Daarnaast is er ook plaats voor circa 20 bakfietsen en 13 scooters. De
fietsenberging is voorzien van 13 stuks elektrapunten, deze wandcontactdozen
worden voorzien van afsluitbare deksels waardoor ongewenst gebruik niet
mogelijk is. De sleutels van deze wandcontactdozen worden aan de VvE
afgegeven en door de VVE beheerd. Het opladen van de batterij van een
elektrische fiets dient in de eigen woning te geschieden. Het is niet mogelijk om
via een meerwerkopdracht te kiezen voor een laadpunt in de fietsenberging. De
elektrische installatie wordt aangesloten op de centrale voorziening.

3.8 Funderingen
Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen is berekend dat er
een fundering op betonnen funderingspalen wordt toegepast. Het toe te passen
systeem is conform berekeningen en advies van de constructeur.
Funderingsbalken en poeren worden gemaakt van in het werk gestorte beton.

3.9 Vloerconstructies
De vloeren zijn opgebouwd als volgt:
-

De keldervloeren (laag –3, laag –2 en laag –1 ) bestaan uit een betonnen in
het werk gestorte vloer.
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-

De vloer van de begane grond (laag -1), ter plaatse van de commerciële
ruimtes, bestaat uit geprefabriceerde geïsoleerde betonnen
kanaalplaatvloeren.

-

De vloeren van de verdiepingen en de dakvloer bestaan uit een betonnen
in het werk gestorte vloer.

Woningscheidende verdiepingsvloeren worden uitgevoerd met een zwevende
dekvloer, waarbij de opbouw bestaat uit beton, isolatie en een afwerkvloer.
Geluidseisen tussen de woningen onderling, conform bouwbesluiteis: tussen een
besloten ruimte in een andere woning en een verblijfsgebied in de betreffende
woning moet het gewogen geluiddrukniveauverschil ten minste 52 dB bedragen
(LnT;A;k ³ 52 dB). Bouwbesluit Afdeling 3.17. Het gewogen niveau voor
contactgeluid mag in dergelijke situaties niet meer dan 54 dB bedragen (LnT;A;k ³
54 dB).
De verkrijger/koper zal na oplevering een vloerafwerking (laten) aanbrengen
welke contactgeluiden dempt en vrij ligt van de wanden. De nadien aan te
brengen vloerplinten dienen vrij van de vloer aangebracht te worden. Dit alles
gebeurt met in achtneming van de richtlijnen van de VVE, splitsingsakte en het
huishoudelijk regelement.

3.10 Wandconstructies
De hoofdconstructie, liftschachten en de woningscheidende wanden zijn de
dragende hoofdconstructie van het gebouw en worden uitgevoerd, als volgt:
-

In het werk gestorte betonnen wanden, conform berekening en tekening
van de constructeur.

-

Houtskeletbouw (HSB) wanden ter plaatse van woningscheidende wanden
en gangen, als volgt opgebouwd: Metalstud c.q. houten opbouw, voorzien
van isolatiemateriaal, aan beide zijden voorzien van gipsplaten.

-

Conform tekeningen worden voorzetwanden aangebracht ter plaatse van
de thermische schil van het gebouw, o.a. ter plaatse van de liftwanden,
enkele schachten en de wanden tussen de woningen en berging
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3.11 Gevels
De buitengevels worden uitgevoerd als spouwmuren. Het binnenspouwblad
wordt uitgevoerd conform op de bestektekeningen aangegeven arceringen, als
volgt:
-

In het werk gestorte betonnen wanden, conform berekening en tekening
constructeur.

-

Houtskeletbouw (HSB) wanden, welke als volgt zijn opgebouwd: houten
regelwerk, isolatie, folie, de binnenzijde (zichtzijde) wordt voorzien van
gipsplaten.

Metselwerk:
Het buitenblad bestaat uit metselwerk in diverse kleuren volgens kleur en
materiaalstaat. Metselverband en uitvoering conform geveltekeningen. Er wordt
voegwerk aangebracht, ca. 2-3 mm terugliggend doorgestreken gevoegd. De
kleur wordt in overleg met de architect bepaald. Achter het metselwerk wordt een
ventilerende spouw aangebracht. In de spouw wordt isolatiemateriaal (minerale
wol) aangebracht conform de BENG-berekening. De spouwmuurisolatie wordt
bevestigd met spouwankers en isolatiedoppen.

Afdekkers:
Ter plaatse van de bovenzijde van de uitgemetselde ribben in de gemetselde
gevels en ter plaatse van de gemetselde borstwering langs de
gemeenschappelijke daktuinen op de tweede en derde verdieping worden
afdekkers geplaatst, materiaal natuursteen, kleur groengrijs, type Dolomit o.g..

Houten gevel:
Ter plaatse van de 5de t/m 9de verdieping van de zuidgevel wordt houten
gevelbekleding aangebracht, bestaande uit onbehandeld Western Red Cedar
(o.g.) verticale delen.

Houten kader:
Ter plaatse van de hoofdentree aan de noord- en zuidzijde en ter plaatse van de
tweede en derde verdieping van de gevel aan de oostzijde worden houten kaders
aangebracht.
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3.12 Gevelkozijnen, deuren en ramen
De gevelkozijnen worden uitgevoerd in geanodiseerd aluminium, in Ral kleur
volgens kleurenschema. Er worden ramen en (entree)deuren aangebracht
volgens de geveltekeningen. De kleur van de buitenkozijnen is aan de binnen- en
buitenzijde gelijk. Het hang- en sluitwerk en garnituur is systeemgebonden en
wordt bepaald in overleg met de architect.

Entreedeuren Corridor
De entreekozijnen (voordeuren) ter plaatse van de binnen-corridor, naar de
appartementen en de bedrijfsruimten worden uitgevoerd in samengestelde
houten profielen en voorzien van een stompe deur beide met FSC/PEFCkeurmerk, dekkend afgewerkt volgens kleur- en materiaalstaat. Als onderdorpel
wordt een kunststof DTS dorpel toegepast, kleur zwart. De voordeuren worden
voorzien van smalle glasstrook beglazing. De gevelelementen en entreedeuren
voldoen aan de eisen ten aanzien van de inbraakwerendheid (weerstandsklasse 2)

Ventilatieroosters
Ter plaatse van de bedrijfsruimten worden roosters gemaakt in de gevel, bestemd
voor eventueel (toekomstig) aan te brengen ventilatievoorziening. De
ventilatievoorziening is niet inbegrepen in de aanneemsom.

Screens
Er worden screens aangebracht ter plaatse van een gedeelte van de zuid- en
westgevel. Deze screens zijn elektrisch bedienbaar. De positie van de screens is
weergegeven op de individuele verkoopplattegronden van het betreffende
bouwnummers, een en ander volgt uit de BENG-berekening.
Waterslagen
Onder puien, buitenkozijnen en ter plaatste van de overgang van hout naar
metselwerk worden aluminium waterslagen aangebracht, kleur volgens kleur- en
materiaalstaat.
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Vliesgevel
Ter plaatse van de entree en de plint wordt gedeeltelijk een vliesgevel
aangebracht, bestaande uit aluminium profielen en een beglazingsysteem, kleur
volgens kleur- en materiaalstaat.

3.13 Daken
Hoofddak
De constructie bestaat uit een betonnen in het werk gestorte vloer met een
waterretentiesysteem en isolatiemateriaal (Rc-waarde volgende BENGberekening). Er wordt een APP (Atactisch PolyPropyleen) dakbedekking en PVzonnepanelen aangebracht. Het hoofddak is bereikbaar via een afsluitbaar
inspectieluik. De sleutel wordt beheerd door de VvE. Er worden
aanlijnvoorzieningen en aluminium daktrimmen aangebracht, kleur volgens
kleurenschema.
Daktuin
De dakconstructie ter plaatse van de daktuin bestaat uit een betonnen in het
werk gestorte vloer met een afschotlaag en isolatiemateriaal (Rc-waarde volgende
BENG-berekening). Er wordt een APP-dakbedekking, terrastegels, plantenbakken
en sedum (begroeiing) aangebracht volgens tekening.

Glazen luifel
Ter plaatse van de bovenste galerij wordt een glazen luifel aangebracht. Indien
noodzakelijk ivm de benodigde capaciteit/opbrengst van de PV-panelen en de
BENG-berekening, worden op deze luifel PV-panelen aangebracht.

3.14 Binnenkozijnen en -deuren algemene ruimten
De kozijnen in het trappenhuizen, algemene verkeersruimten, parkeerkelder en
fietsenberging worden uitgevoerd in hardhout met FSC/PEFC-keurmerk, dekkend
schilderwerk volgens kleur- en materiaalstaat. De binnendeuren in de algemene
ruimten, de meterkastdeuren en bergingsdeuren worden uitgevoerd in stompe
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deuren. De toegangsdeuren tot de fietsenberging en parkeerkelder worden
voorzien van een smalle glasstrook. Kleuren volgens kleur- en materialenstaat.

3.15 Beglazing
Buitenbeglazingen wordt uitgevoerd in HR++ triple isolatieglas met uitzondering
van de algemene ruimten. Buitenbeglazing in de algemene ruimten en tussen de
algemene ruimten en appartementen worden uitgevoerd in HR++ dubbel
isolatieglas, zoals in de geveltekeningen is aangegeven. Kozijnen in de
buitengevels worden voorzien van doorvalveilig glas conform de NEN 3569 en
brandwerend glas conform de eisen van het bouwbesluit.

3.16 Hang- en sluitwerk
Alle toegangsdeuren worden, waar dit is vereist, voorzien van inbraakwerend
hang- en sluitwerk. De cilinders van voordeur van het appartement en het kozijn
naar balkon/terras worden gelijksluitend uitgevoerd. Deze sleutel is eveneens te
gebruiken voor de toegang van de algemene entree en de fietsenstalling. Daar
waar nodig worden conform tekening zelfsluitende deuren, voorzien van
deurdrangers, aangebracht.
Hang-en sluitwerk in algemene ruimten en gevels van de appartementen worden
aangebracht conform de keuze van de architect. Er worden (standaard) geen
voorzieningen aangebracht ten behoeve van een toegangssysteem, camera’s en
dergelijke.

3.17 Balkons en galerijen
Alle appartementen, maisonnettes en splitlevelwoningen hebben de beschikking
over een balkon, terras of loggia. De afwerking is conform de tekeningen en is
verschillend per appartement en verdieping. De afwerking is per appartement
weergegeven in de verkoopplattegronden, welke onderdeel uitmaken van de
aannemingsovereenkomst.
Daar waar betonnen en houten terrassen en vlonders worden toegepast, is sprake
van een buitenruimte. Bij vlonders onderling of vlonders boven een andere
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buitenruimte kan sprake zijn van lekwater en af te voeren regenwater, omdat de
constructie en afwerking niet volledig waterdicht worden aangebracht.

3.18 Trappen en hekwerken
In de hoofdtrappenhuizen en in de noodtrappenhuizen worden trappen
aangebracht, ten behoeve van de toegang naar de verdiepingen, als volgt:
-

In het hoofdtrappenhuis worden prefab betonnen trappen, aangebracht,
naturel betonkleur, antislipprofilering aan de bovenzijde, onderzijde gerold.

-

Ter plaatse van de toegang naar de fietsenberging wordt een fietsgoot
aangebracht.

-

De trap in de hoofdentree en corridor is een hardhouten trap (FSC/PEFCkeurmerk) met houten treden.

-

De secundaire vluchttrap aan de oostzijde is een hardhouten trap
(FSC/PEFC-keurmerk) met houten treden, conform ontwerp architect.

-

De vluchttrap op de houten galerij van de 5de t/m 9de is een stalen spiltrap.

-

De trappen op de getrapte daktuin zijn stalen steektrappen.

3.19 Beplanting en groenvoorzieningen, daktuininrichtingen
Ter plaatse van de daktuinen worden diverse groen- en speelvoorzieningen
aangebracht, welke indicatief in de impressietekeningen en
verkoopdocumentatie zijn weergegeven.
-

Plantenbakken worden uitgevoerd in staal

-

Er wordt een irrigatiesysteem aangebracht, ten behoeve van het
bewateren van op tekening aangegeven plantenbakken.

-

Er worden vogelnestkasten en vleermuiskasten aangebracht op diverse
plaatsen, nader te bepalen in het technisch ontwerp.

-

Ter plaatse van de daktuin wordt een dichte (RVS) glijbaan aangebracht,
de uitvoering zal nader worden bepaald aan de hand van de geldende
veiligheidseisen en kan afwijken van de (contract)tekeningen.

3.20 Wand-, plafond- en vloerafwerkingen algemene ruimten
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Vloerafwerkingen
Ter plaatse van de entreehal op laag -1 en begane grond, wordt een tegelvloer
aangebracht, uitgevoerd in Dolomit o.g. natuursteen. Ter plaatse van de
entreedeuren van de hoofdentree worden aan de binnenzijde schoonloopmatten
aangebracht.
In de fietsenberging wordt een gevlinderde betonnen vloer aangebracht,
onafgewerkt.
In de parkeergarage wordt een gevlinderde betonvloer aangebracht. Deze wordt
niet nader afgewerkt. Er wordt belijning aangebracht ten behoeve van het
markeren van de parkeervakken.
In de toegangshallen, verkeersruimten en corridors op de eerste verdieping en
bovenliggende verdiepingen twee tot en met negen wordt een kunststof
vloerbedekking aangebracht, PVC, in basis kleurstelling, door architect te bepalen.

Wandafwerkingen
Ter plaatse van de entreehal op laag -1 en begane grond, het hoofdtrappenhuis en
de verkeersruimten en corridors op eerste en de bovenliggende verdiepingen
worden de wanden afgewerkt met fijn spuitwerk, kleur wit, dan wel in overleg met
de architect een afwijkende kleur.
In de fietsenberging, parkeergarage en overige ruimten en verkeersruimten op de
begane grond, laag -1 en -2 wordt geen wandafwerking aangebracht.
Wandconstructies en beton zijn onbehandeld in het zicht.
Plafondafwerking
Het plafond van de verkeersruimten en trappenhuizen wordt uitgevoerd met
akoestisch spuitwerk. In de centrale entreehal worden houten stroken
aangebracht als plafondafwerking, indien nodig wordt akoestisch spuitwerk
toegepast, kleur wit.
Onder de bordessen in de corridor tussen de tweede en derde verdieping wordt
een houten plafondafwerking aangebracht. Het bovenliggende plafond in de
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corridor op de derde verdieping wordt afgewerkt met akoestisch spuitwerk, kleur
wit.
De fietsenberging en de parkeergarage op laag -2 wordt afgewerkt met een
geïsoleerde houtwolcementplaat, kleur wit.

3.21 Liftinstallaties
Personenlift
Er wordt één personenlift toegepast, tussen parkeergarageverdiepingen (laag-3
en laag -2) en de begane grond (laag-1). Daarnaast wordt een personenlift
toegepast tussen de entreeverdieping (laag-1) en de bovenliggende 9
verdiepingen.

Autolift
De autolift is bestemd voor voertuigen en inzittenden om de parkeerkelder te
bereiken. De hydraulische autolift wordt bediend met een handzender. Fabrikant
en type is Lödige Traffico. Het maximaal toegestane gewicht per auto bedraagt
4.000 kg. De deur die toegang geeft tot de lift heeft een afmeting van 2100mm
hoog en 2500mm breed. De lift is te bedienen met een handzender welke bij de
koop van een parkeerplaats wordt geleverd.

3.22 Postkasten en Videofoon
In de gevelpui aan de Rijnlandlandlaan worden geïntegreerde RVS postkasten
toegepast, uitvoering en kleur volgens kleurenschema en architect. De postkasten
worden geleverd met blanco naamplaatjes en Ja/Nee bordjes. De postkasten zijn
met een sleutel te openen.
Het bellenplateau is geïntegreerd in de gevel ter plaatse van de entree. Er wordt
een camera geïntegreerd ten behoeve van de videofooninstallatie. In de
appartementen die ontsloten worden via de hoofdentree wordt een
videofoondisplay aangebracht, waarmee de hoofdentreedeur kan worden
geopend.
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Brievenbussen en beldrukkers van atelierwoningen en commerciële ruimten zijn
gepositioneerd nabij de entreedeur van de betreffende woning of ruimte.

3.23 Waterinstallatie
In verband met de benodigde waterdruk wordt een hydrofoorinstallatie
aangebracht.

3.24 Verwarmingsinstallatie
In de algemene ruimten, bergingen en gezamenlijke ruimten (met uitzondering
van de gezamenlijke huiskamer) wordt geen verwarming aangebracht.

3.25 Elektrotechnische installatie
PV panelen:
Er worden PV-panelen op het hoofddak aangebracht inclusief noodzakelijke
omvormers. Het vermogen (wattpiek) van de PV-panelen is conform de
uitgangspunten van de BENG-berekening. De opgewekte elektriciteit wordt terug
geleverd via de centrale meterkast van de Vereniging van Eigenaren. De
uiteindelijke opbrengst is afhankelijk van weersomstandigheden, belendingen en
positie van de panelen en de opbrengst kan afwijken van de theoretische
verwachting.

Verlichting en Armaturen
Er wordt verlichting met armaturen aangebracht in algemene ruimten en
gemeenschappelijk galerijen en balkons, volgens tekening en voorschriften.
De hoofentreedeuren aan het Schielandplen en Rijnlandlaan en de entree deur
van de fietsenstalling worden voorzien van een deurautomaat.
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4. Technische omschrijving privégedeelte
Dit hoofdstuk van de technische omschrijving heeft betrekking op het gekochte
privégedeelte, conform te contractstukken, de basisplattegrond van het
appartement/de woning. Individuele wijzigingen die u met de kopersbegeleider
bespreekt worden door middel van een offerte en een aangepaste plattegrond
vastgelegd. Deze aangepaste plattegrond en de offerte dient door de koper te
worden ondertekend is hiermee wordt een aanvulling op de contractrukken tot
stand gebracht.

4.1 De Meterkast
De (individuele) meterkast wordt geplaatst in de hal (type P, A1 en C),
woonkamer/keuken (type A2 en A3) of in de centrale hal, op de verdieping
gelegen (type B). Deze meterkasten worden conform de eisen van de
nutsbedrijven uitgevoerd en ingericht en vervaardigd van onbehandeld
plaatmateriaal.

4.2 Binnenwanden
De binnenwanden van de woningen worden uitgevoerd in gipsblokken met een
dikte van 70 mm of, waar om installatietechnische redenen nodig, 100 mm.
Afhankelijk van de positie worden, daar waar in verband met de geluidseisen
noodzakelijk, verzwaarde gipsblokken toegepast en ter plaatse van de badkamer
worden waterafstotende gipsblokken toegepast. Dragende wanden worden
volgens berekening constructeur uitgevoerd als in het werk gestorte
betonwanden. In de woning zijn op diverse posities installatieschachten
aanwezig, deze worden in kalkzandsteen of metal stud uitgevoerd en
afwerkingsgereed (zie hoofdstuk 6.5) gemaakt. Op posities waar de schachten
aansluiten op de wanden kunnen droogtescheuren ontstaan. Dit is het gevolg van
verschillende materialen die samenkomen. Deze scheuren vallen niet onder de
garantie.
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4.3 Binnendeuren en –kozijnen
De woningen worden voorzien van stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht.
Deze binnenkozijnen worden voorzien van een stompe deur. De kleur van het
kozijn en de deur is wit conform de kleur- en materiaalstaat. Ter plaatse van de
badkamer en toiletruimte worden kunststeen dorpels toegepast.
Via een onlinesysteem van de leverancier heeft u de mogelijkheid om andere
binnendeurkozijnen, binnendeuren en deurbeslag te kiezen. De kopersbegeleider
zal u tijdens de afspraken hierover informeren.

4.4 Hang- en sluitwerk binnendeuren
De deuren worden voorzien van een loopslot en systeemgebonden deurkrukken
en schilden met uitzondering van het toilet en de badkamer, deze worden
voorzien van een vrij/bezetslot. De deur van de meterkast wordt voorzien van een
kastslot.

4.5 Wandafwerking
De wanden in de appartementen worden afgewerkt zoals aangegeven in de
kleur- en materiaalstaat.
Het begrip "afwerkingsgereed" bij HSB-wanden betekent dat de binnenzijde
afgewerkt wordt met gipsplaten waarvan de naden worden afgemest. Het
resultaat is dat deze wand voldoende glad van oppervlak is om -na licht
schuurwerk door de koper na oplevering- te kunnen worden behangen,.
Het begrip "afwerkingsgereed" bij betonwanden betekent dat eventuele
gebreken aan de wand zijn gerepareerd. Van de zichtbare luchtbellen worden de
gaatjes groter dan ongeveer 12 mm gevuld. Het resultaat is dat deze wand
voldoende glad van oppervlak is om -na licht schuurwerk door de koper na
oplevering- te kunnen worden behangen. De betonwanden zijn niet egaal van
kleur, maar zullen zowel witte vlekken van het reparatiemiddel hebben alsmede
de natuurlijke kleur van het beton (grijs).
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Het begrip "afwerkingsgereed" bij de lichtgewicht scheidingswanden betekent
dat tijdens het verlijmen van de wandelementen de naden en beschadigingen
worden aangesmeerd met gipsmortel met als resultaat een gladde wand, die
geschikt is om -na licht schuurwerk door de koper na oplevering- te worden
behangen. De in de wanden opgenomen leiding sleuven afgewerkt met een
gipsmortel. De wandvlakken boven het tegelwerk in toilet worden afgewerkt met
spuitwerk.

4.6 Vloerafwerking
De appartementen worden voorzien van een anhydrietvloer, dik ca. 70mm. In
deze dekvloer worden onder andere leidingen ten behoeve van de verwarming
opgenomen, daarom mag in verband met mogelijke schade na de oplevering niet
worden gespijkerd, en/of geboord en/of gefreesd worden in de dekvloer. Ter
plaatse van de badkamervloer wordt een cementdekvloer aangebracht.
Bij het aanbrengen van (harde) vloerbedekkingen dient rekening te worden
gehouden met de bij de bouw aangebrachte zwevende dekvloeren. Zo dient de
aan te brengen vloer circa 1 cm vrij van wanden te worden aangebracht. Wanneer
een zwevende vloer op de reeds aangebrachte zwevende dekvloer wordt
aangelegd, zal dit de geluidsisolatie van de woning doen verslechteren
(klankkast). Het wel of niet toepassen van harde vloerbedekkingen dient in
onderling overleg in het reglement van eigenaren te worden geregeld c.q.
opgenomen. Indien het (binnen het reglement van de VvE) is toegestaan om
bijvoorbeeld tegel- of gietvloeren toe te passen, wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat
in deze vloeren krimp-/ zettingscheuren kunnen ontstaan, zowel in de afwerkvloer
als in de betreffende vloerafwerking. Wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid met betrekking tot bovengenoemde krimp-/zettingscheuren.
De maximale isolatiewaarde (RC-waarde) van uw vloerafwerking moet kleiner of
gelijk zijn aan 0,08 W/m2K in verband met de werking van de vloerverwarming.
Een te hoge isolatiewaarde beperkt de werking van de vloerverwarming. Wij
adviseren u om hiermee rekening te houden in overleg met uw vloerleverancier.
In de appartementen/woningen worden geen plinten aangebracht.
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4.7 Plafondafwerking
Alle betonplafonds van de woningen worden, behoudens technische ruimte en
meterkast(en), afgewerkt met spuitwerk, voor zover dit is aangegeven op de kleuren materiaalstaat.

4.8 Vloer- en wandtegelwerk
Het vloertegelwerk in de badkamer en toiletruimte wordt uitgevoerd met
vloertegels, afmeting 15x15 cm kleur antraciet, donkergrijs gevoegd. Ter plaatse
van de douchehoek worden de vloertegels ca. 10 mm verdiept aangebracht. Het
wandtegelwerk in de badkamer en toilet wordt uitgevoerd met tegels in afmeting
15x15cm, kleur mat wit, staand en recht verwerkt, afgevoegd met een witte voeg.
De wanden in de toiletten worden tot circa 1200mm+ vloer betegeld. De
badkamer wordt betegeld over de volledige hoogte.
Inwendige hoeken ter plaatse van het tegelwerk worden voorzien van een
kitvoeg.

4.9 Vensterbanken
Onder buitenkozijnen, met gemetselde borstwerking en ter plaatse van HSB
wanden, worden aan de binnenzijde kunststenen vensterbanken aangebracht.
Kleur Bianco C. Ter plaatse van badkamers en toiletten worden geen
vensterbanken aangebracht.

4.10 Keukeninrichting
De appartementen worden zonder keuken opgeleverd. In de keuken worden
standaard de aansluitpunten aangebracht ter plaatste van de keuken-opstelplaats
zoals indicatief aangeduid op de verkooptekeningen. De hoogte van de
aansluitpunten is weergegeven in de legenda, behorend bij de
verkooptekeningen. Wenst u een andere keukenindeling dan dient u de
keukentekening voor de sluitingsdatum aan te leveren, meer informatie over de
sluitingsdatum worden u verstrekt door de kopersbegeleider.
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4.11 Binnentrap
De appartementstypen C1, C2, C5, C6, C8 – C10 zijn voorzien van een dichte
vurenhouten trap, Appartement C3 (bouwnummer 210) is voorzien van een open
vurenhouten trap, met FSC/PEFC certificaat, fabrieksmatig gegrond in de kleur
wit. Er wordt een houten spijlenhekwerk aangebracht, volgens voorschriften
Bouwbesluiten. Dit hekwerk is fabrieksmatig gegrond in de in de kleur wit.
Muurleuningen zijn uitgevoerd in wit gegrond hout. Trapgaten worden
afgetimmerd met multiplex, wit gegrond.

4.12 Verwarmingsinstallatie
Alle appartementen/woningen worden voorzien van vloerverwarming,
aangesloten op de Stadsverwarming. De vloerverwarming wordt verdeeld in
verschillende groepen, welke zijn aangesloten op de verdeler en pomp. De positie
van de verdeler is weergegeven op de verkoopplattegronden. Indien de verdeler
geplaatst wordt in een verblijfsruimte, wordt er een omkasting aangebracht.
Er wordt geen vloerverwarming aangebracht in inpandige bergingen, in de
douchehoek, in de meterkast en onder de keuken.
In de badkamers wordt een elektrisch aangesloten radiator aangebracht.
Temperatuurregeling vindt plaats door middel van een thermostaatregeling. In
elke verblijfsruimte wordt een draadloze ruimtethermostaat geplaatst, waarmee
de verdeler wordt aangestuurd.
Bij gelijktijdig functioneren van de verwarmingselementen in alle vertrekken en
bij gesloten ramen en deuren, zullen de volgende temperaturen kunnen worden
bereikt en onderhouden:
-

Woonkamer, keuken, slaapkamer(s)

22 ° Celsius

-

Entree, hal, gang

18 ° Celsius

-

Douche-badruimte

22 ° Celsius

-

Binnenberging, wasruimte, technische ruimte

15 ° Celsius
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Stadsververwarming
Er wordt geen verwarmingstoestel geplaatst, maar de warmte ten behoeve van
verwarming en tapwater wordt betrokken bij het Stadswarmtesysteem van
Vattenfall. Levering door derden van warmte en/of tapwater vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van de bouwondernemer en zijn uitgesloten van de
Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

4.12 Ventilatiesysteem
De appartementen en woningen worden individueel geventileerd door middel
van een Mechanische Ventilatie met Warmte-Terug-Win-installatie (WTWinstallatie). Voordat de ventilatielucht de ruimte wordt ingeblazen wordt deze
eerst gefilterd in deze unit. De ingeblazen lucht wordt voorverwarmd door de
afgevoerde lucht.
Het bedieningspaneel van de WTW-installatie wordt geplaatst in de woonkamer,
met CO2-meter en in de badkamer met een RH-vochtmeter.
Leidingen worden waar technisch mogelijk in de betonvloeren ingestort, of
eventueel plaatselijk onder het plafond aangebracht. Af te voeren lucht wordt via
een hoofdkanaal naar het dak gebracht.
In de verblijfsruimten, zoals woonkamer, keuken en slaapkamers worden in het
plafond of in de wand inblaasventielen aangebracht ten behoeve van de toevoer
van lucht. Deze inblaasventielen zijn indicatief ingetekend in de
verkooptekeningen. Aan de hand van nog op te stellen ventilatieberekeningen
kunnen de positie en aantallen afwijken.
In de keuken, badkamer(s), toilet en wasruimte worden in het plafond of in de
wand afvoerventielen aangebracht. Aan de hand van nog op te stellen
ventilatieberekeningen kunnen de positie en aantallen afwijken.
De door de koper/verkrijger aan te brengen afzuigkap ten behoeve van de keuken
kan niet op het ventilatiesysteem aangesloten worden. De verkrijger/koper dient
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een afzuigsysteem met recirculatie toe te passen. Het is niet toegestaan om een
afvoer via dak of wand naar buiten aan te brengen.

4.13 Elektrotechnisch installatie en telecom/internet
De appartementen, woningen, commerciële ruimten worden uitgevoerd met een
individuele meterkast. De aansluiting van het nutsbedrijf is 3x25A. De elektrische
installatie wordt aangelegd vanuit deze meterkast naar de diverse aansluitpunten.
De aansluitpunten, lichtpunten en schakelaars, rookmelders en overige
elektrapunten zijn weergegeven in de verkooptekeningen. De volgende
uitgangspunten zijn tevens van toepassing:
-

Schakelmateriaal is van fabrikant Gira, serie E2, kleur wit, in de individuele
woningen/appartmenten en in de algemene ruimten.

-

De appartementen/woningen worden voorzien van een beldrukker,
fabrikant Friedland, type 611.

-

Buitenlichtpunten worden aangebracht zoals op de tekening aangegeven.
In een aantal woningtypen is sprake van individueel te schakelen
buitenlichtpunten, in een aantal woningtypen is sprake van uitsluitend
collectief te schakelen (gebouwgebonden) buitenlichtpunten.

Telecommunicatievoorzieningen
Ieder appartement/woning wordt voorzien van een onbedrade leiding, in de
meterkast is een aansluitpunt voor glasvezel voorzien. Verkrijger/koper dient zelf
na oplevering te zorgen voor een provider.

Videofoon
Er wordt een videofoon met kleurendisplay aangebracht (met uitzondering van
de appartementen met een rechtstreeks ontsluiting en entreedeur aan het
maaiveld), om de twee hoofdentreedeuren aan de Rijnlandlaan en Schielandplein
mee te bedienen en te communiceren met personen die voor het belplateau
(buiten) staan. Fabrikant Vercoma, type Beoview.

Showroom Elektra
U heeft de mogelijkheid om elektrapunten te verplaatsen en/of toe te voegen. U
wordt hierover nader geïnformeerd door de kopersbegeleider van Heutink.
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Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de elektra-showroom. Hier kunt u al uw
wensen met betrekking tot het elektra bespreken en ontvangt u na afloop va het
gesprek rechtstreeks van de showroom een offerte. Let op: wilt u het elektra in uw
keuken uitbreiden of wijzigen? Dan is het belangrijk dat u een technische
keukentekening meeneemt naar de afspraak. Door het vroegtijdig inplannen van
een afspraak bij de keukenleverancier weet u welke aansluitingen uw keuken
nodig heeft.

4.14 Waterinstallatie
De koudwaterleidingen worden aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast,
waarop de volgende tappunten worden aangesloten:
-

Wastafel in badkamer

-

Douchemengkraan

-

Badkraan (indien van toepassing)

-

Gootsteen in keuken (afgedopt)

-

Closetspoeling in wc

-

Fontein in wc

-

Wasmachineaansluiting (kraan)

De warmwateraansluiting worden aangelegd vanaf de Stadswarmte-unit in de
meterkast, waarop de volgende tappunten worden aangesloten:
-

Wastafel in badkamer

-

Douchemengkraan

-

Badkraan (indien van toepassing)

-

Gootsteen in keuken (afgedopt)

Stadsververwarming
Er wordt geen verwarmingstoestel geplaatst, maar de warmte ten behoeve van
verwarming en tapwater wordt betrokken bij het Stadswarmtesysteem van
Vattenfall. Levering door derden van warmte en/of tapwater vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van de bouwondernemer en zijn uitgesloten van de
Woningborg Garantie- en waarborgregeling.
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4.15 Sanitair en installatie
Alle woningen en appartementen worden voorzien van (basis)sanitair, inrichting
en uitvoering overeenkomstig de tekeningen behorende bij de contractstukken.
De volgende uitvoeringen van het sanitair zijn van toepassing:

Wandclosetcombinatie
Villeroy & Boch Omnia Architect met softclose zitting, kleur wit
Geberit inbouwreservoir Duofix
Geberit bedieningsplaat Sigma 20 DF dubbel wit/chroom/wit

Fonteincombinatie
Villeroy & Boch Fontein Architectura 36x26cm, kleur wit
Viega plugbekersifon met muurbuis chroom
Grohe toiletkraan met hoge C-uitloop
Grohe hoekstopkraan

Wastafelcombinatie
Villeroy & Boch wastafel Architectura 60x47, kleur wit
Viega plugbekersifon met muurbuis chroom
Grohe kraan Eurosmart Cosmo m/waste
Grohe hoekstopkraan
Dynamic Way Spiegel 80x60 cm, dikte 5 mm (exclusief planchet)

Douchecombinatie
Grohe Grohetherm 800 Doucheset Comfort
Douchegoot Easydrain Multi inclusief inbouwdeel en rooster

Ligbadcombinatie (indien van toepassing)
Villeroy & Boch Omnia Architectura 180x80, kleur wit
Viega badafvoer Multiplex waste
Grohe badmengkraan New Grohtherm 2000
Badset Euphoria Cosmo Slang 150cm
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Wasmachinekraan
Fix beluchterkraan
Wasmachineafvoerset 40mm

Showroom sanitair en tegelwerk
Uw appartement wordt opgeleverd met standaard sanitair en tegelwerk volgens
de technische omschrijving. Wilt u toch liever wat anders dan kunt u een afspraak
maken bij de showroom en naar eigen wens uw sanitair en tegelwerk kiezen. Na
afloop ontvangt u rechtstreeks van de showroom een offerte van het gekozen
sanitair en tegelwerk. Tijdens het gesprek met de kopersbegeleider ontvangt u
meer informatie over de showroom.
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5. Kleur- en Materiaalstaat
Onderdeel

Materiaal en uitvoering

Kleur

Metselwerk

metselwerk, waalformaat

grijs/groen genuanceerd

Voegwerk

doorgestreken , terugliggend

door architect te bepalen

Portalen (daktuin)

staal, thermisch verzinkt, in kleur

RAL 9011, grafietzwart

Lateien, balken plint

grijs/groen genuanceerd

Lateien

prefab beton beplakt met steentrips / uiterlijk
als metselwerk
staal, thermisch verzinkt, in kleur

Puien

aluminium, in kleur gepoedercoat

RAL 9011, grafietzwart

Entree-puien

aluminium, in kleur gepoedercoat

RAL 9011, grafietzwart

Aluminium zetwerk

aluminium, in kleur gepoedercoat

RAL 9011, grafietzwart

Houten kaders, entree en corridor

hout

naturel hout

Voetstuk penanten + bankje entree

natuursteen-Dolomit, gepolijsd

naturel

Postkasten

metaal, in kleur gepoedercoat

kleur n.t.b. door architect

Intercom, videofoon en belinstallatie
(geïntegreerd t.p.v. de postkasten)
liftdeur inrit/uitrit parkeren

RVS

kleur n.t.b. door architect

liftdeur

kleur n.t.b. door architect

waterslag

aluminium, in kleur gepoedercoat

RAL 9011, grafietzwart

muurafdekkers

natuursteen-Dolomit

naturel/grijsgroen

balkons

prefab beton

naturel/betongrijs

buitentrappen

RAL 9011, grafietzwart

roosters

staal, thermisch verzinkt en in kleur
gepoedercoat (kleurvastheid treden uitgesloten
van garantie)
staal, thermisch verzinkt en in kleur
gepoedercoat
glazen hekwerk in frame (thermisch verzinkt en
in kleur gepoedercoat
aluminium, in kleur gepoedercoat

daktrim

aluminium, in kleur gepoedercoat

RAL 9011, grafietzwart

hwa's

vierkant tussen het mw

noodoverstorten/spuwers

aluminium, in kleur gepoedercoat

kleur n.t.b. door architect

buitenplafonds (loggia's west,
zuidgevel, plafond KDV)
huisnummers

houten afwerking

kleur n.t.b. door architect

standaard nummerplaatjes, 10x10cm

kleur n.t.b. door architect

verlichting

gebouwgebonden armaturen n.t.b.

kleur n.t.b. door architect

EXTERIEUR
Gevel

balustrade (balkons, loggia en daktuin
zuidgevel)
balustrade (loggia westgevel)
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Zuidgevel-Galerij
gevelbekleding

hout, red cedar o.g. verticale plaatsing

naturel hout

constructie

hout & stalen tuien

naturel hout & staal in ral kleur

vloerdelen

naturel hout

puien

hout - v.v. sleuf als scheiding individueel terras /
algemene galerij.
aluminium, in kleur gepoedercoat

waterslag

aluminium, in kleur gepoedercoat

RAL 9011, grafietzwart

lateien en geveldragers

aluminium, in kleur gepoedercoat

kleur n.t.b. door architect

spiltrappen (vluchtweg)

staal, thermisch verzinkt en in kleur
gepoedercoat (kleurvastheid treden uitgesloten
van garantie)
stalen spijlen hekwerk, thermisch verzinkt en in
kleur gepoedercoat

RAL 9011, grafietzwart

thermisch verzinkt en in kleur gepoedercoat

RAL 9011, grafietzwart

Nader te bepalen

kleur n.t.b. door architect

balustrade (galerij zuidzijde - t.p.v.
houten balkons en galerijen - vanaf 5e
verdieping)
Privacyschermen op as 2 t.h.v. houten
galerij. Overige assen geen
privacyschermen op houten galerijen.
Loggia's op 1ste verdieping krijgen wel
een privacyscherm op de scheiding.
huisnummers

RAL 9011, grafietzwart

RAL 9011, grafietzwart

hwa's - daarwaar van toepassing

PVC

verlichting

gebouwgebonden armaturen n.t.b.

kleur n.t.b. door architect

natuursteen, Dolomit 60x60cm

naturel

prefab beton bekleed met natuursteen, Dolomit

naturel, grijs/groen

stalen lamellen hekwerk, thermisch verzinkt en
in kleur gepoedercoat

donkergrijs, (RAL n.t.b.)

INTERIEUR
Hoofdentree
vloerafwerking (begane grond, peil 1500, peil -3000)
trappen (begane grond, peil -1500, peil 3000)
balustrade (begane grond, peil -1500,
peil -3000)
wanden worden voorzien van fijn
spuitwerk
puien (binnen)

Wit, tenzij door de architect een
afwijkende kleur is bepaald
kleur n.t.b. door architect

Geprint glas

houten en staal, thermisch verzinkt & in kleur
gepoedercoat - geschildert
glas

lift ombouw

voorzetwand afgewerkt met fijn spuitwerk

wit

lift (kooi, front en deuren)

RVS, uitvoering liftkooi incl. vloerafwerking ntb

afstemmen architect

Hoge plafond basis

Houten stroken, waarnodig akoetsich spuitwerk

Transparant gelakt (in geval van
spuitwerk, wit)

onderzijde overstek in corridor 2e en 3e
verdieping
trappen en bordessen (houten
binnenroute)
balustrade (houten binnenroute)

houten latten, Oregon Pine, o.g. , naturel, 2x
blank mat afgewerkt
houtsoort n.t.b. (hardhouten), transparant
gelakt
lamellen hekwerk geschaafd - houtsoort n.t.b.

infopaneel opbrengst PV-installatie

LCD - beeldscherm

bewegwijzering - orientatie

bestikkering op wanden en/of glas
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verlichting

gebouwgebonden armaturen n.t.b.

kleur n.t.b. door architect

vloerafwerking

pvc-houtlook

naturel

binnenwanden

stucwerk

wit, ral 9010

trappen en bordessen (houten
binnenroute)
balustrade (houten binnenroute)

bomen lariks, treden louro gamela

transparant 2x slijtvast gelakt
transparant 2x slijtvast gelakt

entreedeuren

lamellen hekwerk geschaafd Oregon Pine
90x50mm
houten, HPL afgewerkt / (eiken-look?)

toegangskozijnen app

houten, HPL afgewerkt / (eiken-look?)

kleur n.t.b. door architect

puien t.p.v. hallen onderling

staal, in kleur gepoedercoat

RAL 9011, grafietzwart

puien t.p.v. hal -trappenhuis

houten, in kleur geschilderd

kleur n.t.b. door architect

houten kader

hout, meubelplaat - nog nader af te stemmen

naturel hout, transparant afgewerkt

plafonds

(akoetsich) spuitwerk daar waar benodigd

wit

huisnummers

aluminium huisnummers op afstandhouders

kleur n.t.b. door architect

bewegwijzering

bestikkering op wanden en/of glas

afstemmen met architect

meterkasten portiekhallen

houten deur / HPL afwerking

afstemmen met architect

verlichting

gebouwgebonden armaturen n.t.b.

kleur n.t.b. door architect

thermisch verzonken staal

naturel

wegenverf

kleur n.t.b. door architect

Binnenstraat / portiekhal

kleur n.t.b. door architect

Fietsenstalling / parkeergarage
dubbellaags fietsenstalling & deels
hangend
parkeervakbelijning
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