42 prachtige

APPARTEMENTEN
in Eureka buurt Lelystad

LEVENSLOOPBESTENDIG & ENERGIEZUINIG

Luxe, comfort & veiligheid
In de Eurekabuurt, een toplocatie in een parkachtige

De appartementen kenmerken zich door de zeer

setting realiseren wij binnenkort 3 woontorens van elk

riante binnenruimtes, te weten onder andere:

12 appartementen met half inpandig balkon van ruim

een woonkamer/ keuken van circa 42 m², 44 m² of 60 m²,

10 m² en 11 m² en elk 2 penthouses met een dakterras

twee slaapkamers en een ruime badkamer, welke voorzien

van circa 70 m².

is van een tweede toilet.

Luxe, comfort en veiligheid zijn enkele kernwoorden,

Elk appartement heeft een schitterend terras van ruim

als ook sociale cohesie en aandacht voor elkaar.

10 m² of 11 m², de penthouses hebben een dakterras van
circa 70 m². Uiteraard beschikt elk appartement over een

Na de start bouw van 6 blokken van 4 kwadrantbungalows,

berging op de begane grond, onder het gebouw, waar zich

wordt direct gestart met de bouw van de appartementen.

ook de eigen parkeerplaats bevindt.

In de Eurekabuurt komen geen andere gebouwen te staan,
het blijft een wijk op zich.

De appartementen zijn heel compleet en worden
zeer duurzaam gebouwd. De appartementen zijn

De ligging van deze groene wijk is zeer gunstig, vlakbij

levensloopbestendig en worden drempelloos uitgevoerd,

winkelcentrum Tjalk, winkelcentrum Palazzo en het

mede hierdoor zijn ze rolstoel toegankelijk. Ook zijn

Stadscentrum met het NS station. Ook vlakbij het

de appartementen energiezuinig en voorzien van

ziekenhuis Sint Jansdal. De uitvalswegen zijn direct

vloerverwarming. De woningen beschikken over een

bereikbaar via de Zuigerplasdreef ter hoogte van de

prachtige, ruime en complete badkamer, welke voorzien is

Geldersedreef te Lelystad.

van een douche, wastafel en tweede toilet.
Het sanitair is van het merk Villeroy & Boch.

Eureka Huis realiseert 42 appartementen in een geheel

2

eigen wijk met gelijkgestemden. De wijk ligt in een

Op het eigen terrein bevinden zich voorts een rotonde en

bijzonder mooie en groene setting en wordt aan 3 kanten

eigen weg met 26 parkeerplaatsen, uitsluitend bestemd

omsloten door fietspaden.

voor de eigen bezoekers.
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Een uniek concept
De Eurekabuurt in Lelystad is niet zomaar een project, het is een
uniek concept, ontstaan uit de vraag naar luxe, comfortabele en
betaalbare appartementen en éénlaags woningen en de wens van
55 plussers naar een onderhoudsarme, energiezuinige woning die
past bij de eisen en wensen van deze tijd.
Een wijk in een parkachtige omgeving en toch zeer dicht bij de

Ontwikkelaar

Aannemer

Architect

Makelaars

benodigde voorzieningen:
Zowel het centrum van Lelystad, winkelcentrum Palazzo,
winkelcentrum Tjalk en het ziekenhuis zijn op fiets- en zelfs op
loopafstand te bereiken.
Aandacht voor elkaar en sociale cohesie zijn zaken die zich vanzelf in
deze wijk gaan ontwikkelen. Voor gezamenlijke initiatieven bij de
bungalows is rekening gehouden op het gemeenschappelijke terrein.
Een jeu de boulesbaan wordt aangelegd en een gezamenlijke moestuin
of siertuin kan direct worden gerealiseerd.
Meer initiatieven kunnen met de gemeente Lelystad worden besproken.
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Notaris
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Ligging

Lelystad
Het mooie, kloppende



hart van ons land

Lelystad is centraal gelegen in Nederland, een bijzonder groene

Heerlijk wonen in Lelystad geeft je rust en ruimte, waardoor

gemeente aan het water, met o.a.:

een hoog leefklimaat wordt bereikt. Schone lucht, schone
grond en schoon water kenmerken deze ruime groen opgezette

Het Markermeer, met Nederlands nieuwste natuurgebied, de

stad.

Marker Wadden met ongerepte natuur, een paradijs voor vele
vogelsoorten en waterdieren. Het IJsselmeer, een walhalla

De bereikbaarheid is ook zeer goed te noemen:

voor watersportliefhebbers. Lelystad beschikt over meerdere

Met de auto via de A6 binnen een kwartier in Almere, ook

jachthavens en stranden.

Amsterdam, Amersfoort en Utrecht zijn binnen handbereik.
Harderwijk bereik je in 20 minuten en Enkhuizen in dezelfde

Het natuurpark, de Oostvaardersplassen en de vele parken

tijd.

in Lelystad zelf zijn allemaal heel goed bereikbaar o.a. met de
fiets, over de vele prachtige fietspaden die dwars door en om

Lelystad beschikt over een Intercity Centraal station, met

Lelystad zijn aangelegd.

treinen naar Noord, Midden en Zuid Nederland. Ook wordt
nog steeds gewerkt aan de opening van Lelystad airport.

Batavia Stad, het bekendste outlet center van Nederland en
luchtvaartmuseum Aviodome trekken jaarlijks miljoenen
bezoekers.

Situatie
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Gebouwen
Als u de 3 appartementsblokken vanaf de rotonde nadert, valt het oog
direct op de parkeerplaatsen en bergingen onder de gebouwen. Ook de
grote balkons trekken meteen de aandacht, terwijl ook de 3 gebouwen
een schitterende uitstraling hebben, met grote raampartijen, strakke
lijnen en mooie materialen. Kortom dit is toparchitectuur.

Appartementen

Vanaf de rotonde gaat u linksom naar de entree van het gewenste

Er komen 3 appartementstypes, te weten: type Roos, groot 85m² en

gebouw, hier treft u een grote deur aan met ernaast de mooie

10 m² terras, type Iris, groot 90 m² en 11 m² terras en type Jasmijn

brievenbussen en het bellentableau. Eenmaal binnen bevindt u

(penthouse), groot 112 m² en 70 m² dakterras. Alle appartementen

zich in een ruime hal, voorzien van een mooie tegelvloer met grote

beschikken over een ruime hal, een ruime tot zeer ruime badkamer,

droogloopmat. Rechtdoor kunt u zowel rechts- als linksom naar de

welke van vloer tot plafond betegeld is en beschikt over een douche,

lift. Hier bevindt zich ook het dubbele trappenhuis, uitgevoerd als

wastafel en tweede toilet. Het sanitair is van Villeroy & Boch.

wokkeltrap voor extra veiligheid en links en rechts daarvan een deur

Ook beschikken alle appartementen over 2 slaapkamers en een

naar de parkeerplaatsen en de bergingen. Heel erg fijn dat u altijd

riante woonkamer van respectievelijk 42 m², 44 m² of 60 m².

droog van en naar de bergingen en de auto kunt gaan.
Elk appartement heeft meerdere raampartijen voorzien van een
Als u op één van de verdieping bent, staat u op een prachtige

draaikiepraam en een schuifpui, allemaal in kunststof uitgevoerd

tapijtvloer. De gang op de eerste, tweede en derde verdieping geeft

en allemaal van vloer tot plafond.

toegang tot 4 appartementen, 2 van het type Roos en 2 van het type

De penthouses hebben 3 draaikiepdeuren en 4 schuifpuien,

Iris, de gang van de vierde verdieping tot 2 penthouses van het type

ook allemaal in kunststof en ze geven allemaal toegang tot

Jasmijn.

het dakterras.
Alle appartementen zijn drempelloos uitgevoerd en hebben
vloerverwarming en er is steeds een ideale opstelplaats voor de
keuken bedacht. Voor elk appartement is op de begane grond onder
het gebouw een berging en eigen parkeerplaats gerealiseerd, zodat
men droog van en naar de berging of auto kan komen.
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Appartementen type Roos

Roos
slaapkamer

Appartementen type Roos hebben een vloeroppervlak van circa 85 m², bestaande uit een adembenemende woonkamer
van circa 42 m² met een enorm uitzicht en een schitterend half inpandig balkon van ruim 10 m², hetgeen een geweldige
toegevoegde waarde geeft aan het toch al zo prachtige appartement. In de verste hoek van de woonkamer is een riante
opstelplaats voor de keuken bedacht.

Voorts zijn er twee slaapkamers
en een ruime badkamer voorzien
van douche, wastafel en tweede
toilet. Het appartement is
vloerverwarmd en drempelloos, waardoor het gelijk
levensloopgeschikt is. Wat opvalt
zijn de raampartijen en schuifpui
van vloer tot aan het plafond,
hetgeen een prachtige lichtinval
waarborgt. Alle draaiende
ramen worden uitgevoerd in
draaikiep. Kortom dit is een top
appartement.
Alle appartementen hebben
een eigen parkeerplaats onder
het gebouw, daar bevinden zich
tevens de buitenbergingen, zodat
u altijd droog van en naar de
berging of auto kunt gaan.
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Roos
woonkamer
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Roos
Plattegrond

Bouwnummer 1, 5, 9, 15, 19, 23, 29, 33 en 37.

Roos
Plattegrond

Bouwnummer 3, 7, 11, 17, 21, 25, 31, 35 en 39.

(gespiegeld)
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Appartementen type Iris

Iris
balkon

Appartementen type Iris hebben een vloeroppervlak van circa 90 m², bestaande uit een prachtige woonkamer van
circa 44 m² met een geweldig uitzicht en een fenomenaal, deels inpandig hoekbalkon van ruim 11 m², wat dit type
appartement maakt tot het perfecte appartement.

In de hoek van de kamer is een ruime
opstelplaats voor de keuken gemaakt,
waardoor deze woonkamer op veel
verschillende manieren kan worden
ingericht. Tevens zijn er twee slaapkamers
en een ruime badkamer voorzien van
douche, wastafel en tweede toilet.
Het appartement is vloerverwarmd
en drempelloos, waardoor het gelijk
levensloopbestendig is. Wat opvalt zijn de
raampartijen en schuifpui van vloer tot
aan het plafond, hetgeen een prachtige
lichtinval waarborgt. Alle draaiende
ramen worden uitgevoerd in draaikiep.
Kortom dit is een geweldig appartement.
Alle appartementen hebben een eigen
parkeerplaats onder het gebouw, daar
bevinden zich tevens de buitenbergingen,
zodat u altijd droog van en naar de berging
of auto kunt gaan.
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Iris
woonkamer
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Iris
Plattegrond

Iris
Plattegrond
Bouwnummer 2, 6, 10, 16, 20, 24, 30, 34 en 38.

Bouwnummer 4, 8, 12, 18, 22, 26, 32, 36 en 40.

(gespiegeld)
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Jasmijn
woonkamer

Penthouse type Jasmijn
Penthouses type Jasmijn hebben een vloeroppervlak van circa 112 m² en
bestaat uit een heerlijke, ruime tweede slaapkamer met draaikiepdeur
naar het dakterras en een grote hoofdslaapkamer, voorzien van een
schuifpui met toegang tot het dakterras, een zeer ruime badkamer
voorzien van douche, wastafel en tweede toilet, ook voorzien van een
draaikiepdeur naar het terras. Voorts een ruime berging met opstelplaats
voor wasmachine en droger. En natuurlijk een heerlijk verrassende
Z woonkamer van circa 60 m² met maar liefst 3 schuifpuien en een
draaikiepdeur, wat deze living heerlijk licht maakt. Op een ideale plek is
een schitterende opstelruimte voor de keuken gemaakt, waardoor heel veel
ruimte ontstaat om het penthouse op verschillende manieren in te richten.
Alle schuifpuien en deuren komen uit op het bijzonder fijne dakterras van
circa 70 m², een heerlijke plek om met vrienden en/of familie gezellig te
loungen en vanwege de rondgang aan 3 zijden is er altijd wel een plek in de
zon of schaduw te vinden.
Het penthouse is vloerverwarmd en drempelloos, waardoor het gelijk
levensloopgeschikt is. Dit is een penthouse voor de rest van uw leven.
Alle penthouses hebben een eigen parkeerplaats onder het gebouw, daar
bevinden zich tevens de buitenbergingen, zodat u altijd droog van en naar
de berging of auto kunt gaan.
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Jasmijn
eethoek

Jasmijn badkamer
20
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Jasmijn
Plattegrond

Jasmijn
Plattegrond
(gespiegeld)

Bouwnummer 13, 27 en 41.
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Bouwnummer 14, 28 en 42.
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Jasmijn
terras

Renvooi
Elektra en benamingen
plafondlichtpunt
wandlichtpunt
wandlichtpunt (buiten)
rookmelder
schakelaar
serieschakelaar
schakelaar /wandcontactdoos gecombineerd
bedieningsschakelaar mechanische ventilatie
wandcontactdoos
dubbele wandcontactdoos
dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht
thermostaat
UTP aansluitpunt t.b.v. internet/tv
drukknop t.b.v. belinstallatie
belinstalatie (schel)
mechanische ventilatie plafondafzuigpunt
mechanische ventilatie wandafzuigpunt
mechanische ventilatie box
stadswarmte installatie
buitenkraan
aansluitpunt wasemkap
aansluitpunt vaatwasser
aansluitpunt koelkast
aansluitpunt magnetron
aansluitpunt kooktoestel
opstelplaats wasmachine
opstelplaats droger
kruipluik
natuurlijke ventilatie
hemelwaterafvoer
stadswarmte unit
vloerverwarming verdeler
videofoon installatie
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Materialen
betonconstructie
gevel metselwerk cellenbeton
binnenwanden kalkzandsteen
houtskeletbouw wand
isolatiemateriaal
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Voorgevel
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Linker zijgevel

Achtergevel

Rechter zijgevel
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P

14, 28, 42

P

13, 27, 41

P

P

12, 26, 40

11, 25, 39

P

10, 24, 38

P

9, 23, 37

P

8, 22, 36

P

7, 21, 35

P

6, 20, 34

Bouwblok A, bnr. 2, 6, 10
Bouwblok B, bnr. 16, 20, 24
Bouwblok C, bnr. 30, 34, 38

Bouwblok A, bnr. 4, 8, 12
Bouwblok B, bnr. 18, 22, 26
Bouwblok C, bnr. 32, 36, 40

Bouwblok A, bnr. 1, 5, 9
Bouwblok B, bnr. 15, 19, 23
Bouwblok C, bnr. 29, 33, 37

Bouwblok A, bnr. 3, 7, 11
Bouwblok B, bnr. 17, 21, 25
Bouwblok C, bnr. 31, 35, 39

P

5, 19, 33

P

4, 18, 32

BERGING BERGING BERGING
1, 15, 29

2, 16, 30

3, 17, 31

BERGING

BERGING

4, 18, 32

14, 28, 42

P

3, 17, 31

P

BERGING BERGING BERGING BERGING BERGING
5, 19, 33

BERGING
10, 24, 38
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6, 20, 34

7, 21, 35

8, 22, 36

2, 16, 30

9, 23, 37

P

1, 15, 29

BERGING BERGING BERGING
11, 25, 39

12, 26, 40

13, 27, 41

Begane grond

1e / 2e / 3e verdieping

29

30

1e, 2e, 3e verdieping (basis)

1e, 2e, 3e verdieping (basis)

Bouwblok A, bnr. 1, 5, 9
Bouwblok B, bnr. 15, 19, 23
Bouwblok C, bnr. 29, 33, 37

Bouwblok A, bnr. 2, 6, 10
Bouwblok B, bnr. 16, 20, 24
Bouwblok C, bnr. 30, 34, 38
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1e, 2e, 3e verdieping (basis)

1e, 2e, 3e verdieping (basis)

Bouwblok A, bnr. 3, 7, 11
Bouwblok B, bnr. 17, 21, 25
Bouwblok C, bnr. 31, 35, 39

Bouwblok A, bnr. 4, 8, 12
Bouwblok B, bnr. 18, 22, 26
Bouwblok C, bnr. 32, 36, 40
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4e verdieping (basis)
34

Bouwblok A, bnr. 13
Bouwblok B, bnr. 27
Bouwblok C, bnr. 41

4e verdieping

Bouwblok A, bnr. 14
Bouwblok B, bnr. 28
Bouwblok C, bnr. 42

Bouwblok A, bnr. 13
Bouwblok B, bnr. 27
Bouwblok C, bnr. 41
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Technische omschrijving Nieuwbouw 42 appartementen te Lelystad d.d. 21-01-2021
De 42 appartementen zijn verdeeld over 3 blokken, in
ieder blok zijn 14 appartementen gesitueerd. Deze 14
appartementen zijn verdeeld in 3 types, te weten:
- type Roos, groot ca. 85 m² en ca. 10 m² terras.
- type Iris, groot ca. 90 m² en ca. 11 m² terras
- type Jasmijn, groot ca. 112 m² en 70 m² dakterras.
Belangrijk is dat de appartementen worden uitgevoerd
conform de EPG berekeningen waarbij uitgangspunt is
een EPC= 0,4. De appartementen worden aangesloten op
stadswarmte en worden gasloos uitgevoerd.

1. Indeling van de woning
Het gebruiksoppervlak bestaat uit:
- hal/entree/garderobe (verkeersruimte);
- meterkast;
- toilet (toiletruimte);
- woonkamer/keuken (verblijfsruimte);
- slaapkamers (verblijfsruimte);
- badkamer (badruimte);
- berging / cv – ruimte (technische ruimte).

2. Maatvoering
De op de tekeningen aangegeven maten zijn circa
maten in millimeters en tussen de wanden/vloeren
gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige
wandafwerking, plinten aftimmering etc. Ondanks de
nauwkeurige afwerking van de details, constructies,
maatvoering materialen, en dergelijke kunnen er
afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu vermelde
gegevens. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot
verrekening. Aan de in de tekening gemeten maten
kunnen geen rechten worden ontleend.

4e verdieping (basis)
Bouwblok A, bnr. 14
Bouwblok B, bnr. 28
Bouwblok C, bnr. 42
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5. Riolering

8. Parkeervoorziening

De riolering wordt uitgevoerd in pvc. Het systeem is
een gescheiden stelsel welke wordt aangesloten op de
gemeentelijke riolering.
In de appartementen worden afvoerleidingen
aangelegd naar alle lozingstoestellen in de keuken, het
toilet, de badkamer, de opstelplaats voor wasmachine
en de condens-afvoer van de cv-installatie. Het
rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van
ontstoppingsmogelijk-heden

Onder het appartementengebouw is een stallingsruimte
gesitueerd. Voor elk appartement is 1 parkeerplaats
beschikbaar. Deze zijn net als de bergingen, welke
ook onder het appartementengebouw zijn gesitueerd,
gekoppeld aan een appartement.
Verder zijn er 26 parkeerplaatsen gesitueerd langs de
toegangsweg naar de appartementengebouwen.

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden
uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is.
Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van
ontstoppingsmogelijkheden.
Aansluitingen op riolering in appartementen:
- 1 st. aanrecht
- 1 st. vaatwasser
- 1 st. toilet in badkamer
- 1 st. douche
- 1 st. toilet
- 1 st. fontein
- 1 st. wastafel in badkamer
- 1 st. wasmachine
Aansluiting op riolering van algemene ruimtes:
- 1 st. uitstortgootsteen in werkkast
- 1 st. afvoerpunt bij hydrofoor installatie

6. Hemelwaterafvoer
De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het
gescheiden rioleringssysteem.

3. Peil van de woning

7. Bestratingen / beplantingen

Het peil -p- van de woning, waar alle hoogtematen van
gemeten worden, is de bovenkant van de afgewerkte
bouwkundig begane grondvloer. De juiste maat wordt
bepaald in overleg met de Gemeente Lelystad.

Opgenomen worden de verhardingen onder en rondom
het appartementengebouw conform de situatietekening
zoals opgenomen in de verkoopbrochure.

4. Grondwerk

9. Funderingen
Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde
grondonderzoek wordt een fundering toegepast, die
bestaat uit gewapend betonnen funderingsbalken
en poeren. Alle funderingsconstructies worden
overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de
constructeur uitgevoerd.

10. Hoofddraagconstructie
De hoofddraagconstructie van het gebouw bestaat uit
prefab betonnen kolommen en wanden op de begane
grond. De begane grondvloer onder het centrale
entreegedeelte en onder de bergingen is een prefab beton
geïsoleerde plaatvloer. De lift put wordt uitgevoerd in
gewapend beton.
Overige deel wordt bestraat met klinkerbestrating.
De 1e verdiepingsvloer bestaat uit in het werk gestorte,
versterkte stroken welke gezamenlijk met de 1e
verdiepingsvloer in het werk worden gestort op een prefab
betonnen schil vloer (zgn. breedplaatvloer). De 2e, 3e en 4e
verdiepingsvloer worden uitgevoerd als geprefabriceerde
breedplaatvloeren. De vloeren (plafonds van de woningen)
zijn aan de onderzijde voorzien van V-naden.
De liftkern is opgetrokken in kalkzandsteen evenals de
dragende wanden op de verdiepingen.
De dakvloer wordt uitgevoerd in een plaatvloer van
gasbeton. Daar waar nodig wordt een opvangconstructie
van staal aangebracht.

Ook de ontsluiting via rotonde naar de doorgaande weg zal
worden aangelegd.

Voor het ontgraven van de bouwput, de aanleg van de
funderingen en dergelijke worden de nodige grondwerken
verricht. De tuinen worden afgewerkt met, uit de
ontgraving verkregen, uitkomende grond.
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11. Gevels

Hang en sluitwerk
Alle draaiende delen in de buitenkozijnen worden waar
nodig voorzien van hang- en sluitwerk die voldoen
aan de eisen uit het bouwbesluit. Alle profielcilinders
in de buitendeuren zijn per woning gelijksluitend.
Alle draaiende ramen worden geplaatst als draaikiep
uitvoering.

aantal voorbereidingen worden getroffen zoals kleine
gaatjes vullen, stofvrij maken en een sterk zuigende
ondergrond voorbehandelen. De meterkast wordt
onafgewerkt opgeleverd. De plafonds worden voorzien
van spackspuitwerk, waarbij de V-naden in het zicht
blijven. Dit geldt ook voor de plafonds in de centrale hal
en gangzones.

19. Keuken

De buitengevels worden deels uitgevoerd in een
buitengevelisolatiesysteem gecombineerd met een
houten gevelbekleding waardoor het gebouw een
duurzame, eigentijdse uitstraling verkrijgt, conform de
impressies.

15. Binnendeurkozijnen

Wand- en vloertegels

20. Trappen

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in
fabrieksmatig afgelakte stalen opdek binnendeurkozijnen
v.v. bovenlicht en een afgeslankte bovendorpel.
Alle bovenlichten worden v.v. glas met uitzondering van
het bovenlicht boven de meterkastdeur en bergingsdeur,
deze wordt v.v. een gelakt paneel.

De wand- en vloertegels worden aangebracht in de
volgende ruimten:

De trappen in het trappenhuis worden uitgevoerd in
prefab beton.
Langs de trappen worden metalen traphekken en
leuningen aangebracht.
Buiten op de balkons worden metalen hekwerken
aangebracht met een vulling van glas.

Voor de isolatie van de gevels, de uitwendige
scheidingsconstructie, wordt isolatie van voldoende dikte
toegepast, welke zorgt voor een Rc-waarde van de gevel
van Rc=4,5 m²K/W.
De bergingen worden bekleed met houten gevelbekleding
in een natuurlijke tint conform de gevelbekleding welke
in de gevels van de appartementen worden opgenomen.

12. Plafond stallingsruimte
Onderzijde van de 1e verdiepingsvloer, ofwel het plafond
van de stallingsruimte wordt uitgevoerd met een
houtwolcement beplating, kleur naturel.

De binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakte
vlakke opdek binnendeuren geplaatst en voorzien van
aluminium deurbeslag.
Onder de deuren worden géén (stof)dorpels aangebracht.

13. Daken
De daken van het appartementengebouw worden
v.v. afschotisolatie welke wordt bedekt met een
bitumineuze dakbedekking. De warmteweerstand van
de dakconstructie zal een Rc-waarde hebben van 6,0
m²K/W. T.b.v. het verkrijgen van een dakterras worden
betonnen dakterrastegels aangebracht.
Op het dak worden PV panelen geplaatst.

16. Binnenwanden

14. Gevelkozijnen, ramen en deuren

De dekvloeren in de appartementen worden voorzien
van een zandcementdekvloer. De dikte is 70 mm. In de
dekvloer worden leidingen opgenomen, er mag in de
dekvloer absoluut niet gehakt, gespijkerd of geboord
worden. Er worden voor de appartementen, in verband
met keuzevrijheid geen vloerplinten geleverd.

De buitenkozijnen worden vervaardigd van kunststof
gevelkozijnen v.v. de benodigde draaiende delen. De
buitenkozijnen worden v.v. HR++ beglazing. Ook worden
de buitendeurkozijnen voorzien van een kunststof
onderdorpel.
De voordeurkozijnen en deuren van de appartementen
én ook de kozijnen en deuren in de algemene ruimtes
worden uitgevoerd in hardhout.
Het kozijnen in de centrale c.q. hoofdentree wordt een
aluminium kozijn v.v. automatische schuifdeuren. In
dit kozijn zal het postkasten-, bellentableau worden
geïntegreerd.

De niet –dragende binnenwanden worden uitgevoerd
in zgn. lichte scheidingswanden, verdiepingshoge
cellenbetonelementen, conform de eisen in het
Bouwbesluit.

17. Plafond-, wand – en vloerafwerking
Dekvloeren

De diverse ruimten in de appartementen worden
uitgevoerd met vloerverwarming. Er wordt geadviseerd
een vloerbedekking te kiezen die geschikt is voor de
geleiding van vloerverwarming. Vraag dit ook na bij uw
leverancier van de vloerbedekking.

Stukadoorwerk
Alle wanden in de woningen, met uitzondering van de
meterkast en de betegelde wanden, worden behangklaar
opgeleverd, niveau 3 volgens Technisch Bureau Afbouw.
Voordat de koper gaat behangen moet er nog wel een
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Toilet
- Wandtegels (afmeting 200x400mm) kleur wit,
voegkleur zilvergrijs, hoogte tot circa 1.400mm.
- Vloertegels (afmeting 300x300mm) kleur grijs,
voegkleur grijs.

Badkamer
- Wandtegels (afmeting 200x400mm) kleur wit,
voegkleur zilvergrijs, hoogte tot plafond. Vloertegels
(afmeting 300x300mm) kleur grijs, voegkleur grijs.
De vloertegels in de douchehoek worden uitgevoerd
als mozaïek tegels zodat het afschot goed en netjes
aangebracht kan worden richting doucheput.
Alle inwendige hoeken en aansluitingen op kozijnen
worden gekit. Uitwendige hoeken worden v.v. een
tegelprofiel, kleur wit.
Indien afwijkende wand- en vloertegels uitgezocht
worden dan zie onderstaande.

Vloerafwerking
In het trappenhuis van de begane grond en in de
gangzones en in het trappenhuis op de verdiepingen
wordt een voerbedekking aangebracht. De gang van
de centrale hal naar de lift en het trappenhuis wordt
voorzien van tegels 60x60 cm.

18. Badkamer en wc
Indien u aanpassingen of een andere badkamer wenst
dan de standaard badkamer, dan kunt u bij de firma Raab
Kärcher te Emmeloord terecht. Tegen meerprijs kunnen
zij aan veel van uw wensen tegemoet komen, welke dan
tijdens de bouw uitgevoerd kunnen worden.

Standaard wordt de woning zonder keuken geleverd.
Optioneel kan dit worden verzorgd, zie hiervoor de
basiskeuzelijst meer-en minderwerk.
De aansluitpunten worden aangesloten conform
aangegeven in deze brochure met bijhorende tekening
basiswoning v.v. elektra.

21. Beglazing en schilderwerk
De buitenkozijnen, ramen en deuren worden v.v.
isolerende beglazing, HR++.Alle overige, niet genoemde
glasopeningen worden v.v. blank glas en waar nodig
gelaagde beglazing.
Houten betimmeringen in en ook de houten kozijnen
van de algemene ruimtes en bergingen worden v.v.
schilderwerk. Verder wordt er geen schilderwerk
aangebracht.

23. Waterinstallatie
Koudwaterleiding
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de
watermeter, geplaatst in de meterkast. De water-leiding
is bij de watermeter afsluit- en aftapbaar. Tappunten
voor koud water worden voorzien bij:
- keuken (t.b.v. keukenkraan en vaatwasser)
- toilet
- fonteinkraan in het toilet
- toilet in badkamer
- wastafel in de badkamer
- douchemengkraan in de badkamer
- opstelplaats voor een warmwatertoestel
in de berging
- wasmachinekraan in de berging
Tevens wordt er een aansluiting verzorgd in de
algemene ruimte naar de werkkast:
- 1 st. uitstortgootsteen in werkkast

- een porseleinen wandcloset met bijbehorend
spoelreservoir en bedieningspaneel
- een kunststof zitting met deksel
- een porseleinen fontein met verchroomde bekersifon
aangesloten op een afvoer weggewerkt in de muur
- een verchroomde fonteinkraan

De badkamer bestaat uit:
- een thermostatische douchemengkraan
- een doucheglijstangcombinatie
- een afvoerputje aangelegd in een verdiepte
tegelvloer
- een porseleinen wastafel met verchroomde
bekersifon, afvoer weggewerkt in de muur;
- een verchroomde wastafelmengkraan
- een spiegel
- een porseleinen wandcloset met bijhorend
spoelreservoir en bedieningspaneel
- een kunststof zitting met deksel

Warmwaterleiding
Vanaf de opstelplaats voor stadswarmte worden
aansluitpunten t.b.v.
warmwatertappunten aangelegd naar:
- keuken (keukenkraan)
- douchemengkraan in de badkamer
- wastafelkraan in de badkamer

22. Behangwerk
De woningen worden niet voorzien van behangwerk
maar de wanden worden, voor zover niet voorzien
van structuurspuitwerk, zogenaamd “behangklaar”
opgeleverd. De verkrijger dient er rekening mee te
houden dat, alvorens er kan worden behangen er
voorbereidende werkzaamheden moeten worden
verricht zoals het verwijderen van kleine oneffenheden,
stofvrij maken en voorbehandelen van sterkzuigende
ondergronden.

De toiletruimte bestaat uit:

Alle waterleidingen zullen zoveel mogelijk in de
vloer worden verwerkt waarbij goed rekening wordt
gehouden met voorschriften aangaande legionella.
Vanaf de close up boiler naar de mengkraan van de
uitstortgootsteen in de algemene werkkast wordt een
warmwaterleiding aangebracht.

24. Sanitair
Het sanitair wordt standaard geleverd van het fabricaat
Villeroy & Boch in de kleur wit. De verchroomde kranen
worden aangebracht van het fabricaat Hansgrohe.

In de algemene werkkast van de centrale hal wordt
een uitstortgootsteen geplaatst v.v. close up boiler en
mengkraan.

25. Centrale verwarming
De appartementen worden aangesloten het
stadswarmte netwerk van het energiebedrijf. Vanaf
de warmtewisselaar in de stadswarmtekast in de
appartementen wordt de vloerverwarmingsverdeler
gevoed.
Er wordt rekening gehouden met het kunnen
behalen van onderstaande ruimtetemperaturen bij
een buitentemperatuur < -10 graden Celsius en een
windsnelheid < 5 m/sec. Het warmte afgiftesysteem
betreft een laagtemperatuur verwarming systeem
middels vloerverwarming.
-

woonkamer:
keuken:
hal:
slaapkamers:
badkamer
toilet
berging

22°C
22°C
15°C
18°C
24°C
15°C
15°C
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26. Elektrische installatie

Woonkamer/keuken

Slaapkamer 2

Lift

31. Schoonmaken

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de
meterkast en verdeeld over een aantal groepen naar de
diverse aansluitpunten. De installatie wordt uitgevoerd
volgens het centraaldozensysteem. De leidingen worden
voor zover mogelijk weggewerkt in de wanden en
vloeren, behalve in de bergruimtes en de meterkast.

- 3 x lichtpunt (centraaldoos) op enkele schakelaar
- Penthouse 1 x lichtpunt op enkele schakelaar extra
- 1 x schakelaar gecombineerd met enkele
wandcontactdoos
- 4 x een dubbele wandcontactdoos
- Penthouse 3 x dubbele wandcontactdoos extra
- 1 x UTP aansluiting t.b.v. internet/tv
- Penthouse 1 x dubbele, spatwaterdichte
wandcontactdoos op dakterras
- 2 x dubbele wandcontactdoos boven aanrechtblok
- 4 x een enkele wandcontactdoos (t.b.v. koelkast,
afzuigkap, vaatwasser en magnetron)
- Een perilex kookgroep (2 x 230V groep gecombineerd)
- 1 x aansluitpunt thermostaat en CO2 meter van
mechanische ventilatie
- 1 x bedieningsschakelaar MV
- 1 st. buitenwandlichtpunt op balkon/dakterras v.v.
schakelaar
- 1 x videofoon

- 2 x dubbele wandcontactdoos
- Lichtpunt (centraaldoos) op enkele schakelaar
gecombineerd met enkele wandcontactdoos

- 1 st. aansluitpunt t.b.v. lift
- 1 st. aansluitpunt noodverlichting

De hele woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd.

Wandcontactdozen, schakelaars en dergelijke worden
uitgevoerd in kunststof inbouw. De hoogte van de
wandcontactdozen worden:
- Wandcontactdozen woonkamer en slaapkamers
300 mm +
- Wandcontactdozen gecombineerd met schakelaars
1.050 mm +
- Wandcontactdozen boven aanrechtblad
1.250 mm +
- Wandcontactdoos wasmachine
1.250 mm +
- Wandcontactdoos t.b.v. een lichtpunt in een
wasemkap
2.250 mm +
- Wandcontactdozen overige en schakelaars
1.050 mm +
- Aansluitpunt buitenverlichting
2.000 mm +
Alle verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes in
en onder het gebouw wordt middels LED verlichting
uitgevoerd.

Badkamer
- 1 x dubbele wandcontactdoos
- Lichtpunt (centraaldoos) op enkele schakelaar
- 1 x wandlichtpunt achter spiegel op enkele schakelaar

- 2 x lichtpunt (centraaldoos) op wisselschakeling met 2
schakelaars
- Penthouse heeft een extra wisselschakelaar
- 1 x een enkele wandcontactdoos naast lichtschakelaar
- Rookmelder op lichtnet

Meterkast
- 1 x een dubbele wandcontactdoos
- Draadloze deurbelinstallatie
- Standaard groepenkast v.v. aarding bestaande uit 8
groepen

Stadsverwarmingskast

- 1 x dubbele wandcontactdoos
- een lichtpunt (centraaldoos) op enkele schakelaar
gecombineerd met enkele wandcontactdoos
- 4 x enkele wcd t.b.v. wasmachine, droger,
vloerverwarming en ventilatieunit

Gevel

Slaapkamer 1
- 3 x dubbele wandcontactdoos
- Lichtpunt (centraaldoos) op enkele schakelaar
gecombineerd met enkele wandcontactdoos
- 1 x UTP aansluiting t.b.v. internet/tv
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Overdekt parkeren
- 6 st. lichtpunten v.v. 6 st. armaturen geschakeld op
schemerschakelaar

Buitenbergingen
- 1 x schakelaar met lichtpunt. Deze schakelaar is
gecombineerd met een enkele wandcontactdoos.
De berging wordt gevoed vanuit de meterkast in de
woning.

Rookmelder
De woningen zijn voorzien van een rookmelder die zijn
aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.
In de algemene ruimtes, ofwel in de centrale hal, in het
trappenhuis en in de gangzones worden voldoende
lichtpunten met armaturen aangebracht. Tevens worden
er volgens de eisen gezorgd voor de aanleg van voldoende
noodverlichtingsarmaturen

- Iedere buitenberging wordt v.v. 1 st. lichtpunt en v.v.
1 st. armatuur geschakeld op lichtschakelaar

1. De op tekening aangegeven maatvoeringen
zullen uiteraard zo nauwkeurig mogelijk worden
aangehouden. Deze maten kunnen afwijken
(door bijvoorbeeld het verwerken van natuurlijke
materialen op een ambachtelijke wijze) en geven
geen aanleiding tot klachten of weigering van de
oplevering.
2. Indien tekeningen en technische omschrijving
strijdig zijn dan is de technische omschrijving
maatgevend. Tekst gaat voor tekening.
3. Zoals reeds vermeld wordt er onder andere gewerkt
met natuurlijke materialen, die ambachtelijk worden
verwerkt.
4. Tip: de eerste periode is er bouwvocht in uw
woning aanwezig. Dat kan er voor zorgen dat er
verkleuringen of vocht- en schimmelplekken op het
behang komen. Om dit te beperken, kunt u het beste
regelmatig matig stoken en tegelijk goed ventileren
totdat het meeste vocht is verdampt.

27. Mechanische ventilatie
De ventilatie van de woning geschiedt middels
natuurlijke toevoer en CO2 gestuurde afvoer.
E.e.a. conform een berekening conform de
eisen in Bouwbesluit. De afzuigpunten zijn
voorzien van ventielen . In de woonkamer is een
bedieningsschakelaar ten behoeve van de regeling van
het systeem aangebracht.
Onder de binnendeuren een spleetopening van ca. 20 á
30 mm ten opzichte van de bovenkant cement dekvloer

28. Telecommunicatievoorzieningen
Berging algemeen

- Lichtpunt (centraaldoos) op enkele schakelaar

- 1 st. lichtpunt v.v. 1 st. armatuur geschakeld op
lichtschakelaar
- 1 st. aansluitpunt t.b.v. hydrofoor
- 1 st. dubbel wandcontactdoos algemeen

- 1 x buitenlichtpunt op balkon/terras

- 1 x een dubbele wandcontactdoos

Toilet

- 1 st. lichtpunten v.v. 1 st. armaturen geschakeld op
bewegingsmelder
- 3 st. wandcontactdozen t.b.v. oplaadpunt scootmobiel

Hydrofoorruimte (n.t.b.)
Berging

Buiten berging
Hal

Belangrijk:
Opstelplaats scootmobielen

- 1 st. lichtpunt en v.v. 1 st. armatuur geschakeld op
lichtschakelaar
- 2 st. dubbele wandcontactdoos algemeen
- 1 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. boiler

Meterkast
- 1 st. groepenkast v.v. aarding met de benodigde
groepen en aardlekschakelaars
- 2 st. dubbele wandcontactdoos algemeen

Ter voorbereiding op de aansluiting op het telefoonnet
en de centrale antenne-inrichting is een mantelbuis
opgenomen als invoer in meterkast.

29. Zonnepanelen
Het aantal zonnepanelen wordt aangepast aan de
uitkomst van de EPC berekening conform Bouwbesluit.

30. Aansluitingen stadswarmte/water/elektra
De zogenaamde aansluitkosten voor het verkrijgen van
water/elektra/warmte zijn opgenomen in de VON-prijs.
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Kleur- en materialenstaat exterieur

Kleur- en materialenstaat interieur

Omschrijving

Materiaal

Kleur

Omschrijving

Materiaal

Kleur

Gevels algemeen
Gevelbekleding bergingen
Gevelbekleding accentvlakken
Gevelbekleding balkon app 1, 3
Gevelbekleding app 13, 14

EPS isolatie v.v. stucwerk
Verticale gevelbekleding
Verticale gevelbekleding
Verticale gevelbekleding
Verticale gevelbekleding

Wit, RAL 9010
Lichtbruin RAL 8003
Lichtbruin RAL 8003
Lichtbruin RAL 8003
Lichtbruin RAL 8003

Kozijnen appartementen algemeen
Kozijnen/pui balkon app 1, 3
Kozijnen/pui balkons overig
Kozijnen app 13, 14
Kozijnen bergingen
Kozijn toegang berging gang
Kozijnen hoofdentree
Kozijnen trappenhuis
Kozijnen kasten
Entreekozijnen appartementen

Kunststof
Kunststof
Kunststof
Kunststof
Hout
Hout
Hout
Hout
Hout
Hout

Antraciet bi-bu RAL 7021
Lichtbruin bi-bu RAL 8003
Antraciet bi-bu RAL 7021
Lichtbruin bi-bu RAL 8003
Lichtbruin bi-bu RAL 8003
Antraciet bi-bu RAL 7021
Antraciet bi-bu RAL 7021
Wit, RAL 9010
Wit, RAL 9010
Wit, RAL 9010

Binnenkozijnen
Binnendeuren
Vloertegels
Wandtegels
Sanitair
Schakelmateriaal

Stalen (montage)kozijnen
Boarddeur (opdekdeur)
Keramisch
Keramisch
Keramisch
Kunststof

Wit
Wit
4 kleuren volgens bemonstering
Wit volgens bemonstering
Wit
Wit

Ramen appartementen algemeen
Ramen app 13, 14

Kunststof
Kunststof

Antraciet bi-bu RAL 7021
Lichtbruin bi-bu RAL 8003

Deuren balkon app 1,3
Deuren balkons overig
Deuren app 13, 14
Deuren bergingen
Deuren hoofdentree
Deur toegang berging gang
Deuren trappenhuis
Deuren kasten
Entreedeuren appartementen

Kunststof
Kunststof
Kunststof
Hout, v-groef
Aluminium/glas
Hout/glas
Hout
Hout
Hout

Lichtbruin bi-bu RAL 8003
Antraciet bi-bu RAL 7021
Lichtbruin bi-bu RAL 8003
Lichtbruin bi-bu RAL 8003
Antraciet bi-bu RAL 7021
Antraciet bi-bu RAL 7021
Wit, RAL 9010
Wit, RAL 9010
Wit, RAL 9010

Privacy scherm
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Hemelwaterafvoeren
Hemelwaterafvoeren bgg

Zink
Staal

Naturel
Naturel

Waterslagen alg
Waterslagen app 13, 14
Dakrand
Dakrand app 13, 14
Dakbedekking
Tegels dakterras
Balkons prefab
Hekwerken

Staal/aluminium
Staal/aluminium
Staal/aluminium
Staal/aluminium
Bitumen
Betontegels
Beton
Glas/metaal

Antraciet, RAL 7021
Lichtbruin, RAL 8003
Antraciet, RAL 7021
Lichtbruin, RAL 8003
Zwart
Grijs
Grijs
Helder/antraciet RAL 7021

Prefab beton kolommen
Plafond stallingsruimte
Plafond buiten app 1, 3
Plafond buiten app

Beton
Houtwolcementplaat
Verticale gevelbekleding
Overig plaatmateriaal

Grijs
Wit, RAL 9010
Lichtbruin RAL 8003
Wit, RAL 9010

Trappen
Traphekken

Beton
Staal, lamellen

Grijs
Wit, RAL 9010

In verband met het gebruik van verschillende materialen is kleurverschil mogelijk.
N.B. onder “wit” wordt een wittint verstaan. De kleur wit van de materialen kan per fabrikant verschillen.
De kleuren in dit schema zijn bepaald door de architect ter goedkeuring van de welstandscommissie.

Afwerkstaat appartementen
Ruimte

Vloer

Wanden

Plafonds

Hal
Toilet
Woonkamer/keuken
Meterkast
Badkamer
Slaapkamers
Berging/CV

Cementdekvloer
Vloertegels
Cementdekvloer
Cementdekvloer (onafgewerkt)
Vloertegels
Cementdekvloer
Cementdekvloer

Behangklaar
Wandtegels tot ca. 1.400 mm
Behangklaar
Onafgewerkt
Wandtegels tot plafond
Behangklaar
Behangklaar

Structuurspuitwerk
Structuurspuitwerk
Structuurspuitwerk
Onafgewerkt
Structuurspuitwerk
Structuurspuitwerk
Structuurspuitwerk

Afwerkstaat algemene ruimtes
Ruimte

Vloer

Wanden

Plafonds

Centrale hal

Cementdekvloer v.v. vloertegels
en schoonloopmat
Tapijt
Tapijt
Cementdekvloer (onafgewerkt)

Structuurspuitwerk

Structuurspuitwerk

Structuurspuitwerk
Structuurspuitwerk
Onafgewerkt

Structuurspuitwerk
Structuurspuitwerk
Onafgewerkt

Trappenhuis
Gangen/verkeersruimtes
Meterkast

Opties
Wij hebben een aantal standaard opties opgenomen in een optielijst c.q. meerwerklijst. Het betreft de lijst:
- Basiskeuzelijst meer- en minderwerk
Graag aangeven welke opties u graag opgenomen wilt hebben.

Wijzigingen voorbehouden.
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Ontwikkelaar

Architect

Aannemer

Bouwbedrijf Roos is Bouwgarant aannemer
BouwGarant is het grootste keurmerk van
de bouw in Nederland, al 25 jaar doen zij
er alles aan om u zekerheid te bieden als u
gaat bouwen. De zekerheid van een goed
bouwbedrijf, een degelijke klachtregeling en een sterk
garantieproduct. Zie voor meer informatie bouwgarant.nl.

Zekerheid met het BouwGarant-keurmerk

Notaris

Makelaars

Het BouwGarant-keurmerk biedt zekerheid bij uw
nieuwbouw. De aannemer moet over de juiste diploma’s
en verzekeringen beschikken en voldoen aan eisen op het
gebied van vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid.
Alle bouwbedrijven worden, ook als zij al aangesloten zijn,
regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie.
De Nieuwbouwgarantie biedt extra zekerheid bij de bouw
van uw woning of appartement. U bent verzekerd tegen de
grootste financiële risico’s. Bijvoorbeeld als uw aannemer
failliet gaat of bij gebreken die niet worden opgelost.

Hulp als er toch iets mis gaat

Disclaimer
De informatie in deze brochure is met de nodige zorgvuldigheid
samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid
of anderszins, danwel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten
en oppervlakten, alsmede getoonde afbeeldingen zijn indicatief
en hieraan kunnen ondanks de nagestreefde zorgvuldigheid geen
rechten worden ontleend.

Ondanks alle goede voorbereidingen kan er tijdens een
bouwproject altijd iets misgaan. Komt u er zelf met uw
aannemer niet uit, dan fungeert Bouwgarant als vangnet.

NHG? Dan is de Nieuwbouwgarantie verplicht
De Nieuwbouwgarantie van BouwGarant valt onder het
keurmerk van de Stichting Garantiewoning. Als u een
hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor
een nieuwbouwwoning af wilt sluiten, is een garantie met dit
keurmerk een vereiste.

