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Ameide

ZEVEN EXCLUSIEVE APPARTEMENTEN

Riant en comfortabel wonen 

met fantastisch uitzicht op de rivier



ameide

De eerste tekenen van een plek die later aange

duid zou worden als Ameide dateren alweer van

ruim duizend jaar geleden. Op hoger gelegen

delen in de Rijndelta werden nederzettingen ge

bouwd. Door de strategische ligging groeide het

dorp uit tot een pleisterplaats voor handelaren en

kooplui. Dankzij deze functie kreeg Ameide rond

1300 stadsrechten, dat het ruim twee eeuwen later

echter weer verloor tijdens de Hoekse en Kabel

jauwse twisten.

Tegenwoordig wordt nog steeds liefdevol gesproken

over ‘het stedeke’ Ameide. En niet zonder reden,

want de dorpskern bevat prachtige historische ge

bouwen die getuigen van een rijk verleden, zoals het

stadhuisje uit 1644 en de patriciërswoningen aan de

Voorstraat. Naast deze historie springt natuurgebied

de Zouweboezem in het oog, gelegen in de directe

omgeving van het dorp. Dit moeraslandschap, dat is

ontstaan dankzij bloei van griend en rietteelt, is één

van de belangrijke kleine vogelgebieden van Neder

land en trekt een grote variatie aan water en moe

rasvogels.

Tussen Utrecht en Gorinchem ligt een landschap dat zich niets lijkt aan te trekken
van de drukte van het hart van het land. In dit polderlandschap ervaar je nog

uitgestrekte vergezichten over land of rivier die zich in ieder seizoen anders aan u
presenteren. Wonen in deze omgeving betekent permanent genieten.

Riant wonen 
met een fantastisch 

uitzicht over 
de rivier
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De Loswal 
aan de Lek
met zicht op
Ameide, 
geschilderd
door P.A. 
de Hoon.
(Historische
Vereniging
Ameide en
Tienhoven)
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Lekdijk

Prominent op de Lekdijk, mét het fantastische uitzicht op de rivier,

wordt dit statige project gerealiseerd. Na verhuizing van het

gevestigde landbouwmechanisatiebedrijf ontstond een mooie kans

voor het realiseren van dit gebouw. De locatie ligt aan de entree van

het dorp, aan de rand van het karakteristieke oude centrum van

Ameide. Aan de bocht in de rivier de Lek, biedt deze ligging garantie

op een indrukwekkend schouwspel van scheepvaart, pleziervaart en

de mooie Hollandse luchten! 

De voorzieningen als winkels, gezondheidscentrum, en dergelijke,

zijn op korte afstand van de locatie gelegen. 
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Het gebouw
De dubbele hoofdentree bevindt zich aan de

voorzijde (noordzijde) van het gebouw, voorzien

van een fraaie omlijsting.  Via de hoofdentree is

de centrale hal bereikbaar, waaraan de

voordeuren van de appartementen zijn gelegen.

De centrale hal en de bergingen en

parkeerplaatsen in het souterrain zijn zowel via

de lift als het trappenhuis bereikbaar. 

Ondergronds parkeren
In het souterrain zijn de bergingen alsmede de

parkeerplaatsen gelegen. Voor ieder

appartement is een eigen afsluitbare berging en

een parkeerplaats beschikbaar.

Het gebouw bestaat uit 4 lagen, met in totaal 

7 appartementen. Het souterrain voor de

bergingen en parkeerplaatsen. Op de begane

grond bevinden zich 3 appartementen, op de 

1e verdieping zijn eveneens 3 appartementen

gelegen, op de 2e verdieping is de penthouse

als 7e appartement gelegen. 

Appartementen
Elk appartement is voorzien van comfortabele

vloerverwarming en heeft een ruim balkon,

waarbij optioneel de mogelijkheid bestaat om

deze (inpandig) verder te vergroten. De

appartementen op de begane grond zijn als

extra voorzien van openslaande deuren, naar

een terras op dijkniveau.

SCHAAL 1:200
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Het gebouw is een ode aan de historische bebouwing aan de Voorstraat en de Dam te
Ameide. Fraaie herenhuizen geven daar blijk van de rijke historie van het stadje Ameide. De
diverse gevelelementen van de genoemde herenhuizen zijn verwerkt in deze nieuwbouw in

oude stijl. O.a. wisselende baksteenkleuren, fraaie kroonlijsten bovenaan de gevels,
passende kozijnverdeling, keramische pannen en sierlijke rollagen boven de kozijnen geven

het pand onmiskenbaar cachet !



Voorgevel �noord�

gevels

Achtergevel �zuid�Rechterzijgevel �west�

Linkerzijgevel �oost�
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parkeren/bergingen
Parkeerkelder
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PARKEER KELDER                                           EERSTE VERDIEPING

BEGANE  GROND                                                TWEEDE  VERDIEPING

In het souterrain zijn de bergingen
alsmede de parkeerplaatsen
gelegen. Voor ieder appartement is
een eigen afsluitbare berging en
een parkeerplaats beschikbaar.
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appartement 1 & 2
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PARKEER KELDER                                           EERSTE VERDIEPING

BEGANE  GROND                                                TWEEDE  VERDIEPING

• Woonkamer en open keuken ca. 44 m2

• Inpandig balkon ca. 7 m2

• Hoofdslaapkamer ca. 15 m2 en 
2 extra slaapkamers van 9 m2 en 7 m2

• Badkamer met douche, wastafel, 
ligbad en toilet

• Separate toiletruimte in de hal
• Separate kast voor CV en opstelplaats

wasmachine / droger

• Privé berging en privé parkeerplaats in
het souterrain

• Openslaande deuren naar terras aan
voorzijde van gebouw

• Gehele woning voorzien van
vloerverwarming

• Energiezuinig met energielabel A+++ 



appartement 2
Eerste verdieping

• Woonkamer en open keuken ca. 49 m2

• Inpandig balkon ca. 7 m2

• Hoofdslaapkamer ca. 15 m2 en 
2 extra slaapkamers van 9 m2 en 7 m2

• Badkamer met douche, wastafel, 
ligbad en toilet

• Separate toiletruimte in de hal
• Separate kast voor CV en opstelplaats

wasmachine / droger

• Privé berging en privé parkeerplaats in
het souterrain

• Openslaande deuren voorzien van frans
balkon aan voorzijde van gebouw

• Gehele woning voorzien van
vloerverwarming

• Energiezuinig met energielabel A+++ 
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appartement 3 & 4



appartement 3
Begane grond

• Woonkamer en open keuken ca. 44 m2

• Inpandig balkon ca. 7 m2

• Hoofdslaapkamer ca. 15 m2 en 2e

slaapkamer van 15 m2

• Badkamer met douche, wastafel, 
ligbad en toilet

• Separate toiletruimte in de hal
• Separate kast voor CV en opstelplaats

wasmachine / droger

• Privé berging en privé parkeerplaats in
het souterrain

• Openslaande deuren naar terras aan
voorzijde van gebouw

• Gehele woning voorzien van
vloerverwarming

• Energiezuinig met energielabel A+++
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PARKEER KELDER                                           EERSTE VERDIEPING

BEGANE  GROND                                                TWEEDE  VERDIEPING

Ri
vi

er
zi

jd
e

22 SCHAAL 1:50



Hal

72
00

Woonkamer/keuken

Badkamer

Balkon

Slaapkamer 2

Slaapkamer 1

cv/mv

Toilet

Opstelplaats keuken

24 SCHAAL 1:50

4 64

7

1 2 3

PARKEER KELDER                                           EERSTE VERDIEPING

BEGANE  GROND                                                TWEEDE  VERDIEPING

appartement 4
Eerste verdieping

• Woonkamer en open keuken ca. 50 m2

• Inpandig balkon ca. 7 m2

• Hoofdslaapkamer ca. 15 m2

en 2e slaapkamer van 15 m2

• Badkamer met douche, wastafel, 
ligbad en toilet

• Separate toiletruimte in de hal
• Separate kast voor CV en opstelplaats

wasmachine / droger

• Privé berging en privé parkeerplaats in
het souterrain

• Openslaande deuren voorzien van frans
balkon aan voorzijde van gebouw

• Gehele woning voorzien van
vloerverwarming

• Energiezuinig met energielabel A+++
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appartement 5 & 6
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appartement 5
Begane grond
• Woonkamer en open keuken ca. 81 m2

• Inpandig balkon ca. 7 m2

• Hoofdslaapkamer ca. 16 m2 en 
2e slaapkamer van 14 m2

• Badkamer met douche, wastafel,  
ligbad en toilet

• Optioneel 2e badkamer beschikbaar
• Separate toiletruimte in de hal
• Separate ruimte voor CV en opstelplaats

wasmachine / droger
• Vaste kastruimte in de hal
• Privé berging en privé parkeerplaats in het

souterrain
• Twee maal openslaande deuren naar terras 

aan voorzijde van gebouw
• Gehele woning voorzien van vloerverwarming
• Energiezuinig met energielabel A+++ 
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PARKEER KELDER                                           EERSTE VERDIEPING

BEGANE  GROND                                                TWEEDE  VERDIEPING

29SCHAAL 1:50

Ri
vi

er
zi

jd
e



TR

Woonkamer

Keuken Eetkamer

Badkamer

Balkon

Slaapkamer 2

Slaapkamer 1

wm/wd

Toilet

Lift

Opstelplaats keuken

Badkamer
optioneel

4 6 5

7

1 2 3

PARKEER KELDER                                           EERSTE VERDIEPING

BEGANE  GROND                                                TWEEDE  VERDIEPING

appartement 6
Eerste verdieping
• Woonkamer en open keuken ca. 83 m2

• Inpandig balkon ca. 8 m2

• Hoofdslaapkamer ca. 16 m2 en 
2e slaapkamer van 14 m2

• Badkamer met douche, wastafel, 
ligbad en toilet

• Optioneel 2e badkamer beschikbaar
• Separate toiletruimte in de hal
• Separate ruimte voor CV en opstelplaats

wasmachine / droger
• Vaste kastruimte in de hal
• Voorzien van extra ruime berging (34 m2 !) en

privé parkeerplaats in het souterrain
• Twee maal openslaande deuren voorzien van

frans balkon aan de voorzijde van gebouw
• Gehele woning voorzien van vloerverwarming
• Energiezuinig met energielabel A+++
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appartement 7
33
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Appartement 1 Appartement 3 Appartement 5

Appartement 2 Appartement 4 Appartement 6

Appartement 6Appartement 6

Appartement 7Appartement 7
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• Woonkamer en open keuken 
circa 62 m2

• Balkon aan voorzijde van ca. 13 m2 en
groot dakterras aan achterzijde van
circa 100 m2

• Hoofdslaapkamer ca. 28 m2 (exclusief
verhoogd plateau van circa 9 m2

• 2e slaapkamer van 17 m2

• Badkamer met douche en wastafel,
met ruimte voor optioneel ligbad en
toilet

• Optioneel 2e badkamer beschikbaar
• Separate toiletruimte in de hal
• Separate ruimte voor CV en

opstelplaats wasmachine / droger

• Voorzien van extra ruime berging
(15 m2) en privé parkeerplaats 
in het souterrain

• Vier maal voorzien van openslaande
deuren naar terrassen aan voor en
achterzijde

• Gehele woning voorzien van
vloerverwarming

• Gedeeltelijk voorzien van vrije
hoogtes tot in de nok van de kap
(circa 4,5 m hoog!)

• Energiezuinig met energielabel A+++

Rivierzijde



technische
omschrijving

Maatvoering en
tekeningen
Op tekening zijn de belangrijkste

maten aangegeven in mm, dit

zijn circa maten. Indien er maat

voering tussen de wanden en

vloeren is aangegeven, is daarbij

geen rekening gehouden met

enige wandof vloerafwerking als

tegels, spuitwerk e.d.  

De op de tekening aangegeven

huishoudelijke apparaten en in

richtingselementen behoren niet

tot de levering, behoudens de

keukeninrichting en datgene wat

nadrukkelijk in deze documenta

tie is beschreven. 

Aannemer 
De algehele sloop van de be

staande gebouwen, het grond

werk en de

nieuwbouwwerkzaamheden

worden uitgevoerd door Aanne

mersbedrijf P. van Leeuwen B.V.

gevestigd te Meerkerk. 

Uitvoeringsduur 
De uitvoeringsduur van de wo

ning bedraagt 240 werkbare

werkdagen. Brand, storm en

waterschade wordt aangemerkt

als onwerkbaar. Feest en vakan

tiedagen, weekeinden en ATV

dagen vallen niet onder werkda

gen. Gedurende het bouwproces

worden de kopers door de ko

pers begeleider op de hoogte ge

houden van de planning door het

afgeven van geprognosticeerde

opleverdata. 

Straatnaamgegevens
en bouwnummers 
De huisnummers zijn  door de

gemeente vastgesteld en worden

op de aan koper te verstrekken

tekeningen vermeld.

Voorrang
Woningborg
bepalingen 
Ongeacht wat in deze technische

omschrijving is bepaald, gelden

onverkort de regelingen, regle

menten en standaardvoorwaar

den, gehanteerd en

voorgeschreven door Woning

borg. Ingeval enige bepaling in

deze brochure daarmee onver

enigbaar mocht zijn ofwel nadeli

ger mocht zijn voor de verkrijger,

prevaleren steeds de bepalingen

van Woningborg.

Peil 
Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer excl. afwer

king tegels, hout etc. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten. 

Nutsvoorzieningen
Ieder appartement wordt apart aangesloten op de nutsvoorzieningen zoals

water en elektra. Deze aanlegkosten zijn in de V.O.N. prijs begrepen. De aan

sluitkosten van Glasvezel, CAI  en telefoon zijn hierbij niet inbegrepen.  Tussen

de meterkast op de begane grond naar de meterkast van het appartement

zullen 2 loze leidingen worden voorzien t.b.v. Glasvezel, CAI en of telefoon.

Koperskeuze procedure
Tot een nader te bepalen periode kunt u de alternatieven voor het apparte

ment zelf bepalen in overleg met de koper begeleiding. Voor een aantal stan

daard wijzigingen zal u in het bezit worden gesteld van een zogenaamde

‘Optielijst/meer en minderwerklijst’ met de mogelijke alternatieven, dan wel

opties met eventuele verrekenprijzen. De gelegenheid wordt geboden om

ook  persoonlijke keuzes te maken, zodat u een eigen indeling c.q. inbreng in

uw appartement realiseert.  Indien in het kader van dit maatwerk, op uw ver

zoek, zaken niet worden aangebracht ( b.v. sanitair,  tegelwerk of dergelijke)

dan kan het appartement bij oplevering mogelijk niet voldoen aan of zelfs in

strijd zijn met de geldende regels en of standaard eisen. U wordt hierover

vooraf geïnformeerd. 

Sluitingsdata 
Het opgeven van alternatieven dan wel opties uit de optielijst is mogelijk tot

een vooraf door de aannemer te bepalen sluitingsdatum. Afhankelijk van de

planning van de bouw, waarbij rekening gehouden wordt met de benodigde

voorbereidingstijd en levertijd van de materialen, worden deze data voor di

versen onderdelen bepaald. Opgegeven wijzigingen na het verstrijken van be

doelde sluitingsdatum, worden individueel op uitvoerbaarheid getoetst. 

Installatie voorzieningen
De situering en functies van installatieonderdelen zijn op de tekening van het

appartement indicatief aangegeven. Locaties, afmetingen en hoogten kunnen

plaatselijk afwijken indien wenselijk of noodzakelijk voor het optimaal functi

oneren van bepaalde installatieonderdelen. 

Opleveren en schoonmaken
Het gehele appartement wordt “bezemschoon” opgeleverd. Het sanitair, te

gelwerk en beglazing worden nat gereinigd en schoon opgeleverd. 

Sloopwerkzaamheden en sanering 
De bestaande bebouwing zal geheel worden gesloopt, en gelijktijdig zal de

sanering van de bodem, conform de van overheidswege gegeven voorschrif

ten en verkregen vergunning, worden gesaneerd.

Grondwerken 
Voor de aanleg van de funderingen, CAI, riool, water, en elektriciteitsleidin

gen worden de nodige ontgravingen verricht. De sleuven rondom het ge

bouw  wordt aangevuld met uitkomende grond en waar nodig op hoogte

gebracht met de door de bevoegde instanties voorgeschreven ophoog mate

rialen. Het gedeelte van de tuin buiten de bestratingen wordt geëgaliseerd

en op hoogte gebracht met  tuingrond . De onverharde terreingedeelten zul

len worden voorzien van gras en of beplanting.

Bestrating 
De terreinverharding en de inrichting van het openbaar gebied zullen worden

uitgevoerd door de ontwikkelaar, op basis van een inrichtingsplan openbare

ruimte. De bestratingen van de algemene buitenruimten zullen worden uit

gevoerd in een nader te bepalen bestrating. Vanaf de openbare weg naar de

beide hoofdentrees d.m.v. nog nader vast te stellen betontegels en klinkerbe

strating. De toerit naar de buitenparkeerplaatsen zal worden uitgevoerd in

asfaltbeton en de parkeervakken in klinkerbestrating. 

Erfafscheiding 
Daar waar dat op tekening aangegeven staat, wordt de erfafscheiding tussen

de algemene buitenruimten  en de openbare ruimte gerealiseerd door mid

del van perkoenpalen met een staaldraad en deels gemarkeerd met een en

kele haag van haagbeuken;. 

Fundering 
Het appartementengebouw wordt gefundeerd

op paalfundering. De kelder is opgebouwd uit

een betonnen vloer en betonnen wanden. We

bepalen de afmetingen van fundering en kel

der volgens de opgave van de constructeur en

na goedkeuring door Bouw en Woningtoezicht

van de gemeente. 

Vloeren 
De constructievloeren van de begane grond

en verdiepingen worden uitgevoerd met gepre

fabriceerde betonnen systeemvloeren die in

het werk worden aangestort met beton en

waar nodig geïsoleerd. Aan de plafondzijde blij

ven de V naden in het zicht. In de appartemen

ten wordt op de constructievloer een isolatie

pakket aangebracht met daarop een zwevende

afwerkvloer. 

Berging 
Elk appartement heeft een berging in de kel

der. De vloer van de berging is een monoli

thisch afgewerkte betonvloer. De wanden van

de bergingen bestaan uit kalkzandsteen en

wanneer het tevens dragende wanden zijn uit

schoonwerkbeton. Het plafond wordt afge

werkt met een isolerende houtwolcement

plaat. 

Parkeren 
Elk appartement heeft een toegewezen par

keerplaats in de kelder. De vloer van de kelder

is een monolithisch afgewerkte betonvloer. Te

vens is er voor elk appartement een parkeer

plaats op het buitenterrein.  

Daken 
De hellende daken van de appartementen wor

den uitgevoerd als geïsoleerde prefab dak ele

menten welke aan de buitenzijde worden

voorzien van keramische dakpannen. De platte

daken worden voorzien van een isolatiepakket

afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking. 

Buitengevels
De gevels bestaan uit schoonmetselwerk in di

verse kleuren gevelbaksteen. In het metselwerk

worden op verschillende plaatsen rollagen,

raamdorpels en afdekbanden toegepast. 

In de metselwerkvlakken worden dilataties op

genomen. Rond de beide hoofdentrees worden

bekledingen en luifels aangebracht. In de

spouwconstructie wordt isolatie aangebracht

en voldoende ventilatievoorzieningen opgeno

men. Voor een goede waterdichting van de ge

vels worden plaatselijk kunststof en/of

loodslabben en folies verwerkt

Gevelkozijnen, ramen en 
deuren 
De buitenkozijnen inclusief buitenramen, en 

deuren, worden uitgevoerd als hardhouten ko

zijnen. De op tekening aangegeven ramen

worden uitgevoerd als naar binnendraaiende

draai kiepramen. De binnen en buitenzijde

van de kozijnen, ramen en deuren worden

voorzien van schilderwerk waarvan de binnen

kleuren conform de materiaal en afwerkstaat.

Beglazing 
De buitenbeglazing van de woning wordt uitge

voerd in hoog rendement (HR++) isolerende

beglazing. Waar vereist wordt veiligheidsglas

toegepast. In verband met de hoge isolatie
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waarde kan bij bepaalde weersomstandigheden

condensvorming ontstaan; dit zal na verloop van

tijd vanzelf weer verdwijnen.

Balkons / dakterras
De vloeren van de (inpandige) balkons en het dak

terras worden afgewerkt met betonnen terraste

gels, welke op de bitumineuze dakbedekking

worden aangebracht middels een tegeldrager.

De balustrades van het balkon en dakterras be

staan uit  een stalen hekwerk in  gecoate uitvoe

ring. De Franse balkons aan de voorgevel worden

voorzien van een glazen balustrade. 

Binnenkozijnen en – deuren 
De kozijnen van de bergingen, algemene ruimtes

en woning toegangsdeuren worden uitgevoerd in

hout met een stompe deur. De binnen en buiten

zijde van de kozijnen en deuren worden voorzien

van schilderwerk. In de kleur zoals vermeld op de

afwerkstaat.

De binnendeurkozijn van de entree naar de woon

kamer wordt uitgevoerd als houten kozijn met een

stompe deur voorzien van glasopening. De overige

binnendeurkozijnen zijn van plaatstaal voorzien

van een opdek binnendeur. Beiden worden fa

brieksmatig afgelakt in de kleur wit. Bij de kozijnen

worden geen bovenlichten toegepast. 

Bij de badkamer en het toilet worden dorpels aan

gebracht. In beide slaapkamers van het penthouse

wordt aan de voorgevel een Velux dakvenster toe

gepast.

De toegangsdeur naar de parkeerkelder wordt uit

gevoerd als een elektrisch bediende sectionaal

deur. Iedere appartementseigenaar ontvangt één

afstandsbediening van deze deur..

Hang en sluitwerk 
Het hang en sluitwerk van de buitenkozijnen is in

braak werend uitgevoerd. 

• Scharnieren op de buitenramen en buitendeu

ren van gegalvaniseerd en verchroomd staal en

waar nodig voorzien van gegalvaniseerde die

venklauwen; 

• Op de draaikiepramen komen raambomen.

Hiermee kunnen de ramen worden geopend of

in een ventilatiestand worden gezet. 

• Op de buitendeuren en buitenramen komen

deurkrukken/raambomen van geanodiseerd

aluminium. Op de openslaande deuren een

espagnolet. 

• De draaikiepramen worden voorzien van een ci

linderslot; 

De buiten deuren worden voorzien van een meer

puntsluiting met gelijk sluitende cilinders. 

Krukken, knoppen en schilden worden uitgevoerd

in metaal/aluminium.

Het hang en sluitwerk van de binnendeuren
bestaat uit: 
• Meterkast, bergkast en CVruimte: kastslot 

• badkamer en toiletruimte : vrij en bezet slot

met deurkruk 

• overige deuren: loopslot met deurkruk 

Naast de hoofdentree ’s op de begane grond wor

den afsluitbare postkasten aangebracht die van

binnenuit te legen zijn. 

Trappen en balustraden 
Het centrale trappenhuis wordt voorzien van be

tonnen trappen en bordessen uitgevoerd in

schoonwerkconstructie. De trappen en bordessen

worden voorzien van gecoat stalen leuningen en

hekwerken. 

Plafondafwerking
De plafonds in de algemene verkeersruimten wor

den waar nodig voorzien van houtwolcementplaat

ten behoeve van de geluidsabsorptie. Waar geen

geluidsabsorptie benodigd is worden de plafonds

voorzien van spuitwerk. De onderzijde van de be

tontrappen en bordessen worden uitgevoerd in

schoonwerkbeton De plafonds in de appartemen

ten worden voorzien van spuitwerk. De Vnaden

van de verdiepingsvloerplaten blijven zichtbaar.

Het plafond in de meter  en CV kast blijft onafge

werkt.  

De hellende dakvlakken worden voorzien van gips

platen en afgewerkt met  spuitwerk in de kleur wit.  

Wandafwerking
Alle wanden in de appartementen worden behang

klaar opgeleverd, u kunt daarop zelf wandafwer

king aanbrengen.

Het toilet en de badkamer worden plafondhoogte

voorzien van tegelwerk uit de stelpost. Het tegel

werk in badkamer en toilet wordt niet strokend

met de vloertegels aangebracht. 

De appartementen worden zonder vloerplinten

opgeleverd. 

De binnenzijde van de bergingen is afgewerkt met

schoonwerkbeton, kalkzandsteen vellingblokken

en of kalkzandsteen elementen. De kalkzandsteen

elementen worden glad afgewerkt opgeleverd.

Stelpost aankoop wandtegels € 40, p/m2 incl.

BTW; op basis van tegelformaten 20x 25 / 20x20

centimeter. 

Om maximaal aan de individuele wensen van de

koper te kunnen voldoen, wordt de mogelijkheid

geboden bij Middelkoop Culemborg de keuze van

het tegelwerk naar eigen inzicht te wijzigen. Hier

voor wordt een offerte aangeboden waarbij even

tuele prijsafwijkingen worden verrekend. De koper

wordt hierover nader geïnformeerd door de koper

begeleider. 

Vloerafwerking 
De vloeren in het appartement worden voorzien

van een zwevende dekvloer. De douchehoek,

wordt echter gehecht aangebracht. De vloer van de

badkamer en toilet worden voorzien van tegelwerk

vanuit de stelpost en worden niet strokend aange

bracht met de wandtegels. De douchehoek wordt op

afschot gesmeerd en getegeld. Conform het Bouw

besluit is ter plaatse van de entreedeur het hoogte

verschil tussen de dekvloer en onderkant deur circa

2 cm. Het aanbrengen van een dikkere vloerafwer

king nabij de naar binnen draaiende entreedeur kan

problemen opleveren met het openen van deze

deur. In overleg met de leverancier van de stoffering

zijn verschillende mogelijkheden aanwezig om 

ter plaatse van de deur de vloerafwerking lager dan

2 cm. te laten zijn. 

De badkamer en toilet worden voorzien van vloerte

gelwerk uit de stelpost. Stelpost aankoop vloertegels

€ 40, p/m2 incl. BTW;  op basis van tegelformaten

20x25/20x20 centimeter. Om maximaal aan de indi

viduele wensen van de koper te kunnen voldoen,

wordt de mogelijkheid geboden bij Middelkoop Cu

lemborg de keuze van het tegelwerk naar eigen in

zicht te wijzigen. Hiervoor wordt een offerte

aangeboden waarbij eventuele prijsafwijkingen wor

den verrekend. De koper wordt hierover nader geïn

formeerd door de koper begeleider.  

Binnenwanden 
De dragende wanden worden uitgevoerd in kalk

zandsteen. De niet dragende binnenwanden worden 

uitgevoerd in gipsblokken. De wanden van de badka

mer worden uitgevoerd in gipsblokken met een wa

tervaste uitvoering.

Dorpels, waterslagen en venster
banken
Onder de raamkozijnen worden aan de buitenzijde

hardstenen  dorpels toegepast. Aan de binnenzijde

van de raamkozijnen wordt een kunststeen (Bianco

C) vensterbank aangebracht. Daar waar de buitenko

zijnen doorlopen tot het vloerniveau worden geen

vensterbanken toegepast.

Binnentimmerwerk
In het appartement worden de nodige aftimmer

werkzaamheden verricht welke nodig zijn voor een

deugdelijke afwerking. 

Schilderwerk 
De ramen, deuren en betimmeringen worden afge

werkt met een dekkende verf op een reeds fabrieks

matig aangebrachte grondlaag.

Dekkend geschilderd worden: 
• De houten buitenkozijnen ramen en deuren aan

de binnen en buitenzijde. 

• De eventuele  aftimmeringen van vloerranden

• Binnen en buitentimmerwerk in de kleuren zoals

op de afwerkstaat is aangegeven; 

• Zichtleidingen, behoudens de CV en keukenlei

dingen

Sanitair 
Het appartement wordt standaard voorzien van een

met sanitair ingerichte toiletruimte en badkamer; 

in de aanneemsom is hiervoor is een stelpost van 

€ 4.000,00 inclusief BTW opgenomen voor de aan

koop van sanitair en kranen. De afvoerbuizen van

het fontein en de wastafel worden in de wand opge

nomen. 

Om maximaal aan de individuele wensen van de

koper te kunnen voldoen, wordt de mogelijkheid ge

boden om bij Middelkoop Culemborg de keuze van

het sanitair naar eigen inzicht te wijzigen. Hiervoor

wordt een offerte aangeboden waarbij eventuele

prijsafwijkingen worden verrekend middels de stel

post. De koper wordt hierover nader geïnformeerd

door de koper begeleider.  

Keuken 
Voor de keuken is een projectshowroom, Middel

koop Culemborg ingeschakeld. Indien de keuken bij

de projectshowroom besteld wordt, wordt de keu

ken voor oplevering aangebracht. In de aanneem

som is een stelpost opgenomen ten bedrage van 

€ 10.000 inclusief BTW; voor aanschaf en plaatsing

van de keukeninrichting en de wandafwerking boven

het aanrecht. De keuken valt buiten de Woningborg

garantie. 

C
on

st
ru

ct
ie

 (v
er

vo
lg

)

De aanleg en aansluitkosten van ingebruik

stelling met betrekking tot water, elektra en ri

olering zijn in de koopsom inbegrepen. Voor

de glasvezel, telefoon en CAIaansluiting

dient de koper zelf een abonnement met een

leverancier af te sluiten. De levering van water

en elektra zal ten tijde van de oplevering gere

geld zijn. De koper dient na oplevering zelf

een contract af te sluiten met een energiele

verancier. 

Buitenriolering 
De woning wordt aangesloten op het rioolstel

sel van de gemeente. Alle rioleringsleidingen

worden uitgevoerd in kunststof. Het riolerings

systeem is voorzien van de benodigde ont

stoppingsmogelijkheden. 

Loodgieterswerk 
Een koud en warmwaterleiding wordt
aangelegd naar de standaard aansluitposi
tie voor: 
• De mengkraan op de wastafel in de badka

mer;

• De bad mengkraan; 

• De douchemengkraan;

• De keukenkraan. 

Een koud waterleiding wordt aangelegd
naar de standaard aansluitpositie voor: 

• Closetcombinatie in de toiletruimte; 

• Fontein in de toiletruimte. 

• Closetcombinatie in de badkamer; ( indien

van toepassing ) 

• Wastafel in de badkamer

• Aansluitpunt wasmachine; 

• Aansluitpunt cvketel. 

De waterleidingen zijn zoveel als mogelijk

weggewerkt in wanden en vloeren.

Verwarmingsinstallatie 
De woning is voorzien van een Combi warmte

pomp (welke ook kan koelen), waarvan nadere

informatie zal volgen. De hoeveelheid warm

tapwater aan de tappunten voldoet aan de

door Woningborg gestelde waarden. De ver

deler van de verwarmingsinstallatie worden in

de technische ruimte geplaatst. De tempera

tuurregeling vindt in de woonkamer plaats

door middel van een thermostaat. De slaapka

mer(s) en badkamer zijn apart in te regelen

qua temperatuur.

Het gehele appartement  wordt voorzien van

vloerverwarming, daarom kan niet zonder ri

sico  in de dekvloer geboord of gehakt worden. 

Bij gelijktijdig verwarmen van alle vertrek
ken, bij gesloten ramen en deuren en een
in werking zijnde mechanische ventilatie,
kunnen de onderstaande vertrektempera
turen worden verkregen: 

• Entree 18 °C 

• Woonkamer 20 °C 

• Keuken 20 °C 

• Slaapkamers 20 °C 

• Badkamer 22 °C 

De volgende ruimten zijn niet voorzien van
een verwarmingselement: 
• Meterkast; 

• Berging; 

• CV ruimte 

Ieder appartement is voorzien van een zonne

boiler. Een zonneboiler verwarmt het kraan

water bij daglicht op en slaat het op in een

voorraadvat. Het water hoeft hierdoor minder

opgewarmd te worden en levert  daarmee

een besparing in het energieverbruik. De pa

nelen van de zonneboiler worden geplaats op

de plattedakgedeelten.  

Ventilatie voorziening 
Het appartement wordt geventileerd door het

toevoeren van verse lucht via ventilatieroos

ters in de gevels. De ventilatieroosters worden

geplaatst boven de buitenkozijnen, of daar

waar niet anders mogelijk boven het glas en

zijn zelf regelend. Dat wil zeggen dat ze reage

ren op winddruk en ventilatiebehoefte. 

De mechanische afzuiginstallatie is CO2 ge

stuurd. De bediening van de ventilatie ge
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Gevel 
Materiaal: Baksteen 
Kleur: WF Rood genuanceerd donker 

WF Rood genuanceerd licht 
WF Antraciet 
WF Bruin 

Rollaag 
Materiaal: Baksteen 
Kleur: WF Rood genuanceerd donker 

WF Rood genuanceerd licht 
WF Antraciet 
WF Bruin 

Plint Gevel 
Materiaal: Baksteen 
Kleur: WF Antraciet 

Rollaag Plint 
Materiaal: Baksteen 
Kleur: WF Antraciet 

Waterslagen 
Materiaal: Hardsteen 
Kleur: Naturel

Kozijnen
Materiaal: Hout 
Kleur: Gebroken wit Ral 9010

Ramen 
Materiaal: Hout 
Kleur: Antraciet Ral 7022

Deuren 
Materiaal: Hout 
Kleur: Antraciet Ral 7022

Dakpannen 
Materiaal: Keramische dakpannen 
Kleur: Antraciet

Dakbedekking 
Materiaal: Bitumen 
Kleur: Zwart

Dakkapel zijwangen 
Materiaal: Zink 
Kleur: Naturel

Muurafdekkers 
Materiaal: Zink 
Kleur: Naturel

Boeiboorden 
Materiaal: Hout 
Kleur: Gebroken wit Ral 9010

Daklijsten 
Materiaal: Hout 
Kleur: Gebroken wit Ral 9010

Dakgoten
Materiaal: Zink
Kleur: Naturel

HWA 
Materiaal: Zink 
Kleur: Naturel

Lamellen hekwerk 
Materiaal: Staal
Kleur: Zwart Ral 9005

Glazen hekwerk 
Materiaal: Glas 
Kleur: Naturel
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schiedt automatisch maar kan door middel van de

hoofdbediening in de woonkamer ook handmatig

worden geregeld. De bediening geeft de CO2 con

centratie aan waarbij de oude lucht via de luchtaf

voerventielen in toiletruimte, badkamer keuken en

opstelplaats wasmachine afgevoerd wordt via een

gevel of dakdoorvoer. De ventilator / afzuigbox

wordt gemonteerd in de CV ruimte. De posities

van de afzuigventielen zijn door de aannemer

nader te bepalen, volgens opgave installateur. De

op tekening aangegeven posities zijn indicatief. 

Elektrische installatie 
De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens

het centraaldozen systeem, geheel volgens teke

ningen. Waar mogelijk en noodzakelijk worden de

leidingen weggewerkt in wanden en vloeren. 

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit

de meterkast, verdeeld over groepen naar de di

versen aansluitpunten. Posities van de elektrapun

ten zijn weergegeven op de aan koper te

verstrekken tekening. Alle schakelaars en wand

contactdozen zijn van kunststof volledig inbouw,

horizontaal geplaatst. Het schakelmateriaal en de

wandcontactdozen worden toegepast in de kleur

wit, van het fabricaat Jung type  AS500

De hoogte van de schakelaars, wandcontactdozen,

loze Cai aansluitingen e.d. in de woning, gemeten

vanaf de dekvloer, is: 

• Schakelaars circa 105 cm 

• Gecombineerde schakelaar circa 105 cm met

wandcontactdoos 

• Wandcontactdozen in de slaapkamers, circa 40

cm woonkamer en keuken (m.u.v.  in de keuken

boven het aanrecht) en de loze telefoon en

CAI/glasvezel aansluitingen 

• Wandcontactdozen boven n.t.b. het aanrecht

blad in de keuken 

• Wandcontactdozen in de berging circa 105 cm 

• Rookmelders: 

De toe te passen rookmelders zijn optische mel

ders voorzien van een backup batterij en worden

aangesloten op het lichtnet. 

Er worden op het dak photo voltage cellen voor de

opwekking van de elektrische energie geplaatst.

In de berging van elk appartement wordt een licht

punt met schakelaar en een dubbele wandcontact

door aangebracht aangesloten op de elektrische

installatie van het betreffende appartement.

De elektravoorziening voor de algemene ruimten

wordt geplaatst op een aparte meter voor de VVE. 

Telecommunicatievoorzieningen 
• Centraal antennesysteem 

De woningen worden voorzien van 1 niet be

drade aansluiting voor CAI/glasvezel in de

woonkamer en in de hoofdslaapkamer; beide

leidingen zijn voorzien van een controledraad

en een plat deksel. De loze leidingen komen uit

in de meterkast. 

• Telefoonaansluiting 

De woningen worden voorzien van een niet be

drade aansluiting voor telefoon in de woonka

mer en de hoofdslaapkamer. 

Meterruimte 
De meterruimte heeft een standaard afmeting en

wordt ingericht conform de normbladen en de

voorwaarden van de nutsbedrijven.

Tussen de meterkast op de begane grond en de

meterruimte in het appartement zullen 2 loze lei

dingen worden aangebracht ten behoeven van de

aansluitingen van telefoon en CAI/glasvezel. 

Wasmachine en droger
Standaard bevindt zich in het appartement een

enkele wandcontactdoos op een aparte groep

voor de wasmachine. Naast de wasmachine aan

sluiting wordt tevens een wandcontactdoos aan

gebracht ten behoeve van een (condens)

wasdroger op een aparte groep. 

Rookmelders
Het appartement wordt voorzien van de wettelijk

benodigde 230V rookmelder(s) welke is aangeslo

ten op het elektriciteitsnet. 

Belinstallatie 
Bij de hoofdentree wordt een videobellentableau

gemonteerd en naast de entreedeur van het ap

partement is aan de buitenzijde een beldrukker

voor de deurbel aangesloten. De video deurbelin

stallatie om deze deuren te openen bevindt zich in

het appartement ter plaatse van de op de platte

grond aangegeven positie.

Keuken 
Voor de aankoop van een keukeninrichting is de

eerder genoemde stelpost opgenomen. De koper

zal  bij keukenshowroom Middelkoop te Culem

borg een keuken naar eigen keuze samenstellen,

die dan voor de oplevering geplaatst wordt. 

In basisinstallatie zijn hiervoor de volgende aan

sluitpunten opgenomen. 

Elektra 
• 2x dubbele wandcontactdoos 

t.b.v. huishoudelijk gebruik

• 1 x enkele wandcontactdoos 

t.b.v. een recirculatie afzuigkap

• 1 x enkele wandcontactdoos t.b.v. een koelkast

• 1 x enkele wandcontactdoos op een aparte

groep t.b.v. een oven

• 1 x enkele wandcontactdoos op een aparte

groep t.b.v. een vaatwasser

• 1 x loze leiding t.b.v. elektrisch koken

• 1 x loze leiding t.b.v. een boiler / Cooker 

Water 
• 1 x koudwateraansluiting t.b.v. een vaatwasser 

• 1 x koudwateraansluiting t.b.v. keukenmeng

kraan

• 1 x warmwateraansluiting t.b.v. keukenmeng

kraan

Riolering
• 1 gecombineerde afvoer t.b.v. spoelbak en vaat

wasser

Liftinstallaties
In beide entrees is een personenlift installatie aan

wezig; geschikt voor 13 personen en een hefver

mogen van maximaal 1000 kg, geheel compleet en

deugdelijk afgewerkt.   

Bij oplevering voldoet de lift aan de  eisen van het

Nederlands Liftinstituut. 

WF Rood genuanceerd donker 

WF Rood genuanceerd licht 

WF Antraciet 

WF Bruin 

Materiaal en 
kleuren overzicht

De plattegronden en gevelaanzichten
geven een beeld van de indeling van
de appartementen en het gebouw.
Het betreffen uitdrukkelijk geen ver
kooptekeningen waar rechten aan
kunnen worden ontleend. Deze ver
kooptekeningen komen in een later
stadium beschikbaar.
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