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De Lloydpier was in de vorige eeuw het bruisend middelpunt van maritieme activitei-

ten. Het was een komen en gaan van passagiersschepen met emigranten van en naar 

het verre Oosten. De vroegere havenfunctie liep door de jaren heen steeds verder te-

rug en heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe dynamische functie van wonen, werken 

en genieten. 

Centrale ligging  De Lloydpier is centraal gelegen aan een knooppunt van wegen. Trams, 

bussen en treinen brengen u waar u heen wilt. Het autoverkeer heeft een vlotte doorgang, fietsend 

bent u zo in hartje centrum en de watertaxi stopt bijna aan de voordeur.

Het mooiste uitzicht van Rotterdam Wonen op de Lloydpier is wonen met het 

mooiste uitzicht van Rotterdam. De bedrijvige scheepvaart, de eindeloze vergezichten en het altijd 

boeiende water garanderen een bijzondere leefomgeving. Het Lloydkwartier ontwikkelt zich tot een 

trendy “stad in een stad” waar altijd iets te doen is.

Een thuishaven voor jong en oud De Lloydpier groeit uit tot een sfeervol woongebied 

met een gevarieerde invulling voor jong en oud. De stoere architectuur geïnspireerd op het rijke ver-

leden is ingevuld met ruime en comfortabele woningen die voldoen aan de huidige woonwensen van 

de toekomstige bewoners.

Werelds wonen 
in een wereldhaven

2
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LLOYDKWARTIER
1.  Onafhankelijk Toneel
2.  Fitnesscenter
3.  Restaurant de Zingende zeeleeuw
4.  RTV Rijnmond
5. Watertaxi
6. Hotel-café-restaurant Stroom
7.  Jobsveem
8. Schiecentrale 

9. Lloydgebouw
10. Scheepvaart en Transport college
11. Tijdelijk restaurant Wijn of Water
12. Sport- en evenemententerrein
13. Bouw replicaschip De Delft
14. Café Verhip
15.  Entree parkeergarage
16. Supermarkt
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“Bodega” wordt gerealiseerd tegen het decor dat gevormd wordt door het altijd    

boeiende uitzicht over de Nieuwe Maas. Op deze markante plaats, op een steenworp 

afstand van de Euromast, aan de rand van het bruisende centrum verrijst een woon-

omgeving die past bij de aard van Rotterdam. De architectuur is spectaculair, mo-

dern en passend bij het stoere maritieme verleden. Vanuit de appartementen kunt u 

genieten van een wijds en fraai uitzicht over de Schiehaven en het nabije centrum.

Alles bij de hand  “De Lloydpier” heeft alle nodige voorzieningen binnen handbereik. Naast restau-

rants en cafés vindt u ook scholen, sportverenigingen en tal van andere voorzieningen op loopafstand. Dit 

alles maakt dat op een unieke wijze wonen en recreëren zijn samengevoegd op een van de meest gewilde 

locaties van Rotterdam. 

Samen met de in aanbouw zijnde supermarkt in de Schiecentrale wordt “De Lloydpier” de nieuwe thuis-    

haven voor vele bewoners die kunnen genieten van 360° Rotterdam en 100% wonen. Of u nu wilt genieten 

van een theatervoorstelling of lekker wilt bijkletsen in één van de gezellige cafés of restaurants, het is 

allemaal mogelijk waarbij de Nieuwe Maas het dynamische karakter van de omgeving lijkt te versterken. 

Kortom, “De Lloydpier” laat u genieten op een unieke Rotterdamse wijze!

 

Genieten op z’n Rotterdamst



Ervaar een nieuwe
Rotterdamse woonbeleving

Het markante appartementencomplex “Bodega” zal u op diverse wijzen 

blijven boeien. Door de beperkte schaal van het gebouw zult u zich al 

snel thuis voelen. Het intieme karakter wordt versterkt door de unieke 

rustige ligging. Aan de ene zijde ervaart u de levendigheid van het 

boeiende water van de Schiehaven. De binnentuin ligt als een groene 

oase aan de andere zijde van het gebouw, waar u in alle rust kunt 

genieten van de bijzondere detaillering van het gebouw. De bijzondere 

details zult u aan alle gevels van “Bodega” ontdekken en geven het ge-

bouw een unieke uitstraling. Deze wordt versterkt door een passende 

keuze in materialisering en kleurstelling, waardoor een spectaculair 

gebouw ontstaat. 

Hierdoor bezorgt “Bodega” u een unieke Rotterdamse woonbeleving!

Hier 

wil je 
     thuisko-
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Zet koers naar je  nieuwe thuishaven



Markante architectuur   met optimaal woongenot

98

De Lloydpier is een unieke locatie op een van de 

meest markante plekken van Rotterdam, en biedt u een uitzicht als 

een ansichtkaart. Alle woningen zijn voorzien van een royale woon-/ 

eetkamer van waaruit een boeiend uitzicht gegarandeerd is. 

De appartementen worden in enkele varianten aangeboden die 

allemaal voldoen aan de woonwensen van deze tijd.



De binnenhoven 
De Lloydpier wordt door enkele dwarsstraten verdeeld. 

Tussen de dwarsstraten bevinden zich de woonhoven. 

Deze, middels poorten volledig afsluitbare, woonhoven 

zijn het best te betitelen als een gezellige groene oase 

waar het goed recreëren en veilig spelen is. De wonin-

gen op de begane grond hebben een eigen verhoogd 

terras, welke middels een bloembak gescheiden is van 

het aangrenzende terras. Vanuit het terras heeft u een 

directe verbinding met de binnentuin.

de 

ideale loca-

tie 
11

Gezellige groene binnenhoven
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STANDAARD 
een complete Siematic 
keukeninrichting 
voorzien van een:
• electrisch fornuis
• rvs schouwkap
• rvs spoelbak met mengkraan
• combi-magnetron of koelkast
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K A D E G E V E LR E C H T E R Z I J G E V E L
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Het markante gebouw heeft 
een statig karakter voorzien 
van een bijzondere detaillering

“Bodega” onderscheidt zich door haar bijzondere detaillering. Door de grote diver-
siteit aan woningtypen hebben alle appartementen een eigen unieke kwaliteit. Zo 
hebt u de keuze uit een zonnig balkon aan het binnenhof, of een boeiend uitzicht 
over de Schiehaven. Vanuit ieder appartement heeft u een wijds uitzicht over het 
dynamische water. 

H O F G E V E L

De gevels De kadegevel bestaat uit horizontale roomwitte patroonbanden die overlopen in de balkons en de verti- 

cale gemetselde penanten van klei-kleurige gebakken metselstenen. Alle kozijnen zijn gemaakt van naturel of wit alumi-

nium. Het beton is op een aantal plaatsen met fraaie figuraties gemarkeerd. Het metselwerk is uitgevoerd in een bijzon-

der verband dat de gevel een verticaal en rijk karakter geven. De entrees aan de straatzijde worden benadrukt door een 

kader van terugspringende stenen rondom de puien.

De gevel aan de hofzijde is uit dezelfde materialen opgebouwd. De bakstenen zijn hier eveneens gemetseld in bijzonder 

verband terwijl enkele vakken binnen het grit van metselwerk zijn voorzien van betonnen panelen waarin figuraties zijn 

geperforeerd.  

De appartementen Op de begane grond bevinden zich vier appartementen met de voordeur aan de straat-

zijde. Deze woningen hebben een extra hoog plafond aan de straatzijde en een opstap naar de slaapvertrekken die zijn 

gelegen aan de grote terrassen aan de hofzijde. Op de hoek bevindt zich één royale woning over twee woonlagen. Deze 

woning biedt u diverse indelingsmogelijkheden.

Op elke verdieping bevinden zich drie of vier appartementen. De twee middenwoningen zijn volledig op de Schiehaven 

georiënteerd. De twee hoekappartementen zijn unieke doorzonwoningen met uitzicht op de Schiehaven en hebben een 

balkon aan de hofzijde. Elk appartement heeft een zeer ruim balkon met voldoende diepte om gezellig met meerdere 

personen te kunnen genieten van het uitzicht.

Uw woning is
“standaard compleet”

STANDAARD 
een complete badkamer 
voorzien van Villeroy & Boch sanitair 
voorzien van een:
• kunststof ligbad
• 2e toilet
• wastafel
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Plattegronden
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De parkeergarage bestaat uit 2 lagen en biedt ruimte aan parkeer-

plaatsen voor personenauto’s, motors en tevens bergingen. De gara-

ge is overzichtelijk van opzet. De afsluitbare toegang is voorzien van 

een “speedgate” die voor een snelle toegang zorgt naar de garage. 

Deze “speedgate” zal de toegang wederom automatisch sluiten. De 

garage is bestemd voor meerdere woongebouwen.
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 Kenmerken
- Wonen op 2 niveaus met sfeervolle 

hoge plafonds van circa 4,4 m1 

 respectievelijk 3,70 m1

- Eigen entree aan de straatzijde

- 2 Royale slaapkamers van maar liefst 

circa 14 m2 en 9 m2

- Grote, hoge raampartijen aan de 

kadezijde

- Royale badkamer voorzien van een 

ligbad, wastafel en 2e toilet

- Groot terras aan de hofzijde 

- Aparte berging in de parkeergarage

APPARTEMENT TYPE A
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 Kenmerken
- Wonen op 2 niveaus met sfeervolle 

hoge plafonds van circa 4,4 m1

 respectievelijk 3,70 m1

- Eigen entree aan de straatzijde

- Riante woonkeuken van circa 18 m2

- Grote, hoge raampartijen aan de 

 kadezijde

- 2 Royale slaapkamers van maar liefst 

circa 14 m2 en 9 m2

- Royale badkamer voorzien van een 

ligbad, wastafel en 2e toilet

- Groot terras aan de hofzijde 

- Aparte berging in de parkeergarage

APPARTEMENT TYPE B

21

hofgevel kadegevel 

begane grond
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 Kenmerken
- Wonen op 2 niveaus met sfeervolle 

hoge plafonds van circa 4,4 m1 

 respectievelijk 3,70 m1

- Eigen entree aan de straatzijde

- Aparte leefkeuken van circa 18 m2 

met mooi uitzicht

- Grote, hoge raampartijen aan de 

 kadezijde

- 2 Royale slaapkamers van maar liefst 

circa 15 m2 en 10 m2

- Royale badkamer voorzien van een 

ligbad, wastafel en 2e toilet

- Groot terras aan de hofzijde 

- Aparte berging in de parkeergarage

APPARTEMENT TYPE C
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 Kenmerken
Bijzondere maisonette op de Lloydpier 

Zeer geschikt voor werken aan huis

- Riante woonkeuken circa 25 m2 met 

 hoog plafond geschikt voor werkruimte

- Groot terras aan de hofzijde

- Afzonderlijke entree aan de verkeersluwe 

dwarsstraat

- Aparte woonkeuken van ruim 24 m2

- Grote, hoge raampartijen aan de 

 kadezijde

- 3 Royale slaapkamers van maar liefst 

circa 16 m2, 8 m2 en 7 m2

- Royale badkamer voorzien van 

 een ligbad, wastafel en 2e toilet

- Mooi grote overloop met diverse 

 mogelijkheden

- Grote woonkamer van 42 m2 

 (optionele keuken)

- 2e Buitenruimte aan de hofzijde  

- Aparte berging in de parkeergarage

APPARTEMENT TYPE D
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hofgevel 

 Kenmerken
- Royale woonkamer/keuken 

 circa 40 m2

- Groot balkon van ruim 11 m2 met 

uitzicht over de Schiehaven 

- 3 Slaapkamers van maar liefst 

 circa 13 m2, 12 m2 en 9 m2

- Royale badkamer voorzien van een 

ligbad, wastafel en 2e toilet

- Mooi grote overloop naar de 

 slaapvertrekken

- Aparte berging in de parkeergarage

APPARTEMENT TYPE E
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 Kenmerken
- Royale woonkamer/keuken circa 

 43 m2

- Groot balkon van ruim 11 m2 met 

uitzicht over de Schiehaven 

- 2 Royale slaapkamers van circa 

 13 m2 en 9 m2

- Royale badkamer voorzien van een 

ligbad, wastafel en 2e toilet

- Aparte berging in de parkeergarage 

- Separate berging in het souterrain

29

kadegevel 

verdieping 1-2-3-4-5-6-7
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 Kenmerken
Grote 4-kamerwoning 

met veel indelingsmogelijkheden

- Balkon van ruim 9 m2 gelegen aan de 

binnenhofzijde 

- Royale woonkamer/keuken circa 46 m2 

- Aparte gezellige eetkamer grenzend 

 aan balkon 

- 3 Slaapkamers van circa 10 m2, 

 8 m2 en 6 m2

- Royale badkamer voorzien van 

 een ligbad, wastafel en 2e toilet, 

 diverse opties mogelijk

- Aparte wasmachineberging in 

 het appartement 

- Separate berging in de parkeergarage

APPARTEMENT TYPE 

verdieping 1-2-3-4-5-6-7

G

hofgevel kadegevel 
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 Kenmerken
- Groot balkon van ruim 11 m2 met 

uitzicht over de Schiehaven 

- Royale woonkamer/keuken van

 circa 43 m2

- 2 Royale slaapkamers van circa 

 13 m2 en 9 m2

- Royale badkamer voorzien van een 

ligbad, wastafel en 2e toilet

- Aparte berging in het appartement 

- Separate berging in de parkeergarage

APPARTEMENT TYPE H
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 Kenmerken
Riante “loft-achtige woning” 

met vele indelingsmogelijkheden!

- Balkon van ruim 9 m2 gelegen 

 aan de binnenhofzijde 

- Royale woonkamer/keuken 

 van circa 62 m2 !

- Aparte gezellige eetkamer 

 grenzend aan balkon 

- 2 Slaapkamers van circa 12 m2 

 en 11 m2

- Royale badkamer voorzien van 

 een ligbad, wastafel en 2e toilet

- Aparte wasmachineberging in het 

 appartement 

- Separate berging in de parkeergarage

APPARTEMENT TYPE I
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Wanneer uw appartement gereed is, krijgt u een uit-

nodiging 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 ople-

vering laten bijstaan door een deskundige, bijvoorbeeld 

de Vereniging Eigen Huis. De daaraan verbonden kos-

ten zijn wel voor uw eigen rekening.

Oplevering
Door de ondernemer zal het appartement 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 niet later dan de dag voor 

de oplevering via een zogenaamde telefonische over-

boeking over te maken. U bent dan zeker van tijdige 

betaling.

Als de akte van levering van uw appartement is gete-

kend en u aan al uw financiële verplichtingen heeft vol-

daan, ontvangt u direct na oplevering de sleutels van 

uw appartement. Het in ontvangst nemen van de sleu-

tel betekent dat het appartement aan u is opgeleverd.

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 wor-

den verholpen, waarna 5% van de aanneemsom van-

uit depot vrijgegeven wordt. Na de onderhoudstermijn 

van drie maanden gaat de garantie in.

Wijzigingen
De bouw geschiedt overeenkomstig de verkoopstuk-

ken. 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 afwer-

kingen 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. Wan-

neer het perceel groter of kleiner wordt, bestaat er 

geen recht op verrekening. De op de tekening aange-

geven apparatuur en inrichting dienen louter en alleen 

ter       orientatie voor de plaatsingsruimte en is, voor 

zover niet uitdrukkelijk in de omschrijving genoemd, 

niet in de koopsom begrepen. De perspectiefafbeeldin-

gen 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 wor-

den ontleend.

Procedures bij de aankoop
van het appartement
De beslissing tot de aankoop van een appartement is 

gevallen. Over de kwaliteit van het appartement hoeft 

u zich geen zorgen te maken. De bouw en de contro-

le daarop zijn in goede handen. Want tegelijk met uw 

appartement koopt u de ingebouwde garantie die al-

leen gerenommeerde ondernemingen kunnen bieden. 

De ondernemer bouwt uw apartement namelijk met 

toepassing van de garantie- en waarborgregeling van 

de “Stichting Garantie Instituut Woningbouw”. Boven-

dien worden daarbij alle kennis van zaken, ervaring 

en organisatie van de ondernemer ingeschakeld om 

u straks optimaal woongenot te geven in de door u 

gekozen woning.

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 tus-

sen bouwer en koper bevorderen. Zo is het G.I.W. niet 

alleen een zaak van de consument, maar ook van de 

ondernemer.

Wat betekent G.I.W.-garantie voor u
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. gestelde kwaliteitsnormen. 

Deze garantie is over het algemeen zes jaar geldig. 

Voor sommige als zodanig genoemde onderdelen 

is de garantietermijn korter.

2. De tekst koopovereenkomst/aannemingsovereen-

komst 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 on-

dernemer, 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 waarborg-regeling eengezinshuizen 

A 2003, waarin alle formele regelingen zijn opge-

nomen, zoals garantieregeling, garantienormen, 

reglement van inschrijving, standaard koopover-

eenkomst/aannemingsovereenkomst, algemene 

voorwaarden en dergelijke. Dit boekje is voor u erg 

belangrijk en het verdient aanbeveling om het gron-

dig door te lezen. Nadat de koopovereenkomst/

aannemingsovereenkomst is ondertekend moet 

de ondernemer bij het G.I.W. een waarborgcerti-

ficaat voor u aanvragen. Dit waarborgcertificaat 

wordt u dan na enige tijd rechtstreeks toegezon-

den. 

 

Rotterdam, maart 2007
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Koopovereenkomst/ 
aannemingsovereenkomst
Voor het kopen van uw appartement dient u een 

koopovereenkomst te tekenen met betrekking tot de 

grond en een aannemingsovereenkomst met betrek-

king tot de bouw van uw woning.

De aannemingsovereenkomst wordt volgens het 

G.I.W.-model door ons gehanteerd. Bij het contract 

behoren de zogenaamde Algemene Voorwaarden 

en de algemene toelichting. Door het tekenen van de 

overeenkomsten verplicht u zich tot het betalen van de 

koopsom en 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 

getekend, ontvangt u hiervan een kopie. Een tweede 

exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de 

notariële akte van levering kan voorbereiden.

Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht van het appartementsrecht 

geschiedt door middel van een zogenaamde akte van 

levering bij de notaris. Voor de datum van notarië-

le 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.

Op de leveringsdatum worden in de meeste gevallen 

twee akten getekend, te weten:

1. de akte van eigendomsoverdracht (leveringsakte) 

van de grond;

2. de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u 

ten behoeve van de financiering heeft gesloten.

Vereniging van eigenaars
Het appartementengebouw en de ondergrondse 

parkeervoorziening worden door middel van een 

Akte van Splitsing door de notaris verdeeld in een 

aantal zogenaamde appartementsrechten. Als ko-

per van een appartement wordt u eigenaar van zo’n 

appartementsrecht, hetgeen u recht geeft op het 

uitsluitend gebruik van het door u gekochte privé-

gedeelte met bijhorende berging en eventuele parkeer-

plaats(en). De splitsingakte regelt onder meer de 

eigendomsverhouding in het gehele appartementen-

complex.

Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen 

wordt via de splitsingakte een Vereniging van Eige-

naars opgericht. Elke eigenaar van een appartements-

recht wordt automatisch lid van deze vereniging.

Het bestuur van de vereniging berust bij één of meer-

dere bestuurders en wordt door de eigenaar be-

noemd.

Bestuursleden kunnen tevens eigenaar zijn van een 

appartement maar dit is niet noodzakelijk. In het geval 

dat er meer bestuurders zijn, benoemen zij een hun-

ner tot voorzitter en benoemen zij tevens een secreta-

ris en een penningmeester. De vergadering kan voorts 

besluiten om de administratie op te dragen aan een 

zogenaamde administratief beheerder (bijvoorbeeld 

een daarin gespecialiseerde beheermaatschappij).

In het reglement van de vereniging worden zaken gere-

geld als het gebruik, het beheer en het onderhoud van 

de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. 

Alle kosten die hiermee samenhangen worden naar 

de leden omgeslagen in servicekosten.

De wet eist dat de vereniging tenminste éénmaal per 

jaar een ledenvergadering belegt: dan worden de fi-

nanciële jaarstukken besproken en worden de service-

kosten voor het komende jaar vastgesteld.

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 termijnrege-

ling 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 verschul-

digde uitstelrente moet voldoen. Na de notariële leve-

ring ontvangt u telkens wanneer de bouw weer zover 

is gevorderd een volgende termijnnota. Deze nota’s 

moet u uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening vol-

doen. 

Hypotheek tijdens de bouw
U ontvangt de nota’s van de vervallen termijnen in 

tweevoud. De kopie zendt u zo spoedig mogelijk, voor-

zien van uw handtekening naar uw geldgever, die dan 

voor betaling zorgdraagt.

Vrij op naam
De koop-/aanneemsom van de appartementen 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, stadsver-

warming, water en riolering;

• BTW (thans 19%, eventuele wijzigingen worden con-

form de wettelijke voorschriften doorberekend).

De kosten die verband houden met de financiering van 

uw appartement zijn niet in de koop-/aanneemsom 

begrepen. Deze kosten kunnen zijn:

• afsluitprovisie voor uw hypothecaire geldlening;

• kosten voor het aanvragen van Nationale Hypo-

theekgarantie;

• notariskosten voor de hypotheekakte;

• renteverlies tijdens de bouw over de grond en over 

vervallen bouwtermijnen;

• de eventuele bij vooruitbetaling verschuldigde pre-

mie voor een gemengde verzekering (afhankelijk van 

de hypotheekvorm).

Eveneens zijn niet in de aannemingsovereenkomst 

begrepen entreekosten van het centrale antennesy-

steem en van het telecommunicatiesysteem.

Prijsstijgingen
De met u in de koopovereenkomst en de aannemings-

overeenkomst overeengekomen totale koopsom staat 

vast met uitzondering van de wijzigingen in het BTW-    

tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de 

bouw worden dus niet doorberekend.

Opleveringsprognose
De uiterste datum van levering wordt bepaald door 

het aantal werkbare werkdagen dat in de aannemings-

overeenkomst is vermeld. Naarmate de bouw vordert 

kunnen opleveringsprognoses worden aangegeven. Bij 

de verkoop van uw huidige woning/appartement doet 

u er goed aan om in de koopakte een clausule op te 

laten nemen, waarin de datum van leegkomen varia-

bel wordt gesteld. Ook ter zake van een opzegtermijn 

van een huurwoning/-appartement wordt aangera-

den de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrach-

ten. Wacht de leveringsbrief af,  alvorens u definitieve 

maatregelen treft.

Inspectie

Verkoopinformatie
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gelijkwaardige kwaliteit, kleur wit.

• Het kunststof bad wordt uitgevoerd in de kleur wit, 

180 x 80 cm.

• De kranen die worden toegepast zijn van het fabri-

kaat Grohe, serie Costa.

• Badkamer en toilet zijn met vloertegels afgewerkt. 

De wanden van het toilet en de wanden van de bad-

kamer zijn deels betegeld. Boven de tegels spuit-

werk.

• Onder de deuren van de badkamer en het toilet zijn 

kunststeen dorpels toegepast.

• Alle wanden worden behangklaar opgeleverd.

• Plafonds spuitwerk, excl. de meterkasten.

Elektra
• De installatie voldoet minimaal aan de eisen gesteld 

in NEN 1010, het bouwbesluit en de modelbouwver-

ordening alsmede aan de eis van het nutsbedrijf.

• Dubbele wandcontactdozen worden gecombineerd 

aangebracht in een ovale inbouwdoos.

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 aansluitmogelijkheden voor telefoon en televisie.

• De berging wordt buiten de eventuele voorzieningen 

van de installaties voorzien van een lichtpunt.
Centrale verwarming
De aantallen, afmetingen en plaatsing van de radiato-

ren zijn indicatief en afhankelijk van de definitieve bere-

keningen door de installateur.

• De individuele verwarmingsinstallatie wordt bedrijfs-

klaar opgeleverd.

• De leidingen worden zoveel mogelijk in de afwerk-

vloer opgenomen.

• Uitgaande van een bepaalde buitentemperatuur en 

windsnelheid dient de benodigde verwarmingscapa-

citeit per ruimte volgens het gestelde van het G.I.W. 

te voldoen.

• In het algemeen zullen de fabrieksmatig afgelakte 

ra-diatoren onder de ramen geplaatst worden.

• De kamerthermostaat wordt in de woonkamer ge-

plaatst.

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.

Lift
In het gebouw wordt één lift met alarmsignalering bij 

defect gemonteerd, die voldoet aan de eisen.

Keukeninrichting
In elk appartement 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. Middels een 

afspraak zijn eventuele wijzigingen en/of aanvullingen 

op de standaardkeuken mogelijk.

De maten op tekeningen zijn circa-maten. 

Tekeningen in deze brochure zijn niet op schaal.
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Hoogteligging
Het peil (P) is de bovenkant van de afgewerkte begane 

grondvloer en wordt door de gemeentelijke dienst na-

der vastgesteld. De maatvoeringen op de tekeningen 

zijn ‘circa’-maten.

Funderingen
Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig 

de tekeningen en berekeningen van de constructeur 

uitgevoerd na goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht 

van de Gemeente Rotterdam.

  
Grondwerken
Hiertoe behoren alle ontgravingen die nodig zijn voor 

de aanleg van de fundering, riolering, kabels, leidingen 

en bestrating. Onder de liftvloer, balken en poeren op 

palen wordt een laag zand aangebracht van voldoende 

dikte.

Riolering
Afvalwater en hemelwater worden, afhankelijk van de 

eisen van de gemeente, gescheiden afgevoerd en ge-

loosd op het gemeenteriool. De aansluitkosten op het 

gemeenteriool zijn in de koopsom begrepen.

Straatwerken
De bestrating voor de entree van het gebouw en ter 

plaatse van de onderdoorgang naar het binnenhof zal 

met klinkers worden uitgevoerd. Het openbaar groen 

is door de Gemeente Rotterdam ontworpen en zal in 

nader te bepalen materialen en kleurstellingen wor-

den gerealiseerd. Het binnenhof zal worden bestraat 

met betonnen klinkers in een nog nader te bepalen 

kleurstelling.

Metselwerk
• De gevels worden uitgevoerd in klei-kleurige gevel-

stenen.

• Uiteraard zijn de buitenspouwen volgens de voor-

schriften voorzien van hoogwaardige isolatie.

• De dragende binnenspouwbladen worden uitge-

voerd in beton.

• De niet-dragende wanden zijn uit dubbele metalstud- 

of gipsblokken opgetrokken met een geluidsisolatie 

conform de voorschriften.

Vloerafwerking
De vloeren van de hoofdentrees en lifthallen op de 

begane grond worden voorzien van vloertegels in een 

nader te bepalen afmeting en kleurstelling alsmede 

een droogloopzone. De vloeren van de lifthallen op de 

verdiepingen worden voorzien van vloerbedekking. De 

vloer van de parkeerkelder (incl. bergingen) is monolit-

hisch afgewerkt. De vloeren van de woningen worden 

voorzien van een dekvloer. Voor de woningen kan ge-

kozen worden uit een standaardcollectie vloertegels:

- de vloeren van de toiletten;

- de vloeren van de badkamers.

De betonnen vloeren in de bergingslaag en de parkeer-

plaatsen (bergingen) worden monolithisch afgewerkt.

De dorpels van de badkamers en toiletten alsook de 

ruimte waar de wasmachine opgesteld is, worden in 

kunststeen uitgevoerd; daar waar nodig worden in de 

algemene ruimtes kunststeen dorpels aangebracht.

Vloeren
• Alle vloeren zijn in beton uitgevoerd en met een dek-

vloer afgewerkt, daar waar nodig geïsoleerd.

• De balkons worden uitgevoerd in prefabbeton.

   
Kozijnen  
• De aluminium buitenkozijnen zijn deels gemoffeld en 

deels geanodiseerd in een door de architect nog na-

der 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. Ter plaat-

se van ruimtes met een plafondhoogte hoger dan 

3.00 m zijn de binnenkozijnen zonder bovenlicht uit-

gevoerd.

• De entreedeuren naar de woningen zijn voorzien van 

een slijtvaste kunststof toplaag. De berging is voor-

zien van een fabrieksmatig afgelakte deur.

• De schuifpuien of deuren naar de buitenruimte zijn 

uitgevoerd in aluminium.

• De toegang tot de parkeergarage (speedgate) is te 

bedienen middels een afstandsbediening.

Schilderwerk
De houten delen waaronder kozijnen, ramen, deuren, 

panelen, aftimmeringen en omtimmeringen van de 

daksparingen worden geschilderd c.q. gelakt uitge-

voerd.

Plafondafwerking
De betonplafonds van entrees, lifthallen en trappen-

huizen worden afgewerkt met structuurspuitwerk, 

daar waar nodig. De betonplafonds in de bergingslaag, 

waarboven de appartementen zich bevinden, worden 

voorzien van geïsoleerde beplating. De betonplafonds 

van de woningen worden met structuurspuitwerk af-

gewerkt.
Daken
De daken van de appartementen worden in beton uit-

gevoerd en geïsoleerd.

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 verwarmingsin-

stallatie gekoppeld.

• Voor de vaatwasmachineaansluiting is een afgedopt 

T-stuk meegenomen.

• De warmwaterleiding vanaf de verwarmingsunit is 

in de keuken, het bad of douche en de wastafel voor-

zien.

Stadsverwarming
De stadsverwarming zal in de meterkast worden 

aangesloten op de warmwaterwisselaar. Vanaf deze 

warmtewisselaar zullen de radiatoren worden gevoed.

Ventilatie
De woningen zijn voorzien van een mechanisch ventila-

tiesysteem. Luchtafvoer vindt plaats in de keuken, bad-

kamer en toilet. Natuurlijke luchttoevoer in de keuken/

woonkamer en slaapkamers.

Trappen
In de algemene ruimtes zijn de trappen van prefabbe-

ton. In de woningen worden houten trappen toegepast.

Metaalwerken
De balkonhekken zijn van staal voorzien van een hou-

ten bovenregel (hofzijde). In de trappenhuizen worden 

traphekken en waar nodig muurleuningen aange-

bracht van staal in een door de architect nader te be-

palen kleur en uitvoering. 

In de hoofdentree worden de benodigde briefkasten 

met de camera voor de videofooninstallatie en bellen-

kast met intercom aangebracht.

Afwerking
• Het keramische sanitair in de toiletruimte en bad-

kamer (zijnde toilet, wasbak en fontein) is van het 

fabrikaat Villeroy & Boch, Omnia serie of van een 

Technische informatie
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Ruimten  Vloer Wanden

Hal appartementen dekvloer behangklaar

Woonkamer/Eetkamer dekvloer behangklaar

Keuken  dekvloer behangklaar

Toilet vloertegels wandtegels tot 1.50 m 

Slaapkamers dekvloer behangklaar

Badkamer vloertegels wandtegels tot 2.10 m

Berging/technische ruimte  dekvloer behangklaar
in het appartement  

Inpandige berging (souterrain) bestaande betonvloer niet nader afgewerkt
  
Entreehal gebouw tegels spuitwerk 

Opm. De plafonds van de woningen 
worden afgewerkt met spuitwerk.



Wijzigingen

• De bouw geschiedt overeenkomstig de in deze informatiebro-

chure voorkomende tekeningen en omschrijvingen.

• Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van afwijkin-

gen of wijzigingen op deze tekeningen en omschrijvingen die 

het gevolg kunnen zijn van ondermeer eisen van de overhe-

den en/of nutsbedrijven of derden uit welke hoofden dan ook.

• Eveneens behouden wij ons het recht voor tijdens de (af)bouw 

wijzigingen in het plan aan te brengen uit hoofde van de con-

structie, materialen en afwerkingen zonder dat een en ander 

niet redelijk afbreuk doet aan de kwaliteit.

• Deze veranderingen zal geen der partijen enig recht geven 

tot het vragen van verrekening van kosten. De maten en op-

pervlakten, die op de tekeningen staan aangegeven, zijn “cir-

ca”- maten en -oppervlakten.

• De perspectiefafbeelding is 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.

• Aan de samenstelling van deze informatiebrochure is de 

grootste zorg besteed met een nauwkeurige verwerking van 

de thans beschikbare informatie. Wij maken een voorbehoud 

voor mogelijke kleine wijzigingen in uitvoeren en afwerken 

en/of maatafwijkingen. Aan deze informatiebrochure kunnen 

geen rechten worden ontleend.

Rotterdam, maart 2007


