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CULTUUR EN RECREATIE
Culturele fijnproevers kunnen in Parkstad Heerlen proeven van de rijkdom uit
ons verleden. Ontdek zeven eeuwen romantiek en avontuur in ‘Kasteel Hoensbroek’; de grootste waterburcht van de Zuidelijke Nederlanden en misschien
wel het mooiste kasteel van Nederland. Stap terug in de tijd van de Romeinen... toen Heerlen een luxe badplaats was. Beleef de architectuur van de
vorige eeuw op de pleinen in de stijl van de Amsterdamse school. Of bezoek
het Glaspaleis en de Stadsgalerij, het museum voor moderne en hedendaagse kunst. Maar ook wie niet van kunst houdt, hoeft zich in Heerlen niet te

Heerlen,

vervelen. Cultura Nova, de Profronde, de Taptoe, het Booch-festival, braderieën en markten laten Heerlen fonkelen in de zomerzon. En wie dit nog niet

parkstad

tussen de

groene heuvels!

ver genoeg gaat, kan de groene wereld gaan verkennen in Mondo Verde, het
dierenrijk ontdekken in GaiaPark, gaan klimmen of skiën in Europa’s grootste
overdekte skihal. Heerlen heeft alles binnen handbereik.

‘Wie sjoen os Limburg is’ is een kreet die zeker opgaat voor Heerlen en zijn omgeving. Heerlen vormt samen met enkele andere gemeentes, Parkstad Limburg. Een metropool in de natuur. Met het Limburgse heuvelland aan de westkant en de uitlopers van de Eifel

DÉ KOOPSTAD VOOR ZUID-LIMBURG

aan de oostkant heeft Parkstad Limburg een parkachtige uitstraling. Al dit groen is bepalend voor het Heerlense stadsbeeld. Juist dát
maakt de uitgestrekte stad Heerlen tot een parkstad, een unieke woonomgeving.

Heerlen staat bekend als dé koopstad voor Zuid-Limburg. Een gezellige en makkelijk bereikbare winkelstad die
klanten trekt uit de wijde omtrek, uit binnen- en buitenland. Ook de wekelijkse markten trekken veel bezoekers
naar de stad. Winkelcentra als Het Loon en het Coriocenter met een scala aan winkels onder één dak zijn
eveneens trekpleisters, net zoals de Woonboulevard Heerlen waar alles te vinden is voor in en om het huis.
Bovendien kunnen bezoekers van het centrum vooral in de zomer genieten van festiviteiten of uiteraard gewoon
even een terrasje pikken.

De naam Parkstad Heerlen is niet alléén te danken aan de ligging in het heuvellandschap, aan de twee prachtige beekdalen en aan de
groene stroken tussen de wijken. Het groene karakter van Heerlen kreeg na de sluiting van de mijnen een krachtige stimulans door
de operatie ‘van zwart naar groen’. Op de oude mijnterreinen en met name op de oude steenkoolbergen verschenen fraaie groene
wandelgebieden. Fraaie heuvels die het wandelpubliek rust, ruimte en een schitterend uitzicht over Heerlen bieden.
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De groeninvulling is nu suggestief weergegeven. De daadwerkelijke invulling zal in overleg met
een cultuur technisch buro uitgewerkt worden en zal derhalve afwijken van de getoonde situatie.
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IDEALE LIGGING
Appartementencomplex DuaVista is gelegen op een van de hoogste punten van Heerlen aan de
rand van het centrum. Vanuit de appartementen kunt u genieten van een wijds en fraai uitzicht
met aan de ene zijde een mooi glooiend groen landschap en aan de andere zijde het nabije
stadscentrum. Appartementencomplex DuaVista dankt zijn naam aan deze ‘twee gezichten’.
Na een korte fietstocht of fikse wandeling bent u vanuit appartementencomplex DuaVista in
hartje Heerlen. Een rustige en ruime lokatie nabij de drukte van de stad. Zo heeft u het beste
van 2 werelden.

Een

stijlvol

Duavista

samengaan van

architectuur

en

wooncomfort!

WONEN WORDT RESIDEREN
De

fraaie

architectuur

van

appartementencomplex

DuaVista

biedt

de

toekomstige

bewoner

een

woonambian-

ce waarin comfort, kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd. Wonen mag dan ook met recht resideren worden genoemd. Alle appartementen zijn ruim van opzet en hebben ieder een balkon om te genieten van het fraaie uitzicht.
De penthouses hebben een riant terras dat de buitenbeleving ook binnen voelbaar maakt. De fraaie transparante gevelpartijen
zorgen voor een licht en zonnig woongevoel.

appartementen

TIJDLOZE EN ELEGANTE ARCHITECTUUR
Het markante ontwerp van appartementencomplex DuaVista kenmerkt zich o.a. door zijn hoogte en door zijn fraaie materialengebruik. De gevels worden uitgevoerd in hoogwaardig rood/bruin metselwerk met aluminium kozijnen. De fraaie detaillering benadrukt
en versterkt de architectonische kwaliteit van het ontwerp.

appartementen
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I

interieurimpressie type a

Alle woningen zijn voorzien van een ruime woon-eetkamer die standaard worden uitgerust met een complete Siematic keuken. De woningen worden in enkele
variaties aangeboden die allemaal voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van deze tijd. Alle appartementen hebben 3 slaapkamers en compleet ingerichte
badkamer met dubbele wastafel (type A/C), een ligbad, douche en toilet. De beide penthouses zij bovendien voorzien van een separate gastenbadkamer. De
appartementen zijn riant van opzet en indeling. De penthouses beschikken over een groot dakterras en twee balkons waar u kunt genieten van een uitzicht
als op een ansichtkaart.

UNIEKE INDELINGSMOGELIJKHEDEN
Om optimaal van uw woning te kunnen genieten, biedt appartementencomplex DuaVista u de unieke mogelijkheid om in overleg de indeling van uw woning
zelf te bepalen. Samen met de architect kunt u uw individuele wensen bespreken en ze laten vertalen tot een uitgebreid schetsontwerp. Om u een idee van
de mogelijkheden te geven, heeft de architekt voor elk woningtype een fraaie indelingsvariant ontworpen. Deze ontwerpen zijn bijgevoegd op transparante
vellen achterin de brochure. Leg de tekeningen over de gepresenteerde plattegronden en u krijgt een goed idee van de indelingsmogelijkheden.
De tekening hiernaast geeft een impressie van de ruime opzet en de indeling van appartementstype A.
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Een mooi uitzicht

De nabijgelegen Imstenrader Bossen zijn een
voorbeeld van één van de vele mooie groene
gebieden in de omgeving.

Appartementencomplex DuaVista wordt gerealiseerd op de locatie waar de voormalige Garage
Vencken was gevestigd.

Alles wat u zoekt op woongebied is overzichtelijk bij elkaar gebracht in Woonboulevard Heerlen.

De Brunsummerheide nodigt u uit voor
een gezellige en spontane wandel- of
fietstocht.

Het bruisende centrum biedt alles
wat u van een gezellig stadshart
verwacht.

Vergeet de drukte van alledag en kom
heerlijk tot rust in het mooie nabij gelegen Aambos.

Ontdek de charmes van de witte
wereld in Europa’s grootste overdekte skihal Snowworld in Landgraaf.

Ontmoet de boeiende dierenwereld in
de nieuwe uniek opgezette dierentuin
GaiaPark te Kerkrade.

op stijlvol wonen

GENIETEN OP HOOG NIVEAU
De unieke lokatie van appartementencomplex DuaVista op een van de hoogste punten van de Parkstad garandeert een

ge materialen een markante verschijning worden, die veel bewonderende blikken zal oogsten. Voeg hierbij het ongeëven-

uitzicht als een ansichtkaart. Fraaie vergezichten en mooie zonsondergangen zijn verzekerd op de hoger gelegen apparte-

aarde comfort om uw woning naar eigen wens vorm te geven, dan mogen we met recht spreken van wonen én genieten

menten. Van dit uitzicht over het mooie groene limburgse landschap met diverse kenmerkende gebouwen geniet u steeds

op hoog niveau.

opnieuw. De 4 jaargetijden zorgen ervoor dat deze ‘ansichtkaart’ steeds opnieuw wordt ingekleurd met een onuitputtelijk
pallet aan kleurenpracht. U beleeft de natuur in al haar facetten.
Appartementencomplex DuaVista zal door zijn statige slanke architectuur en de afgewogen combinatie van hoogwaardi-
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DOMOTICA
Techniek die het leven een stuk aangenamer én veiliger maakt.

Zondagmorgen negen uur! U wordt gewekt door de geur van verse koffie.

Het hier geschetste beeld komt met Domotica binnen handbereik. Domotica

rondom de woning maakt langer zelfstandig wonen mogelijk. De koppeling

is de verzamelnaam voor huisautomatisering die een comfortabel en veilig

van Domotica met zorg op afstand (thuiszorg) maakt het inroepen van hulp

leven mogelijk maakt. Uw woning is een van de weinige plekken die u geheel

en verzorging gemakkelijk en efficiënt. Deze mogelijkheden van Domotica

kunt inrichten naar eigen voorkeur, wensen en inzichten. Het is de plek waar

laten een bewoner zo lang mogelijk genieten van zelfstandig en comfortabel

u zich op uw gemak voelt, waar u zich thuis voelt. Huisautomatisering past

wonen.

prima bij deze eigen thuisbeleving. Het is absoluut niet de bedoeling alle woningen vol te stoppen met diverse technische snufjes. Het gaat om toepas-

DE GEMAKKEN VAN DOMOTICA

singen die staan voor eenvoudige bediening en voor een wooncomfort zoals

Appartementencomplex

u dat nog nooit heeft beleefd.

vol woongenot, waarbij veiligheid en comfort belangrijke onderde-

DuaVista

biedt

u

de

ruimte

tot

stijl-

len zijn. Hierin passen de voordelen die Domotica de bewoner geeft.

Op de achtergrond klinkt uw lievelingsmelodie door het huis. Met uw
blote voeten stapt u op de verwarmde tegelvloer en met een druk op de
knop opent u de gordijnen om te genieten van een prachtige zonsop-

VEILIGHEID EN GEMAK MET EEN DRUK OP DE KNOP

In de appartementen zijn enkele basisvoorzieningen opgenomen. Vervolgens

Zoals gezegd kan Domotica uw leven een stuk aangenamer én veiliger ma-

kunnen er in overleg met een adviseur verschillende extra opties uitgewerkt

ken. De verlichting gaat zacht aan als het begint te schemeren. De zonwe-

worden ter realisatie van uw ‘technische’ dromen.

ring past zich aan aan de stand van de zon en wordt automatisch geregeld,
ook als u niet thuis bent. U kunt zo bijvoorbeeld uw woning met een druk
op de knop in de ‘slaapstand’ zetten, waarbij automatisch het licht uitgaat,
in diverse vertrekken, de verwarming lager gaat, de electrische deursloten

gang. Samen geniet u van het geweldige uitzicht vanaf uw balkon.

vergrendelen en diverse apparaten uitgaan. Ook een ‘vakantiescenario’ kan
geprogammeerd worden, waarbij een normaal leefpatroon wordt gesimu-

Deze zondag kan niet meer stuk!

leerd door diverse lichtpunten gevarieerd te schakelen.

DOMOTICA EN PERSOONLIJKE ZORG OP MAAT
De eenvoudige bediening van meerdere technische voorzieningen in en
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Uw appartement beschikt over 3 slaapvertrekken en een woon- eetkamer met een stijlvolle erker
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die opmerkelijk veel ruimte biedt. Door de fraaie ruime raampartijen en schuifdeuren heeft u een
optimaal buitenkontakt. De badkamer is comfortabel en compleet ingericht met een dubbele wastafel, een douche en een ligbad. Daarnaast zijn 2 separate toiletten aanwezig. De praktische keuken
is standaard uitgevoerd met een Siematic keuken van topkwaliteit. De handige bijkeuken biedt volop
bergruimte en is de aangewezen plaats voor uw wasmachine en andere hulpmiddelen. Tevens heeft
u de beschikking over een eigen parkeerplaats en extra bergruimte in het souterrain.
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RENVOOI
kk - voorziening voor koelkast
kt - voorziening voor kooktoestel
ra - voorziening voor reserve apparaat
mk - meterkast
bo - boiler
cgw - HR combiketel
mv - mechanische ventilatie unit
wa - opstelplaats wasautomaat
wd - opstelplaats wasdroger
*
- raam verspringt per verdieping,
		 kijk hiervoor op de gevelaanzichten
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De architect heeft voor elk woningtype een fraaie indelingsvariant ontworpen. Deze ontwerpen zijn
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Deze ruime appartementen zijn op de begane grond en op de eerste 4 verdiepin-
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gen gesitueerd. De woning is voorzien van een grote hal en beschikt over 3 slaapkamers, waarvan de grootste slaapkamer voorzien is van een fraaie garderoberuim-
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douche en een ligbad. Daarnaast zijn 2 separate toiletten aanwezig. De woon-eetkamer heeft
royale afmetingen en een zithoek die door de grote raampartijen en de schuifpui naar
het balkon een bijna 360 graden uitzicht geeft op de mooie omgeving. De appartementen zijn standaard uitgevoerd met een praktische Siematic keuken van topkwaliteit.
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kk - voorziening voor koelkast
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*
- raam verspringt per verdieping,
		 kijk hiervoor op de gevelaanzichten
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De handige bijkeuken is in te richten als praktische berg- en wasruimte. Tevens heeft u de beschik-

De architect heeft voor elk woningtype een fraaie indelingsvariant ontworpen. Deze ontwerpen zijn
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king over een eigen parkeerplaats en extra bergruimte in het souterrain.
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kk - voorziening voor koelkast
kt - voorziening voor kooktoestel
ra - voorziening voor reserve apparaat
mk - meterkast
bo - boiler
cgw - HR combiketel
mv - mechanische ventilatie unit
wa - opstelplaats wasautomaat
wd - opstelplaats wasdroger

Dit appartementstype bevindt zich op de tweede t/m de zesde verdieping. Het appartement beschikt over 3 slaapvertrekken en een complete en comfortabele badkamer met een dubbele was-
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van een kwaliteitsinrichting van het merk Siematic en is gekoppeld met een handige bijkeuken met
ruimte voor de nodige huishoudelijke apparaten. De ruime woonkamer met eet- en zithoek heeft

het souterrain van appartementencomplex DuaVista.

ba d k a me r

linker zijgevel

achtergevel

4 30

mv

grote raampartijen en een schuifpui naar het balkon en garandeert een optimaal buitenkontakt.
Naast uw woning heeft u ook de beschikking over een eigen parkeerplaats en extra bergruimte in
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aanwezig. De appartementen zijn standaard uitgevoerd met een praktische Siematic keuken van
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extra bergruimte in het souterrain van appartementencomplex DuaVista.
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detail zesde verdieping
balkon i.p.v dakterras

een woon- eetkamer met een schuifpui die toegang geeft tot het royale dakterras. De ‘ouder’ slaap-

badkamer

zithoek

227

597

op de vijfde en zesde verdieping te vinden is. Het appartement beschikt over 3 slaapvertrekken en

182

1560

1215

bal k on 2

678

U kunt genieten van een uitzicht als een ansichtkaart vanaf het riante terras van deze woning, die

bijkeuken

5e en 6e verdieping
voorgevel
26

Voorgevel

r e c h t e r Rechter
z i jzijgevel
gevel

wd

balkon

slaapkamer 3
48 0

l i ft

4 88

48 8

RENVOOI
kk - voorziening voor koelkast
kt - voorziening voor kooktoestel
ra - voorziening voor reserve apparaat
mk - meterkast
bo - boiler
cgw - HR combiketel
mv - mechanische ventilatie unit
wa - opstelplaats wasautomaat
wd - opstelplaats wasdroger
*
- dakterras enkel ter plaatse van het
appartement op de 5e verdieping

mv
bo

wd
wa

cgw
269

badkamer

28 0

type C

mk

wa

cgw

bo

mv

320

380

212

27

E

D1

P

349
182

1560

Y

b a dka mer
494

3 70

60 2

eet h oek

597

657

597

678

s l a a pka mer 1
515

zit h oek
g a r der ob e

ra

222

keuken
kk

Voorgevel

333

284

889

s l a a pka mer 2
hal

kt

227

T

b a l kon 1

427

hal

488

320
Ook deze woning garandeert een uitzicht als een ansichtkaart vanaf het riante terras dat op de zevende
verdieping gelegen is. Een van de fraaie kenmerken van dit appartement is de riante woon-eetkamer

b or des

3 slaapvertrekken. De “ouder” slaapkamer heeft een mooie erker en is voorzien van
gang geeft tot een balkon. Daarnaast is de woning voorzien van een extra dakterras.

voorgevel

r e c h t e r Rechter
z i jzijgevel
gevel

Voorgevel

g a l er ij

l ift

480

hal

de aangewezen plaats voor uw wasmachine en andere hulpmiddelen. Het appartement beschikt over
een aparte garderoberuimte. De ruime woon-eetkamer heeft een schuifpui die toe-

b ijkeuken
280

wordt standaard ingericht door het kwaliteitsmerk Siematic. De bijkeuken biedt volop bergruimte en is

wv
bo

wd

cqw

wa

224

b a l kon 2

488

mk

met een spannende ronde vorm die de eet- en de zithoek van elkaar scheidt. De ruimtelijke keuken

b a dka mer
165

s l a a pka mer 3
240

222

Het appartement is uitgevoerd met twee badkamers, beiden uitgerust met ligbad, douche en wastafel en 2 separate toiletten. Tevens heeft u de beschikking over drie eigen parkeerplaatsen en extra
bergruimte in het souterrain.
De architect heeft voor elk woningtype een fraaie indelingsvariant ontworpen. Deze ontwerpen zijn

da kt er r a s

bijgevoegd op transparante vellen achterin de brochure. Leg deze op de plattegrond voor een helder
type D1

750

alternatief.

Ik wil een woning die
o n t s p a n n e n en c o m f o r t a b e l
wonen mogelijk maakt

Rechter zijgevel

500

RENVOOI
kk - voorziening voor koelkast
kt - voorziening voor kooktoestel
ra - voorziening voor reserve apparaat
mk - meterkast
bo - boiler
cgw - HR combiketel
mv - mechanische ventilatie unit
wa - opstelplaats wasautomaat
wd - opstelplaats wasdroger

7e verdieping
28

29

T

Y

P

E

E
Voorgevel

Wonen op het hoogste niveau is zeker van toepassing op dit penthouse. U heeft het mooiste uitzicht van de stad op een van de mooiste plekken van de stad. Uw woning beslaat de
achtste en de negende verdieping en biedt vele mogelijkheden van bewoning en toepassing.
Een optimaal buitencontact is gegarandeerd door een wintertuin en maar liefst 2 balkons op de achtste verdieping én een ruim dakterras en extra balkon op de negende verdieping. De ruime woon- en
eetkamer is aan de zuidzijde uitgerust met een unieke tuinkamer en een ruim balkon. Aan de noordkant bevindt zich een extra balkon, waardoor de buitenbeleving optimaal in huis wordt gebracht. Op
de achtste verdieping is een zeer ruime aparte keuken en bijkeuken te vinden die vanzelfsprekend
uitgevoerd wordt door het topmerk Siematic. Via een vaste trap bereikt u de negende verdieping waar

voorgevel

Voorgevel

r e c h t e r Rechter
z i jzijgevel
gevel

3 royale slaapvertrekken en een studiekamer zijn gesitueerd. De ‘ouder’ slaapkamer heeft een aparte
garderoberuimte en badkamer. Via een schuifpui wandelt u vanaf de slaapkamer het ruime dakterras
op waar u geniet van de zonsopgang. U heeft de beschikking over een eigen en een gastenbadkamer,
beiden uitgerust met ligbad, douche, wastafels en toilet. Natuurlijk beschikt u ook over drie eigen parkeerplaatsen en extra bergruimte in het souterrain van appartementencomplex DuaVista.
De architect heeft voor elk woningtype een fraaie indelingsvariant ontworpen. Deze ontwerpen zijn

type E

bijgevoegd op transparante vellen achterin de brochure. Leg deze op de plattegrond voor een helder
alternatief.

Rechter zijgevel

Je l e e f t maar e e n k e e r daarom
leef ik zo o p t i m a a l mogelijk!
30

De hier weergegeven impressie geeft een beeld van de
ruime en stijlvolle opzet en de indeling van appartementstype E

8e en 9e verdieping
31

E

T

Y

P

E

9e ver dieping

Woonruimtes - 8e verdieping

Slaapruimtes - 9e verdieping
1 30

687

b adkame r
s laapkame r 1
6 43

93 1

678

932

ove rloop

hal

320

bo

440

cgw
wa

wd

431

ra

RENVOOI
kk - voorziening voor koelkast
kt - voorziening voor kooktoestel
ra - voorziening voor reserve apparaat
mk - meterkast
bo - boiler
cgw - HR combiketel
mv - mechanische ventilatie unit
wa - opstelplaats wasautomaat
wd - opstelplaats wasdroger

dakte rras
427

488

mv

304

l if t

488

bijkeuken

bo r d e s

b adkame r

balkon

keuken

kt

480

wk

249

36 9
kk

32

3 18

5 97

5 86
s tudie

b alkon

325

4 84

545

s laapkame r 2
409

167
b alk on
333

garde rob e

624

e e t ho e k
732

573

s laapkame r 3

2 38

257

vide

5 96

z it h o e k

5 06

257

527

1222

2 80
wint e r t u in

67 8

46 0

te c h nis c h e
ruimte

7 80
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Technische 0mschrijving
TERREININVENTARIS

Afwerkstaat
geplaatst. Alle kozijnen zijn voorzien van K.O.M.O. garantie.

Hoogteverschillen in het omliggende terrein worden zoveel mogelijk opgevangen door

ELEKTRA
De inbouwschakelaars en wandcontactdozen van de appartementen worden uitgevoerd

Ruimte

Vloeren

Wanden

Plafonds

middel van taluds. De parkeergarage is toegankelijk middels een elektrisch, op afstand

ISOLATIE

in de kleur gebroken wit. De wandcontactdozen worden in de woonkamer en slaapkamers

te bedienen, aluminium rolpoort.

De spouwmuren en daken worden geïsoleerd. De buitenbeglazing van de verwarmde

op ca. 30cm. boven de vloer geplaatst, in de keuken op 120cm en alle overige ruimten op

ruimten wordt uitgevoerd in isolerende (HR++) beglazing.

105cm.

Entree / Hal

cementdekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

In de meterkast en de bergingen in het souterrain wordt opbouw materiaal toegepast. In

Meterkast

cementdekvloer

niet nader afgewerkt

niet nader afgewerkt

Portaal (verd.)

cementdekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

wandtegels tot
plafondhoogte

structuurspuitwerk

behangklaar

structuurspuitwerk

METSELWERK
Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd als schoonwerk in waalformaat gevelstenen. De

SCHILDERWERK

de woonkamer en hoofdslaapkamer zijn onbedrade aansluitmogelijkheden voor KPN en

dragende wanden worden uitgevoerd in gewapend beton of betonblokken. De niet dra-

De aluminium buitenkozijnen worden gepoedercoat. De radiatoren en de binnendeurko-

CAI aanwezig. De appartementen zijn voorzien van een videofooninstallatie met bellenta-

gende binnenwanden van het appartement bestaat uit cellenbeton. De binnenwanden

zijnen worden fabrieksmatig dekkend gelakt. De in het zicht zijnde water- en gasleidin-

bleau bij de centrale entree en een videofoon (telefoon met monitor) met elektrische deur-

van de bergingen in het souterrain bestaan uit betonblokken. De binnenwanden van de

gen worden afgelakt.

opener in de appartementen.

parkeergarage worden uitgevoerd in gewapend beton en betonblokken.

Het appartementengebouw is voorzien van een liftinstallatie.
AFWERKING

VLOEREN

De badkamer(s) en de toilet(ten) worden voorzien van vloer- en wandtegels. Alle overige

CENTRALE VERWARMING

Alle vloeren worden uitgevoerd in beton. De vloeren van de appartementen worden

wanden worden behangklaar opgeleverd. De plafonds worden voorzien van structuur-

De centrale verwarming wordt uitgevoerd als radiatorenverwarming, voorzien van een

voorzien van een cementdekvloer. De cementdekvloer van de appartementen zal “zwe-

spuitwerk. Het aftimmerwerk, zoals bijvoorbeeld de cv-verdelers, worden uitgevoerd in

HR combi-toestel met warmwater voorziening. De thermostaat wordt in de woonkamer

vend“ worden uitgevoerd.

MDF.

geplaatst.

De vloer ter plaatse van de centrale entree-hal en de algemene hallen wordt voorzien

Appartementen

Toilet (b.g.)
vloertegels
			
Woonkamer

cementdekvloer

Keuken
cementdekvloer
			

wandtegels en
structuurspuitwerk
overig behangklaar		

Bijkeuken

cementdekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Buitenberging

cementdekvloer

niet nader afgewerkt

niet nader afgewerkt

Slaapkamers

cementdekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

wandtegels tot
plafondhoogte

structuurspuitwerk

cementdekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Badkamer
vloertegels
			
Overloop

DAKEN

van naaldvilten vloerbedekking. Alle bordessen worden voorzien van antislip tegels, met

VENTILATIE

De platte daken worden voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De dakterrassen

uitzondering van de tussenbordessen en trappen, deze worden uitgevoerd in prefab

De appartementen worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem, welke de af-

Algemene Ruimtes

van de appartementen zullen worden afgewerkt met dakterrastegels.

beton. De trappenhekken, leuningen en balustrades worden uitgevoerd in staal.

zuiging verzorgt ten behoeve van de keuken, toilet, badkamer en opstelplaats wasappara-

Parkeergarage

Betonstraatsteen

Beton

Beton, niet nader afgewerkt

tuur. De luchttoevoer ter plaatse van de woonkamer en slaapkamers wordt verzorgt via

Bergingen kelder

Beton, gevlinderd

Schoonwerk betonblokken / beton

Beton, niet nader afgewerkt

de alluminium kozijnen.

Hydrofoor ruimte

Beton, gevlinderd

Schoonwerk betonblokken / beton

Beton, niet nader afgewerkt

KOZIJNEN

SANITAIR

De buitenkozijnen worden uitgevoerd in aluminium. De voordeuren van de individuele

Het sanitair wordt uitgevoerd in wit porselein en geplaatst conform de plattegrond-te-

Bergingsgangen

Beton, gevlinderd

Schoonwerk betonblokken / beton

Beton, niet nader afgewerkt

appartementen zijn massief met hardkunststof deklaag. De binnendeurkozijnen worden

kening.

Entree

Naaldvilt tapijt

Structuurspuitwerk

Structuurspuitwerk

Lifthallen

Naaldvilt tapijt

Structuurspuitwerk

Structuurspuitwerk

uigevoerd in meranti en voorzien van een stompe binnendeur. De algemene en technische ruimtes worden voorzien van meranti kozijnen en stompe deuren. De binnendeur-

KEUKEN

Galerijen

Vloertegels

Structuurspuitwerk

Structuurspuitwerk

kozijnen van de bergingen in het souterrain worden uitgevoerd in staal en voorzien van

In de keuken zal een Siematic keuken geplaatst worden, een en ander conform de apar-

stompe deuren.

te keukenspecificaties.

Trappenhuis
Bordessen;
Trappen;

vloertegels/prefab beton
prefab beton

Structuurspuitwerk

Structuurspuitwerk

Technische ruimte,
9e verdieping

Cementdekvloer

Kalkzandsteen

Beton, niet nader afgewerkt

De postkasten, het bellentableau en de videofoon installatie worden in de entreepui
geplaatst. Onder de kozijnen in de gevels worden aan de binnenzijde, ter plaatse van een
borstwering, natuurstenen vensterbanken toegepast en aan de buitenzijde aluminium
waterslagen. Onder de deuren van het toilet en badkamer worden kunststenen dorpels
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De koop-/aannemingsovereenkomst
HET TEKENEN VAN DE OVEREENKOMST

aannemer.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van de
koopprijs, terwijl de aannemer zich door medeondertekening verplicht tot de bouw en

WANNEER MOET U GAAN BETALEN

levering van de woning. Nadat de overeenkomst door koper en aannemer is onderte-

Na de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst wacht u gewoon af tot

kend zal deze naar alle betrokken partijen verzonden worden. De notaris zal vervolgens

u een factuur ontvangt, waarop de reeds vervallen termijnen in rekening gebracht wor-

de notariële akte van eigendomsoverdracht opmaken.

den:
• Indien u over ‘eigen geld’ beschikt, betaalt u de factuur

VON = VRIJ OP NAAM

• Heeft u geen eigen geld en is ook de hypotheekakte nog niet gepasseerd, dan betaalt

De koopsommen van onze appartementen zijn vrij op naam, tenzij nadrukkelijk anders

u nog niet. U heeft dan automatisch uitstel van betaling zoals dat ook in de koopakte

vermeld. In de VON-prijs zijn onder andere begrepen:

staat. Over de verschuldigde maar niet betaalde termijnen wordt de overeengeko-

• Bouwkosten

men rente berekend, die later bij de notariële eigendomsoverdracht met u wordt

• Architecten- en constructeurshonorarium

verrekend. Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd, dat één van de ter-

• Honorarium notaris inzake de transportakte

mijnen is vervallen, ontvangt u van de aannemer een verzoek tot betaling. Vanaf de

• BTW (op dit moment 19,0%, eventuele wijzigingen worden conform

datum juridische levering betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is in het

de wettelijke voorschriften verrekend)

algemeen opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag,

• Kadastrale uitmeting

met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in

• Legeskosten bouwvergunning

depot staande bedrag.

• Aansluitkosten gas, water, elektra en riolering op het net
van de nutsbedrijven

EIGENDOMSOVERDRACHT

• Kosten splitsingsakte

Deze geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering bij de notaris. In

• Grond- en overdrachtskosten

de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld.

• Kosten ten behoeve van het garantiecertificaat van het GIW

Voor de datum van notariële levering zendt de notaris u een afrekening waarop het

• Courtage makelaar

totale, op die datum verschuldigde, bedrag is aangegeven. Dit inclusief de bijkomende
kosten zoals:

De met de financiering van uw appartement verband houdende kosten zijn niet in de
koop- en aannemingssom begrepen. Deze kosten kunnen zijn:
• Kosten die gepaard gaan met het sluiten van een hypothecaire
lening, zoals afsluitprovisie en taxatiekosten.

de leveringsdatum
• De afsluitkosten van de hypotheek
• Het hypotheekbedrag, dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de

• Rente tijdens de bouw.

transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het ge-

• Notariskosten voor de hypotheekakte.

val is, zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten wor-

De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen koopsom staat

den uit eigen middelen. In het algemeen worden op de transportdatum

vast tot het einde van het werk, met uitzondering van eventuele wijzigingen van het
BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijging tijdens de bouw zijn voor rekening van de

36

• De (bouw)rente over de vervallen, maar niet betaalde termijnen, tot

twee akten ondertekend, namelijk de akte van levering en de hypotheekakte.

een reglement opgenomen, waarmee de onderlinge belangen van de eigenaars -waar dat

den, bijvoorbeeld stakingsdagen uitgesloten. Na aanvang van de realisatie wordt met de

Op de afrekening van de notaris zal over het algemeen worden aangegeven welke kos-

nodig is- worden geregeld. Bij de notaris ontvangt u die akte van splitsing in appartements-

aannemer een planning opgesteld. Aan de hand van deze planning kan een prognose

ten voor u fiscaal aftrekbaar zijn.

rechten plus een exemplaar van het modelreglement.

worden opgesteld aangaande de te vervallen betalingstermijnen, alsmede de oplevering.

UW HUIDIGE WONING

SERVICEKOSTEN

Informatie tijdens de bouw

Bij eventuele verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de betreffende koopakte

Voor de onderhoudskosten wordt door de VVE maandelijks een bedrag bij de eigenaren

Tijdens de bouw zult u regelmatig door de aannemer op de hoogte worden gehouden van

een clausule op te nemen waarin de datum van leegkomen variabel is. De makelaar kan

van appartementsrechten in rekening gebracht in de vorm van een voorschotnota. Hier-

de voortgang van de bouw en overige relevante zaken.

u hierbij behulpzaam zijn. Wees ook voorzichtig met de opzegdatum van een huurwoning,

onder zullen onder meer de volgende kosten vallen:

in verband met omstandigheden die opschuiving van de opleveringsdatum kunnen veroor-

• Verlichting en stroomvoorziening parkeerplaatsen, hoofdentree begane grond, algeme-

zaken. Strikt juridisch genomen is de koop-/aannemingsovereenkomst een leidraad ten
aanzien van het opleveringstijdstip.

ne ruimten per verdieping, liften en trappenhuizen.
• Schoonmaak en onderhoud gemeenschappelijke ruimten (inclusief een percentage
voor toekomstig groot onderhoud, etc.)

Kopersmap
Bij het kopen van een woning komt nogal wat kijken. Degene die al eens een huis heeft
gekocht kan daarover meepraten. Tekeningen, overeenkomsten, brieven, folders etc. kunnen een en ander danig onoverzichtelijk maken, waardoor u door de bomen het bos niet

APPARTEMENTSRECHT & VERENIGING VAN EIGENAREN

• Lediging, onderhoud en beschikbaarstelling van de nodige vuilcontainers

meer ziet. U wordt echter tijdens het gehele proces geholpen om het spoor niet bijster te

Aangezien u een appartement koopt, maakt de door u gekochte woning deel uit van een

• Onderhoud groenvoorzieningen

raken. Daarvoor levert de ontwikkelaar primair goede en duidelijk geordende informatie,

appartementencomplex. Om nu te voorkomen dat de eigenaar van een woning op de

• Opstal- en glasverzekering

zoals deze brochure. Terwijl u na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst

begane grond eigenaar van de grond wordt en van de boven zijn woning gelegen apparte-

• Kosten voor administratie en beheer

een kopersmap krijgt. Deze map bevat allerlei informatie van brochure tot standaard op-

menten, moet het complex van woningen in juridische zin worden gesplitst in zogenaamde

• Jaarlijks wordt in een vergadering een toelichting gegeven op de jaarrekening en de

tielijst en van eigendomsakte tot procesverbaal van oplevering.

appartementsrechten. U koopt in dat geval dus niet het eigendomsrecht op een huis,

begroting voor het komende jaar.

maar het appartementsrecht in een gebouw. Met andere woorden: u ontvangt in de eer-

GIW-GARANTIE

ste plaats het exclusieve gebruiksrecht van een gedeelte van het gebouw (het apparte-

SERVICE & GARANTIE

Om deze te kunnen geven hebben wij ons aangesloten bij het Garantie Insti-

ment zelf ). Daarnaast wordt u mede-eigenaar van het gebouw. Dit houdt in dat u behalve

Kopersmeerwerk: veel mogelijkheden voor uw wensen

tuut Woningbouw (GIW). Dit instituut hanteert strenge selectiecriteria voor-

voor uw eigen appartement ook verantwoordelijk bent voor bijvoorbeeld de buitenkant van

Het spreekt voor zich dat voor de start van de bouw meer wensen te vervullen zijn dan

dat een (bouw)ondernemer ingeschreven kan worden. De selectiecriteria zijn

het gebouw, de fundering, de algemene ruimten, de lift etc.

wanneer de woningen bijna klaar zijn. Zodra u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft

onder

Omdat u medeverantwoordelijkheid draagt, stelt de wetgever dat u verplicht bent lid te

getekend én het vereiste verkooppercentage van meer dan 70% verkochte woningen ge-

uitvoerders en kredietwaardigheid. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij het GIW

worden van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Deze vereniging dient minimaal één keer

haald is, wordt u in contact gebracht met de kopersbegeleider van de aannemer. Volgens

per jaar te vergaderen. Belangrijke beslissingen, die door de vereniging worden genomen,

een heldere procedure regelt u met hem/haar uw aanvullende wensen. Meer daarover

zijn onder meer de te treffen voorzieningen en maatregelen om het gebouw in goede

treft u in uw kopersklapper aan.

staat te houden, de verdeling van de gemeenschappelijke kosten onder de leden, wie de

Tijdens de bouw

administratie van de vereniging voert, het opstellen van het huishoudelijk reglement voor

Vóór de realisatie van de bouw wordt in de koop-/ aannemingsovereenkomst een aantal

het gebruik van de algemene ruimten etc. De vereniging sluit ook een opstalverzekering

werkbare werkdagen vermeld. Dit is het maximaal aantal door de aannemer te gebruiken

voor het hele gebouw. Ook de premie daarvan wordt in de servicekosten doorberekend. U

dagen waarin volgens de normen, zoals vermeld in de UAV (Uniforme Administratieve

hoeft dus geen afzonderlijke opstalverzekering voor uw appartement af te sluiten. Appar-

Voorwaarden), dient te worden gewerkt. Hierbij zijn onwerkbare dagen, bijvoorbeeld als

tementsrechten ontstaan door middel van een zogenaamde akte van splitsing. Daarin is

gevolg van vorst, regen en wind, uitgesloten van productie. Verder zijn, onder voorwaar-

andere:

vakbekwaamheid,

deskundigheid,

technische

kwaliteit

van

de
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wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of het voldoet aan

de aanneemsom verstrekt verkoper aan de notaris een zogenaamde bankgarantie. Dat

alle technische eisen die door het instituut worden gesteld, maar ook of de omvang

geeft u de zekerheid dat de geconstateerde gebreken worden verholpen. Die dienen in

van het plan de financiële en technische capaciteiten van de bouwondernemer niet te

het algemeen binnen vijftien werkdagen na de oplevering te zijn opgelost. Pas dan wordt

boven gaat. Pas als aan alle eisen is voldaan, mag het huis onder GIW-garantie worden

de bankgarantie opgeheven.

verkocht en ontvangt de koper na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst
het GIW-waarborgcertificaat.

DE KLEINE LETTERTJES GROOT GESCHREVEN
• De verkoopdocumentatie -met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en

WAT BETEKENT DE GIW-GARANTIE VOOR U?
Als u een appartement met GIW-garantie van ons koopt, betekent dat onder andere

specificaties- is het basisdocument voor de woning die u koopt.
• Omdat de aannemer voortdurend streeft naar optimalisering van haar ontwerpen en

het volgende:

omdat bij het bouwen van een huis nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt

• Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het GIW-garantie en waar-

de aannemer zich het recht voor op of aan de opstallen de naar haar oordeel nood-

borgcertificaat verplicht de aannemer zich tot het geven van garantie op de kwaliteit
van de woning. Deze is zes jaar van kracht. Op sommige onderdelen is dit korter
(bijvoorbeeld 1 jaar op schilderwerk).

zakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen.
• Bedoelde eventuele wijzigingen zullen echter geen wezenlijke afbreuk doen aan de
waarde van de woning en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de koper.

• De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van
het GIW. U heeft dus altijd een verantwoord opgesteld contract.

TOT SLOT...

• De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van het GIW.

Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van de, op het moment van sa-

• Bij het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt u het door het

menstelling, beschikbare gegevens en tekeningen. Desondanks wordt een voorbehoud

GIW uitgegeven boekje ‘een huis met zekerheid’, waarin u nog gedetailleerder alle

gemaakt ten aanzien van de onderstaande punten:

bijzonderheden over de garantie en het GIW kunt vinden (onder andere ook over

• (detail)Wijzigingen in ontwerp, constructie en afwerking blijven voorbehouden, mits

oplevering en gereedmelding).
• U blijft nooit met een half afgebouwd huis zitten wanneer er iets tijdens de bouw mis
mocht gaan met de (bouw)ondernemer.
• Door bemiddeling van het GIW wordt uw huis door een ander afgebouwd, terwijl de
schade tot een bepaald maximum door het GIW wordt gedragen.
• Wanneer er geschillen zouden ontstaan over de kwaliteit van de woning kan het GIW

deze geen ernstige afbreuk doen aan de kwaliteit van het gebouwde;
• Wijzigingen welke voortvloeien uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven blijven
voorbehouden.
Zolang voornoemde wijzigingen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit
en/of bruikbaarheid van de woning, kan een en ander niet leiden tot enige verrekening
met de koper.

uitspraak doen, die bindend is voor koper en bouwer.
EXTRA ZEKERHEID DOOR DE 5%-REGELING
De zogenaamde 5%-regeling geeft u als koper extra zekerheid om geconstateerde gebreken bij de oplevering van uw woning snel verholpen te krijgen. Hoe gaat dat in z’n
werk? U dient bij de oplevering van uw woning alle betalingstermijnen (inclusief het
saldo van voor u uitgevoerde opties) te hebben overgemaakt. Voor de laatste 5% van
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