Modern wonen
Historisch genieten
Waterwoningen
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Groots wonen aan de Cabinetgracht in een hedendaags
verleden van monumentenstad Zutphen. De Cabinetgracht
belooft het paradepaardje te worden van de stad die woonen leefgenot hoog in het vaandel heeft staan.

Resideren in het hart van het levendige Zutphen
Op deze unieke lokatie realiseert VAN DER LOOY Projektmanagement b.v. 65 ruime appartementen met 4 luxe penthouses,
36 fraaie stads- en 8 waterwoningen waarvan het merendeel
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een fenomenaal uitzicht heeft op de historische en rustieke
Cabinetgracht. Onder de naam “Het Bastion” verrijst een
fier appartementencomplex waarvan de torens trots uitsteken
boven het water van de gracht. De woningen worden gekenmerkt door afwisselende nostalgische gevels. Het eigentijdse
ontwerp, de complete, ruime appartementen en woningen
alsmede het centrum op loopafstand en de ligging aan het
water garanderen een optimaal woongenot. Hier kan wonen
met recht resideren worden genoemd!
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De contouren van Zutphen kenmerken zich door de vele
torens die getuigen van een rijk en welvarend maar ook
een kwetsbaar verleden. Zutphen werd al in de middeleeuwen geroemd om haar vele torens. Vanaf het oudste
stadszegel van 1242 tot op de dag van vandaag toont het
“De Cabinetgracht”
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logo van de stad dan ook een getorend silhouet.

Zutphen Torenstad aan de IJssel
De rijke historie is voelbaar in de talloze monumenten die de stad sieren. Pakhuizen,
koopmanshuizen, kerken maar ook delen van vestigingswallen en grachten komt u tegen
tijdens een wandeling door de slingerende straatjes in het centrum. Zutphen was in het
verleden een rijke handelsstad vanwege de goed gekozen locatie aan twee goed bevaarbare rivieren; de IJssel en de Berkel. Vooral de Hanzetijd bracht Zutphen grote rijkdom.
Rijke steden zoals Zutphen zijn altijd kwetsbaar geweest voor verovering, plundering en
bezetting. Daarom kenmerkt de vestingstad zich door de aanleg van verdedigingswallen
en grachten die steeds aangepast werden aan nieuwe aanvalstechnieken. De resten van
dit defensieve verleden zijn in Zutphen nog op veel plaatsen zichtbaar aanwezig en herinneren ons eraan dat welvaart ook destijds geen vanzelfsprekend goed was.

De Cabinetgracht
Aan de Cabinetgracht, nabij het bruisende en gezellige centrum van de stad, verrijst op
de oude historische vestigingswal “het Hoornwerk” een uniek, karakteristiek nieuwbouwproject. De nostalgische hedendaagse architectuur onderstreept het historische karakter
van de Cabinetgracht en “het Hoornwerk”.
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Op een van de mooiste en meest geliefde plekken van
Zutphen wordt op een unieke historische plek, het
voormalige NSC terrein, het woonplan de Cabinetgracht
gerealiseerd. Binnen dit plan presenteren wij u 8 ruime
en exclusieve Waterwoningen.
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Wonen in een moderne historie
De sfeervolle 4 slaapkamerwoningen kenmerken zich door een nostalgische karakter
dat een weerspiegeling is van een rijk verleden. De fraaie architectuur en opzet biedt de
toekomstige bewoner een woonambiance waarin comfort, kwaliteit en veiligheid zijn
gewaarborgd. Hier ontmoeten historie en toekomst elkaar met wederzijds respect voor
traditie en vernieuwing.
In de nabijheid van het bruisende centrum van Zutphen, met alle voorzieningen binnen
handbereik ervaart u de rust en intimitiet van de historische Cabinetgracht. Door de
fraaie centrumlocatie aan het historische water gecombineerd met een hoogwaardige
woonkwaliteit kan er met recht gesproken worden van “Modern wonen, Historisch
genieten”.

Eigentijds woongenot
De Cabinetsgracht maakte vroeger deel uit van een uitspringend verdedigingswerk
oftewel een fort. Hieraan heeft appartementencomplex “het Bastion”, dat tevens deel
uitmaakt van de totaalontwikkeling, zijn naam ontleend. Waar eens de kanonnen
bulderden om een vijandige aanval af te slaan, verrijst nu een unieke woonomgeving die
voldoet aan de woonwensen van verschillende bewonersgroepen en ruimte biedt om
volop te genieten.
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Comfortabel wonen
Van alle gemakken voorzien

CENTRUM

Nostalgische architectuur met
optimaal woongenot
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Nieuwbouwontwikkeling “de Cabinetgracht“ kenmerkt
zich door een monumentale, historische uitstraling
gecombineerd met een stijlvolle detaillering en hedendaagse architectuur.
De markante verticale verdeling van gevels versterkt het
sfeervolle karakter van de waterwoningen. Op de ruime
terassen kunnen de toekomstige bewoners genieten
van het fraaie uitzicht over de Cabinetgracht.

1. 36 Stadswoningen
2. Het Bastion - 65 Appartementen en
4 Penthouses
3. 8 Waterwoningen
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De ruim opgezette waterwoningen bieden de bewoners
veel luxe en comfort. Iedere woning heeft een eigen
parkeerplaats in de gezamelijke parkeergarage, te bereiken via de gezamelijke inrit of vanuit de eigen woning.
De woningen hebben twee verdiepingen en zijn voorzien
van twee terrassen. Een terras op de begane grond
aan de achterzijde van de woning met uitzicht op de
Cabinetgracht en een dakterras op de tweede verdieping.
De woningen hebben een royale woon-/eetkamer.
Op de eerste verdieping zijn 3 ruime slaapkamers en een
complete badkamer met douche, toilet en wastafel te
vinden. Een ligbad en 2e wastafel zijn optioneel. De 2e
verdieping is naar wens verder in te delen als een extra
slaap-, hobby- of studiekamer met berging. Deze opties
zijn verder te bespreken met de aannemer tegen meerwerk. Alle woningen worden uiteraard gebouwd onder
G.I.W.-garantie (Garantie Instituut Woningbouw) hetgeen de koper een hoog kwaliteitsniveau en de zekerheid
van afbouw geeft.
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Geveltekeningen
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Type B2

Type A1

Type C3

Type B4

Type C5

Type B6

Type C7

Type D8
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Voorgevels
Rechter zijgevel

Type D8
Achtergevels

Type C7

Type B6

Type C5

Type B4

Type C3

Type B2

Type A1

Linker zijgevel

Verdiepingen

Type A1

Type B2

Type C3

Type B4

Type C5

Type B6

Type C7

Type D8

Kelder

Type A1

Type B2

Type C3

Type B4

Type C5

Type B6

Type C7

Type D8

1e Verdieping
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Type A1

Type B2

Type C3

Type B4

Type C5

Type B6

Type C7

Type D8

Begane grond

8 ruime en sfeervolle waterwoningen.
De waterwoningen kenmerken zich door een stoere en tegelijkertijd nostalgische architectuur en de unieke
locatie aan het water. Vanuit de woningen kunt u genieten van een uitzicht als een ansichtkaart. Alle woningen
zijn zeer ruim van opzet en voorzien van 2 terrassen. Alle woningen zijn voorzien van een royale woon-/eetkamer.
De woningen worden in enkele varianten aangeboden die allemaal voldoen aan de woonwensen van deze tijd.

Type A1

Type B2

Type C3

2e Verdieping. Indeling is niet standaard

Type B4

Type C5

Type B6

Type C7

Type D8

Type A

waterwoningen

kenmerken
• Ruime lichte woonkamer met loopdeur naar het terras,

TERRAS

schuifpui is optioneel


• Royale open keuken met aparte ronde zithoek

CA  M 

Type A1

• Gasten-toilet

Type B2 Type C3 Type B4 Type C5 Type B6 Type C7 Type D8

• 3 Ruime slaapkamers op de 1e verdieping
• Ruime badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet,
ligbad en 2e wastafel zijn optioneel
• Zeer ruime 2e verdieping eventueel
in te richten als slaapkamer, kantoor
of hobbyruimte. Dakterras via
loopdeur te bereiken
• Parkeerplaats in parkeerkelder










SLAAPKAMER

via trap te bereiken




WOONKAMER

Geen onderdeel van
V.O.N. prijs.



BADKAMER

indicatief weergegeven.
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WM
WD



Indeling 2e verdieping is

BERGING

OVERLOOP





MV

CV





CA  M 

GANG
KK





KEUKEN

SLAAPKAMER

MK



KOEKOEK

begane grond

1e verdieping

2e verdieping



TERRAS


SLAAPKAMER
WC
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SLAAPKAMER

Type B

waterwoningen

kenmerken
• Ruime lichte woonkamer met loopdeur naar het terras,
schuifpui is optioneel
TERRAS
CA  M 

• Royale open keuken met aparte ronde zithoek

Type A1

• Gasten-toilet

Type B2 Type C3 Type B4 Type C5 Type B6 Type C7 Type D8

• 3 Ruime slaapkamers
• Ruime badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet,
ligbad en 2e wastafel zijn optioneel
• Extra ruimte op 2e verdieping eventueel in te richten als



slaapkamer, kantoor of hobbyruimte. Dakterras via loopdeur te bereiken



• Parkeerplaats in parkeerkelder via trap te bereiken

SLAAPKAMER






DAKTERRAS
CA  M 








WM
WD



SLAAPKAMER



MK



SLAAPKAMER











WC





KOEKOEK

begane grond

Geen onderdeel van

SLAAPKAMER





BERGING




KK

indicatief weergegeven.
OVERLOOP



MV

KEUKEN

Indeling 2e verdieping is

CV



BADKAMER



WOONKAMER
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SLAAPKAMER
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1e verdieping

2e verdieping

V.O.N. prijs.

Type C

waterwoningen

TERRAS
CA  M 

Type A1

Type B2 Type C3 Type B4 Type C5 Type B6 Type C7 Type D8

kenmerken





• Ruime lichte woonkamer met loopdeur naar het terras,

SLAAPKAMER

schuifpui is optioneel

SLAAPKAMER


• Open keuken aan de voorzijde
• Gasten-toilet

WOONKAMER





• 3 Slaapkamers op de 1e verdieping
ligbad en 2e wastafel zijn optioneel
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• Ruime 2e verdieping eventueel in te richten als slaapkamer, kantoor of hobbyruimte. Dakterras via loopdeur



te bereiken



BADKAMER



Indeling 2e verdieping is

MV



• Parkeerplaats in parkeerkelder via trap te bereiken

WM
WD

indicatief weergegeven.

CV









OVERLOOP
SLAAPKAMER
SLAAPKAMER







KEUKEN

MK





WC









KK

Geen onderdeel van

BERGING
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• Ruime badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet,



DAKTERRAS
CA  M



KOEKOEK

begane grond

1e verdieping

2e verdieping

V.O.N. prijs.

Type D

waterwoningen

Type A1

Type B2 Type C3 Type B4 Type C5 Type B6 Type C7 Type D8

TERRAS
CA  M 



kenmerken


• Woonkamer met loopdeur naar het terras,





schuifpui is optioneel
• Open keuken aan de voorzijde

SLAAPKAMER


• Gasten-toilet

WOONKAMER

• Ruime badkamer voorzien van douche, wastafel





• 3 Slaapkamers op de 1e verdieping
DAKTERRAS
CA  M 

en toilet,
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• 2e Verdieping eventueel in te richten als slaapkamer,
kantoor of hobbyruimte. Dakterras via loopdeur

WM
WD



ligbad en 2e wastafel zijn optioneel


BADKAMER
MV



te bereiken
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• Parkeerplaats in parkeerkelder via trap te bereiken

CV

BERGING



OVERLOOP






MK



KEUKEN



SLAAPKAMER



WC





SLAAPKAMER



KK

SLAAPKAMER





KOEKOEK

begane grond

1e verdieping

indicatief weergegeven.
Geen onderdeel van







Indeling 2e verdieping is

2e verdieping

V.O.N. prijs.

Verkoopinformatie
Koop- en aannemingsovereenkomst
Voor het kopen van uw woning dient u een koopovereenkomst te
ondertekenen met betrekking tot de grond en een aannemingsovereenkomst met betrekking tot de bouw van uw woning.
Wij hanteren de aannemingsovereenkomst volgens het G.I.W.model. Bij het contract behoren de zogenaamde Algemene Voorwaarden en de algemene toelichting. Door het ondertekenen van
de overeenkomsten verplicht u zich tot het betalen van de koopen aanneemsom, terwijl de ondernemer zich door medeondertekening verplicht tot levering van de grond en tot de bouw van de
woning, conform de verkoopstukken welke gedeponeerd zijn bij
de notaris. Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper is
ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. Een tweede exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte
van levering kan voorbereiden.
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De kosten die verband houden met de financiering van uw woning zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen. Deze kosten
kunnen zijn:
• afsluitprovisie voor uw hypothecaire geldlening;
• kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheek		 garantie;
• notariskosten voor de hypotheekakte;
• renteverlies tijdens de bouw over de grond en over vervallen
bouwtermijnen;
• de eventuele bij vooruitbetaling verschuldigde premie voor
een gemengde verzekering (afhankelijk van de hypotheek		
vorm).

Oplevering

Eveneens zijn niet in de koopovereenkomst begrepen entreekosten van het centrale antennesysteem en van het telecommunicatiesysteem.

Verzekering

Eigendomsoverdracht

Prijsstijgingen

De eigendomsoverdracht van de woning geschiedt door middel
van een zogenaamde akte van levering bij de notaris. Voor de
datum van notariële levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag
is aangegeven. Hieruit blijkt welk bedrag u (tijdig) aan de notaris
moet overmaken.

De met u in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzondering van de wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden dus niet doorberekend.

Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten
ondertekend, te weten:
1. de akte van eigendomsoverdracht (leveringsakte) van de grond
en de woning van de ondernemer aan de verkrijger;
2. de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u ten behoeve van de financiering heeft gesloten.

Om het door u gekozen woning nog meer aan te laten sluiten
op uw persoonlijke wensen biedt de aannemer u de mogelijkheid om diverse wijzigingen en / of aanvullingen aan uw woning
aan te laten brengen. Zo zijn er onder meer een keukenshowroom en een badkamershowroom voor dit project uitgezocht
waar u onder deskundig advies zelf de door u gewenste keuken
en badkamer kunt samenstellen. Ook zullen er bouwkundige wijzigingen mogelijk zijn, echter deze zijn beperkt omdat de te bouwen woning dient te voldoen aan het bouwbesluit en er geen
wijzigingen plaats kunnen vinden aan constructieve onderdelen.
Na ondertekening van de koopovereenkomst zal de aannemer
u een keuzelijst toezenden met diverse opties. Ook zullen er
sluitingsdata worden bepaald waarbinnen de wijzigingen voor
akkoord getekend retour dienen te zijn, dit heeft mede met de
projectvoorbereiding te maken. Verdere informatie hierover zal
in het schrijven van de aannemer worden verduidelijkt.

Wat en wanneer moet u betalen
De grondkosten dient u te betalen bij notariële levering zoals
is overeengekomen in de koopovereenkomst. De aanneemsom
wordt u gedeclareerd in termijnen naar rato van de voortgang
van de bouw. De termijnregeling is in de aannemingsovereenkomst vermeld. De koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst geven aan wat u tot de datum van notariële levering,
de grondkosten, de vervallen termijnen en de verschuldigde
uitstelrente moet voldoen. Na de notariële levering ontvangt u
telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd een volgende
termijnnota. Deze nota’s moet u uiterlijk binnen 14 dagen na
dagtekening voldoen.

Hypotheek tijdens de bouw
U ontvangt de nota’s van de vervallen termijnen in tweevoud.
De kopie zendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening naar uw geldgever, die dan voor betaling zorgdraagt.

Vrij op naam
De koop-/aanneemsom van de woningen zijn vrij op naam, de
volgende kosten zijn hierin opgenomen:
• koopsom van de grond;
• bouwkosten;
• honoraria architect en constructeur;
• verkoopkosten;
• notariskosten;
• makelaarscourtage;
• leges bouwvergunning;
• de eenmalige aansluitkosten voor elektra, gas, water en
		 riolering;
• BTW (thans 19%, eventuele wijzigingen worden conform de
wettelijke voorschriften doorberekend).

Koperskeuzes

Door de ondernemer zal de woning alleen dan aan u worden opgeleverd wanneer u al uw financiële verplichtingen heeft voldaan.
Om te voorkomen, dat de laatste termijn niet bij oplevering is
voldaan, adviseren wij u om uw geldgever opdracht te geven het
bedrag van de desbetreffende nota minimaal 2 dagen voor de
oplevering via een zogenaamde telefonische overboeking over te
maken. U bent dan zeker van tijdige betaling.
Als de akte van levering van uw woning is getekend en u aan al
uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u direct na
oplevering de sleutels van uw woning.
Op de dag van oplevering van uw woning dient de woning voor
uw rekening te worden verzekerd. Gezien de eventuele werkzaamheden die u in de woning wenst te gaan uitvoeren direct na
oplevering, is het verstandig deze verzekering tijdig af te sluiten.

Herstel opleveringsklachten
De klachten die bij de oplevering zijn geconstateerd en op het
opleveringsrapport zijn vermeld, dienen binnen 15 werkbare
werkdagen door de ondernemer te worden verholpen, waarna
5% van de aanneemsom vanuit depot vrijgegeven wordt. (De gestelde termijn is niet van toepassing bij materialen met een lange
levertijd.) Na de onderhoudstermijn van drie maanden gaat de
garantie in.

G.I.W.
Wat is G.I.W.?
De Stichting Garantie Instituut Woningbouw (G.I.W.) is een samenwerkingsverband tussen consumenten, producenten en deskundigen op het gebied van de woningbouw. Die partijen hebben
zich in dit verband verenigd, om kopers van nieuwbouwwoningen (extra) zekerheid te geven. Ook wil men het vertrouwen tussen bouwer en koper bevorderen. Zo is het G.I.W. niet alleen een
zaak van de consument, maar ook van de ondernemer.

Opleveringsprognose

Wat betekent G.I.W.-garantie voor u?

De uiterste datum van levering wordt bepaald door het aantal
werkbare werkdagen dat in de aannemingsovereenkomst is vermeld. Naarmate de bouw vordert kunnen opleveringsprognoses
worden aangegeven. Bij de verkoop van uw huidige woning/appartement doet u er goed aan in de koopakte een clausule te
laten opnemen, waarin de datum van leegkomen variabel wordt
gesteld. Ook ter zake van een opzegtermijn van een huurwoning/appartement wordt aangeraden de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Wacht de opleveringsbrief af, alvorens u
definitieve maatregelen treft.

Als u een woning met G.I.W.-garantie koopt, betekent dat onder
andere het volgende.
1. De ondernemer garandeert dat de woning voldoet aan de
door het G.I.W. E.2003 gestelde kwaliteitsnormen. Deze garantie
is over het algemeen zes jaar geldig. Voor sommige als zodanig
genoemde onderdelen is de garantietermijn korter.
2. De tekst van de koop- en de aannemingsovereenkomst is
overeenkomstig het model dat door het G.I.W. is vastgesteld.
Dat biedt de zekerheid dat de afspraken tussen u als koper en de
ondernemer duidelijk zijn vastgelegd.
3. Het G.I.W. biedt u als koper de zekerheid dat, als er tijdens de
bouw iets mis mocht gaan met de ondernemer, de woning zal
worden afgebouwd. Als dat niet mogelijk is, keert het G.I.W. tot
een bepaald maximum een schadevergoeding uit.
4. Wanneer er geschillen zouden ontstaan omtrent de kwaliteit
van de woning, kan de koper het G.I.W. vragen een uitspraak te
doen die bindend is voor de koper en de ondernemer. Nadat uw
besluit tot aankoop van een woning is genomen, ontvangt u van
de makelaar de door het G.I.W. vastgestelde garantie- en waarborgregeling eengezinshuizen E.2003, waarin alle formele rege-

Inspectie
Wanneer uw woning gereed is, krijgt u een uitnodiging om samen met de ondernemer uw woning te inspecteren voor oplevering. Tijdens deze inspectie worden geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Desgewenst kunt u zich bij de
officiële oplevering laten bijstaan door een deskundige, bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis. De daaraan verbonden kosten
zijn wel voor uw eigen rekening.

lingen zijn opgenomen, zoals garantieregeling, garantienormen,
reglement van inschrijving, standaard koopovereenkomst/ aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden en dergelijke. Dit
boekje is voor u erg belangrijk en het verdient aanbeveling om
het grondig door te lezen. Nadat de koop- en de aannemingsovereenkomst zijn ondertekend moet de ondernemer bij het
G.I.W. een waarborgcertificaat voor u aanvragen. Dit waarborgcertificaat wordt u dan na enige tijd rechtstreeks toegezonden.
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Technische omschrijving
Algemeen

Vloerafwerking

Dit gedeelte van de brochure is de zogenaamde technische
omschrijving. Hierin vindt u de technische informatie over de
woningen. Het doel is in de eerste plaats u zo goed mogelijk te
informeren over hoe de woningen eruit gaan zien. Daarnaast heeft
de technische omschrijving een contractuele waarde. De technische omschrijving maakt deel uit van de koop- en aannemingsovereenkomst. Bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst wordt u dus geacht op de hoogte te zijn van de inhoud
van de technische omschrijving.

Voor de vloeren van de toiletten en de badkamer kan gekozen
worden uit een standaardcollectie vloertegels:

Hoogteligging
Het peil (P) is de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer en wordt door de gemeentelijke dienst nader vastgesteld.
De maatvoeringen op de tekeningen zijn ‘circa’-maten.

Funderingen

Kozijnen
• De houten buitenkozijnen worden geschilderd in door de
architect nog nader te bepalen kleur.
• Uiteraard is hoogwaardige geïsoleerde beglazing in de
buitenpuien van de woning toegepast.
• De fabrieksmatig afgelakte opdekbinnendeuren zijn in gelakte
plaatstalen kozijnen met bovenlichten (daar waar mogelijk 		
met glas) geplaatst.
• De entreedeuren naar de woningen zijn dekkend geschilderd.

Het gebouw zal worden gefundeerd op heipalen met deels
keldervloer en ringbalken-fundering . Alle funderingsconstructies
worden overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de
constructeur uitgevoerd na goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht
van de Gemeente Zutphen.

Schilderwerk

Grondwerken

De betonplafonds van de woningen worden met structuurspuitwerk afgewerkt.

Hiertoe behoren alle ontgravingen die nodig zijn voor de aanleg
van de fundering, riolering, kabels, leidingen en bestrating. Onder
de kelder en de balken op palen wordt een laag zand aangebracht
van voldoende dikte.
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De dorpels van de badkamers en toiletten alsook de ruimte waar
de wasmachine opgesteld is, worden in kunststeen uitgevoerd.

Riolering
Afvalwater en hemelwater worden, afhankelijk van de eisen van de
gemeente, gescheiden afgevoerd en geloosd. De aansluitkosten op
het gemeenteriool zijn in de koopsom begrepen.

Straatwerken
Het openbaar groen en de bestratingen zullen in overleg met de
Gemeente Zutphen worden ontworpen en zal in nader te bepalen
materialen en kleurstellingen worden gerealiseerd.
Weergegeven meubilair en bloembakken e.d. zijn indicatief en
geen onderdeel van de V.O.N. prijs.

Garage
Elke woning heeft een eigen afgesloten parkeerplaats in de
parkeergarage met gezamelijke uitrit. De parkeerplaats is via een
trap in de woning bereikbaar.

Metselwerk
• De gevels worden uitgevoerd in diverse kleuren gevelstenen.
• Uiteraard zijn de buitenspouwen volgens de voorschriften
voorzien van hoogwaardige isolatie.
• De dragende binnenspouwbladen en woningscheidende
wanden worden uitgevoerd in beton of kalkzandsteen.
• De niet-dragende wanden zijn uit houtskelet-, gibo- of
gasbetonwanden opgetrokken met een goede
geluidsisolatie conform de voorschriften.

Vloeren
Alle vloeren worden in een betonvloer uitgevoerd en met een
anhydriet- of cementdekvloer afgewerkt, daar waar nodig geïsoleerd.

De houten delen waaronder kozijnen, ramen, deuren, panelen,
aftimmeringen en omtimmeringen van de daksparingen worden
daar waar nodig geschilderd, c.q. gelakt uitgevoerd.

Plafondafwerking

Daken
De daken van de woningen worden in een betonvloer uitgevoerd.
Daarop komt een isolatiepakket met een kunststof of bitumineuze
dakbedekking

Waterleiding
• Vanaf de wateraansluiting is de koudwaterleiding inclusief
de nodige stop- en aftapkranen naar het closet, de fontein, het
bad of de douche, de keuken, de wastafel, de wasmachine en
de verwarmingsinstallatie gekoppeld.
• De warmwaterleiding vanaf de verwarmingsunit is in de
keuken, het bad of douche en de wastafel voorzien.

CV-ketel
De woningen worden voorzien individuele combiketels conform
de eisen van het G.I.W.. Deze combiketel zorgt voor zowel de
warmte-opwekking voor de radiatoren alsmede het warmwater
voor de diverse tappunten.

M.V. ininstallatie
De woningen worden voorzien van een mechanisch ventilatie
systeem.

Trappen
De woningen worden voorzien van vuren trappen welke zijn
voorzien van een lichte kleur schilderwerk.
Uitvoering:
• Dichte trap op begane grond en open trap bij verdieping

Afwerking
• Het keramische sanitair in de badkamer (zijnde toilet, wastafel
en fontein) is van een nader te bepalen fabrikaat van goede
kwaliteit, kleur wit.
• De douchebak (plaatstaal) wordt uitgevoerd in de kleur wit,
met de afmeting  90 x 90 cm. Er is tevens de mogelijkheid om
voor een optioneel ligbad en 2e wastafel te kiezen.

• De kranen die worden toegepast zijn van een nader te bepalen
fabrikaat van goede kwaliteit.
• Badkamer en toilet zijn met vloertegels afgewerkt. De wanden
van het toilet en de wanden van de badkamer zijn deels 		
betegeld, conform richtlijnen G.I.W..
• Onder de deuren van de badkamer en het toilet zijn
kunststeen dorpels toegepast.
• Alle overige wanden van de woning worden behangklaar
opgeleverd
• Boven het tegelwerk in toilet en badkamer wordt structuur
spuitwerk aangebracht

Informatie plattegronden in de brochure
De maten op tekeningen zijn circa-maten.
Tekeningen in deze brochure zijn niet op schaal.

Elektra
De installatie voldoet minimaal aan de eisen gesteld in NEN 1010,
het bouwbesluit en de modelbouwverordening alsmede aan de
eis van het nutsbedrijf.
In de keuken zal de mogelijkheid worden geboden om elektrisch
te koken.
• Aantallen voor schakelaars, plafondlichtpunten, wandcontactdozen en aarding worden minimaal conform voornoemde 		
eisen gerealiseerd.
• De woonkamer en hoofdslaapkamer zijn voorzien van loze
leidingen voor telefoon en televisie.
• Opstelplaats wasdroger is optioneel, standaard niet voorzien
van electra aansluitpunt

Centrale verwarming
De aantallen, afmetingen en plaatsing van de radiatoren zijn
indicatief en afhankelijk van de definitieve berekeningen door de
installateur.
• De individuele verwarmingsinstallatie wordt bedrijfsklaar
opgeleverd.
• De leidingen worden zoveel mogelijk in de afwerkvloer
opgenomen.
• Uitgaande van een bepaalde buitentemperatuur en windsnelheid dient de benodigde verwarmingscapaciteit per 		
ruimte volgens de vigerende eisen te voldoen.
• In het algemeen zullen de fabrieksmatig afgelakte radiatoren
onder de ramen geplaatst worden.
• De kamerthermostaat wordt in de woonkamer geplaatst.

Milieuvoorzieningen
Er zal tijdens het bouwen rekening gehouden worden met zoveel
mogelijk milieuvriendelijke materialen en met beperking van het
verpakkingsmateriaal om het milieu te beschermen. Standaard zal
het afval worden opgeslagen en afgevoerd.

Keukeninrichting
In elk woningen wordt een keuken volgens nader te verstrekken
tekening en specificatie aangebracht. De aangegeven keukenopstelling geeft een indicatie. De in de basis voor uw appartement
ontworpen keuken is te bezichtigen bij de keukenleverancier en zal
uit de SieMatic serie komen. Middels een afspraak zijn eventuele
wijzigingen en/of aanvullingen op de standaardkeuken mogelijk.
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Aantekeningen
Wijzigingen
De bouw geschiedt overeenkomstig de verkoopstukken. Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van de afwijkingen of
wijzigingen die het gevolg kunnen zijn van onder meer eisen van
de overheden en/of nutsbedrijven en/of derden. Eveneens behouden wij ons het recht voor tijdens de (af)bouw wijzigingen in
het plan aan te brengen in de materialen en afwerkingen zonder
dat een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit. Deze veranderingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen
van verrekening van kosten. De maten en oppervlakten, die op
de tekeningen staan aangegeven, zijn “circa”-maten en -oppervlakten. Wanneer het perceel groter of kleiner wordt, bestaat er
geen recht op verrekening. De op de tekening aangegeven apparatuur en inrichting dienen louter en alleen ter oriëntatie voor de
plaatsingsruimte en is, voor zover niet uitdrukkelijk in de omschrijving genoemd, niet in de koopsom begrepen. De perspectiefafbeeldingen zijn ervoor om een impressie van het bouwplan
te geven. Omdat deze afbeeldingen over het algemeen in een
pril stadium van de ontwikkeling van het bouwplan gemaakt
worden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Fotografie
Met speciale dank aan Stichting: Zoom in op Zutphen
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