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APPARTEMENTEN
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IN DE ZWOLSE WOONWIJK STADSHAGEN IS RUIMTE VOOR HET NIEUWBOUWPROJECT DE AMBACHT. HET PROJECT BESTAAT TOTAAL UIT

IN HARTJE
STADSHAGEN

32 X TWEEKAMER EN 1 X DRIEKAMERAPPARTEMENT. STADSHAGEN IS INMIDDELS UITGEGROEID TOT EEN WIJK MET 25.000 INWONERS.
MAAR WEL ÉÉN MET DE GEZELLIGHEID, GASTVRIJHEID EN BESLOTENHEID VAN EEN DORP.

De straten zijn er ruim opgezet en er is veel ruimte

EEN GROEN EN WATERRIJK GEBIED

Achter het winkelcentrum is het Twistvlietpark, waar

voor groen en water. Een belangrijke eyecatcher in

De appartementen van De Ambacht, een naam

je heerlijk met je hond kunt wandelen of op een bankje

Stadshagen is de imposante Mastenbroekerbrug, die

die verwijst naar de straatnamen in dit deel van

bij de grote vijver kunt mijmeren over de dingen die

het Zwartewater overspant en Stadshagen verbindt

Stadshagen, komen aan de Klokkengieterlaan.

komen. Wie van water houdt, kan in Stadshagen alle

met de Zwolse stadswijken Aa-landen en Holterbroek.

Midden in de wijk Stadshagen. Van hieruit ben je zo

kanten op, want behalve het Zwartewater is ook de

Stadshagen is een buitenwijk. Dat betekent dat je van

bij alle voorzieningen. Al wandelend bereik je binnen

IJssel op loopafstand. Ook de Milligerplas, met een

hieruit een goede verbinding hebt naar provinciale

4 minuten het Winkelcentrum Stadshagen, waar je

heus strandje op de westelijke oever, is een fijne plek

wegen en snelwegen richting Randstad en Flevoland.

terecht kunt voor al je dagelijkse boodschappen.

om te vertoeven.

TWISTVLIETBRUG
4

5

WINKELCENTRUM STADSHAGEN

4

MINUTEN
NAAR DE
SUPERMARKT

2

MINUTEN
NAAR DE
SPORTSHOOL

15

alles
in de
buurt

MINUTEN
IN HET CENTRUM
VAN ZWOLLE
CENTRUM ZWOLLE

ALLE VOORZIENINGEN DICHTBIJ

15 MINUTEN FIETSEN NAAR HARTJE ZWOLLE

Sportliefhebbers kunnen in Stadshagen terecht bij

In Stadshagen heb je alles bij de hand, maar ook

verschillende sportverenigingen, daarnaast is er in

het centrum van Zwolle is niet ver weg. Vanuit

de buurt van de Klokkengieterlaan ook een basisschool

de wijk is er een goede busverbinding en als je

en een zorgcentrum te vinden is. In bistro De Stadshoeve,

met de fiets gaat, sta je binnen een kwartier in de

in het hart van Park de Stadshoeve kun je genieten van (h)

Diezerstraat. In het bruisende hart van Zwolle vind

eerlijke biologische streekproducten en een kop koffie.

je, behalve winkels van de bekendere ketens, ook
allerlei speciaalzaken en horecagelegenheden.

6

7

modern
comfort

IN DE
AMBACHT
DE AMBACHT IS EEN MODERN EN ENERGIEZUINIG
APPARTEMENTENCOMPLEX IN EEN INDUSTRIËLE STIJL.
JE WOONT HIER IN EEN BESTAANDE WIJK, DICHTBIJ GROEN
EN WATER. DE AMBACHT BESTAAT UIT 32 X TWEEKAMER

IMPRESSIE

EN 1 X DRIEKAMERAPPARTEMENT MET EEN WOONOPPERVLAK
TOT 90M2 ZIJN DE WONINGEN COMFORTABEL EN COMPACT;
ALLE VOORZIENINGEN OP ÉÉN VERDIEPING.
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comfortabel
wonen

ARCHITECT AAN HET WOORD
SJOUKE WESTHOFF IS DE ARCHITECT VAN DE AMBACHT. ZELF INWONER VAN STADSHAGEN,
VERTELT HOE HIJ TOT HET ONTWERP IS GEKOMEN EN WELKE VOORDELEN HET BIEDT VOOR
DE BEWONERS. “AAN DE RAND VAN STADSHAGEN, VLAKBIJ MIJN HUIS, LIGT AL JAREN EEN
BRAAKLIGGEND PERCEEL. IK KREEG HET IDEE OM DIT STUKJE STADSHAGEN EEN VERDERE
INVULLING TE GEVEN EN AF TE MAKEN.”

ARCHITECT

MET HEERLIJK
VEEL LICHT

LICHT NAAR BINNEN HALEN

ik dit om: veel ramen en weinig dichte vlakken. Zo

Het perceel aan de Klokkengieterlaan is omsloten

wordt door transparantie en licht de omgeving als

door een school en een woongebouw. Op de

het ware het gebouw binnen gehaald.”

kopse kant ligt een brede waterpartij met aan
weerszijden hoge bomen. Deze ingrediënten en ook

COMPACTE INDELING

de lommerrijke laan met rijwoningen, die doorloopt

“Het gebouw is grotendeels uit glas opgetrokken”,

tot aan het Twistvlietpark, vormen de uitganspunten

vervolgt Sjouke. “Dit glas, de ritmisch slingerende

voor het ontwerp.

balkons en rode keramische delen geeft De Ambacht
een industriële sfeer.” Van de buitenkant van het

Sjouke Westhoff: “Qua architectuur sluit De

ontwerp neemt Sjouke Westhoff ons mee naar

Ambacht nauw aan bij het oorspronkelijke

binnen: “De ruimte in de woning hebben we optimaal

stedenbouwkundige plan. In de buurt zie je veel

benut door een praktische en compacte indeling.

gebouwen met gevel-accenten. Over het algemeen

Je hebt alle voorzieningen op dezelfde verdieping.

zijn er veel bakstenen gebruikt, waardoor de ramen

Hier woon je compleet met heerlijk veel daglicht

relatief klein zijn. Dit zorgt voor een gesloten

en een fijn balkon.”

architectuur. In het ontwerp voor De Ambacht draai
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Sjouke Westhoff

2

2.2
2.8

2.3

3.7
3.2
3.8

4.8

3.10

4.4
3.11

OP DE BEGANE GROND BEVINDT ZICH DE FIETSENBERGING. HIER KOMEN OOK

4.9

4.5

3.6
2.12

Types 1,2 & 4 zijn getoond op
de volgende bladzijdes. De types

www.deambachtzwolle.nl

4.3

2.11

3.12

OM HET GEBOUW EN IN DE BUURT IS VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID.
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4.7

je terugvinden op de website:

3.5

2.6

onderling kleine verschillen.

4.2

3.4

2.5

types appartementen, met

die niet in deze brochure staan kun

2.10

GERELATEERDE FUNCTIES, ZOALS BIJVOORBEELD EEN FYSIOTHERAPEUT.

4.6

3.9

2.4

VIJF COMMERCIËLE RUIMTES. TE DENKEN VALT AAN KANTOOR EN/OF ZORG

In basis zijn er 7 verschillende

3.3
2.9

WIL JIJ
WONEN?

4.1
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TYPE 1

45,4 m2

TYPE 2

46,7 m2

TYPE 2XL

55,1, 60,5 of 66,4 m2

TYPE 3

46,7 m2

TYPE 4

47, 5 m2

TYPE 5

54, 3 m2

TYPE 6

55 m2

TYPE 7

90,2 m2

VERDIEPINGSOVERZICHT

2.7

3 e verd
ieping

3.1

2e verd
ieping

kies
jouw
favoriet

1e verd
ieping

2.1

TYPE

TYPE
Getekend

2.1 & 3.1

Getekend

2.2 & 3.2

Gespiegeld

2.7 & 3.7

Gespiegeld

2.8 & 3.8

Kamers

2

Kamers

2
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3 e ver
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-Gezellig balkon15

PLATTEGROND

twee
kamers

3 e ver
diepin

verdie
p
1 e en 2 e

PLATTEGROND

-Veel lichtinval-

ing

Oppervlakte 46,7 m2

ing

Oppervlakte 45,4 m2

-Xtra grootGetekend

2.10, 3.10 & 4.10

Gespiegeld

2.4, 3.4 & 4.4 (wijkt iets af)

Kamers

3

TYPE

TYPE

drie
kamers
DIT APPARTEMENT ONDERSCHEIDT ZICH VAN DE ANDERE TYPES, OMDAT
DEZE EEN EXTRA SLAAP- OF WERKKAMER HEEFT. DAARNAAST HEBBEN DEZE
APPARTEMENTEN EEN EIGEN APARTE BERGING OP DE BEGANE GROND.
16
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PLATTEGROND

3 e ver
diepin
g

1 e en 2 e

verdie
pin

g

Oppervlakte 55,1 m2, 60,5m2 & 63,5 m2

DUURZAAM GEBOUW

-Heerlijk-

DE AMBACHT WORDT EEN ENERGIEZUINIG GEBOUW WAT OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE

klaar
voor de
toekomst

EN DUURZAME WIJZE GEBOUWD WORDT. BELANGRIJK OM TE WETEN IS DAT HET
GEBOUW VOLLEDIG GASLOOS ZAL ZIJN! IEDER APPARTEMENT KRIJGT ZIJN EIGEN
WARMTEPOMP. HET GEBOUW WORDT TEVENS VOORZIEN VAN ZONNEPANELEN DIE
OOK AAN IEDER APPARTEMENT INDIVIDUEEL WORDEN TOEGEWEZEN.
VOOR DE AMBACHT WORDT EEN GROENVERKLARING AANGEVRAAGD. OM HIERVOOR IN
AANMERKING TE KOMEN WORDT 100% DUURZAAM HOUT GEBRUIKT. DAARNAAST HEBBEN DE APPARTEMENTEN EEN ENERGIEPRESTATIECOËFFICIËNT (EPC)Ø VAN < 0,26.

WONEN
IN DE
AMBACHT

KORTING OP JE HYPOTHEEKRENTE
MET EEN GROENVERKLARING KUN JE KORTING KRIJGEN OP DE HYPOTHEEKRENTE. OOK
KAN JE BETAALPAKKETKORTING KRIJGEN WANNEER JE KLANT BENT BIJ DE DESBETREFFENDE HYPOTHEEKVERSTREKKER. DE GROENHYPOTHEEK IS ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR
EEN NIEUWBOUWHUIS MET EEN ZOGENOEMDE 'GROENVERKLARING'.

* De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) drukt uit hoe energiezuinig je woning is. Hoe energiezuiniger de gebouweigenschappen
en gebouw gebonden installaties, hoe lager de norm. Het doel is het reduceren van de CO2-uitstoot in Nederland. Sinds 2015
geldt voor nieuwbouw een EPC-grenswaarde van 0,4. De Ambacht zal een EPC waarde van 0,26 hebben hetgeen betekent dat
het gebouw nog energiezuiniger is dan de gestelde eisen bij nieuwbouw.
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jouw
eigen
plekje

DOOR DE GROTE RAMEN PROFITEER JE BINNEN IN
JE KNUSSE WONING OPTIMAAL VAN HET DAGLICHT.
OP JE BALKON KUN JE HEERLIJK GENIETEN VAN DE

INTERIEUR

MOOIE, GROENE OMGEVING.

20
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TYPE
g
3 e ver
diepin

1 e en 2 e

verdie
p

ing

-Vloerverwarming-

PLATTEGROND

jouw
thuis!

twee
kamers
Getekend

2.6, 3.6 & 4.6

Gespiegeld

2.12, 3.12 & 4.12

Kamers

2

Oppervlakte 47,5 m2
22
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tips
and
tricks

RUIMTE... HOE ZIT DAT BIJ JOU? IEDER NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL, ZEI EEN BEROEMD VOETBALLER OOIT. HOE RICHT JE JE
WONING IN ALS SLAPEN, KOKEN EN LOUNGEN ZICH ALLEMAAL
OP DEZELFDE VERDIEPING AFSPEELT? MET EEN AANTAL HANDIGE
INRICHTINGSTIPS KUN JIJ JE WONING ZODANIG INDELEN DAT HET

Super handig

EEN HEEL PRAKTISCHE WONING WORDT.

1

BEDENK DE IDEALE INRICHTING

Pak de plattegrond van je appartement erbij en ga aan

2

ZORG VOOR LICHTE TINTEN

Het gebruik van lichte tinten maakt je appartement

3

ZOEK HET HOGEROP

De vloer wil je natuurlijk zoveel mogelijk vrijhouden. Dus,

4

EERST OPBERGEN, DAN INRICHTEN

Als je gaat verhuizen naar een andere woning kom je erachter dat

5

CREATIEF MET RUIMTE
Compact wonen betekent omdenken.

6

LAAT ZIEN WAT JE IN HUIS HEBT

Het is echt niet nodig om alles uit het zicht te houden.

de slag met de indeling. Waar komt je bed? En waar moet

optisch ruimer. Witte muren maken een ruimte open

als je de aanwezige ruimte zo efficiënt mogelijk wilt

je teveel spullen hebt. Daar kun je wat aan doen. Nee, we hebben

Als je veel buiten de deur eet, dan heb

Als je kledingcollectie gezien mag worden, hoef je

de TV staan? Kun je nog tussen de meubels doorlopen?

en geven het een tijdloze uitstraling. En je kunt wit

benutten, is een hoge wandkast misschien iets voor jou.

het niet over weggooien, maar over opbergen of ophangen.

je misschien niet alle keukenkastjes

deze niet achter deuren verborgen te houden. Heb je

Hoe meer je van tevoren nadenkt over de beschikbare

praktisch met elke andere kleur combineren. Dus,

Je kunt er veel spullen in kwijt. Loop een woonwinkel of

Doe het wel gelijk, zodat je niet in de rommel blijft wonen. Koop

nodig voor je servies. Hoe kun je creatief

bepaalde kleding tijdelijk even niet nodig? Gebruik dan

ruimte en hoe je deze het beste kunt inrichten, hoe

snel naar de bouwmarkt voor een pot witte verf.

bouwmarkt binnen om je te oriënteren. En als je handig

planken, hang ze op en stal je spullen hierop uit. Heb je kasten

omgaan met de beschikbare ruimte?

opbergdozen. Geen ruimte voor een kapstok? Er zijn

genoeg bent, kun je er ook zelf een maken.

met lades? Die kunnen open en ook daar kun je een heleboel in

Bijvoorbeeld door er je kleding in op te

spiegels waar je ook kleding aan kunt ophangen.

kwijt. Zo houd je het overzichtelijk en opgeruimd.

bergen of je administratie. Apart van

overzichtelijker jij je woning kunt indelen.

of gewoon bij elkaar. Met een plankje
ertussen. Dat kan prima.

24
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je appartement
wordt
opgeleverd
inclusief

kwaliteit
in de
keuken

Alles nieuw

geniet
van
comfort

JE APPARTEMENT WORDT OPGELEVERD MET EEN VOLLEDIGE KEUKEN, VOORZIEN
VAN INBOUWAPPARATUUR. UITERAARD KUN JE ZELF KIEZEN UIT EEN AANTAL
KLEUREN. OOK DE BADKAMER EN TOILET WORDEN COMPLEET OPGELEVERD;
VOORZIEN VAN TEGELWERK, EEN VRIJHANGEND WANDCLOSET, EEN WASTAFEL

KEUKEN

DOUCHEKRAAN. OOK IN DE KLEUR VAN DE TEGELS ZIJN KEUZEMOGELIJKHEDEN.

26

27

SANITAIR

MET MENGKRAAN EN EEN BETEGELDE DOUCHEHOEK MET EEN THERMOSTATISCHE

INDIEN JE BESLUIT EEN APPARTEMENT TE KOPEN IN DE AMBACHT IS HET BELANGRIJK OM GOED GEÏNFORMEERD TE ZIJN OVER

IN DEZE OMSCHRIJVING VIND JE ALLE VAN BELANG ZIJNDE TECHNISCHE INFORMATIE OVER JOUW NIEUWE APPARTEMENT. HET DOEL

DE VOORWAARDEN EN PROCEDURES BIJ DE KOOP VAN EEN NIEUWBOUWWONING. HIERONDER TREF JE MEER INFORMATIE

VAN DEZE OMSCHRIJVING IS OM JOU ZO GOED MOGELIJK TE INFORMEREN OVER HOE JOUW APPARTEMENT ERUIT GAAT ZIEN.

DE KOOP- EN AANNEEMOVEREENKOMST

(hypotheekakte), onderteken je bij de notaris de akte van

in een garantieregeling die jou als koper beschermt

ALGEMEEN

Bepalend zijn wel de bouwkundige tekeningen die

Van toepassing zijnde voorschriften

Voor de woning sluit je met De Klokkengieter BV een

levering. In deze akte worden alle van toepassing zijnde

tegen eventuele technische en financiële risico’s, die

Het project aan de “Klokkengieter” te Zwolle, bestaat

onderdeel vormen van de contractuele overeenkomst

- Het Bouwbesluit

koopovereenkomst voor de grond en bijkomende kosten

rechten, lasten en beperkingen vastgelegd. De uiterste

aan de bouw van een woning verbonden kunnen zijn.

uit 33 koop appartementen, variërend in oppervlakte

en de materiaal- en afwerkstaat.

- Voorschriften Nutsbedrijven

en met bouwbedrijf Nieuwenhuis een aanneem-

datum waarop de notariële akte getekend moet zijn

Na aankoop van de woning ontvang je hiervoor het

en prijsstelling en een commercieel plint bestaande

overeenkomst voor de bouw van de woning. Deze over-

(transportdatum) staat vermeld in de koopovereenkomst

Woningborgcertificaat.

uit 5 units. In de desbetreffende documentatie vind

In de technische omschrijving worden soms merken

eenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

en de aanneemovereenkomst. Zodra de notaris van

je meer gegevens over een specifiek appartement.

en materiaalsoorten genoemd of afbeeldingen

- De gemeentelijke verordeningen

Bij een aantal woningen hoort eveneens een parkeer

de bank een bevestiging ontvangt dat de financiering

VERZEKERINGEN

getoond. Het kan zijn dat, om wat voor reden dan

- De bepalingen van Woningborg

plaats. Deze wordt samen met de woning verkocht.

definitief rond is, maakt hij/zij een afspraak met jou voor

Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd tegen de

Bij de documentatie zijn tekeningen opgenomen.

ook, wordt gekozen voor een andere leverancier en/

de eigendomsoverdracht.

risico’s van storm- en brandschade. Nadat de woning is

Graag maken wij hierbij een paar opmerkingen over

of materiaalsoort. Dit alternatief is echter minimaal

VOORRANG WONINGBORG

opgeleverd wordt deze verzekering door de Vereniging

de tekeningen:

gelijkwaardig aan de merken en soorten die in de

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is

1. De maten zijn uitgedrukt in millimeters, tenzij

technische omschrijving genoemd wordt. Aan de

bepaald, gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie-

uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wij hebben

genoemde merken en soorten in de omschrijving kan

en Waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals

verklaringen

De koopsom van de woning en parkeerplaats zijn ‘vrij

DE BETALING

van Eigenaars afgesloten. Zelf dien je dan

op naam’, inclusief de verschuldigde BTW over de

De eerste betaling vindt plaats bij de eigendomsoverdracht.

een inboedelverzekering af te sluiten.

vermelde termijnbedragen. Over de koopsom ben je geen

Bij start bouw en naarmate de bouw vordert worden de

de maatvoering zo nauwkeurig mogelijk aangegeven,

in die zin dan ook geen recht ontleend worden.

gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg.

overdrachtsbelasting verschuldigd. Ook de notariskosten

termijnbedragen en, zover van toepassing, de meer- en

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE)

toch kan het voorkomen dat de werkelijke maten iets

In het kader van de groen financiering die mogelijk is

Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving

voor de eigendomsoverdracht en de kadastrale kosten

minderwerkfacturen rechtstreeks in rekening gebracht.

Op het moment dat je eigenaar wordt van een woning

afwijken van de maten in de tekeningen.

op dit project worden alle bouwmaterialen die van hout

daarmee onverenigbaar mochten zijn c.q. nadeliger

worden gemaakt uitgevoerd in duurzaam geproduceerd

mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort

hout met keurhout kenmerk (FSC, PEFC etc.)

steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

ALGEMENE VOORWAARDEN

DIVERSEN

Als algemene voorwaarden gelden de bepalingen,

Tot de technische omschrijving behoren tevens

zijn in de koopsom inbegrepen.

in De Ambacht, word je volgens de wet automatisch lid

2. Op enkele plaatsen zijn de maatvoeringen tussen

Kosten die niet bij de koopsom zijn inbegrepen zijn:

OPLEVERING

van de VvE. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar. De VvE

binnenwanden aangegeven. Hierbij is er nog geen

- Bouwrente

In de aanneemovereenkomst staat een prognose van

behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle

rekening gehouden met eventueel stucwerk,

voor de Vereniging van

de verwachte bouwtijd. Ongeveer 4 weken voor de

eigenaren. Dat is in de eerste plaats het onderhouden

tegelwerk etc.

Eigenaars

definitieve datum ontvang je van de aannemer een

en in stand houden van het gebouw en de daarbij

uitnodiging voor de oplevering van de woning.

behorende technische installaties. Iedere eigenaar dient

De voornoemde opmerkingen houden kortom in dat

zoals die gesteld worden in de koop- & aannemings

de tekeningen, die per bouwnummer zullen worden

maandelijks een bijdrage aan de VvE te betalen voor het

aan de aangegeven maten op de plattegronden geen

overeenkomst.

verstrekt, deze vormen samen met de koop- &

- Afsluitkosten voor de
hypotheek
- Gemeentelijke heffingen

- Voorschotbijdrage

- Meerwerk

EIGENDOMSOVERDRACHT

WONINGBORGGARANTIE

onderhoud en de servicekosten. Deze bijdrage is bekend

rechten ontleend kunnen worden. De plattegronden

De prijzen zijn bepaald op basis van 21% BTW, eventuele

aannemingsovereenkomst één geheel. De aan de

De notaris regelt de formele eigendomsoverdracht.

Op de woning is de garantie- en waarborgregeling

en voorlopig vastgesteld. De hoogte hiervan kan per

zijn nadrukkelijk niet geschikt om opdracht te

BTW wijzigingen worden doorberekend aan koper.

brochure toegevoegde tekeningen zijn informatief

Nadat je aan de financiële verplichtingen hebt voldaan

2016 van Woningborg van toepassing. Dit resulteert

type woning verschillen.

verstrekken aan derden.

28

en worden niet nader omschreven.

29

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

VRIJ OP NAAM

- De op de materialen betrekking hebbende kwaliteit

WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW

GRONDWERK

1e, 2e en 3e verdieping en dakvloer

Kantplanken, algemeen

Binnendeuren

SCHILDERWERK

Tijdens de uitvoering kunnen door de aannemer geringe

Ontgraven

Breedplaatvloer met een schil van gewapend beton,

Onder peilkozijnen worden naturel betonnen

De voordeuren van de appartementen worden

Al het gegronde hout wordt in het werk voorzien van

afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving of

Ten behoeve van de fundering, riolering en leidingen

in het werk afgestort met gewapend beton en afgewerkt

kantplanken aangebracht in combinatie met

uitgevoerd als massieve stompe deuren in kleur volgens

1 dekkende aflaklaag. Het binnen schilderwerk wordt

tekening worden aangebracht.

worden de nodige graafwerkzaamheden verricht.

met (zand/cement) afwerklaag.

een betonnen dorpel.

de kleur- en materiaalstaat.

uitgevoerd met een water gedragen en het buiten

De binnendeuren in de appartementen worden

schilderwerk met een oplosmiddel arm verfsysteem.

kwaliteit van het werk; verrekening ten gevolge van

Aanvullen

METSELWERK

DAKBEDEKKING

uitgevoerd in vlakke fabrieksmatig afgelakte opdek

Het schilderwerk wordt uitgevoerd in kleur conform

bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk.

De fundering wordt buitenom aangevuld met

Gevels

Het dak wordt voorzien van een PVC dakbedekking.

deuren, kleur alpine wit (Ral 9010).

de materiaalstaat.

uitgekomen grond. De riool- en leidingsleuven worden

De gevels worden uitgevoerd in keramische tegels

De deuren in de badkamers voor de opstelplaats van

De plafonds (met uitzondering van de algemene ruimtes

GARANTIES

aangevuld met uitgekomen grond. De grond, die

in de kleur natuurrood, deze worden gemonteerd

HEMELWATERAFVOER

de warmtepomp worden in vochtbestendige uitvoering

en bergingen) en wanden van algemene ruimtes worden

De garantievoorwaarden gelden, zoals die gesteld

eventueel na genoemde aanvullingen overblijft, wordt

op een aluminium ophang systeem. De ruimte tussen

De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd

uitgevoerd.

voorzien van structuur spacspuitwerk, in de standaard

worden in de aannemingsovereenkomst. Bij oplevering

voor zover mogelijk verspreid over het bouwterrein.

het ophang systeem wordt vol geïsoleerd.

in geïsoleerde PVC leidingen en inpandig door

ontvangt de koper een map met daarin alle garantie

de schachten aangelegd.

HANG- EN SLUITWERK

RIOLERING

Binnenspouwbladen, appartementscheidende-

De buitendeuren en ramen worden voorzien van

en stabiliteitswanden

hang- en sluitwerk in een door de leverancier te

De hoofdtrap wordt uitgevoerd in prefab beton.

LEGES- EN AANSLUITKOSTEN

KOZIJNEN

TRAPPEN

Gescheiden rioolstelsel uitgevoerd in PVC. De aanlegen aansluitkosten van de riolering zijn in de koop- /

Kalkzandsteen lijmelementen of prefab betonnen

Buitenkozijnen

voeren standaard merk. Compleet met standaard

De twee vluchttrappen in verzinkt staal.

De legeskosten voor de bouwvergunning alsmede de

aanneemsom opgenomen. Het hemelwater wordt

wanden, dikte volgens opgave constructeur.

De buitenkozijnen en -ramen worden gemaakt van

beslag in een aluminium geëloxeerde uitvoering.

aansluitkosten op het net van de openbare nutsbedrijven

via het gescheiden gemeenteriool afgevoerd.

bewijzen die van toepassing zijn op het appartement.

t.b.v. water, elektra en riolering zijn bij de koop /

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

kleur wit.

aanneemsom inbegrepen. De aansluitkosten ten

BESTRATING EN TUINAANLEG

behoeve van de telefoon, glasvezel en Centrale Antenne

Rondom het gebouw worden de benodigde verhardingen,

Inrichting zijn voor rekening van de koper en dienen door

parkeerplaatsen en groenstroken aangelegd.

Als Peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane

Waar vereist zal het hang- en sluitwerk en beslag

KEUKEN

volgens de materiaalstaat. In de kozijnen worden

voldoen aan weerstandsklasse 2.

De keuken wordt uitgevoerd in de serie “Andes” van

Minerale wol, (Rc-waarde totaalconstructie ≥ 4.5 m².K/W).

zelfregelende ventilatieroosters opgenomen.

Bruynzeel met Etna inbouwapparatuur (of gelijkwaardig)
De binnendeuren worden voorzien van standaard

bestaande uit:

Binnenwanden

Binnenkozijnen

dag- en nachtsloten of loopsloten en aluminium

• Onderblok bestaande uit 4 onderkasten.

De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd

De binnenkozijnen met bovenlicht in de appartementen

kleurige deurkrukken met schilden. De toilet- en

• Enkele bovenkast met klep, 1200 mm breed.

FUNDERING

in cellenbeton of gipsblokken een en ander nader

worden uitgevoerd in staal. In de kleur wit Ral 9010.

badkamerdeuren worden voorzien van een vrij- en

• Kunststof werkblad met RVS spoelbak.

De fundatie wordt uitgevoerd conform opgaaf

door aannemer te bepalen. De binnenwanden worden

De voordeur kozijnen van de appartementen worden

bezetslot. De meterkast en vaste kast op de algemene

• Recirculatie afzuigkap.

constructeur.

behangklaar opgeleverd.

uitgevoerd in hardhout.

gangen wordt voorzien van een cilinderslot.

• Inductie kookplaat.

de koper zelf te worden aangevraagd.

PEIL

hardhout, binnen- en buitenzijde in dezelfde kleur
Isolatie

grondvloer ter plaatse van de entree. In overleg met de

• Koelkast.

dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente wordt

VLOEREN

Lateien

DEUREN

BEGLAZING

• Combimagnetron.

het Peil ten opzichte van de kruin van de wegen bepaald.

Begane grond

Waar nodig zullen boven de buiten- en binnenkozijnen ter

Buitendeuren

De beglazing in de buitenkozijnen wordt uitgevoerd

• Grohe mengkraan.

Prefab geïsoleerde vloer van gewapend beton (Rc-

plaatse van het binnenblad prefab betonnen lateien worden

De buitendeuren ter plaatse van de entree,

met blanke HR++ beglazing.

BERGINGEN

waarde totaal-constructie Rc ≤ 3,5 m².K/W) en afgewerkt

aangebracht, conform berekening van de constructeur.

trappenhuizen en balkons worden uitgevoerd

De bovenlichten van de binnen kozijnen zullen worden

Voor een meerprijs van € 575,00 inclusief BTW wordt

Het gebouw wordt voorzien van 7 bergingen op de

met (zand/cement) afwerklaag in de bergingen,

in hardhout.

voorzien van 4 mm enkele blanke beglazing / dicht

er in plaats van één onderkast een geïntegreerde

begane grond, één gemeenschappelijke fietsenberging.

trappenhuizen en algemene ruimtes. De begane

paneel.

vaatwasser geplaatst.

Tevens is het gebouw voorzien van 5 inpandige bergingen

grondvloer wordt voorzien van een kruipluik achter

behorende bij de appartementen op de 3e verdieping.

de entreedeur.
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Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de

BADKAMER EN TOILET

CENTRALE VERWARMING		

De wandcontactdozen worden op een hoogte van

Sanitair

Warmtepomp

300 mm boven de vloer geplaatst, behoudens in

AFWERKING PER VERTREK

Het sanitair wordt uitgevoerd in standaard Geberit 300

De installatie ten behoeve van verwarming en

de keuken. De schakelaars worden op een hoogte

Woonkamer, keuken, entree en 5 inpandige

serie, kleur wit.

warmwater wordt per appartement uitgevoerd met

van 1050 mm boven de vloer geplaatst.

bergingen op de 3e verdieping
Vloeren: zand/cement afwerklaag

een Nibe F730 Lucht-water warmtepomp.
De opgenomen sanitaire toestellen, kranen en putten zijn:

Verwarmingselementen

De appartementen worden voorzien van een

Wanden: behangklaar

• 1 st. vrijhangende toiletcombinatie met inbouwreservoir.

Het gehele appartement wordt voorzien van

intercominstallatie bestaande uit een beldrukker en een

Plafonds: 	spackspuitwerk, V-naden tussen

• 1 st. fonteincombinatie met koudwaterkraan en sifon

vloerverwarming.

deuropener voor de centrale entree deur. Het leveren

		

en aansluiten van armaturen en apparaten, zowel binnen

Regeling

als buiten het appartement, met uitzondering van de

Toilet

Ruimtethermostaat in de woonkamer.

armaturen in de centrale gangen, zijn niet inbegrepen

Vloer:

		

in de koop- en aannemingsovereenkomst.

Wanden: 	wandtegels tot 1200 mm + vloer met

De berekening van de capaciteit is overeenkomstig

Het appartementencomplex wordt voorzien van

Plafond: 	spackspuitwerk, V-naden tussen

met ISSO 51. In de onder genoemde ruimtes dienen te

een lift. De lift is een 10- persoonslift; compleet

volgende temperaturen te worden behaald:

volgens de veiligheidsvoorschriften en goedgekeurd

TEGELWERK

• Woonkamer / keuken

20°C

door het Nederlandse Instituut voor Liften.

De uitvoering van het tegelwerk is gebaseerd op

• Entree / hal / wc		

15°C

Vloer:

toepassing van tegels in de afmetingen: 20 x 25 cm

• Slaapkamers		

20°C

Wanden: behangklaar

voor wandtegelwerk en 30 x 30 cm voor vloertegelwerk.

• Badkamer		

22°C

Plafond: 	spackspuitwerk, V-naden tussen

Er is voor het aanbrengen uitgegaan van een standaard

				

recht blokverband. In het toilet komen de tegels tot

VENTILATIE

1200 mm + peil en in de badkamer tot 2050 mm + peil.

De afvoer van ventilatielucht wordt verzorgd door

planchet en spiegel.
• 1 st. douchegarnituur met glijstang en thermostatische
douchemengkraan en doucheput (excl. wand/cabine).
• Voor de wasmachine is in de badkamer een tapkraan

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

meegenomen.

Temperatuur

vloertegels
daarboven spackspuitwerk

modern
comfort

de betonplaten blijven in het zicht
Slaapkamers
zand/cement afwerklaag

de betonplaten blijven in het zicht
Badkamer

de Nibe F730 warmtepomp. De toevoer van ventilatie

Vloer:

WATERLEIDINGEN

lucht gebeurt middels natuurlijke doorvoer met

Wanden: 	wandtegels tot 2050 mm + vloer

Ten behoeve van de genoemde sanitaire toestellen en

zelfregelende roosters boven de kozijnen.

vloertegels
met daarboven spackspuitwerk

gootsteen in de keuken, vaatwasser en wasmachine zal

Plafond: 	spackspuitwerk, V-naden tussen

de benodigde koudwaterleiding worden aangebracht en

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

worden aangesloten op de watermeter in de meterkast.

De installatie wordt aangelegd conform de minimale

Ten behoeve van de keuken-, douche- en wastafel

voorschriften NEN 1010 2007/C1:2008 (en NPR tabel

mengkraan zal de benodigde warmwaterleiding worden

eenvoudig). Het schakel- en aansluitmateriaal wordt

aangebracht en worden aangesloten op de warmtepomp.

uitgevoerd in de kleur wit. Standaard inbouw.
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(alleen voor appartementen type 1 t/m 4).
• 1 st. wastafelcombinatie met mengkraan, sifon,

de betonplaten blijven in het zicht

DISCLAIMER
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Genoemde maten zijn bij
benadering. De weergegeven perspectiefafbeeldingen en plattegronden zijn
uitsluitend bedoeld om een globale impressie van het project te geven. Hieraan
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de
situatietekeningen en de inrichting van de openbare ruimte. Deze brochure is niet
bedoeld als contractstuk. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar
alle contractstukken behorende bij de koop-/aannemingsovereenkomst.

INFORMATIE & VERKOOP

www.woonfabriekzwolle.nl

ONTWIKKELING

REALISATIE

www.hoffsingel.nl

www.nieuwenhuisbouwbedrijf.nl

WWW.DEAMBACHTZWOLLE.NL

