Echt genieten op jouw eigen plek.
JOUW KANS OP EEN HEERLIJK
APPARTEMENT, IN HET CENTRUM
VAN HET GEZELLIGE EDE.

Wonen in een uniek
karakteristiek
appartement
in het centrum
van Ede.
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Inleiding
Met enthousiasme presenteren wij jou graag de brochure van het project
Eight in Ede. Het project bestaat uit 8 appartementen. Ben jij een starter of
young professional? Dan passen deze appartementen perfect bij jou.
Het plan Eight wordt een mix van enerzijds historie en anderzijds modern en eigentijds. Bij de ontwikkeling
hebben wij getracht om de woningen duurzaam te ontwerpen en een fijne woonomgeving te creëren.
Een woning waar jij straks met veel plezier kunt wonen en leven.
Gedetailleerde informatie tref je aan in deze brochure.

WIL JE WONEN OP EEN HISTORISCHE LOCATIE IN HET
CENTRUM VAN EDE? DAN IS EIGHT DE PLEK VOOR JOU!
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Wonen
in
We geven je graag een goede impressie van hoe Eight er straks uit komt te zien.
Zoals je ziet een karakteristiek gebouw waarbij kwaliteit het uitgangspunt is.
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Markstraat
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Historie

1918-2020

1935-1940

Vroeger was in dit pand op de begane grond de firma Jac Poel
gevestigd, een herenmode boetiek welke een begrip was in Ede. Het
pand is in 1918 gebouwd en bevindt zich op een opvallende locatie
met een kenmerkende bouwstijl. Het betreft wonen in een stukje
geschiedenis van Ede. Op de begane grond hebben zich in de loop
der jaren echte Nederlandse ondernemingen gevestigd zoals het
Kruidvat, de Jamin en nu De Zuivelhoeve.
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1961

1967

1975

1985
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Bouwnummer

Bouwnummer

•

Hoek appartement gelegen op de 1e verdieping

•

Gelegen op de 1e verdieping

•

Circa 44 m² woonoppervlakte

•

Circa 43,5 m² woonoppervlakte

•

Standaard voorzien van complete badkamer met toilet

•

Extra ruime slaapkamer

•

Rijk gedetailleerde elementen

•

Standaard voorzien van complete badkamer met toilet

•

Authentiek exterieur met unieke details aan de gevel

•

Rijk gedetailleerde elementen

•

Authentieke exterieur met unieke details aan de gevel

One
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Two

Markstraat Nr. 81
Deze plattegrond is niet op schaal en maatvoeringen zijn ter indicatie.

Markstraat Nr. 83
Deze plattegrond is niet op schaal en maatvoeringen zijn ter indicatie.
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Bouwnummer

Three
•

Gelegen op de 1e verdieping

•

Circa 43 m² woonoppervlakte

•

Standaard voorzien van complete
badkamer met toilet

•

Rijk gedetailleerde elementen

•

Authentieke exterieur met unieke
details aan de gevel

Markstraat Nr. 85
Deze plattegrond is niet op schaal en maatvoeringen zijn ter indicatie.

Impressie slaapkamer bouwnummer 2
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Bouwnummer

Bouwnummer

•

Gelegen op de 1e verdieping

•

Hoekappartement gelegen op de 2e verdieping

•

Circa 41,5 m² woonoppervlakte

•

Frans balkon

•

Standaard

•

Circa 36 m² woonoppervlakte

badkamer met toilet

•

Standaard voorzien van complete badkamer met toilet

•

Schitterend uitzicht op de winkelstraat

•

Rijk gedetailleerde elementen

•

Rijk gedetailleerde elementen

•

Authentieke exterieur met unieke details aan de gevel

•

Authentieke exterieur met unieke

Five

Four
voorzien

van

complete

details aan de gevel
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Markstraat Nr. 87
Deze plattegrond is niet op schaal en maatvoeringen zijn ter indicatie.

Markstraat Nr. 89
Deze plattegrond is niet op schaal en maatvoeringen zijn ter indicatie.
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Bouwnummer

Six

Bouwnummer

•

Gelegen op de 2e verdieping

•

Gelegen op de 2e verdieping

•

Frans balkon

•

Frans balkon

•

Circa 36 m² woonoppervlakte

•

Circa 36 m² woonoppervlakte

•

Standaard voorzien van complete badkamer met toilet

•

Deels houten gebinten in kap constructie zichtbaar

•

Rijk gedetailleerde elementen

•

Standaard voorzien van complete badkamer met toilet

•

Authentieke exterieur met unieke details aan de gevel

•

Rijk gedetailleerde elementen

•

Authentieke exterieur met unieke details aan de gevel
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Seven
Markstraat Nr. 91
Deze plattegrond is niet op schaal en maatvoeringen zijn ter indicatie.

Markstraat Nr. 93
Deze plattegrond is niet op schaal en maatvoeringen zijn ter indicatie.
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Bouwnummer

Eight
•

Hoekappartement gelegen op de 2e verdieping

•

Circa 39 m² woonoppervlakte

•

Schitterend uitzicht op de winkelstraat

•

Houten gebinten in kap constructie zichtbaar

•

Standaard voorzien van complete badkamer met toilet

•

Rijk gedetailleerde elementen

•

Authentieke exterieur met unieke details aan de gevel

Markstraat Nr. 95
Deze plattegrond is niet op schaal en maatvoeringen zijn ter indicatie.

Impressie woonkamer bouwnummer 8
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Ede
Gemeente

In Eight worden er 8 karakteristieke appartementen gerealiseerd in een markant
hoekpand. De klassieke uitstraling van het pand wordt behouden en het wordt
met zorg gerenoveerd.
Eight appartementen bevinden zich op een unieke locatie in de kern van het
centrum in Ede, met alle voorzieningen op loopafstand. Ideaal om na het sporten
lekker te ontbijten of bij te praten met vrienden onder het genot van een lekker
kopje koffie.
Parkeren is in het centrum vaak een uitdaging. Niet bij Eight. Als koper heb je recht
op een parkeervergunning voor een in de buurt gelegen vergunningshoudersplek. Tevens heb je de mogelijkheid om een parkeerabonnement af te sluiten in
de vlakbij gelegen, beveiligde parkeergarage Q park.
Eight is een unieke kans om te wonen in een uitzonderlijke en eigentijdse woning

Ede is een middelgrote, centraal gelegen stad waarbij ondanks haar groeiende

Daarnaast is Ede een belangrijke speler in de regio Foodvalley. Dit is een

met Woningborg garantie- en waarborgregeling. In Eight krijg jij het als bewoner

kern het dorpse karakter behouden blijft. Er is een grote verscheidenheid aan

samenwerking tussen de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal,

zeker naar je zin!

landschappen en er is een groot aantal voorzieningen voor jong en oud. Cultuur,

Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel die gericht is op de

natuur en verenigingen... Ede heeft het allemaal.

voedselvoorziening van de toekomst.

Jaarlijks worden er verschillende evenementen in Ede en omliggende plaatsen

Ede biedt jou de mogelijkheid om actief te genieten met het bekendste

georganiseerd. Je kunt hierbij denken aan grote evenementen zoals bijvoorbeeld

natuurgebied; de Veluwe in je achtertuin. Even bijkomen doe je natuurlijk op de

de Heideweek. Erg populair in Ede en omgeving en jaarlijks bezoeken ruim

gezellige terrasjes in het sfeervolle centrum.

150.000 bezoekers de Heideweek.

Kortom, een heerlijke plek!
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Wonen met schitterend uitzicht op de kerk
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Locatie
& omgeving
De ideale geografische ligging biedt een prettige uitvalsbasis en zorgt voor minimale reistijden zowel met het openbaar
vervoer als met de auto. Via intercitystation Ede-Wageningen ben je binnen 10 minuten in Arnhem en in 25 minuten in

Nationaal park De Hoge Veluwe, met
Kröller-Müller Museum

Albert Heijn
Cultuurcentrum, Cultura
Station, Ede Centrum
Museumplein

Openlucht
theater
Station,
Ede-Wageningen

Veldhuizen

Ede

Utrecht. Je loopt de deur uit en bent meteen in de absolute kern van het centrum van Ede en het naastgelegen station
Ede Centrum is op 2 minuten loopafstand.
Omgeving

Maandereng

Het project wordt gerealiseerd op een unieke veelzijdige A1 locatie in het centrum van Ede. Op de begane grond is
de Zuivelhoeve gevestigd. Het levendige centrum van Ede biedt voldoende mogelijkheden om gezellig te winkelen,
sporten, lekker te eten en wat te drinken. Maar ook kun je naar het theater of genieten van de vele evenementen.
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Christelijke
Hogeschool Ede

Rietkampen

Pathé bioscoop
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plafondlichtaansluitpunt
wandlichtaansluitpunt
A

wandlichtaansluitpunt, met energiezuinig lichtarmatuur

B

wandlichtaansluitpunt, met lichtarmatuur

RM

rookmelder op lichtnet
bel
schel

aansluitpunt onbedraad tbv

Dak overzicht

Dak overzic

telefoon
centrale antenne installatie

DISCLAIMER (vaat)wasmachine
wasdroger
De op deze tekening
aangegeven maten zijn circa maten in milimeters en tussen de wanden / vloeren
gemeten, waarbij
geen rekening
is gehouden met enige
huishoudelijk
apparaat
wandafwerking,boiler
plinten, aftimmering, ect. In verband met nauwkeurige uitwerking van details,
constructies, maatvoering materialen e.d. kunnen er kleine
kooktoestel
afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen
intercom / videofoon-systeem
aanleiding tot verrekening.
Aan de op deze tekening
thermostaat
centrale
verwarming
aangegeven maten
kunnen
derhalve
geen rechten worden ontleed. De op deze tekening aangegeven
maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden
door koper(s). De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op tekening
thermostaat centrale verwarming
weergegeven. De
exacte aantallen en posities zullen na
bedieningspaneel
berekening in het
werk door de mv.
installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

Verkooptekening
VT-00
Schaal:1:50
Datum: 01-09-2020

DISCLAIMER
De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in milimeters en tussen de wanden / vloeren
gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige
wandafwerking, plinten, aftimmering, ect. In verband met nauwkeurige uitwerking van details,
constructies, maatvoering materialen e.d. kunnen er kleine
afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen
aanleiding tot verrekening. Aan de op deze tekening
aangegeven maten kunnen derhalve geen rechten worden ontleed. De op deze tekening aangegeven
maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden
door koper(s). De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op tekening
weergegeven. De exacte aantallen en posities zullen na
berekening in het werk door de installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.
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V
V
S
D

Kleur- & materiaalstaat
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Bestaande gevels

Baksteen

Wit gekeimd

Bestaand voegwerk

Platvol en geborsteld met grof zand

Wit gekeimd

Nieuwe Gevels + rollagen

Steenstrips

Wit gekeimd

Nieuw voegwerk uitvoeren platvol en geborsteld met grof zand;

Prefab voegwerk

Wit gekeimd

Goten

Zink

Naturel

Hemelwaterafvoeren

Pvc

Naturel

Dak overstek en boeidelen

Hout

Antraciet

Keramische pannen op hellend dak

Tuile du Nord zwart mat verglaasd

Zwart

Dakkapel, kader om kozijn en dakrand (bij plat dak)

Volkern plaat

Antraciet

Dakkapel, zijwangen

Zink

Naturel

Dakkapel, plat dak

Bitumen

Zwart

Kozijnen

Kunstof voorzien van houtnerf

Antraciet

Draaiende delen

Kunstof voorzien van houtnerf

Antraciet

Raamdorpels

Raamdorpelstenen

Antraciet

Entree kozijn appartement

Hout

Antraciet

Entree deur appartement

Hout

Antraciet

Binnenkozijnen appartement

Staal

Wit

Binnendeuren appartement

Opdek hardboard

Wit

Trap hoofdtrappenhuis

Hout vuren

Antraciet

Hekwerken/leuningen hoofdtrappenhuis

Hout vuren

Antraciet

Wanden hoofdentree en trappenhuis

Gips

Wit gesausd

Vloerbedekking

Schoonloopmat

Antraciet

Terrastegels buiten algemene entree

Beton

Standaard grijs

Vloertegelwerk algemene ruimten

Keramische tegels

Lichtgrijs

Gevels

Daken

Kozijnen, ramen en deuren

Diversen
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Keuken & apparatuur

Ovens &
gnetrons
Jouw appartement inclusief keuken op laten leveren? Geen probleem.
MaWij

KOOKPL

Vloerafwerking

ATEN

Je appartement kun je door ons af laten werken met een schitterende

bieden jou de mogelijkheid om gebruik te maken van onze keukenaanbieding.

kwalitatieve eiken laminaatvloer. De meerprijs hiervoor bedraagt 1.790 euro

De keuken is voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur (Etna) en kun

inclusief btw.

je uiteraard in de gewenste kleur uitzoeken. In de losse keukenbrochure vindt
je hierover meer informatie. De meerprijs voor deze keuken (incl. plaatsing)

Kenmerken:

bedraagt 5.850 euro inclusief btw.

•

Laminaat 8 mm Village Eiken 24 cm

•

PU Rubber ondervloer

•

MDF plint wit 6 cm hoog

•

Leggen incl. MDF plint plaatsen

appen

Afzuigk

KI259ZT

CM244RVS COMBI MAGNETRON (NIS 45 CM)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en
Koelkast
INDUCTIEKOOKPLAAT
1/2FASE (59 CM)

inhoud 44 liter
• inbouwmaten
(hxbxd) 450 x 560 x 550 mm
• 4 kookzones
• inbouwmaten (hxbxd)
54 x 560 x 490 mm
2 insteekniveaus
• aansluitwaarde
3,35
kW
• 10 kookstanden (incl.
boostfunctie)
• buitenmaten (bxd)
595 x 520 mm
• centrale aan/uit bediening
• aansluitwaarde
7200 W / 3500 W
5 magnetronstanden
• magnetronvermogen
100 - 900 W
• zone linksvoor
ø 21,0 cm - 80 - 2000 W
13 automatische kookprogramma’s
• grill • tiptoets bediening 1750 W
• digitale timer (99 min.)
• zone linksachter
ø 14,5 cm - 80 - 1600 W
2 automatische ontdooiprogramma’s
• hetelucht
1700 W
•
timer
kan
worden
gebruikt
als
wekker
•
zone
rechtsvoor
ø 14,5 cm - 80 - 1600 W
4 combinatiestanden
• onderwarmte
600 W
•
veilige
functies:
restwarmte
indicatie,
kinderslot,
•
zone
rechtsachter
ø 21,0 cm - 80 - 2000 W
draaiplateau Ø 360 mm
en panherkenning
turbo hetelucht tot 230 ºC
• glazenkookduurbegrenzing
bakplaat met inlegrooster
beschikbaar
• Powermanagement€49,voor 1 of 2-fase*
• * Bij 1-fase aansluiting behoeft geen aanpassing
bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
EBS144
• te plaatsen boven solo-ovens
in de meterkast verricht te worden. In dit geval
digitale timer
kunnen alle kookzones maximaal op stand 7
24 uurs tijdsaanduiding
worden ingesteld. Indien een hogere stand op een
binnenruimte uitgevoerd in RVS
kookzone gewenst is, dient eerst een andere zone in
kinderslot
T4410LRVS MOTORLOZE SCHOUWKAP (90 CM) EEK141VA GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR
MET VRIESVAK
CM)
vermogenKOELKAST
verlaagd of uitgezet
te worden (zie(102
ook de
klepdeur
gebruikshandleiding)
geschikt voor onderbouw

sers

Vaatwas

•
•
•
•

geschikt voor centraal afzuigsysteem
afvoer aan bovenzijde
3 aluminium cassettefilters
elektrisch bediende klep voor open en dicht

•
•
•
•

afvoer mantel (bxd)
diameter afvoer
aansluitwaarde
verlichting(halogeen)

22
20

542

455
462

318 x 259 mm
125 mm
61 W
2 x 28 W

min. beluchtingsopp.
250 cm2

595

VW549ZIL VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

560
• netto
volume koelgedeelte 133 liter
558-568
• min.
netto volume ****vriesgedeelte 17 liter
550
• automatische ontdooiing van het koelgedeelte
460 met verwisselbare draairichting
• min
deur
• 3 glazen legplateaus
met lekrand
540
• montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
• variabele deurindeling
• sluitingsindicatie100op vriesvak

• buitenmaten (hxbxd)
• 450
aansluitwaarde
• verbruik per 24 uur
560 min
•
invriescapaciteit
22
20
542
550
• energieklasse
455
462
600
• geluidsniveau
VAATWASSER
(60 CM)

1020 x 540 x 545 mm
126 W
0,56 kWh
min. 40
2 kg/24h
A+
41 dB(A)

595
58
520
54 58
560
490

595
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EAN NR: 8715393152251
• 5 programma’s: voorspoelen, snel, spaar, normaal,
intensief
• 5 reinigingstemperaturen 40°C, 45°C, 55°C, 60°C,
65°C
• drogen met restwarmte
• bovenkorf in hoogte verstelbaar
• uitgestelde start 3-6-9 uur
• geschikt voor 12 couverts
• halve belading
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging

EAN NR: 8715393235107
min. beluchtingsopp. 250 cm2

•
•
•
•
•
•

inbouwmaten (hxbxd)
aansluitwaarde
energieverbruik*
waterverbruik*
geluidsniveau
energieklasse*

min 580

820/880 x 600 x 560 mm
2,10 kW
1,02 kWh
11 liter
49 dB(A)
A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma
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Algemene Verkoopbepaling
Algemene bepalingen

De overheid heeft het waarborgcertificaat van Woningborg officieel erkend. Het

U kunt ervan overtuigd zijn dat Timmy Holding B.V. en de aannemer, indien

Woningborg Garantie - en Waarborgcertificaat betekent dat u als koper met een

u besluit een woning te kopen, alles in het werk zullen stellen om het in ons

financieel gezonde en technisch vakbekwame onderneming zaken doet. Mocht

gegeven vertrouwen waar te maken. Het streven is, binnen de gegeven kwaliteit

de aannemer onverhoopt failliet gaan tijdens de bouwperiode, dan draagt de

Bij het transport tekent u meestal twee akten:

een zo goed mogelijk product te leveren. Deze brochure is nauwkeurig en met

Garantie- en Waarborgregeling er zorg voor dat uw woning wordt afgebouwd.

•

De algemene akte en leveringsakte

•

De hypotheekakte

zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de

•

Aan de bank verschuldigde advieskosten hypotheek of eventuele andere

•

Verkoopkosten

Bij het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst zal aan u

Onderhoudsperiode

bankkosten

•

Gemeenteleges (bouwvergunning, welstandsadvies, eventuele

een kopersinformatiemap worden overhandigd. Deze map bevat onder meer

De eventuele onvolkomenheden geconstateerd tijdens de oplevering, worden zo

procedures)

gegevens betreffende de afhandeling van eventueel meer- en/of minderwerk.

snel mogelijk verholpen. Gedurende zes maanden, gerekend vanaf de datum

BTW indien van toepassing (thans 21%, een eventuele wijziging wordt

Tevens wordt meer uitvoerige informatie gegeven met betrekking tot de woning

van oplevering, kunt u nieuwe onvolkomenheden die niet het gevolg zijn van

conform wettelijke voorschriften doorberekend)

en de Woningborg Garantieregeling 2020.

verkeerd gebruik of het “werken” schriftelijk aan de aannemer mee te delen.

•
•

Kadastrale inmeting

•

Aansluitkosten van water-, riool- en elektriciteitsleidingen

Oplevering

schriftelijk melding is gemaakt, zijn verholpen, worden wij en de aan- nemer

Nadat alle voor herstel in aanmerking komende onvolkomenheden, waarvan

architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij

De Garantie- en Waarborgregeling is primair gekoppeld aan de woning,

een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit de eisen

zodat u bij verkoop binnen de garantietermijn de rechten uit de Garantie- en

Hypotheek

•

Woningborg

Na aanvang van de bouw wordt u een globale opleveringsprognose gegeven.

geacht aan onze verplichtingen te hebben voldaan. Eventuele onvolkomen

van de overheid en/ of nutsbedrijven.

Waarborgregeling kunt overdragen aan de nieuwe eigenaar.

Wellicht zal voor het bekostigen van een eigen woning een hypothecaire

•

De kosten van gebruik van water en elektriciteit tot de dag van oplevering

De datum waarop uw woning waarschijnlijk aan u wordt opgeleverd. Wij moeten

na deze periode worden conform de van toepassing zijnde regeling van

daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat een woningbouwproject

Woningborg behandeld.

geldlening aangevraagd moeten worden. De financiële adviseur kan
De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan

De aankoop

behulpzaam zijn bij het aanvragen van een hypothecaire geldlening die aan uw

De met de financiering van uw woning verbandhoudende kosten zijn niet in de

altijd uniek is en veel onzekere factoren zijn. Als het vriest, kan er niet worden

te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt. De hieruit

Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te gaan, wordt dit

persoonlijke wensen voldoet.

koop- en aannemingsovereenkomst inbegrepen. De kosten zijn ondermeer:

gemetseld; als er veel regen valt, kan er niet worden geschilderd, etc. Wij

Algemeen

voortvloeiende kosten zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen

vastgelegd in een tweetal overeenkomsten. In de koopovereenkomst wordt

•

Notariskosten inzake hypotheekakte

zullen u uiterlijk twee weken voor de oplevering informeren over de definitieve

Controleer voor de opleveringsdatum:

van verrekening van minder- of meerkosten.

vastgelegd dat Timmy Holding B.V. u de grond, waarop uw woning gebouwd

Kosten tijdens de bouw

•

Advies- / bemiddelingskosten hypotheek

opleveringsdatum en het tijdstip. Derhalve adviseren wij u een ruime marge te

•

Uw opstalverzekering

gaat worden, levert. In de aannemingsovereenkomst wordt de aannemer

Volgens het schema in de aannemingsovereenkomst vervallen de

•

Eventuele kosten voor aanvraag Nationale Hypotheekgarantie

nemen ten opzichte van tussentijds aan u verstuurde prognoses voor het maken

•

Uw inboedelverzekering

Deze technische omschrijving en verkoopbrochure geven een indruk van

verplicht om de woning te bouwen en te leveren. Beide overeenkomsten zijn

bouwtermijnen van uw woning. U krijgt hiervoor termijn- facturen van de

•

Rente tijdens de bouw

van afspraken met uw leveranciers e.d.

de omvang en uitvoering van de appartementen en zijn onder voorbehoud

onlosmakelijk met elkaar verbonden. U verplicht zich onder andere de koopsom

aannemer. Deze factuur moet u telkens voorzien van uw handtekening en

van druk- en zetfouten. Ze maken uitdrukkelijk geen onderdeel uit van

te betalen en de aanneemsom volgens de termijnregeling te voldoen. Nadat

doorsturen naar de bank waar u een hypotheek heeft afgesloten tenzij u een

Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen:

Wanneer de woning opleveringsgereed is, ontvangt u een uitnodiging om

De in deze brochure bijgevoegde tekeningen van plattegronden,

de contractdocumenten. De documenten behorend bij de koop- en

deze overeenkomsten door koper en aannemer zijn getekend, worden deze naar

constructie heeft waarbij de termijnen zelfstandig overgemaakt kunnen worden.

•

De abonnee-/ aansluitkosten op het telefoonnet

samen met de uitvoerder uw woning te inspecteren. Tijdens deze inspectie

gevelaanzichten, doorsneden en illustraties, zijn uitsluitend bedoeld als

aannemingsovereenkomst zijn te allen tijde leidend. De van het project

de notaris gezonden.

•

De abonnee-/ aansluitkosten op de cai

worden eventueel nog aanwezige onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd.

schematische voorstelling en dienen niet ter bepaling van enig recht. De op

Voor het deel van de hypotheek dat bij de bank in depot blijft, ontvangt u een

•

Kosten keuken

Indien u vooraf aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de akte

tekening aangegeven maten zijn “circa” maten. Daar waar op de tekeningen

vervaardigde artist impressions geven een beeld van het project. Aan deze

Disclaimer

beelden kunnen geen rechten ontleend worden. Onderstaand wordt een

Naar de notaris

rentevergoeding die gelijk is aan de rente die u moet betalen. U betaalt per

•

Kosten voor eventueel meerwerk

van levering van de woning en eventuele hypotheekakte is voldaan, ontvangt

huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding, badkamerinrichting et

overzicht gegeven van de gang van zaken die volgt op het tekenen van de koop-

Enige tijd voor de datum van het passeren van de notariële akte (een

saldo, dus uitsluitend rente over de reeds betaalde termijn- facturen. De rente

•

Kosten inrichting

u na ondertekening van het ‘Proces verbaal van oplevering’ de sleutels van uw

cetera staan aangegeven, is dat uitsluitend gedaan ter illustratie. Deze worden

en de aannemingsovereenkomst.

zogenaamde akte van transport) van de kavel, ontvangt u van de notaris een

die u tijdens de bouwperiode moet betalen over het opgenomen deel van de

woning.

niet meegeleverd.

afrekening van hetgeen u tot dan toe verschuldigd bent. Op deze afrekening

hypotheek noemen we bouwrente.

Garantie

staat ook het bedrag dat u aan hypotheek ontvangt, hoeveel vervallen

Verzekeringen

Voor oplevering wordt het sanitair, de tegels en de beglazing schoon gewassen.

Op de situatie aangegeven openbare bestrating, erfafscheidingen, hagen,

De woningen worden gebouwd en verkocht met het garantie- certificaat

aannemingstermijnen betaald dienen te worden en hoeveel bij de bank in depot

Vrij op naam (v.o.n.)

Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico’s van brand- en

De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het bij de woning

verlichting, openbaar groen en de plaats van de hemelwaterafvoeren kan na

van Woningborg Transformatie. Het garantiecertificaat wordt u door

blijft.

De koopsommen van de woning zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is

stormschade. Vanaf de oplevering van de woning dient de VVE de opstal te

behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten en wordt uitgevlakt

uitwerking van de plannen nog wijzigen.

vermeld. Vrij op naam wil zegen dat de hieronder genoemde kosten, die met het

verzekeren en de koper zelf de inboedel te verzekeren.

opgeleverd. Bedieningsvoorschriften en garantiebewijzen worden gebundeld en

Woningborg N.V. toegezonden, nadat de aannemings- overeenkomst door
beide partijen zijn ondertekend en het plan technisch en juridisch door

Voor het passeren van de transportakte ontvangt u van de notaris de (concept)

verwerven van een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn inbegrepen.

Woningborg is goedgekeurd. Hierin zijn formele regelingen opgenomen, zoals

nota van afrekening, waarop het totale, op die dag verschuldigde bedrag staat

•

Grondkosten

Mogelijkheden meer- en/ of minderwerk

de garantieregeling, garantienormen, reglementen van inschrijving en een

aangegeven. Aan extra kosten kunnen hierop onder anderen vermeld zijn:

•

Bouwkosten

Bij al onze woningen worden de kopers in de gelegenheid gesteld te kiezen uit

Constructie

standaard aannemingsovereenkomst.

•

De rente over nog niet betaalde maar wel verschuldigde termijnen tot de

•

Architect- en constructeurhonorarium

een keuken en vloerafwerking zoals in deze brochure is aangegeven.

Een nieuwbouwwoning heeft in de eerste periode van bewoning een hoge

transportdatum (indien van toepassing)

•

Sanitair

vochtigheidsgraad, om (krimp)scheurvorming zoveel mogelijk te voorkomen

De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte

•

Notarishonorarium, in verband met de transportakte

raden wij u aan in deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken.

•
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in 1-voud, tijdens oplevering aangeleverd.
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Technische omschrijving
Algemeen

buitenriolering. Er wordt geen gescheiden rioleringssysteem toegepast.

Je dient je te realiseren dat het appartement dat je koopt in een gebouw wordt

Daken

de kleuren en materiaalstaat. De kozijnen worden voorzien van het benodigde

behandeld tegen onder ander houtworm. In verband met het isoleren van

De schakelaars en wandcontactdozen worden uitgevoerd als inbouw. Het

Het bestaande dak wordt van binnenuit tussen de bestaande balken geïsoleerd.

hang- en sluitwerk en (veiligheids)beslag. De deur en kozijn van de hoofdentree

de dakconstructie worden de spanten zoveel mogelijk achter de gipsplaat

schakelmateriaal wordt uitgevoerd in een witte kleur. Wandcontactdozen en

op de begane grond blijft bestaand.

afwerking weggewerkt. Een beperkt deel zal zichtbaar blijven.

lichtpunten zijn op tekening aangegeven.

gemaakt dat in 1918 is opgeleverd. Dat wil zeggen dat de tekenen der tijd ook

Terreinverharding, terreininrichting en beplanting

Aan de onderzijde wordt een gipsplaten plafond aangebracht. De gipsplaten

zichtbaar zullen blijven. Na de renovatie en transformatie ontstaat een mooie en

De buitenruimte naar de entree wordt voorzien van nieuwe betontegels. Het

worden wit gesausd opgeleverd. De bestaande spanten worden daar waar

uniek woonomgeving, maar is het gebouw vanzelfsprekend niet als nieuwbouw

onderhoud is voor rekening van de Vereniging van Eigenaren en wordt betaald

nodig volgens opgave van de constructeur verstevigd. In verband met het

Trappen en balustraden

Tegelwerk

Rookmelders

aan te merken. De combinatie van oud nieuw geeft nu juist de charme aan het

uit de servicekosten. Volgens de statuten van de VvE dient in een meerjaren

isoleren wordt het grootste deel van de spanten en draagconstructies achter de

Voor de toegang van de diverse verdiepingen worden er in de

Badkamer wordt gecombineerd met toiletruimte uitgevoerd. De wanden worden

Waar vereist op basis van de regelgeving worden rookmelders geplaatst.

wonen in een voormalige dorpswoning op een bijzondere locatie. Renovatie en

onderhoudsplanning vastgelegd te worden welk onderhoud, hoe en wanneer

gipsplaten weggewerkt. Een beperkt deel zal zichtbaar blijven.

gemeenschappelijke verkeersruimte houten trappen aangebracht:

tot onderzijde plafond voorzien van wandtegels in één kleur. De afmeting van de

transformatie brengen met zich mee dat nadere inzichten en metingen zowel

uitgevoerd dient te worden.

•

De bestaande trap van de begane grond (momenteel open) naar de

wandtegel is ca. 30 x 60 cm, tegels worden liggend aangebracht in de kleur wit

Videofooninstallatie

De nieuwe hellende en platte daken wordt opgebouwd uit geprefabriceerde

eerste verdieping wordt voorzien van stootborden waardoor een dichte

glanzend.

De appartementen worden voorzien van een videofooninstallatie waarmee de

Begane grond vloer (entree)

geïsoleerde dakelementen. Tegen zowel de onderzijde van de platte gedeelten

uitvoering ontstaat. Indien in het werk blijkt dat de aanpassingen te

De gezamenlijke begane grondvloer is een bestaande betonvloer, op zand

als de schuine zijde van de hellende daken worden gipsplaten aangebracht. De

omvangrijk zijn, dan wordt een nieuwe dichte trap geplaatst

De vloeren worden afgewerkt met vloertegels in de kleur lichtgrijs in een

Vereniging van Eigenaren

gestort. Deze wordt gesloopt waarna de invoerbuizen t.b.v. de meterkasten

gipsplaten worden wit gesausd opgeleverd.

De trap van de eerste naar de tweede verdieping is nieuw en wordt

afmeting van ca. 300 x 300 mm. De vloertegels stroken niet met de wandtegels.

Telecommunicatievoorzieningen

Om er voor te zorgen dat de buitenkant van de gebouw goed en efficiënt wordt

kunnen worden aangelegd. Hierna wordt er een nieuwe geïsoleerde betonvloer

eveneens door middel van stootborden als dichte trap uitgevoerd.

Inwendige hoeken tussen wand- en vloertegels als ook tussen wandtegels

Ten behoeve van kabel en telefoon wordt een aansluitpunt in de meterkast

onderhouden is er een Vereniging van Eigenaren opgericht. De kopers zijn

gestort. De vloer wordt afgewerkt met tegels en voorzien van een uitsparing voor

De gehele dakbedekking van de appartementen wordt vernieuwd. De hellende

onderling worden voorzien van een kitvoeg.

aangebracht. De bewoner dient in verband met het benodigde signaal zelf zorg

gezamenlijk eigenaar van het gebouw en de gemeenschappelijke berging,

een droogloopmat.

daken worden voorzien van nieuwe keramische Tuile du Nord pannen en de

De nieuwe trap wordt fabrieksmatig voorzien van de benodigde grondlagen en

platte daken van bitumineuze dakbedekking. De kleur van de pannen is volgens

afwerklagen. De bestaande trap wordt gerenoveerd en voorzien van de nodige

de kleur- en materialenstaat.

grondlagen en afwerklagen.

tijdens de bouw als de realisatie kunnen leiden tot kleine aanpassingen in het
ontwerp en de tekeningen.

maar ieder is individueel eigenaar van de binnenzijde. Het zogenaamde privé
gedeelte.

Verdiepingsvloeren

•

De originele verdiepingsvloer bestaat uit houten balken met houten vloerdelen.

hoofdentreedeur op afstand kan worden geopend.

te dragen voor het afsluiten van een abonnement met een provider.
De wanden van de keuken worden niet betegeld.
Water-, elektra- en gasinstallatie
Plinten

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met
betrekking tot gas, elektra en water zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.

Parkeren

Deze vloer blijft behouden. Op deze vloer worden geluidsisolerende en

Nieuwe dakkapellen

De trappen worden voorzien van de benodigde houten hekwerken rondom het

In de appartementen worden geen plinten aangebracht. Optioneel wordt een

Als koper heb je recht op een parkeervergunning voor een in de buurt gelegen

brandvertragende vloerplaten gelegd.

Bouwnummers 5 t/m 8 worden voorzien van een dakkapel met frans balkon.

trapgat en houten muurleuningen op leuningdragers.

complete vloer met plinten tegen meerprijs aangeboden.

vergunningshouders- plek. De vergunning kan bij de gemeente worden

Het gebruik van gas, elektra en water wordt door middel van tussenmeters

De buitenzijde van de dakkapellen zijn voorzien van een onderhoudsarme

aangevraagd. Tevens heb je de mogelijkheid om een parkeerabonnement af te

Gevels / buitenmetselwerk

beplating (kleur volgens kleur- en materiaalstaat). De binnenzijde volgt de

Woningscheidende wanden

Plafondafwerking

jaarlijks verrekend. In de praktijk houdt dit in dat u maandelijks een voorschot

sluiten in de vlakbij gelegen, beveiligde parkeergarage Q park.

De bestaande gevels van metselwerk worden in geheel opnieuw gekeimd

afwerking van de hellende en platte daken. Als doorvalbeveiliging wordt een

Woningscheidende wanden worden uitgevoerd als zogenaamde metal-

De plafonds in de appartementen en de gangen in de algemene ruimten

betaald aan de VvE. Het totale verbruik wordt aan het einde van het jaar

in kleur(en) volgens de materialen- en kleurenstaat. In de bestaande gevels

glazen paneel aangebracht.

studwanden. Het skelet van deze wanden bestaat uit een gescheiden stalen

worden, met uitzondering van de meterkast en techniekruimte gesausd

bekeken en verrekend met de betaalde voorschotten.

frame waartussen isolatie wordt aangebracht. Aan de buitenzijde worden de

opgeleverd.

Grondwerk

worden alleen grove beschadigingen en scheuren waar nodig gerepareerd en

Onder grondwerk wordt verstaan de nodige grondwerken te verrichten voor de

opnieuw (plaatselijk) gevoegd. De muren worden van binnenuit geïsoleerd door

Daklichten

funderingen, leidingen en bestratingen. Ter plaatse van de begane grondvloer

middel van een nieuwe voorzetwand. De voorzetwanden worden in wit gesausd

In de hellende daken wordt daar waar op tekening aangegeven (bouwnummer 5

komt geen kruipruimte.

opgeleverd.

en 6) tuimelvensters geplaatst. De afmeting van de vensters is ca. 114 x 118 cm.

wanden voorzien van gipsplaten. De wanden worden wit gesausd opgeleverd.

Waterinstallatie
Wandafwerking

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de

Binnendeuren

De wanden in de appartementen en de gangen in de algemene ruimten worden,

centrale meterruimte; de waterleiding is afsluitbaar en in voldoende mate

De binnendeuren worden uitgevoerd als dichte opdek deuren in stalen kozijnen.

met uitzondering van de wanden in badkamer, meterkast en techniekruimte

beschermd tegen bevriezing.

gesausd opgeleverd.

Fundering

De nieuwe gevels worden opgetrokken uit houtskeletbouw elementen, die aan

Buitenkozijnen en- deuren bestaand en nieuw

Zowel de deuren als kozijnen worden fabrieksmatig afgewerkt in de kleur wit.

Het bestaande gebouw is op betonstroken en poeren gefundeerd. De fundering

de buitenzijde met steenstrips worden afgewerkt. De steenstrips worden evenals

De bestaande stalen buitenkozijnen met ramen worden volledig vervangen voor

De binnendeuren worden m.u.v. de badkamer voorzien van loopsloten. In de

wordt niet aangepast tenzij de constructeur aanpassingen voorschrijft.

de bestaande gevels in kleur volgens kleur- en materialenstaat gekeimd. Aan de

kunststof kozijnen. De nieuwe kozijnen worden eveneens in kunststof uitgevoerd.

badkamer wordt een vrij- en bezetsluiting aangebracht.

binnenzijde worden de houtskeletbouwelementen afgewerkt met een gipsplaat

De kozijnen zijn voorzien van isolatieglas en worden geleverd in een kleur

plaat. De gipsplaten worden wit gesausd opgeleverd.

volgens de kleur- en materialenstaat. De entreedeuren inclusief het kozijn van

Houten spanten

voldoet aan de richtlijnen van het plaatselijke energiebedrijf en de richtlijnen van

de appartementen worden uitgevoerd in hout en afgewerkt in een kleur volgens

De houten spanten worden daar waar nodig verstevigd en indien noodzakelijk,

de NEN 1010.

Buitenriolering
De binnenriolering wordt aangesloten op de bestaande aanwezige
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De volgende tappunten worden aangesloten (voor positie zie tekening) op de
Elektrische installaties

koud waterleiding:

De elektrische installatie wordt aangelegd vanaf de centrale meterkast en

•

Keukenkraan, vaatwasser (afgedopt), wasmachinekraan (gecombineerd
met CV-kraan), closet, wastafelkraan, douchemengkraan.
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Het warmwater wordt geleverd door de cv-combiketel die in de technische

De algemene ruimten, niet zijnde de privé gedeelten (appartementen) worden

Inrichtingen

ruimte is opgesteld. Vanaf de ketel worden de volgende tappunten aangesloten

niet verwarmd.

De op tekeningen aangegeven, huishoudelijke apparaten en

(voor positie zie tekening) op de warmwatervoorziening:
•

inrichtingselementen (al dan niet gestippeld) behoren niet tot de levering. Deze

Douchemengkraan, wastafelkraan en keukenkraan.

Keukeninrichting

elementen geven wel een beeld van een mogelijke opstelling. Tenzij anders

De appartementen worden in basis zonder keuken opgeleverd. Ten behoeve

vermeld op tekening en op de wensenlijst.

Ventilatie

van de door derden te plaatsen keuken met apparatuur worden de volgende

Ten behoeve van de ventilatie van de appartementen wordt er gebruik gemaakt

aansluitpunten aangebracht:

Schoonmaken en oplevering

van natuurlijke toevoer en een mechanische afvoer. De mechanische afzuigunit

•

Aansluitpunt voor een recirculatie afzuigkap;

De appartementen worden ‘bezemschoon’ opgeleverd. Het bij het gebouw

wordt geplaatst in de technische ruimte. In de schachten en boven de plafonds

•

Aansluitpunt voor een elektrisch fornuis of inductieplaat;

behorend terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

worden leidingkanalen naar de afzuigpunten aangebracht. De afzuigpunten

•

Aansluitpunt koelkast.

bevinden zich in de badkamer, keuken en technische ruimten. De ventilatie-

•

Aansluitpunt combimagnetron en vaatwasser (naast spoelbak).

toevoer-roosters worden op het glas in de kozijnen geplaatst. Onder de

Disclaimer
Deze technische omschrijving en verkoopbrochure geven een indruk van

binnendeuren wordt voldoende ruimte vrijgehouden zodat de luchtstroom tussen

Een standaard keukeninrichting is als optie en tegen meerprijs te verkrijgen. Het

de omvang en uitvoering van de appartementen en zijn onder voorbehoud

de verschillende ruimten is gewaarborgd.

plaatsen van een keuken door derden dient altijd na oplevering plaats te vinden.

van druk- en zetfouten. Ze maken uitdrukkelijk geen onderdeel uit van

Verwarmingsinstallatie

Sanitair

aannemingsovereenkomst zijn te allen tijde leidend. De van het project

Als warmtebron voor de CV en warmwatervoorziening wordt een

Het op tekening aangegeven sanitair wordt geleverd en gemonteerd in een witte

vervaardigde artist impressions geven een beeld van het project. Aan deze

hoogrendement combi ketel geplaatst in de technische ruimte. De verwarming

uitvoering en bestaat uit:

beelden kunnen geen rechten ontleend worden.

de contractdocumenten. De documenten behorend bij de koop- en

vindt plaats doormiddel van radiatoren die qua aantal, afmeting en posities
indicatief op tekening zijn aangegeven. De hoofdthermostaat die leidend is in

Badkamer gecombineerd met toiletruimte:

de warmtevraag wordt in de woonkamer geplaatst. De radiatoren in de overige

•

Inbouwreservoir met vrijhangend toilet;

ruimten worden voorzien van thermostaatkranen.

•

Keramisch wastafel;

•

Wastafelmengkraan;

Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd in de ruimten waarin

•

Plugbeker sifon en muurbuis;

verwarmingselementen geïnstalleerd zijn, waarbij geldt dat in de appartementen

•

Ronde spiegel;

de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en

•

Douchemengkraan;

deuren gesloten zijn en bij gelijktijdige verwarming van deze ruimten.

•

Douchebak;

•

Handdouche met geleidingsstang (merk Hans Grohe);

In de volgende ruimten worden waar nodig verwarmingselementen
geïnstalleerd:

Overige sanitaire voorzieningen:
•

•

Verblijfsruimten (woonkamer, keuken, slaapkamer)

•

Verkeersruimten (hal/entree)			15°C

•

Badkamer gecombineerd met toiletruimte		

22°C

•

Inpandige berging 			

15°C
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20°C

Aansluitpunt t.b.v. de wasmachine in combinatie met vulmogelijkheid CV
combi ketel in de technische ruimte.
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