LUXE 2, 3 & 4
KAMERAPPARTEMENTEN
VAN 64 TOT 160 M2

Cadzand-Bad, de perfecte combinatie
tussen rust en vermaak.
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VILLA GRANVILLE IN CADZAND
Ligging en omgeving

De appartementen

In het meest zuidwestelijke puntje van Zeeland, op de grens met België,
ligt aan de voet van de duinen en aan het brede Noordzeestrand de
gezellige badplaats Cadzand-Bad. Met vele kilometers strand en
duinen, met een nieuwe jachthaven en moderne strandpaviljoens,
gelegen naast het prachtige en unieke natuurpark “Het Zwin”, en op
een steenworp afstand van het mondaine Knokke. Steden als Brugge
en Gent liggen op een half uurtje rijden.

De Villa Granville wordt een kleinschalige nieuwbouw villa-residentie
aan de Boulevard de Wielingen 17 in Cadzand-Bad, en bestaat
uit 12 appartementen en 2 penthouses. De architectuur is
puur en stijlvol, kenmerkend zijn de ruime terrassen, grote
erkers, en vele raampartijen, waardoor u optimaal kunt
genieten van het bijzondere licht van Cadzand-Bad. Een
hoogwaardige en luxe afwerking is vanzelfsprekend. De
meeste appartementen hebben zicht op de duinen. In
de ondergrondse parkeerkelder zijn parkings beschikbaar
voor de bewoners; sommige optioneel met berging.

Overdag een verfrissende duik in zee, fietsen door de duinen of in de
vele natuurgebieden in de buurt en in de avond een strandwandeling,
de zonsondergang bewonderen en genieten van de culinaire hoogstandjes.
Zeeuws-Vlaanderen heeft de hoogste dichtheid van toprestaurants.
Liefhebbers van gastronomie en bourgondische levensgenieters
kunnen hier hun hart ophalen!

De luxe appartementen van Villa Granville
beschikken over 1, 2 of 3 slaapkamers en
variëren tussen de 64 m2 en 160 m2.
Prijzen zijn vanaf € 345.000,- excl. kosten.

Belegging / Investering
De vele restaurants weten hoe ze hun gasten moeten verwennen met
creatieve gerechten van al het goede dat zee en land te bieden hebben.
We noemen er een paar: Pure C en Air Republic van Sergio Herman in
Cadzand-Bad, 1880 in Groede, De Kromme Watergang in Hoofdplaat,
Spetters in Breskens, La Trinité in Sluis en zo zijn er nog meer culinaire
hotspots. Ach, gewoon te veel om op te noemen.

Eigenaar zijn van een recreatie-appartement
in de Villa Granville en zelf genieten van het
ultieme vakantiegevoel, is een win-win
situatie: door uw appartement geheel of
gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor de
verhuur, levert het realiseren van uw droom
ook nog eens een aantrekkelijk
rendement op uw investering.
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IMPRESSIE
VOORGEVEL
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IMPRESSIE
RECHTER ZIJGEVEL
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IMPRESSIE
LINKER ZIJGEVEL
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IMPRESSIE
ACHTERGEVEL
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GEVELAANZICHT
VOORGEVEL
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GEVELAANZICHT
ACHTERGEVEL
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GEVELAANZICHT
LINKER ZIJGEVEL
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GEVELAANZICHT
RECHTER ZIJGEVEL
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PLATTEGROND
KELDER

N
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PLATTEGROND
BEGANE GROND
MET TUINEN
Appartement 001

ca. 63 m2

Tuin

ca. 21 m2

Appartement 002

ca. 76 m2

Tuin

ca. 115 m2

Appartement 003

ca. 105 m2

Tuin

ca. 115 m2

Appartement 004

ca. 87 m2

Tuin

ca. 86 m2

N
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PLATTEGROND
BEGANE GROND
APPARTEMENT 0.01
Appartement ca. 63 m2
Terras ca. 21 m2

N
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PLATTEGROND
BEGANE GROND
APPARTEMENT 0.02
Appartement ca. 76 m2
Terras ca. 115 m2

N
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PLATTEGROND
BEGANE GROND
APPARTEMENT 0.03
Appartement ca. 105 m2
Terras ca. 115 m2

N
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PLATTEGROND
BEGANE GROND
APPARTEMENT 0.04
Appartement ca. 87 m2
Terras ca. 86 m2

N
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PLATTEGROND
EERSTE VERDIEPING
APPARTEMENT 1.01
Appartement ca. 68 m2
Terras ca. 5 m2

N
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PLATTEGROND
EERSTE VERDIEPING
APPARTEMENT 1.02
Appartement ca. 76 m2
Terras ca. 12 m2

N
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PLATTEGROND
EERSTE VERDIEPING
APPARTEMENT 1.03
Appartement ca. 105 m2
Terras ca. 12 m2

N

22

Villa Granville • Boulevard de Wielingen 17 • Cadzand-Bad

PLATTEGROND
EERSTE VERDIEPING
APPARTEMENT 1.04
Appartement ca. 90 m2
Terras ca. 6 m2

N
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PLATTEGROND
TWEEDE VERDIEPING
APPARTEMENT 2.01
Appartement ca. 68 m2
Terras ca. 5 m2

N
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PLATTEGROND
TWEEDE VERDIEPING
APPARTEMENT 2.02
Appartement ca. 76 m2
Terras ca. 12 m2

N
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PLATTEGROND
TWEEDE VERDIEPING
APPARTEMENT 2.03
Appartement ca. 105 m2
Terras ca. 12 m2

N
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PLATTEGROND
TWEEDE VERDIEPING
APPARTEMENT 2.04
Appartement ca. 90 m2
Terras ca. 6 m2

N
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PLATTEGROND
DERDE VERDIEPING
APPARTEMENT 3.01
Appartement ca. 130 m2
Terras ca. 23 m2

N

28
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
1. Administratieve bepalingen
Van toepassing zijn:

• Bouwbesluit 2012
• Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) voor de
uitvoering van werken.
Hierin is de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer
geregeld.
2. Indeling van de ruimten benoemd volgens bouwbesluit
De begrippen woonkamer, keuken, slaapkamer etc. worden in het
bouwbesluit niet meer gehanteerd. Onderstaand worden de ruimten
benoemd in combinatie met de begrippen zoals deze in het bouwbesluit worden gebruikt.
Woonkamer			Verblijfsruimte
Keuken				Verblijfsruimte
Slaapkamer			Verblijfsruimte
Badkamer			Badruimte
Toilet				Toiletruimte
Berging			Bergruimte
Hydrofoorruimte		
Onbenoemde ruimte
Ingang / hal			
Verkeersruimte
Meterkast			Meterruimte

3. Brandveiligheidsvoorzieningen

De noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen en vluchtwegen
worden in overleg met de brandweer van de gemeente Sluis en
de Veiligheidsregio Zeeland bepaald en aangebracht conform het
bouwbesluit 2012. Het gebouw wordt voorzien van vluchtweg
verlichting en noodverlichtingsarmaturen ten behoeve van vluchtwegaanduiding. Tevens zal een brandmeld- en ontruimingsinstallatie
worden geïnstalleerd met volledige bewaking en doormelding conform
NEN 2535.

4. Grondwerk

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor de parkeerkelder,
funderingsbalken, vloeren, liftput en (riolering)leidingen, inclusief alle
tijdelijke bouwvoorzieningen. De tuin wordt op hoogte gebracht met
grond die komt van de ontgravingen uit het bouwplan. Overtollige
grond wordt afgevoerd.

5. Riolering

De hemelwaterafvoeren worden middels een schoonwater-riolering
aangesloten op de openbare riolering. De vuilwaterriolering wordt
als gescheiden systeem aangesloten op de gemeentelijke vuilwaterriolering.
De rioleringen worden voorzien van de benodigde hulpstukken,
zoals ontstoppings- en ontluchtingsvoorzieningen, stankafsluiters
en standleidingen.
De aanleg– en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot het rioleringssysteem zijn in de koopsom
inbegrepen.

6. Terreinverharding

Zowel de hellingbaan voor rolstoelgebruik alsmede het pad naar de
entree worden verhardt met betontegels.

7. Huisvuilafval/Vuilcontainers

Er wordt voorzien in een opstelplaats voor huisvuilcontainers ten
behoeve van het huisvuil van de appartementen/

8. Fietsenstalling

Voor de appartementen met een autostaanplaats zonder berging in
de parkeerkelder wordt een gemeenschappelijke fietsenstalling P17
voorzien. Deze zal voorzien worden van een dubbel stopcontact ten
behoeve van het opladen van electrische fietsen.

9. Fundering

Het gebouw wordt gefundeerd op betonnen palen en ringbalken.
Afmetingen, aanlegdieptes en uitvoering van de fundatie geschiedt
conform de opgave van de constructeur en vereist de goedkeuring
van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Sluis.

10. Vloeren

De vloer van de parkeergarage en liftput worden uitgevoerd als in
het werk gestort gewapend beton. De hellingbaan naar de parkeergarage wordt voorzien van beton met traptreden en een warmtenet.
De begane grond vloer wordt uitgevoerd als een massa vloer, voorzien van geïsoleerde zwevende cementdekvloer. Alle appartementen
worden uitgevoerd met massa vloeren en zogenaamde zwevende
cementdekvloeren. Bij dit systeem worden de dekvloeren m.b.v. isolatiemateriaal los gehouden van de constructie, zodat contactgeluid
naar ondergelegen appartementen tot een minimum beperkt wordt.

11. Dragende scheidingswanden

De appartement-scheidende wanden worden in kalkzandsteen
en/of beton uitgevoerd. Indien aanwezig worden de dragende binnenwanden en stabiliteitswanden uitgevoerd in kalkzandsteen en/
of beton en worden waar nodig voorzien van dilatatievoegen. De
binnenspouwbladen van de buitengevels bestaan ook uit kalkzandsteen en/of beton en worden voorzien van isolatie. De dikte
van deze wanden worden bepaald aan de hand van de berekeningen
van de constructeur en volgens de geldende voorschriften.

12. Parkeerkelder

De hoofdinrit en -uitrit wordt voorzien van traptreden en een
elektrische roldeur in een kleur volgens opgave van de architect.
De roldeur wordt elektrisch aangedreven met individuele afstands
bediening. Er wordt per appartement één afstandsbediening aangeleverd.De verlichting in combinatie met noodverlichting wordt
bediend met bewegingsdetectie.

13.Terrassen, balkons en spekbanden

De balkons, terrassen en spekbanden worden uitgevoerd als zijnde
prefab beton in de kleur volgens de keuze en opgave van de architect.

14. Trappen en bordessen

De trap en bijbehorende bordessen in het trappenhuis wordt uitgevoerd in prefab beton en aan de open zijde voorzien van stalen
balustrades; de bovenzijde van de treden wordt voorzien van antislipwafelmotief. Aan de muurzijde worden de trappen voorzien van een
stalen handleuning. Kleur en afwerking volgens opgave architect.
15. Gevels- baksteen metselwerk
De gevels zijn opgebouwd uit een kalkzandsteen binnenspouwblad,
spouwisolatie, een luchtspouw en gemetseld buitenspouwblad;
deze wordt als schoonmetselwerk uitgevoerd in de door de architect gekozen gevelsteen. Het metselwerk wordt uitgevoerd in een
waalformaat baksteen handvorm en vervolgens gekeimd in een
kleur wit met een donkere plint (Belgich hardsteen), alles conform
opgave van de architect.
Daar waar op tekening beplanking wordt aangegeven, zal deze worden uitgevoerd in onderhoudsarm eternit cedral click planchetten,
in een kleur wit, volgens opgave van de architect.

Villa Granville • Boulevard de Wielingen 17 • Cadzand-Bad

29

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
16. Hellende daken

De hellende dakvlakken van het appartementencomplex worden
opgebouwd uit geïsoleerde prefab dakelementen. Isolatiewaarden
conform Bouwbesluit. De bovenzijde van het dak wordt voorzien
van rood-bruin keramische vlakke dakpannen. De dakkapellen en
toren worden belegd met rood-bruin keramische leipannen.

17. Dakbedekkingen plat dak

Het plat dak wordt voorzien van een drukvaste hoogwaardige afschotisolatie met er bovenop een EPDM of gelijkwaardig. Hieronder
wordt een dampremmende folie geplaatst. Isolatiewaarde conform
Bouwbesluit.

18 Goten en hemelwaterafvoeren

De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink. De goten
worden bekleed met zink.

19. Staalconstructies en metaalwerken

Constructief benodigde stalen kolommen en liggers worden waar
nodig thermisch verzinkt uitgevoerd. Constructiedelen die in het
zicht komen worden in kleur afgewerkt. Waar nodig worden stalen
constructieonderdelen brandwerend afgewerkt. Bij de hoofdentree
van het gebouw wordt een afsluitbare postkasten en een bellen
tableau ten behoeve van de deurbelinstallatie en de videofoon
installatie aangebracht

20. Kozijnen, ramen en deuren

Alle kozijnen, ramen en openslaande deuren van de erkers en de
toren worden uitgevoerd in aluminium (Reynaers of gelijkwaardig), in
een zandkleur gemoffeld volgens opgave van de architect. De openslaande delen zijn voorzien van een draai of draai-kiepmechanisme
zoals aangegeven op de tekening.
Aan de buitenzijde zijn de profielen uitgevoerd in een kleur wit of
zandkleur volgens opgave van de architect. Aan de binnenzijde zijn
de profielen uitgevoerd in wit. Alle kozijnen inclusief beglazing worden
daar waar nodig inbraakwerend SKG** uitgevoerd.
De kolommen van de erkers en de toren vanaf 1e verdieping, worden
afgewerkt met hardhouten bekleding in een zandkleur volgens opgave van de architect.
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21. Houten binnenkozijnen en deuren appartementen

De voordeuren van de appartementen worden uitgevoerd in hardhouten binnenkozijnen met stompe houten vlakke deuren voorzien
van spionoog. De uitvoering is brandwerend, geluidwerend en inbraakwerend SKG ** conform de geldende norm en zelfsluitend.
De hoofdentreedeur wordt uitgevoerd als hardhouten buitendeurkozijn met stompe houten deur voorzien van veiligheidsglas en zelfsluitend. De onderdorpels van de entreedeuren worden uitgevoerd
in isostone, kleur antraciet.

De spijlenhekwerken voor de openslaande deuren van de erkers en
toren worden uitgevoerd in een stalen spijlenhekwerk in een zandkleur gemoffeld (geschikt voor kustgebied) volgens opgave van de
architect.

26. Buitentimmerwerk

De buitenbetimmeringen aan binnenzijde van de inpandige terrassen
worden uitgevoerd in eternit cedral click planchetten in de kleur wit
volgens de keuze van de architect.

Alle binnenkozijnen en binnendeuren in de appartementen worden
uitgevoerd in hardhouten kozijnen met houten vlakke stompe deuren
zonder bovenlicht.

De buitenbetimmeringen aan gevels, plafonds, overstekken en dakkapellen worden uitgevoerd met eternit cedral click planchetten in
wit, volgens de keuze van de architect.

22. Toegang parkeerkelder

De boeiboorden zoals voorzien op het plan worden uitgevoerd met
eternit cedral board in kleur wit, volgens opgave van de architect.

De toegang tot de parkeerkelder wordt voorzien van traptreden en
een electrische roldeur, in een kleur volgens opgave van de architect. De betonnen hellingbaan wordt voorzien van een warmtenet.
Aan zowel straatzijde als in de parkeerkelder zal een stoplichtsysteem gekoppeld worden aan de automatische roldeur, bedienbaar
middels draadloze handzenders.

23. Hang- en sluitwerk

De cilindersloten per appartement en de (eventuele) eigen berging
in de parkeerkelder, zijn gelijksluitend met de algemene toegangsdeuren. Een sleutelplan wordt opgemaakt om het aantal sleutels te
beperken en de veiligheid te garanderen.
Per appartement worden 3 sleutels geleverd.
De binnendeurkozijnen zijn voorzien van RVS beslag, kruk, rozet; de
badkamers en toiletten van een vrij en bezet slot.

24. Beglazing

In het appartementengebouw wordt, daar waar nodig, veiligheidsglas toegepast volgens de NEN 3569.
De buitenkozijnen worden voorzien van isolerende blanke beglazing,
HR ++ glas.

27. Vensterbanken appartementen

Onder de kozijnen wordt, bij de kozijnen waar een borstwering
aanwezig is, composiet venstertabletten aangebracht. Keuze uit
meerdere kleuren is mogelijk.

28. Cementdekvloer appartementen

Op de begane grondvloer van het gebouw wordt ten behoeve van
de thermische isolatie een PUR isolatielaag van 100 mm of gelijkwaardig (conform EPC berekening) aangebracht met hierop een
ontkoppelde cementdekvloer van 80 mm.
De vloeren van de appartementen op de verdiepingen worden
afgewerkt met een “zwevende” cementdekvloer dikte 80 mm.
De vloeropbouw voldoet aan de contactgeluidsisolatie-eisen
vanuit het Bouwbesluit.

29. Vloerafwerking appartementen

In de appartementen worden de vloeren van de badkamers en de
toiletruimte betegeld. Voor aankoop van de tegels is een stelpost
opgenomen van € 50,- p.m2 incl. btw.

25. Balustrade balkons en terrassen

Op de terrassen aan de verschillende gevels bestaan de balustrades
uit gelaagd veiligheidsglas tussen aluminium balusters, een en ander
volgens veiligheidsvoorschriften en esthetische vormgeving door de
architect.

30. Vloerafwerking algemene delen

De algemene delen worden voorzien van een vloertegels volgens
opgave architect, inclusief plint.
Ter plaatse van de centrale toegangsdeur op de begane grond wordt
een schoonloopmat aangebracht, ingewerkt in een vloermatkader.
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31. Afwerking wanden en plafonds appartementen

Het wandtegelwerk in de toiletruimte, badkamer/doucheruimte
wordt uitgevoerd in wandtegels tot aan het plafond. Hiervoor wordt
een stelpost voor aankoop van de tegels opgenomen van € 40,p.m2 incl btw.
Alle wanden in de appartementen (m.u.v. berging en hal) worden
behang-klaar uitgevoerd en opgeleverd.
De wanden van de hal en berging worden uitgevoerd en opgeleverd
in wit structuurspuitwerk in een fijne korrel
De plafonds worden naadloos afgewerkt (wegwerken V-naden) en
opgeleverd in wit structuurspuitwerk in een fijne korrel

32. Afwerking wanden en plafonds algemene delen

De plafonds van de algemene delen worden naadloos in wit structuurspuitwerk in fijne korrel uitgevoerd en opgeleverd.
De wanden van de algemene delen worden geheel in een lichte kleur
(gebroken wit) uitgevoerd en opgeleverd.
De wanden van de inkom en traphal naar lift en trappenhuis op de
begane grond en parkeerkelder worden uitgevoerd en opgeleverd in
een licht kleur (gebroken wit) structuurspuitwerk in een fijne korrel.
De wanden worden tot +1000 mm voorzien van tegelwerk.
De plafonds van de inkom en traphal zal uitgevoerd worden
met een systeemplafond.

33. Keukeninrichting

In de koopsom is een post inbegrepen voor het leveren, plaatsen en
aansluiten van de keukeninrichting. Er wordt een keukeninrichting
geleverd in hoogglans wit, zoals indicatief staat weergegeven op de
verkooptekening. Keuze uit andere kleuren is mogelijk. De standaard
keukenopstelling is inclusief Siemens apparatuur of gelijkwaardig:
koelkast met diepvriesvak, vaatwasser, combi-oven, electrische
kookplaat en afzuigkap; geremde kastdeurtjes en lades, keukenmengkraan, afzuigkap, inox spoelbak en houten werkblad (kleur naar keuze).
Tot 60 cm boven het werkblad worden wandtegels aangebracht.
Niet levering en plaatsing van deze standaard keuken geeft een
minderprijs van € 15.000,- (incl. btw) voor de penthouses; € 12.000,(incl. btw) voor de appartementen 003, 103 en 203, en € 9.000,(incl btw) voor de overige appartementen.

34. Waterinstallatie

In de meterkasten van de appartementen wordt een watermeter
geplaatst, vanwaar de waterinstallatie wordt aangelegd naar de
volgende tappunten:
• Opstelplaats wasmachine
• Keukenkraan
• Vaatwasser in de keuken
• Toiletten
• Wasmeubels in badkamers
• Fontein in toilet
• Douche-thermostaatkranen
Een warmwaterinstallatie wordt aangelegd naar de volgende
tappunten:
• Keukenkraan
• Wasmeubels in badkamers
• Douche-thermostaatkranen
In de techniekruimte in de parkeerkelder wordt een drukverhogingsinstallatie (hydrofoor) voorzien voor de opvoer van de waterinstallatie
van de appartementen.
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot water zijn in de koopsom inbegrepen.

35. Sanitair

• Afzonderlijke watertoevoer en -afvoer voor wasmachine in de berging
• In elke badruimte is een inloopdouche voorzien met thermostaatkraan en douchegoot, afgescheiden door een design glazen
douchewand (veiligheidsglas 9 mm), eventueel voorzien van glazen
(schuif)deur zoals op tekening is aangegeven.
• In elke badruimte is een luxe badmeubel met ééngreepsmengkraan, spiegel en verlichting voorzien (enkel of dubbel)
• Het kraanwerk is van het merk HansGrohe of gelijkwaardig
• In de toiletruimte is een hangtoilet en toiletkastje met koudwaterkraan voorzien
• In elk appartement worden de badruimten voorzien van een elektrische design handdoekradiator voor extra comfort

36. Verwarmingsinstallatie met
individuele lucht-warmtepomp

Het energieconcept betreft een individuele lucht-water warmtepomp
aangesloten op een buitenunit op het dak van het gebouw, welke
geschikt is om te gebruiken voor de verwarming op basis van lage
temperatuur, warmtapwaterbereiding middels een warmtapwater
boiler. De warmtepomp met het warmwatervoorraadvat is opgesteld
in de technische ruimte in het appartement. De lucht-water warmtepomp wordt aangestuurd door een hoofdthermostaat in de
woonkamer en bepaalt of er in het gehele appartement verwarmd
(of beperkt gekoeld) wordt. Tevens wordt het appartement voorzien
van een naregeling. Deze naregeling maakt het mogelijk om de temperatuur in de slaapkamers te verlagen ten opzichte van de warmtevraag van de hoofdthermostaat in de woonkamer. In de badkamer
is aanvullend een elektrische designradiator opgenomen om het comfort
extra te vergroten. Voor de verwarming van het appartement wordt
gebruik gemaakt van lage temperatuur vloerverwarming. De leidingen
bestaan uit kunststof buizen die in de cementdekvloer zijn opgenomen. De verdelers van de vloerverwarming zullen in het zicht in
de techniekruimte / inpandige berging worden geplaatst. De verwarmingsinstallatie moet bij een buitentermperatuur van -10 °C,
bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingselementen en bij
gesloten ramen en deuren, de vereiste ruimtetemperaturen behalen
en handhaven volgens de geldende voorschriften.
Te behalen temperatuur in het appartement:
• Hal: 15 ºC
• Toilet: onverwarmd
• Woonkamer / keuken: 20 ºC
• Slaapkamers: 20 ºC
• Badkamer: 22 ºC
(vloerverwarming aangevuld met een elektrische radiator)
• Inpandige berging / technische ruimte: onverwarmd

37. Ventilatievoorzieningen

De appartementen worden voorzien van een gebalanceerde
WTW-installatie met een bovendakse aan-en afvoer. De ventilatieventielen zijn in de plafonds voorzien; de bediening wordt geregeld
in de woonkamer.
Het trappenhuis wordt voorzien van een overdruk-installatie ten
behoeve van het veilig vluchten tijdens calamiteiten.
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38. Elektrische installatie

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische energie zijn in de koopsom
inbegrepen.
Volgens opgave van de brandweer wordt een rookdetectie-installatie voorzien.
De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de geldende
voorschriften met voldoende groepen, benodigde aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar. De leidingen worden weggewerkt en
er wordt inbouwmateriaal toegepast. Uitzonderingen hierop zijn
de meterkast, de berging / technische ruimte in het appartement
en de (eventuele) berging in de parkeerkelder. Hier wordt opbouw
materiaal aangebracht, waardoor de leidingen zichtbaar blijven.
Alle wandcontactdozen worden geaard uitgevoerd.
In de appartementen zijn de volgende schakelaars, stopcontacten,
lichtpunten etc voorzien:
Woonkamer:
•2 lichtpunten enkele richting
•5 dubbele stopcontacten
•1 of 2 CAI-aansluitingen (naar gelang het type appartement)
•Bedieningspaneel videofoon
• Bedieningspaneel ventilatie
• Kamerthermostaat
Keuken:
•1 lichtpunt onder de bovenkasten
•aansluiting kookplaat-afzuigkap-koelkast-vaatwasser-oven
•2 dubbele stopcontacten boven het werkblad
Hal:
•minstens 1 lichtpunt enkele richting
•1 enkel stopcontact
Slaapkamers:
•1 lichtpunt enkele richting
•3 dubbele stopcontacten
•1 CAI-aansluiting
Badkamer:
•1 lichtpunt enkele richting
•1 lichtpunt bij wastafels
•1 dubbel stopcontact bij wastafels
Toiletruimte:
•1 lichtpunt enkele richting
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Berging in appartement:
•1 lichtpunt enkele richting
•4 enkele stopcontacten
Terras:
•1 lichtpunt enkele richting
•1 enkel stopcontact
Bergingen parkeerkelder:
• 1 lichtpunt enkele riching
• 1 dubbel stopcontact (opbouw)
De meterkast bevind zich bij de entree van elk appartement.
Alle appartementen worden voorzien van een videofoon intercom
installatie (incl. kleurenscherm) met electrische deuropener van de
hoofdentreedeur op begane grond
In de gemeenschappelijke verkeersruimten (inclusief parkeerkelder)
wordt een LED verlichting geïnstalleerd. De algemene verlichting
wordt gestuurd door bewegingssensoren. De verlichting bij de hoofdentree wordt geschakeld door middel van een astroklok.
39. Liftinstallatie
Het appartementsgebouw wordt voorzien van een liftinstallatie
merk Kone / ThyssenKrupp of gelijkwaardig. De lift wordt voorzien
van een GSM module ten behoeve van noodmeldingen.
40. Plannen
Alle op de tekeningen of in de technische omschrijving genoemde
maten zijn plus minus maten. De afmetingen van de kolommen en
balken worden vastgesteld door de
constructeur, onder toezicht van de bouwdirectie. Zichtbare balken
en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige leidingen die al of niet vermeld zijn op de plannen.
De aanduiding van de meubilering op de plannen is enkel ten titel
van inlichting, met uitzondering van hetgeen hierboven beschreven
werd.
De verschillen die er zouden kunnen zijn, in min of meer, zullen aangezien worden als veroorloofde afwijkingen. In geen geval kunnen
partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot
schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de
koop te eisen.

Artist-impressions, afbeeldingen en verkooptekeningen zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld. Desondanks zijn deze indicatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
41. Wijziging tijdens de bouw, meer- of minderwerk
De ontwikkelaar kan een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen,
voortvloeiende uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
De ontwikkelaar is echter gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij
uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de
waarde, de kwaliteit, het uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van
het appartement. Deze wijzigingen zullen geen van de partijen recht
geven tot het vragen van verrekening van meer- of mindere kosten.
Indien de koper echter wijzigingen verlangt aan de oorspronkelijke
plannen van zijn appartement, ofwel andere materialen wenst dan
deze beschreven in het hem ter hand gestelde technische omschrijving,
dan zal hij deze veranderingen tijdig aan de ontwikkelaar dienen aan
te vragen, zodat het vastgestelde werkschema niet wordt verstoord.
Indien de ontwikkelaar oordeelt dat hij de gewenste wijzigingen kan
aanbrengen, dan zal hij aan de koper een kostprijsberekening voorleggen. Dit document zal voor de aanvang van de gewenste wijzigingen voor akkoord door de koper dienen ondertekend te zijn. Deze
wijzigingen kunnen leiden tot een verlenging van de uitvoeringstermijn met gevolg voor de datum van oplevering.
In de technische omschrijving, worden stelposten opgenomen voor
werken, materialen en/of installaties. De stelposten stemmen overeen met de handelswaarde van desbetreffende werken, materialen
en/of installaties. Deze stelposten die op schriftelijk bevel van de
koper niet worden uitgevoerd, gebruikt of geplaatst, zullen voor het
equivalent van 70 % in mindering gebracht worden van de koopsom.
Indien op verzoek van de koper(s) een wijziging wordt aangebracht
en deze wijziging niet voldoet aan het bouwbesluit, kan dit door de
ontwikkelaar worden geweigerd. Indien de wijziging dan toch wordt
uitgevoerd is de ontwikkelaar hiervan gevrijwaard en kan hier niet
aansprakelijk voor worden gesteld. Voor de oplevering is het de koper niet toegestaan werken te laten uitvoeren door derden of door
zichzelf.
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42. Facturen
Na de ondertekening van de koop – aanneemovereenkomst
ontvangt u verschillende facturen:
1. Grondfactuur: dit is een factuur voor aankoopprijs voor de grond
2.Termijnfactuur: in de koop – aanneemovereenkomst is een termijnschema opgenomen. Afhankelijk van de voortgang van de
bouw ontvangt u volgende termijnfacturen:
Termijn 1 – 10 %
zodra met de bouw van het gebouw een
				
aanvang is gemaakt (grondwerk ten behoeve
			
van de fundering meegerekend)
Termijn 2 – 10 %
zodra de ruwe laagste vloer klaar is
Termijn 3 – 15 %
zodra de ruwe vloer van het privé gedeelte 		
			klaar is
Termijn 4 – 15 %
zodra het buitenspouwblad van het
			
privé gedeelte is aangebracht
Termijn 5 – 20 %
zodra het dak van het gebouw waterdicht is
Termijn 6 – 10 %
zodra de dekvloeren aangebracht zijn
Termijn 7 – 10%
zodra het pleisterwerk en/of spuitwerk in het
			
privé gedeelte zijn aangebracht
Termijn 8 – 10%
bij de oplevering van het privé-gedeelte, mits
			
het privé gedeelte op redelijke wijze
				
bereikbaar is (te betalen voor oplevering)
3.Ten slotte kan er sprake zijn van boeterente, na te late betaling.
Deze rente wordt u bij de laatste termijnfactuur in rekening gebracht. Boeterente kan u voorkomen door de facturen te betalen
binnen de gestelde betaaltermijn. Deze termijn staat vermeld op
de betreffende factuur.
4.Meerwerk en/of minderwerkfactuur: op deze factuur wordt het
saldo van het meer- en /of minderwerk waarvoor u opdracht heeft
gegeven in rekening gebracht. De eventuele facturen voor meeren/of minderwerk kunt u op dezelfde manier behandelen als een
termijnfactuur. Bij een minderwerkfactuur (credit) mag u het
creditbedrag verrekenen met de opleverfactuur.
Voor alle facturen (dus ook voor het meer- en/of minderwerk en
eventuele boetefacturen) geldt dat de betaling bij de ontwikkelaar
binnen moet zijn voordat de sleutel wordt overhandigd.
43. Bezoek bouwplaats
Tijdens de bouwperiode mag de bouwplaats in verband met de veiligheidsvoorschriften niet betreden worden door onbevoegden. De bezoeker,
toekomstige koper of koper hebben dus geen toegang tot de bouwplaats.
Om de vorderingen op de werf van dichtbij te kunnen volgen, zullen wij u in
de gelegenheid stellen om onder begeleiding het werk te bezichtigen. Het
bezoek aan de bouwplaats gebeurt steeds op eigen risico.

44. Verzekeringen
Tijdens de bouw zijn alle appartementen verzekerd tegen de risico’s
van brand- en stormschade. Na de oplevering of overdracht dient te
Vereniging van Eigenaren (VVE) te zorgen voor een opstalverzekering.
45. Materialen en onderhoudsperiode
De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor wijzigingen aan de
technische omschrijving aan te brengen of bepaalde materialen
en voorzieningen te vervangen door gelijkwaardige. De onderhoud
speriode duurt drie maanden na de oplevering. Gedurende deze
periode kunt u melding maken van eventuele gebreken, waarna zo
spoedig mogelijk tot herstel zal worden overgegaan.
De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte algemene en gedeeltelijke zetting kan voordoen alsmede een eventuele uitzetting. Onder
gebreken worden daarom niet verstaan, zaken die veroorzaakt door
wisselende temperaturen en vochtigheidsgehalte, zoals krimpscheurtjes in het pleisterwerk en gebreken die bij oplevering geconstateerd
hadden kunnen worden. Noch de ontwikkelaar, noch de architect,
noch de aannemer kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.
46. Vereniging van Eigenaren
Als koper van een appartement wordt u automatisch lid van de
zogenaamde “Vereniging van Eigenaren”. De rechten en plichten die
hierdoor ontstaan worden opgenomen in de splitsingsakte, welke
bij het notariële transport aan iedere eigenaar wordt overhandigd.
De vereniging is belast met het beheer en onderhoud van het gehele gebouw. Alle kosten die hiermee samenhangen worden uit de
gemeenschappelijke gelden besteed. De kosten zijn onder andere
de kosten van de opstalverzekering, WA verzekering huiseigenaren,
rechtsbijstandsverzekering, administratie, onderhoud aan gemeenschappelijke installaties, onderhoudscontracten, schoonmaken gemeenschappelijke ruimten en ramen, gemeenschappelijk water en
elektragebruik, onderhoud gemeenschappelijk buitenterrein, klein
onderhoud en reserveringen voor groot onderhoud. Hiertoe wordt door
de leden maandelijks een bedrag, genaamd servicekosten, gestort.
Het bestuur van de VVE wordt samengesteld uit de leden. De uitvoerende taak berust bij een administrateur, die daartoe door de vereniging benoemd is. Tot de taakstelling van de administrateur behoort
onder meer het organiseren van onderhoud aan de installaties, het
afsluiten van verzekeringen, het opstellen van een jaarlijkse begroting
van servicekosten en het beheren van de servicegelden. De gemeenschappelijke bouwdelen en algemene ruimten van het gebouw zijn
gemeenschappelijk eigendom van de appartementseigenaren.

47. Opleveringsprognose
De aanvang van de bouwwerkzaamheden wordt voorzien in de
eerste helft van 2022.
De oplevering van de appartementen wordt voorzien voor einde
2023 – begin 2024.
Naarmate de bouw vordert kunnen opleverprognoses gedetailleerder worden aangegeven. Deze prognose is niet bindend, maar is
bedoeld om u op de hoogte te houden van de voortgang van werk.
48. Oplevering en sleuteloverhandiging
De ontwikkelaar bepaalt de definitieve opleverdatum. Minimaal
twee weken voor de oplevering, deelt de ontwikkelaar schriftelijk
de definitieve opleverdatum mee aan de koper.
Tijdens deze oplevering zal er overgegaan worden tot de opmaak
van een proces verbaal dat ondertekend zal worden door de partijen.
Dit proces-verbaal zal de geconstateerde onvolkomenheden vastleggen. Getracht zal worden om deze onvolkomenheden te verhelpen
alvorens u de sleutel van uw appartement ontvangt. Inmiddels hebt
u de eindafrekening ontvangen. Als u aan uw financiële verplichtingen
heeft voldaan, ontvangt u bij oplevering de sleutels van uw appartement.
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