
2 PENTHOUSES
17 KOOPAPPARTEMENTEN



ZuiderZicht Barendrecht2 ZuiderZicht Barendrecht 3ZuiderZicht Barendrecht 3

INHOUDS-
OPGAVE

04
Heerlijk wonen in Barendrecht

06
Wonen in ZuiderZicht

09
Overzicht appartementen

10
Appartement type B

14
Appartement type C

18
Penthouse

24
Duurzaamheid en voorzieningen

26
Badkamer en keuken

28
Verkoopteam

29
Kopersbegeleiding

30
Verkoopinformatie



HOTSPOTS
Dichtbij ZuiderZicht
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ZUIDERZICHT

HEERLIJK
WONEN IN

BARENDRECHT
Wonen aan de rand van natuur en dorp

Aan de rand van de Zuid-Hollandse natuur en het gezellige dorpsleven van 
Barendrecht ligt de wijk Lagewei. Hier heeft u straks de kans om heerlijk te 
gaan genieten van uw eigen luxe appartement of penthouse in het kleinschalige 
woongebouw ZuiderZicht. Vanaf deze plek bent u in mum van tijd in het gezellige 
dorp maar fietst u ook in vijf minuten naar de pittoreske oevers van de Oude Maas. 
ZuiderZicht is tevens het laatste stukje uitbreiding in oud Barendrecht met exclusief 
uitzicht op recreatiegebied De Zuidpolder en het omringende natuurgebied. 
Barendrecht zelf is zeer centraal gelegen in de Randstad, met goede snelweg- en 

openbaar vervoerverbindingen naar Rotterdam en de rest van Nederland. 

ZUIDPOLDER

WAALBOS

VRIJENBURGBOS
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BARENDRECHT
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 1.    Winkelcentrum de 
Middenbaan

 2.   Theater/bioscoop 
  Het Kruispunt

 3.   Bibliotheek Barendrecht
 4.  Park Buitenoord
 5.   NS Station Barendrecht
 6.   Recreatiegebied  

De Oude Maas

 7.    Zuidpolder/Kleine Duiker
 8.   Theehuys Polderzicht
 9.   Kinderboerderij 

  De Kleine Duiker
 10.  Thermen Barendrecht
 11.    IKEA
 12.    Inge de Bruijn Zwembad
 13.  Winkelcentrum Muziekplein
 14.   Wellnesselande
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WONEN
IN

ZUIDERZICHT
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Het luxe en duurzame woongebouw ZuiderZicht heeft een bijzonder weldadig 
karakter, waarbij de nieuw aangelegde groene en waterrijke omgeving een grote 
rol speelt. Vanaf uw royale en beschutte balkon kijkt u richting de polder, de Oude 
Maas of het gezellige dorp. Het woongebouw bestaat uit 6 bouwlagen. Op de 
begane grond bevinden zich de hoofdentree, de bergingen en parkeerboxen en 
twee appartementen. Op de eerste tot en met de vierde verdieping bevinden zich 
maximaal 5 appartementen. De bovenste woonlaag bestaat uit twee penthouses. 
Privacy en rust overheersen hier. U bereikt uw appartement vanuit de entree met 
de trap of lift. Bij het woongebouw wordt nog een parkeerterrein aangelegd met 
40 parkeerplaatsen. Genoeg om ook uw familie en vrienden dichtbij huis te laten 

parkeren.

Klaar voor de toekomst
Uw appartement is uitgerust met een bodemwarmtepomp en comfortabele 
vloerverwarming in alle kamers, waardoor er binnen altijd een constante 
aangename temperatuur heerst. Uw warmtepomp zorgt namelijk niet alleen voor de 
verwarming, maar ’s zomers ook voor enkele graden verkoeling ten opzichte van 
de buitentemperatuur. Daarnaast beschikt uw woning over energiezuinige ventilatie 
(wtw), waarmee u klaar bent voor de toekomst. U heeft geen gas in uw appartement 

en kookt dus volledig elektrisch.



OVERZICHT
APPARTEMENTEN

Verdiepingen
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Type A
(huur)

Begane grond

Type B3

1e verdieping

Type C1 Type C2

Type B1 Type B2

2e verdieping

4e verdieping 5e verdieping

Type D1 Type D2

3e verdieping

Type A
(huur)

Type A
(huur)

Type C1 Type C2

Type B1 Type B2Type A
(huur)

Type C1 Type C2

Type B1 Type B2Type A
(huur)

Type C1 Type C2

Type B1 Type B2Type A
(huur)

Begane grond



Welkom in uw eigen appartement! Kom 
binnen in de rijke omgeving van deze lichte 
woning, gelegen op de begane grond tot en 
met de eerste verdieping. Hier geniet u van 
het uitzicht op de parkachtige omgeving en 
het verderop gelegen natuurgebied. Het 
appartement biedt een royale woonkamer 
van ca. 34 m2, die nog eens wordt uitgebreid 

Gevel oost Entreegevel

Parkgevel Gevel west

met een beschut terras van ca. 10 m2. U heeft 
twee ruime slaapkamers, waarvan er één ook 
kan worden ingericht als riante inloopkast of 
fijne hobbykamer. De badkamer is standaard 
voorzien van een wastafelmeubel en 
kwalitatieve betegeling, waarin u zelf ook nog 
keuze kunt maken.

RUIM,
LICHT,
COMFORTABEL

10 11

TYPE B
Woonoppervlak: ca. 81 m2
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Woonkamer/keuken: Ca. 34 m2 
Slaapkamer 1: Ca. 13 m2  
Slaapkamer 2: Ca. 9 m2   

Badkamer: Ca. 5 m2

Balkon: Ca. 10 m2

Berging (begane grond): Ca. 5 m2

TYPE B

Parkgevel Gevel westEntreegevelGevel oost
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ROYAAL,
MODERN,
HOOGWAARDIG

Gevel oost Entreegevel

Parkgevel Gevel west

Een fijn en licht appartement, volledig 
voorzien van vloerverwarming en een brede 
schuifpui naar uw balkon. Een handige 
woonkamerindeling, die volop ruimte biedt 
om te leven en te genieten. De royale keuken 
en het woongedeelte zijn comfortabel aan 
elkaar verbonden, zodat u geen gesprekken 
met uw gasten hoeft te missen terwijl u zelf 

aan het koken bent. Het appartement is verder 
uitgerust met twee slaapkamers en een complete 
badkamer. Er zijn volop mogelijkheden om van 
een van de slaapkamers een riante inloopkast of 
hobbyruimte te maken. Ook het plaatsen van een 
extra toilet in de badkamer is mogelijk.

TYPE C
Woonoppervlak: ca. 80 m2

14 15
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ZICHTWEI

Woonkamer/keuken: Ca. 38 m2 
Slaapkamer 1: Ca. 12 m2  
Slaapkamer 2: Ca. 7 m2   

Badkamer: Ca. 5 m2

Balkon: Ca. 10 m2

Berging (begane grond): Ca. 5 m2

TYPE C

Parkgevel Gevel westEntreegevelGevel oost

< 
 3

00
0 

 >

< 
 3

00
0 

 >

< 
 2

32
0 

 >

< 
 2

86
6 

 >

< 
 7

13
0 

 >

<  6370  ><  6370  >

< 
 2

86
6 

 > < 
 2

32
0 

 >

< 
 7

13
0 

 >

SCHAAL CA. 1:65

0 1000 2000 3000

Maatbalk in millimeters



RIJK,
GROOTS,
BIJZONDER

Geniet van de riante ruimte en het exclusieve 
karakter van uw eigen penthouse in 
ZuiderZicht. Uitgerust wakker worden, de 
gordijnen openen en rondom uitkijken op het 
dorp en het polderlandschap, terwijl u de 
schepen op de Oude Maas voorbij ziet varen. 
Op de 5e verdieping van ZuiderZicht zijn twee 
bijzondere topappartementen  gevestigd, die 

Woonoppervlak: ca. 170 m2

PENTHOUSE

18

Gevel oost Entreegevel

Parkgevel Gevel west

voorzien zijn van alle gemakken. Drie slaapkamers, 
twee ruime badkamers en een geweldig beschut 
binnenterras van ca. 30 m2. Graag gaan we met 
u in gesprek over uw woonwensen. Vele opties 
en alternatieve indelingen van uw penthouse zijn 
namelijk mogelijk. Hier woont u koninklijk aan de 
rand van Barendrecht, met alle comfort bij de 
hand.

19



ZICHTWEI
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Woonkamer/ 
keuken: Ca. 80 m2

Slaapkamer 1: Ca. 27 m2

Slaapkamer 2: Ca. 17 m2

Slaapkamer 3: Ca. 12 m2

Badkamer 1: Ca. 8 m2

Badkamer 2: Ca. 4 m2

Terras: Ca. 33 m2

Garagebox: Ca. 21 m2
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VRIJ,
OPEN,
LUXUEUS
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DUURZAAMHEID &
VOORZIENINGEN

Het gemak van wonen in ZuiderZicht

ZuiderZicht Barendrecht24

LUXE
SANITAIR &
TEGELWERK

BODEM-
WARMTE
POMP

ZuiderZicht Barendrecht 25

VLOER-
VERWARMING
ALS HOOFD

VERWARMING

ENERGIEZUINIGE
VENTILATIE



Gaat u wonen in ZuiderZicht? Stap dan binnen bij Bouwcenter Esselink in Middelharnis en zie met 
eigen ogen de mogelijkheden voor uw woning. Iedere woning wordt opgeleverd inclusief complete 
badkamer. De ervaren adviseurs van Esselink ontvangen u graag in de showroom van ruim 2.000 m2 

en laten zien wat de mogelijkheden zijn.

Een badkamer krijgt een steeds prominentere plek in ons leven. Het is de ruimte waar we willen 
ontspannen en willen genieten van comfort en wellness. Bij Esselink zijn ze op de hoogte van de 
laatste trends en nemen ze u graag mee in de zoektocht naar uw droombadkamer. Om u optimaal te 

kunnen bedienen vragen wij u een afspraak te maken.

Bouwcenter Esselink
Industrieweg 35

3241 AS MIDDELHARNIS
0187 - 47 54 40

BADKAMER
Bouwcenter Esselink

ZuiderZicht Barendrecht26

Praktisch of design?
Staat u graag uren in de keuken of is het puur een praktische plek voor het maken van een snelle en 
gezonde maaltijd? Standaard is er geen keuken inbegrepen bij de woning. U kunt dus helemaal zelf 
bepalen hoe uw ideale keuken eruit moet komen te zien. In de showroom van Tieleman Keukens ziet u 
de nieuwste trends en innovaties op keukengebied. Voordeel voor u is dat de showroom volledig op de 
hoogte is van de mogelijkheden in het project en u helemaal op maat kan adviseren. Koopt u de keuken 

bij Tieleman Keukens dan kan de keuken voor oplevering worden geplaatst.

Tieleman Keukens
Korendreef 15

3241 AS MIDDELHARNIS

KEUKENINSPIRATIE
Tieleman Keukens

ZuiderZicht Barendrecht 27



Delta Makelaars
De verkoop van deze luxe appartementen 
verloopt via Delta Makelaars. Delta Makelaars 
is een jong en actief makelaarskantoor met 
vestigingen in (oud)Barendrecht en Ridderkerk. 
Als lid van de Nederlandse Vereniging voor 
Makelaars (NVM) zijn opdrachtgevers verzekerd 
van kwaliteit en gedegenheid. Bovendien 
zijn wij NVM-nieuwbouwspecialist: een éxtra 
kwaliteitskeurmerk vanuit de NVM. Wanneer 
de aankoop van een nieuwbouwwoning wordt 
overwogen, komt al snel de waardeinschatting 
en later ook de verkoop van de huidige woning 
in beeld. Natuurlijk helpt Delta Makelaars ook 

hier graag bij.

Kopersbegeleiding
Het kopen van een appartement is een bijzondere gebeurtenis waarbij u ook verschillende beslissingen 
heeft te nemen o.a. met betrekking tot de bouw van uw appartement. Begrijpelijk dat u wel eens met vragen 
daarover rondloopt. Met die vragen kunt u, vanaf het tekenen van de koop- aanneemovereenkomst tot en 
met de oplevering van uw appartement, terecht bij het team van kopersbegeleiding van DPB Consult B.V. 
in Barendrecht. Zij informeren u graag verder en willen de vragen beantwoorden die u heeft rondom het 
bouwproces. Het team van kopersbegeleiding zal proberen uw vragen direct te beantwoorden of deze in 

overleg met betrokkenen naar tevredenheid af te handelen.

U zult tijdens het bouwproces geïnformeerd worden over de voortgang. Uiteraard bent u ook welkom op 
de bouwplaats tijdens daarvoor vastgestelde ‘kijkdagen’. U kunt dan met eigen ogen het resultaat zien. 

Ook zal de kopersbegeleiding aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

GEÏNTERESSEERD
IN PROJECT

ZUIDERZICHT?
BouwBusiness

ZuiderZicht is een project van BouwBusiness 
Projecten B.V. Wij van BouwBusiness hebben 
een passie voor het ontwikkelen van woningen 
en appartementengebouwen waarbij woon-
plezier en duurzaamheid voorop staan! Naast 
de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten zoals 
ZuiderZicht zijn wij ook betrokken bij project-
en met bestaande gebouwen die een nieuwe 
bestemming krijgen. Met ambitie en creativiteit 

zijn wij bezig met de toekomst van wonen!

Boogert
Ouderwets vakmanschap en moderne 
technieken gaan bij Boogert hand in hand. 
Inmiddels beschikken we over 130 jaar ervaring 
en dragen we het predicaat Hofleverancier. Wij 
staan voor maatwerk, degelijk bouwen en oog 
voor detail, maar vooral voor samenwerking. 
Met projecten van hoge kwaliteit als resultaat.

Bent u geïnteresseerd in Project Zuiderzicht? 
Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 0180 200 000
Email: welkom@deltamakelaars.nl 

Of kom langs: 
Achterom 60, 2991 CV Barendrecht

DPB Consult B.V. is gevestigd Stockholm 30-32 te Barendrecht.

Delta Makelaars

ZuiderZicht Barendrecht28 ZuiderZicht Barendrecht 29



1. Algemeen
Gelegen in een oase van groen aan 
de Zichtwei te Barendrecht wordt 
appartementengebouw ZuiderZicht 
gerealiseerd. Het door BouwBusiness 
Projecten BV ontwikkelde project bestaat 
uit 19 koopappartementen onderverdeeld 
in:

-   1 appartement type B op de begane 
grond;

-   8 appartementen types B en 8 types C 
op de 1e t/m 4e verdieping;

-   2 appartementen types D (penthouses) 
op de 5e verdieping.

-   Op de begane grond bevinden zich de 
bergingen van de woningen.

Het bouwplan is gelegen op de hoek van 
de Zichtwei en de 3e Barendrechtseweg. 
Deze technische omschrijving heeft 
betrekking op het volledige project. De 
woningen zullen worden gebouwd door 
Bouwbedrijf Boogert B.V.

Adminstratieve bepalingen
Het project wordt gerealiseerd conform 
de bepalingen van het Bouwbesluit zoals 
van toepassing op het moment van de 
aanvraag omgevingsvergunning. Verder 
zijn van toepassing de voorschriften 
van Bouw- en woningtoezicht gemeente 
Barendrecht, de bepalingen van de 
nutsbedrijven en de garantiebepaling 
zoals omschreven in de Garantie en 
Waarborgregeling van Woningborg. Voor 
alle hier genoemde zaken geldt voor de 
toepassing daarvan het tijdstip van de 
aanvraag omgevingsvergunning.

Garantie en waarborgregeling
Het bouwproject valt onder de Garantie- 
en Waarborgregeling Nieuwbouw (2016) 
van Woningborg N.V. te Gouda. Onge-
acht wat in de technische omschrijving 
is bepaald, gelden onverkort de door 
Woningborg gehanteerde en voorge-
schreven regelingen, reglementen en 
standaardvoorwaarden.

2. Kopersinformatie
Voorbehoud verkoopdocumentatie
Deze verkoopdocumentatie is met 
grootste zorg samengesteld. Desondanks 
maken wij een voorbehoud ten aanzien 
van eventuele geringe architectonische, 
bouwtechnische en constructieve 
wijzigingen evenals eventuele afwijkingen 
die kunnen voortkomen uit nadere 
eisen en wensen van overheden en/
of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend.

De inrichtingen van de plattegronden 
en de artist impressies in de 
verkoopdocumentatie zijn een vrije 
impressie van de architect en ontwerper. 
Deze impressies wijken mogelijk af 
van het standaard afwerkingsniveau. 
Aan de impressies, maatvoeringen en 
sfeerplattegronden kunnen geen rechten 
worden ontleend.

3. Technische informatie
Hoogte ligging
Alle hoogten en diepten worden gemeten 
vanuit één punt: het peil P. Het peil 
is de bovenkant van de afgewerkte 
begane grondvloer ter plaatse van de 
hoofdentree. De hoogte van het peil t.o.v 
het toekomstige maaiveld wordt bepaald 
in overleg met de desbetreffende dienst 
van de gemeente Barendrecht.

Grondwerk
De bouwput zal worden ontgraven 
tot voldoende diepte, waarna een 

bodemafsluiter van 10 cm zand zal 
worden toegepast. Het terrein zal 
waar nodig ontgraven worden voor de 
fundering, riolering, kabels en leidingen.

Riolering
De aanleg- en aansluitkosten van de 
riolering zijn bij de koop inbegrepen. 
De riolering wordt uitgevoerd als een 
gescheiden systeem, bestaande uit 
kunststof buizen met bijbehorende 
hulpstukken. De vuilwaterriolering 
wordt aangesloten op het bestaande 
gemeenteriool en de hemelwaterriolering 
wordt afgevoerd op het omliggende open 
water. De rioleringen worden uitgevoerd 
volgens voorschriften en aanwijzingen 
van de gemeente Barendrecht.
De binnen riolering bevat de volgende 
aansluitpunten:

Appartementen
Toilet
-   Het toilet
-   Het fonteintje

Keuken
-   De gootsteen in de keuken
-   De vaatwasser in de keuken

Badkamer
-   De wastafel (badkamer)
-   De douche (draingoot)
-   Het bad (woningtype D)
-   Het toilet (woningtype D grote 

badkamer)

Technische ruimte annex berging
-   De warmtepompinsstallatie
-   De WTW-ventilatie unit
-   De wasmachine/wasdroger

Algemene ruimte begane grond
-   Uitstortgootsteen in de algemene 

werkkast

Bestrating en tuininrichting
Het openbaar gebied waaronder de 
bestratingen bij de hoofdentree en 
algemene deuren, het parkeerterrein 
en de groenvoorzieningen worden door 
de gemeente Barendrecht aangelegd. 
Woningtype B op de begane grond heeft 
een terras bestaande uit bestrating en 
omzoomd door een laag hekwerk.

Funderingen
De fundering bestaat uit een in het werk 
gestorte betonnen fundering op prefab 
beton palen. De afmetingen van de 
palen en het aantal wordt vastgesteld 
op basis van het ter plaatse gedane 
grondonderzoek. In de fundering worden 
de benodigde sparingen t.b.v. invoeren 
van nutsleidingen (water, elektra, 
telefonie en centrale antenne-inrichting) 
opgenomen.

Kruipruimten
Onder de begane grondvloer bevindt 
zich een natuurlijk geventileerde 
kruipruimte. De kruipruimte wordt deels 
toegankelijk gemaakt middels een 
geïsoleerd kruipluik.

Betonwerken
De begane grondvloeren worden 
uitgevoerd in een geïsoleerde 
kanaalplaatvloer. De vloeren van de 
woningen op de verdiepingen, alsmede 
de dakvloer worden uitgevoerd in een 
betonnen (type breedplaatvloer). In de 
verdiepingsvloeren en daken worden de 
nodige leidingen en kanalen in gestort. 
De onderzijde van de vloer van de 
woningen die zich bevinden boven de 
bergingen wordt geïsoleerd. De in het 

skelet verwerkte stalen kolommen en 
liggers worden corrosiewerend en/of 
brandwerend afgewerkt. De balkons en 
de trappen in het trappenhuis worden in 
prefab beton uitgevoerd. De balkons zijn 
voorzien van een antislip profiel.

Gevels
De gevels worden uitgevoerd als 
geïsoleerde spouwmuren. Het buitenblad 
bestaat uit schoon metselwerk. In dit 
buitenblad worden plaatselijk dilatatie-/ 
krimpvoegen opgenomen. Deze worden 
niet verder afgewerkt. In de buitengevels 
worden waar nodig open stootvoegen 
t.b.v. de spouwventilatie toegepast. De 
binnenspouwmuren worden opgetrokken 
uit een kalkzandsteen binnenblad. De 
spouw tussen binnen- en buitenblad 
wordt voorzien van isolatie. Op de 
balkons en terrassen wordt de dichte 
gevel uitgevoerd als geïsoleerde 
houtskeletbouw gevel afgewerkt met een 
gevelbeplating. Aan de binnenzijde wordt 
de muur behangklaar afgewerkt.

Binnenmuren
De dragende binnenwanden worden 
uitgevoerd in kalkzandsteen. De niet 
dragende binnenwanden worden 
uitgevoerd in gibo-binnenwanden 
met een dikte van 70 en 100 mm. 
Leidingschachten worden uitgevoerd in 
kalkzandsteen. De achterwanden van de 
hangende toiletten worden uitgevoerd 
in houten beplating welke met tegels 
worden afgewerkt.

Dakconstructie
De platte daken worden uitgevoerd 
in breedplaatvloeren en voorzien van 
afschotisolatie met voldoende afschot en 
bitumineuze dakbedekking. De terrassen 
van woningtype D, worden afgewerkt 
met keramische tegels op tegeldragers. 
Bij de toegang naar deze dakterrassen 
bevindt zich een opstap.

Buitenkozijnen
In de gevels van de woningen worden 
kunststof kozijnen geplaatst. Ter 
plaatse van de toegang tot balkons en 
terrassen worden kunststof schuifpuien 
toegepast. De kozijnen en ramen worden 
voorzien van isolatieglas en de nodige 
tocht-, sluit-, beglazingsprofielen en 
aftimmerlatten. De te openen ramen in 
de appartementen worden uitgevoerd als 
draai-/kiepraam.
De kozijnen van de hoofdentree, de 
kozijnen van de toegang tot bergingen en 
de kozijnen van de woningentreedeuren 
worden uitgevoerd in hardhout. De 
onderdorpels van het deurkozijn van 
de woningentree, hoofdentree en het 
trappenhuis worden uitgevoerd in 
kunststof of composiet.

Buitendeuren
De voordeurkozijnen van de 
appartementen worden in hout 
uitgevoerd en de voordeuren zijn vlakke 
dichte deuren. Alle entreedeuren worden 
voorzien van scharnieren, slot, sluitkast 
en greepgarnituur in inbraakwerende 
kwaliteit. Het hang- en sluitwerk voldoet 
aan de eisen van ‘Politiekeurmerk 
Veilig Wonen’. De woningen worden 
voorzien van hang- en sluitwerk in 
weerstandsklasse 2 en sloten en cilinders 
met SKG**.

Binnendeuren en binnendeurkozijnen 
in de appartementen
In de appartementen worden 
stalen binnendeurkozijnen en 
opdek binnendeuren toegepast. De 

binnendeurkozijnen en de binnendeuren 
zijn van het type Verdi RZ flex systeem. 
De binnendeuren zijn honingraat gevulde 
binnendeuren. Deze worden voorzien van 
drie stuks scharnieren, waar nodig een 
vrij-bezet slot of loopslot, en deurkrukken.

Beglazing
De glasopeningen in de buitenkozijnen 
van de privé-gedeelten, inclusief die in 
de bewegende delen, worden voorzien 
van blank isolerend dubbel HR++ glas 
met een U-waarde van ten hoogste 1,1 
W/m2K. Daar waar door voorschriften 
is vereist wordt letsel werend glas 
toegepast.

Metaalwerken
Ten behoeve van de opvang van de 
vloer- en gevelconstructies worden daar 
waar nodig stalen lateien en/of kolommen 
aangebracht.

Hekwerken en Balustraden
De balkon-balustraden worden 
uitgevoerd in veiligheidsglas en daar 
waar nodig met een metalen achter-
constructie in nader te bepalen Ral-kleur.

Dakafvoeren en hemelwaterafvoeren
De hemelwaterafvoeren en 
balkonafvoeren worden uitgevoerd in 
kunststof.

Vensterbanken
Alle kozijnen op een borstwering worden 
voorzien van een Natuursteencomposiet 
Bianco C gepolijst (gemêleerd wit) 
vensterbank.

Binnentimmerwerk
Waar nodig worden de binnenzijden 
van de gevelkozijnen afgetimmerd 
met koplatten en/of plaatmateriaal. 
Verder worden de aansluitingen tussen 
constructieonderdelen indien deze 
noodzakelijk zijn voor een correcte 
uitvoering afgetimmerd.

Schilderwerken
Alle houten kozijnen, ramen en deuren 
worden tijdens de bouw behandeld 
met dekkende verfsoorten. De toe te 
passen kleuren en afwerkingssystemen 
zijn, voor zover deze bekend zijn, bij de 
verschillende onderdelen vermeld.

Vloerafwerkingen
De vloeren in de appartementen worden 
van een zwevende anhydriet dekvloer 
voorzien met een dikte van ca. 90 mm 
(incl. isolatie). In de gemeenschappelijke 
ruimtes komt een anhydriet dekvloer.

Vloertegels
In de appartementen zullen de badkamer 
en toilet voorzien worden van keramische 
tegels, afmetingen 330x330 mm recht 
verwerkt, in een nader vast te stellen 
kleur. In de entreehal, lifthal op de 
begane grond en de bergingsgangen 
worden vloertegels aangebracht. In 
de binnenhal wordt over een gedeelte 
van de vloer een schoonloopmat 
aangebracht.

Vloerbedekking
De lifthallen en trapbordessen op de 
verdiepingen zullen worden voor zien van 
vloerbedekking in nader te bepalen kleur.

Wandtegels
In de appartementen zullen de 
badkamers en toilet voorzien worden van 
keramische tegels, in gestapeld verband, 
afmetingen 200x400 mm liggend 
gestapeld verwerkt. De badkamer wordt 
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tot plafondhoogte betegeld, het toilet 
wordt tot 1200 mm +vloer betegeld.

Overige wandafdekking
Appartementen
De overige wanden zullen behangklaar 
worden opgeleverd.

Algemene ruimtes
In de algemene ruimtes zullen de 
wanden afgewerkt worden met fijnkorrelig 
spuitwerk.

Plafonds
In de appartementen zullen de 
plafonds worden afgewerkt met wit 
fijnkorrelig spuitwerk. Het plafond in de 
bergingen op de begane grond en in 
de bergingsgangen wordt voorzien van 
geïsoleerde akoestische vezelbeplating. 
Het plafond in de entreehal en de 
lifthallen wordt afgewerkt met Ecophon 
Akutex FT panelen; De vlakke plafonds in 
de trappenhuizen worden afgewerkt met 
akoestische vezelplaten, kleur wit.

Keuken
De appartementen worden zonder 
keuken opgeleverd. De opstelling zoals 
aangegeven in de brochure betreft 
een suggestie. Wel wordt er standaard 
voorzien in de benodigde aansluitpunten 
zoals omschreven bij de onderdelen 
installaties.

Postkasten
De postkasten zijn onderdeel van de 
gevel van de hoofdentree van het 
gebouw.

Sanitaire voorzieningen
De appartementen worden voorzien van 
de volgende sanitaire voorzieningen: 
-   Appartementen type B en C: 
-   Toilet: Toilet (type LW Street) met 

inbouwreservoir (Geberit) en fonteintje 
(LW Oval);

-   Badkamer: Wastafelmeubel (LW Base) 
met spiegel (LW Como/Iris), verdiepte 
douchehoek met douchegoot en 
handdoekradiator.

Appartement type D:
-   Toilet: Toilet (type LW Street) met 

inbouwreservoir (Geberit) en fonteintje 
(LW Oval);

-   Badkamer 1: Wastafelmeubel (LW 
Base) met spiegel (LW Como/Iris), 
verdiepte douchehoek met douchegoot, 
ligbad LW bad base 180x80, toilet 
met inbouwreservoir (Geberit) en 
handdoekradiator;

-   Badkamer 2: Wastafelmeubel (LW 
Base) met spiegel (LW Como/Iris), 
verdiepte douchehoek met douchegoot, 
en handdoekradiator.

De wastafelkranen-mengkranen en 
de douchethermostaatkranen zijn van 
het type LW base. Al het sanitair is 
uitgevoerd in de kleur wit alsmede het 
wandtegelwerk. U kunt bij de sanitair- en 
tegelshowroom binnen het sanitair-pakket 
kleurkeuzes maken alsmede kunt u tegen 
meerprijs opties toevoegen.

Elektrische installatie
De aanleg- en aansluitkosten van de 
elektrische installatie zijn bij de koop 
inbegrepen. De elektrische installatie, 
zoals op de tekeningen aangegeven en 
aangelegd vanaf de meterruimte, waar 
zich de elektra meter en de groepenkast 
bevindt. De installatie wordt volledig 
conform de NEN1010 en voorschriften 
van het energieleveringsbedrijf getest 
en opgeleverd. Het schakelmateriaal en 
wandcontactdozen zijn van kunststof 
en worden uitgevoerd als inbouwmodel 
in helder wit. Het aantal lichtpunten, 
schakelaars en wandcontactdozen 
worden op de technische 
verkooptekening aangegeven. De 
wandcontactdozen komen op een hoogte 

van ca. 300 mm boven de afwerkvloer 
uitgezonderd van de wandcontactdozen 
bij de keuken opstelplaats, de technische 
ruimte, de badkamer en de meterkast. 
De hoogtes van aansluitpunten voor de 
(inbouw) apparaten in de keukenzone 
worden op de verkooptekening 
aangegeven. Bij de voordeur wordt een 
belinstallatie aangebracht en in diverse 
ruimtes wordt een rookmelder geplaatst.

Naast de aansluitingen voor 
werktuigbouwkundige en sanitaire 
installaties worden de volgende groepen 
aangebracht ten behoeve van:
-   Een groep wasmachineaansluiting
-   Een groep wasdrogeraansluiting
-   Een groep kooktoestel
-   Een groep vaatwasser
-   Een groep combi-oven
-   Benodigde groepen voor algemene 

verlichting en wandcontactdozen.

De levering en aansluiting van armaturen 
binnen de woning en op de balkons 
en terrassen is niet bij de koopsom 
inbegrepen. In de appartementen 
worden, conform verkooptekeningen, 
loze leidingen aangebracht die doorlopen 
tot in de meterkast. De loze leidingen 
worden in de ruimte voorzien van een 
montagedoos. In de appartementen 
worden volgens het Bouwbesluit optische 
rookmelders aangebracht. De optische 
rookmelders worden aangesloten op de 
elektra-installatie en zijn voorzien van een 
back-up batterij.

Centraal antenne installatie (CAI) en 
Telefoonaansluiting
In de woonkamer en de hoofdslaapkamer 
wordt een loze leiding met inbouwdoos 
voor telefoon en Centraal Antenne 
Systeem aangebracht. De voor de 
aansluitingen benodigde contracten 
met kabelexploitant en met het 
telecommunicatiebedrijf zullen door de 
kopers zelf moeten worden afgesloten. 
De aansluitkosten van telefoon en CAI zijn 
niet opgenomen in de koopsom.

Mechanische ventilatie
De appartementen worden voorzien van 
een warmte-terug-win ventilatiesysteem 
(WTW-unit). Deze installatie staat 
opgesteld in de technische ruimte/
berging van het appartement. De 
WTW-unit wordt aangesloten op het 
kanalensysteem dat is aangebracht in 
de bovengelegen betonnen vloeren. 
In de technische ruimte worden de 
kanalen in het zicht gemonteerd. De 
appartementen worden voorzien van een 
mechanische toevoer en mechanische 
afvoer te regelen middels een draadloze 
drie-standenschakelaar. De posities van 
de afzuig- en inblaasventielen zijn op de 
verkooptekening indicatief aangegeven 
en kunnen nog wijzigen. De exacte 
plaats en aantallen zijn afhankelijk van de 
definitieve ventilatieberekeningen.

Er wordt door middel van de WTW-unit in 
de volgende ruimten lucht afgezogen:
-   Woonkamer/keuken
-   Toiletruimte
-   Badkamer

In de volgende ruimten wordt 
voorverwarmde verse lucht ingeblazen:
-   Woonkamer/keuken
-   Slaapkamers

De afzuiging van de lucht in de woning 
vindt doormiddel van plafondventielen 
plaats in de sanitaire ruimten en de 
keuken.

Verwarmingsinstallatie
De verwarming van het privé gedeelte 
geschiedt middels een warmtepomp 
die op een gezamenlijke bodembron 
is aangesloten. Het warmtapwater 
wordt eveneens door de warmtepomp 

opgewekt en in een buffervat (150 liter) 
opgeslagen. De verblijfsruimten worden 
verwarmd middels vloerverwarming als 
hoofdverwarming.

Temperatuurregeling is in de woonkamer 
gesitueerd. De badkamer wordt 
verwarmd middels een elektrische 
handdoekradiator. In de zomer kan in 
beperkte mate worden gekoeld (free 
cooling).

De warmtepomp is van het type Itho 
Daalderop WPU 5G. De warmtepomp en 
geïntegreerd buffervat wordt geplaatst 
in de technische ruimte van de woning. 
De cv-leidingen worden weggewerkt in 
de vloer. De bodemwarmtepomp is erop 
berekend om volgens de eisen van het 
Bouwbesluit de woning te verwarmen, 
bij een gelijktijdige verwarming van alle 
vertrekken met gesloten ramen en deuren 
zonder toepassing van nachtverlaging 
en continue verwarming, tot de volgende 
ruimte-temperaturen:

-   Verblijfsruimten: minimaal 20 °C
-   Verkeersruimte: minimaal 15 °C
-   Toiletruimte: minimaal 15 °C
-   Badkamer: minimaal 22 °C
-   Bergruimte in de woning:  

minimaal 15 °C

De individuele bergingen, bergings-
gangen, algemene ruimten, lifthallen en 
trappenhuizen zijn niet verwarmd.

Koudwaterinstallatie
Vanaf de watermeter in de meterkast 
worden de koudwaterleidingen aangelegd 
naar de onderstaande voorzieningen:
-   Aansluiting (afgedopt) gootsteenkraan 

in de keuken
-    Aansluiting (afgedopt) vaatwasser in de 

keuken
-    De spoelinrichting van de toiletten
-   Fonteintje in de toiletruimte
-   De douchecombinatie
-   Het ligbad (woningtype D)
-   De wastafels in de badkamers
-   De wasmachinekraan in de technische 

ruimte/berging

De watermeter wordt aangebracht 
door het waterleidingbedrijf. Een 
hydrofoorinstallatie in de algemene 
ruimte op de begane grond zorgt 
voor voldoende waterdruk op alle 
verdiepingen.

Warmwaterinstallatie
De warmwaterleiding wordt aangelegd 
vanaf het buffervat van de warmtepomp. 
De warmwaterleidingen worden 
uitgevoerd als geïsoleerde kunststof 
leidingen en voorzien van de nodige 
hulpstukken. Vanaf de warmtepomp 
worden de leidingen naar de volgende 
aansluitpunten gelegd:
-   Aansluiting (afgedopt) gootsteenkraan 

in de keuken
-   De wastafels in de badkamer
-   De douchecombinatie
-   Het ligbad (woningtype D)

Liftinstallatie
Alle woningen zijn bereikbaar met de lift. 
De liftinstallatie wordt geïnstalleerd door 
een erkende liftinstallateur en zal getest 
en volgens alle veiligheidsvoorschriften 
worden opgeleverd. Tevens zal de lift 
groot genoeg zijn om een brancard te 
vervoeren.

Videofooninstallatie
Alle appartementen en penthouses 
beschikken over een videofooninstallatie. 
Vanaf de hoofdentree kan een 
videoverbinding tot stand worden 
gebracht. Vanuit de woning wordt de 
centrale deur ontgrendeld.

Beveiligingsinstallatie
In de appartementen zullen volgens 
de brandweervoorschriften optische 
rookmelders worden geplaatst, 
aangesloten op het lichtnet en voorzien 
van een back-up batterij.

Materialen- en kleurenstaat exterieur
Gevels metselwerk:
Het metselwerk wordt uitgevoerd in 
waalformaat bakstenen. De plint en het 
metselwerk in het entreegebied wordt 
uitgevoerd in de kleur mangaan. Het 
opgaand werk wordt uitgevoerd in een 
gemêleerd zandkleurige steen.

Voegwerk:
De metselspecie wordt in kleur toegepast 
en door deze door te strijken ontstaat 
er kwalitatief hoogwaardig voegwerk. 
De dilatatievoegen in de gevel worden 
kitloos uitgevoerd. Voor de gevel 
in mangaansteen wordt donkere 
metselspecie gebruikt, voor het opgaand 
werk (zandkleurig) wordt een lichtgrijze 
metselspecie toegepast.

Kozijnen, ramen en deuren:
De gevelkozijnen van de appartementen 
worden uitgevoerd in kunststof kozijnen. 
Ter plaatse van de toegang tot 
balkons en terrassen worden kunststof 
schuifpuien toegepast. Op de begane 
grond is de kleur van de kozijnen grijs, 
op de verdieping is de kleur van de 
kozijnen olijfgeel. De kozijnen van de 
hoofdentree, de kozijnen van de toegang 
tot bergingen en de kozijnen van de 
woningentreedeuren worden uitgevoerd 
in hardhout. De kleur van deze kozijnen 
is grijs.

Beglazing:
De gevelkozijnen worden voorzien van 
isolerende dubbele beglazing HR++, 
kleur blank.

Waterslagen:
Onder de raamkozijnen worden aluminium 
waterslagen toegepast in de kleur 
passend bij de kozijnen.

Dakbedekking:
De platte daken worden voorzien van een 
bitumen dakafwerking. De randafwerking 
bestaat uit een metalen daktrim.

Plafond balkons:
De onderzijde van de balkons wordt 
afgewerkt met akoestische panelen 
(heraklith) in de kleur wit.

Vloer balkons:
Prefab beton, wafelmotief, kleur grijs. 
Vloer terrassen 5e verdieping, keramische 
tegels op tegeldragers.

Hemelwaterafvoer:
De hemelwaterafvoeren worden in 
kunststof uitgevoerd kleur grijs.

Buitenruimten appartementen:
De dichte geveldelen worden afgewerkt 
met beplating van het type Rockpanel 
Woods kleur Ebony granite.

Hekwerken:
De balkon-balustraden worden uitgevoerd 
in veiligheidsglas en daar waar nodig met 
een metalen achter-constructie in nader 
te bepalen Ral-kleur.

De kleuren in deze materiaal- en 
kleurenstaat kunnen eventueel nog 
gewijzigd worden.
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