Vasalis &
Vinkenoog_
87 KOOPWONINGEN
25 appartementen
62 eengezinswoningen

Amsterdam - Bos & Lommer

De Titaan: bestaande bebouwing

Berceusestraat

Metrostation De Vlugtlaan

In aanbouw: Komrij
(50 woningen, verkocht)

Lidewijdepad

Meimorgenstraat
Leeuwendalersweg

In aanbouw: Slauerhoff
(uitsluitend huurwoningen)

Vasalis

The New Kit: bestaande bebouwing

Leeuwendalersweg

In aanbouw: Vasalis
(koop- en huurwoningen)

Nieuwbouw reeds opgeleverd

Nannoplein

Bos en Lommerweg

87 KOOPWONINGEN

> appartementen én gezinswoningen
> nieuwbouw in bestaande, groene wijk
> autoluwe straten
> parkeren op binnenterrein
> zonnepanelen voor lagere energielasten
> wonen in de luwte van de stad

Voor ieder wat wils hier in deze hagelnieuwe woonwijk in de Amsterdamse Bos en Lommer. Van twee-kamer-appartementen tot
zeer grote gezinswoningen waar ook nog ruimte is voor kantoor aan huis. In deze brochure komen alle koopwoningen in gebouw

Nieuwbouw reeds opgeleverd

Vasalis en Vinkenoog aan bod.

Vinkenoog

Elfendansstraat

V_

Vasalis & Vinkenoog

De wijk is gevuld met mooie, nieuwe woongebouwen. In één van de reeds opgeleverde gebouwen is een basisschool gevestigd,
alsmede buitenschoolse opvang. In de wijk zelf is ook een speeltuin, een voetbalveldje en in de directe omgeving tram-, bus- en
metrohalte. Burgemeester de Vlugtlaan, winkels en NS Station Sloterdijk. Een perfecte plek om te gaan wonen want van hieruit
is alles dichtbij, ook het centrum van Amsterdam.

Waar staan de koopwoningen?

In aanbouw: Vinkenoog
(koop- en huurwoningen)

In gebouw Vasalis komen 25 koopappartementen aan de noordzijde van het gebouw, langs de zijde van de Leeuwendalersweg.
In de lange oost- en westzijden van het gebouw komen gezinswoningen van verschillende groottes. In gebouw Vinkenoog
Bestaande bebouwing

worden alleen de gezinswoningen verkocht. Deze bevinden zich in de lange oost- en westzijde van het gebouw: aan de
Akbarstraat en de Elfendansstraat. Iedereen die een woning of appartement koopt, krijgt de mogelijkheid om ook één
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Akbarstraat

parkeerplaats op het privé-binnenterrein aan te kopen. Uiteraard beschikt iedere woning, groot of klein, over een privé
buitenruimte en een eigen berging. Daarnaast profiteert iedereen van de zonnepanelen op de daken!
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Hotspots

Kolenkitbuurt
AMSTERDAM WEST
S102

1
2

NS STATION SLOTERDIJK

afrit 2

1

Haarlem

station
Sloterdijk

BASISSCHOOL BOS & LOMMER

W E S T E R PA R K

5

4

ZIEKENHUIS

afrit 3

BOS & LOMMER PLEIN

BOS EN
LOMMER

5

WESTERPARK

6

VONDELPARK

7
8

NS STATION AMSTERDAM CS

SLOTERPLAS

Metrostation
De Vlugtlaan

4

Basisschool
Bos en Lommer

8
S lote r p la s

2

3

STAATSLIEDENBUURT

loop je naar alle voorzieningen die je nodig hebt. Op de fiets ben

S104

JORDAAN

BOS EN
LOMMERPLEIN

A10

REMBRANDTPARK

Een kwartier
De ligging van De Dichters is ideaal! In een mum van tijd fiets of

7

7
station
Amsterdam Centraal

WEST

S105

je in een kwartier in het centrum van de stad. Of binnen vijf minuten
op NS-station Sloterdijk. Maar ook als je met de auto reist, ben je
zo op de A10. Wat wil je nog meer?

Voorzieningen
Of het nou gaat om sporten, winkelen, uitgaan, leren of je vrije tijd

CENTRUM

afrit 5

Ziekenhuis
OLVG

doorbrengen: alle voorzieningen zijn binnen handbereik. Er is
een basisschool om de hoek, er zijn meerdere (sport) parken in
de directe omgeving en kleine kinderen kunnen in de wijk spelen
naar hartenlust: er zijn veel speeltoestellen en weinig verkeer door
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autoluwe straten. Winkelen kan op het Bos & Lommerplein, op
de dagelijkse markt of in de winkeltjes op de Bos & Lommerweg.

R E M B R A N D T-

9

NOORD

S103

weg naar het strand

3

IJ

Fijn om te weten dat ook ziekenhuis OLVG vlakbij is.

PA R K

OUD WEST

6

Bijna af
6

V O N D E L PA R K

De Dichters ligt middenin een groot gebied waar de afgelopen
jaren al heel veel veranderd is. Veel oude woongebouwen zijn gesloopt en er komt prachtige, gevarieerde nieuwbouw voor in de
plaats. Maar ook aan de openbare ruimtes wordt gedacht: er blijft
veel groen en straten worden heringericht zodat het in de wijk
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zoveel mogelijk autoluw blijft. De belangrijke Bos & Lommerweg
wordt in 2020 heringericht tot een aantrekkelijke stadsstraat.
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Over de Kolenkitbuurt
DE GEWILDE WOONWIJK IN WORDING IN BOS EN LOMMER
De mensen die er al wonen of werken kunnen het weten. In de Kolenkitbuurt woon je met veel plezier
en het wordt er met de dag aantrekkelijker! Bekijk ook de film op de homepage van de website.

Jeroen Geurst

‘STATIGE EN INFORMELE ACCENTEN
DOOR VARIATIE IN METSELWERK’
De architecten Geurst en Schulze over de architectuur van Vasalis en Vinkenoog
De architectuur van Vasalis en Vinkenoog is geïnspireerd op het recent en mooi gerestaureerde complex ‘de Nieuwe Akbar’, dat naast Vinkenoog ligt aan de andere zijde van de

MAKKELIJK CONTACT
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NIEUWE BUURT MET

WEST BEWEEGT

GROEN!

THE PLACE TO BE

WEG VAN DE DRUKTE

DE MENSEN ZIJN

Akbarstraat. De architectonische kenmerken van dat blok, dat net na de oorlog is ontworpen,

Laura heeft hier recent een

EEN NIEUWE SCHOOL

John kent deze wijk al

De altijd positieve Huria ziet

Peter werkt als ontwikkelaar

Lotte woont nu vier jaar in

GEWELDIG HIER

hebben we met eigentijdse en herkenbare architectonische details in het ontwerp van

woning gekocht. In de eerste

Door haar betrokkenheid als

jaren en ook hij ziet hoe de

alleen maar verbetering,

mee aan de vernieuwing

deze buurt. Voor haar brengt

Deniz werkt in een vishandel

Vasalis en Vinkenoog verwerkt.

plaats om het mooie huis zelf

directrice op de openbare

ontwikkelingen gaan. Hij

vooral door de fraaie gebou-

van deze wijk. Het is geen

de mix van diverse achter-

in de Kolenkitbuurt. Wat er

In de gevels zijn twee kleuren baksteen toegepast, rood en geel. Zo hebben we verschil-

en de faciliteiten in de buurt.

Bos en Lommerschool ziet

werkt voor de gemeente

wen die worden gerealiseerd.

kleinigheid, er worden

gronden een prettige sfeer

nu gebeurt aan veranderin-

lende gevels kunnen maken die toch duidelijk familie van elkaar zijn. De overal toegepaste

Er is een keur aan winkels.

Trudy als geen ander dat er

Amsterdam en beheert de

Een kritische noot heeft ze

361 woningen vervangen

met zich mee.

gen is volgens hem alleen

verticale ramen met karakteristieke raamkaders rond de kozijnen zijn de beeldbepalende

De bereikbaarheid is goed

flink wordt geïnvesteerd in

speeltuin en organiseert

wel: waar is al het groen?

en de hele wijk met groen-

De dagelijkse markt op het

maar een groot pluspunt.

elementen in het project. De woningen aan de hoofdstraten hebben statige gevels van

met openbaar vervoer en de

de buurt én wat dat oplevert.

allerlei sportactiviteiten voor

Het Leeuwendalerspad waar

voorziening, infrastructuur,

Bos- en Lommerplein is een

De eerste fase van de nieuw-

rode baksteen met details in gele baksteen en witte beton. In de smallere straten binnen

ringweg is dichtbij. Het blijkt

“Er ontstaat een mooie

jongeren in West. Mede

ze eerst woonde was inder-

bedrijfsruimte, school en

favoriete plek. Het drukke en

bouw is er al en heeft al veel

de blokken verandert de sfeer en heeft de gele kleur de overhand. Daar zijn de gevels dan

ook een rustige buurt te

nieuwe glanzende buurt,

dankzij John kan elk kind

daad bos- en lommerrijk.

faciliteiten is op de schop.

toeristische centrum van de

positiefs gebracht. Nu moet

ook informeler, minder statig. Hier zorgen patronen van rood metselwerk voor meer diver-

zijn waar het prettig wonen

met veel diversiteit en moge-

meedoen en veilig spelen

Dat komt in overvloed terug,

“Er worden superwoningen

stad is ze ontvlucht, maar ze

De Dichters nog worden af-

siteit aan woninggevels en een extra accent in de intiemere woonstraten: Elfendansstraat,

is. “Veel mensen zijn hier

lijkheden voor kinderen!”

in deze nieuwe wijk.

Meimorgenstraat en het Nannoplein.

maar waar wordt gebouwd

gebouwd onder prachtige

is er toch niet ver vandaan.

gebouwd. “Deze buurt wordt

nieuw dus je legt makkelijk

aan De Dichters zie je dat nu

architectuur. Hier wil straks

“Woon je hier in West, dan

naarmate je er langer naar

contact.”

alleen nog op de tekeningen.

iedereen wonen!”

heb je zelf de keuze om het

kijkt en over nadenkt, steeds

Andere accenten en bijzondere details in Vasalis en Vinkenoog zijn de speciaal ontworpen

rumoer op te zoeken.”

aantrekkelijker.”

hekwerken, de ronde gevels bij de inrit naar het binnenterrein en de achthoekige betonnen
kolommen bij de galerijen en luifels bij de woningentrees.
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Vasalis &
Vinkenoog_
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Fietspad

aan de eisen van deze tijd. De woningen zijn gasloos, duurzaam en energiezuinig. Het energie-

rekening te hoeven houden met hinderlijke radiatoren.
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VINKENOOG
Koop gezinswoningen
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Foto’s van tussenliggende, reeds opgeleverde nieuwbouw
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De opbrengst van de panelen besparen op de elektriciteitsrekening en bij de appartementen op de
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van de panelen op het gezamenlijke dak.
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eengezinswoningen van de eigen zonnepanelen op het dak en de eigenaren van de appartementen

servicekosten. De vloerverwarming in alle woningen zorgt voor een comfortabel woongenot, zonder
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14 x gezinswoning 152m² (4-laags)

hoogrendementsverwarmings- en warmwatersysteem. Daarnaast profiteren de eigenaren van de
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17 x gezinswoning 109m² (3 laags)
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verbruik is heel laag omdat de woningen erg goed zijn geïsoleerd en ze zijn aangesloten op een
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Alle woningen in Vasalis & Vinkenoog, de gezinswoningen en appartementen, voldoen helemaal
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Vasalis

Vasalis
Vasalis (1909-1998) specialiseerde zich na haar s
tudie medicijnen tot psychiater, en werd vooral
bekend als dichter. Ze schreef traditionele gedichten die vaak, na een reeks natuurindrukken,
eindigden op een zelfbespiegeling. Haar kleine
oeuvre werd ongekend populair zowel bij poëzieliefhebbers als bij het grote publiek. (Wikipedia).
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VASALIS

Verdiepingsoverzichten en bouwnummers

BINNENTERREIN EN BERGINGEN
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Bedrijfsruimte
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LEEUWENDALERSWEG
202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

310

311

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

322

Op de binnenterreinen van de twee gebouwen bevinden zich
parkeerplaatsen voor de bewoners. Tevens worden hier bomen
geplant en komt er een plantenbak. Bij iedere woning kan één

312

323

313

324

vaste parkeerplaats worden gekocht. Het terrein wordt afgesloten
door middel van een speedgate en valt onder het beheer van de
vereniging van eigenaren. Kopers van een parkeerplaats krijgen

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

315

216

314
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325

een badge waarmee deze toegangspoort te openen is. Heel
makkelijk dus en de auto staat vlakbij! Heb je een elektrische auto?
De parkeerplaatsen zijn voorbereid op het (laten) plaatsen van een

MEIMORGENSTRAAT

elektrische laadpaal. Let op: de gemeente geeft geen parkeer
vergunningen meer af aan bewoners van nieuwbouw. Op straat
geldt betaald parkeren.

BEGANE GROND

TWEEDE VERDIEPING

VIERDE VERDIEPING

Vanuit de binnenplaats zijn ook de gangen naar de bergingen van
de appartementen bereikbaar. Deze lopen door tot de straatzijde.

EERSTE VERDIEPING

De gezinswoningen hebben een inpandige berging die zowel

DERDE VERDIEPING

bereikbaar is vanaf het parkeerterrein als vanuit de woning zelf.

Vereniging van Eigenaren
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Elke woning, dus alle appartementen en alle gezinswoningen maken deel
uit van de toekomstige Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedere eigenaar
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betaalt maandelijk een VvE-bijdrage. Hoe hoog deze bijdrage is verschilt
per type woning. De eigenaren van de gezinswoningen betalen relatief
minder, omdat het onderhoud van hun woning voor eigen rekening is
(m.u.v. de terrascontstructie). Bovendien maken deze eigenaren geen
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gebruik van de gemeenschappelijke trappenhuizen en liften.
De eigenaren van de parkeerplaatsen op het binnenterrein betalen ook
een bijdrage. Er is een speedgate om het terrein af te sluiten.

12

Gezinswoningen

Twee-kamer-appartementen

Drie-kamer-appartementen

Vier-kamer-appartementen

Huurappartementen
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Vinkenoog
Vinkenoog (1950-2009) was schrijver, dichter en voor-

Vinkenoog

drachtskunstenaar. Hij leverde een grote bijdrage aan
de belangstelling voor de poëzie, doordat hij met
veel enthousiasme en intensiteit sprak over onderwerpen als sex, drugs en rock-’n-roll. Hij werd een
verpersoonlijking van de hippiegeneratie. (Wikipedia).
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VINKENOOG

Verdiepingsoverzichten en bouwnummers
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AKBARTRAAT
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BEGANE GROND

TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING

DERDE VERDIEPING

VIERDE VERDIEPING
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Gezinswoningen

Huurappartementen

Vinkenoog vanaf Akbarstraat gezinswoningen
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VASALIS

VINKENOOG

Gevelaanzichten

Gevelaanzichten

ZUIDGEVEL: BOS EN LOMMERWEG
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NOORDGEVEL: LEEUWENDALERSWEG

ZUIDGEVEL: BOS EN LOMMERWEG (HUUR)

OOSTGEVEL: MEIMORGENSTRAAT

OOSTGEVEL: AKBARSTRAAT

WESTGEVEL: LEEUWENDALERSWEG

WESTGEVEL: ELFENDANSSTRAAT

NOORDGEVEL: LEEUWENDALERSWEG (HUUR)
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Gezinswoningen Vasalis vanaf Leeuwendalersweg

G_
Gezinswoningen
Er zijn verschillende types gezinswoningen, verdeeld over de
twee woongebouwen. Er zijn drie groottes: 109, 135 en 154m².
Per bouwnummer varieert de plaats van de keuken. Zo zijn er
bouwnummers waar er een leefkeuken op de begane grond is,
en er zijn bouwnummers waar woonkamer en keuken op de ver
dieping gesitueerd zijn. De ruimte op de begane grond is dan ideaal
te gebruiken als kantoorruimte of bijvoorbeeld als slaapkamer.
Voor alle gezinswoningen geldt:

>		
vloerverwarming op alle woonlagen
>		
zonnepanelen op dak zorgen voor minder energielasten
>		
oplevering zonder keuken
>		
badkamer met 2e toilet, wastafel en douchehoek
>		
gasloos, dus op toekomst voorbereid
>		
optie tot kopen vaste parkeerplaats
Bouwnummers 215 t/m 228 en 229 t/m 245 hebben aan de voorzijde
van de woning een gedeelde, gemetselde bloembak naast de voordeur.
De overige gezinswoningen zijn voorzien van een haag aan de voorzijde.
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Type A - Vierlaags gezinswoning
Vasalis bouwnummers: 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213

Vinkenoog bouwnummers: 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261

WOONOPP.
CA. 135M2
(INCL. BERGING)
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Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping

Hal / kantoor- of slaapkamer / berging / toilet

Woonkamer met open keuken / terras

Twee slaapkamers / badkamer / bergruimte

Twee slaapkamers
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Type B - Vierlaags gezinswoning
Vasalis bouwnummers: 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214

Vinkenoog bouwnummers: 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262

WOONOPP.
CA. 135M2
(INCL. BERGING)

24

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping

Hal / leefkeuken / berging / toilet.

Woonkamer / terras.

Twee slaapkamers / badkamer / bergruimte

Twee slaapkamers
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Impressie terras gezinswoning
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Interieurimpressie woonkamer gezinswoning
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Type C - Drielaags gezinswoning
Vasalis bouwnummers: 215 (gespiegeld), 224, 226, 228

Vinkenoog bouwnummers: 229, 231, 240 (gespiegeld), 242 (gespiegeld), 244 (gespiegeld)

WOONOPP.
CA. 109M2
(INCL. BERGING)
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Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Hal / kantoor- of slaapkamer / berging / toilet.

Woonkamer met open keuken / terras woonkamer met open keuken / terras

Twee slaapkamers / badkamer / bergruimte
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Type D - Drielaags gezinswoning
Vasalis bouwnummers: 223, 225, 227

Vinkenoog bouwnummers: 230, 232, 241 (gespiegeld), 243 (gespiegeld), 245 (gespiegeld)

WOONOPP.
CA. 109XM2
(INCL. BERGING)
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Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Hal / leefkeuken / fietsberging / toilet

Woonkamer / slaapkamer / terras

Twee slaapkamers / badkamer / bergruimte
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Type E - Vierlaags gezinswoning
Vasalis bouwnummers: 217, 219, 221

Vinkenoog bouwnummers: 233, 235, 237, 239

WOONOPP.
CA. 152M2
(INCL. BERGING)
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Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping

Hal / kantoor- of slaapkamer / fietsberging / toilet

Woonkamer met open keuken / terras

Twee slaapkamers / badkamer / bergruimte

Twee slaapkamers

33

Type F - Vierlaags gezinswoning
Vasalis bouwnummers: 216, 218, 220, 222
Vinkenoog bouwnummers: 234, 236, 238

WOONOPP.
CA. 152M2
(INCL. BERGING)
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Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping

Hal / leefkeuken / fietsberging / toilet

Woonkamer / terras

Twee slaapkamers / badkamer / bergruimte

Twee slaapkamers
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2k_
Twee-kamer-appartementen
Bouwnummers: 301, 302, 303

>		
eigen opgang waardoor lagere VvE-bijdrage
>		
buitenruimte voorzijde
>		
Inpandige berging
>		
vloerverwarming
>		
oplevering zonder keuken
>		
badkamer met wastafel en douchehoek
>		
gasloos, dus op toekomst voorbereid
>		
optie tot kopen vaste parkeerplaats
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Vasalis, zijde Meimorgenstraat vanaf Bos & Lommerweg. Op voorgrond appartementen, daarnaast de gezinswoningen.
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Twee-kamer-appartementen
CA. 68M2
(INCL. BERGING)

CA. 74M2
(INCL. BERGING)

CA. 67M2
(INCL. BERGING)
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Bouwnummer 301

Bouwnummer 302

Bouwnummer 303

Begane grond

Begane grond

Begane grond
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3k_

WOONOPP.
CA. 73M2

WOONOPP.
CA. 72M2

Drie-kamer-appartementen
Bouwnummers: 305, 306, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325

>		
toegang via twee trappenhuizen, waarvan één met lift
>		
spreek/luisterverbinding met hoofdingang
>		
zonnepanelen verlagen maandelijkse VvE-bijdrage
>		
gasloos dus op toekomst voorbereid
>		
privé buitenruimte
>		
privé berging op de begane grond
>		
oplevering zonder keuken
>		
badkamer met wastafel en douchehoek
>		
geheel voorzien van vloerverwarming
>		
optie tot het kopen van vaste parkeerplaats
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Bouwnummers 305, 311, 317

Bouwnummers 306 en 307 (gespiegeld)

Respectievelijk op eerste, tweede en derde verdieping

Eerste op verdieping
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Drie-kamer-appartementen

WOONOPP.
CA. 78M2

WOONOPP.
CA. 74M2

WOONOPP.
CA. 67M2

WOONOPP.
CA. 73M2
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Bouwnummers 308, 314, 320

Bouwnummers 309, 315, 321

Bouwnummers 312, 313 (gespiegeld), 318, 319 (gespiegeld), 323, 324 (gespiegeld)

Bouwnummers 322 en 325 (gespiegeld)

Respectievelijk op eerste, tweede en derde verdieping

Respectievelijk op eerste, tweede en derde verdieping

Respectievelijk op tweede, tweede, derde, derde, vierde en vierde verdieping

Beiden op vierde verdieping met dakterras
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4k_
Vier-kamer-appartementen
Bouwnummers: 304, 310, 316

>		
toegang via twee trappenhuizen, waarvan één met lift
>		
spreek/luisterverbinding met hoofdingang
>		
zonnepanelen verlagen maandelijkse VvE-bijdrage
>		
gasloos dus op toekomst voorbereid
>		
privé buitenruimte
>		
privé berging op de begane grond
>		
oplevering zonder keuken
>		
badkamer met wastafel en douchehoek
>		
geheel voorzien van vloerverwarming
>		
optie tot het kopen van vaste parkeerplaats
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Vasalis appartementen vanaf hoek Leeuwendalersweg en Berceusestraat
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Vier-kamer-appartementen

WOONOPP.
CA. 88M2
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Bouwnummers 304, 310 en 316
Respectievelijk op eerste, tweede en derde verdieping

47

Beknopte technische omschrijving

APPARTEMENTEN

GEZINSWONING

Muren

Tegelwerk

Berging

Fundering

De overige puien, kozijnen, ramen en deuren in de gevel zijn

De wanden van de toiletruimte worden met deze tegels

De woningscheidende muren zijn van beton. De muren

Wandtegels in de badkamer tot een hoogte van 2.10 m, in

De appartementen hebben een afsluitbare privéberging op

De woning rust op betonnen funderingsbalken op betonnen

van aluminium op houten stelkozijnen. De binnenkozijnen zijn

betegeld tot 1.20m hoogte. De wanden van de badkamer tot

van de appartementen zijn in het werk gestorte betonnen

de toiletruimte tot een hoogte van 1.20m. Eveneens worden

de begane grond. Een enkel appartement heeft een berging

palen. Er is geen kruipruimte aanwezig.

fabrieksmatig wit geschilderde plaatstalen opdek-boarddeuren

2.10m hoogte. Vloertegels in badkamer en toiletruimte: Mosa

wanden, de muren van de eengezinswoningen zijn prefab

in beide ruimtes vloertegels aangebracht.

die vanuit het appartement zelf te bereiken is.

voorzien van een bovenlicht met helder glas.

Softgrip 7400 serie, afmeting 150 x 150mm, kleur grijs

spouwmuren. De niet- dragende binnenwanden zijn gemaakt

Vloeren

Sanitair

Liftinstallatie

De begane grondvloer bestaat uit geïsoleerde ribcassette-

Keuken

Installaties

Toiletruimte: wandclosetcombinatie van de serie Sphinx 300

Vanuit de centrale entree is de lift bereikbaar. De lift is

vloeren met een Rc-waarde van 3.5²K/W. Zowel de verdie-

De keuken zoekt u het liefste zelf uit. De woningen worden

De woning wordt aangesloten op stadsverwarming en wordt

Kozijnen en deuren

en een fontein met Grohe Concetto fonteinkraan. Badkamer:

geschikt voor acht personen en is voorzien van een spiegel

pingsvloer als de zoldervloer zijn prefab kanaalplaatvloeren.

daarom zonder keuken opgeleverd. Bij het uitzoeken van de

volledig voorzien van vloerverwarming. In de badkamer wordt

De deuren van de woningentree, de bergingentoegang,

wastafel en planchet van serie Sphinx 300 met een

en een opklapbaar zitbankje. Uiteraard is de lift aangesloten

keuken dient wel rekening gehouden te worden met elek-

een extra radiator geplaatst. Er is geen gas aanwezig.

galerij en hoofdentree zijn van (hard)hout. De ramen, raam-

Grohe Eurosmart wastafelmengkraan met chromen sifon.

op een signaleringssysteem in geval van nood. Dit wordt

Muren

trisch koken (er is geen gas). Er is hiervoor al een Perilex-aan-

De woning wordt voorzien van mechanische ventilatie met

kozijnen, de balkon- en terrasdeuren en de kozijnen zijn van

Boven de wastafel wordt een rechthoekige spiegel gehangen.

geregeld via de Vereniging van Eigenaren.

Het casco van de woningen is gemaakt van prefabbeton.

sluiting aangebracht voor een elektrische kookvoorziening.

een bedieningspaneel in de woonkamer en/of keuken.

aluminium. Het isolatie glas in de ramen en deuren is van

In de douchehoek wordt een eengreeps, chromen Grohe

Het casco bestaat uit binnenspouwblad, vloeren en woning

Op tekening is te zien waar de verschillende leidingen zijn

HR++ kwaliteit. De binnenkozijnen zijn van plaatstaal en

Eurosmart douchemengkraan met een Grohe Tempesta

Speedgate

scheidende muren zijn van beton. De binnenwanden in de

afgedopt. Belangrijk om deze informatie te overhandigen

Ballustrades

de binnendeuren zijn zogenaamde opdekboarddeuren.

glijstangcombinatie.

Aan de noordkant van beiden gebouwen bevindt zich de

woning zijn gemaakt van cellenbeton.

aan de keukenleverancier.

De balustrade van het terras is van staal, thermisch verzinkt

van cellenbeton.

in-/uitrit van de binnenplaatsen waar de parkeerplaatsen zich

en gepoedercoat. De balustrades rondom de trappen

Wand&Plafondafwerking

Keuken

bevinden. Dit binnenterrein wordt afgesloten door middel

Trappen

Sanitair

bestaan uit houten hekken welke fabrieksmatig eenmaal

De plafonds worden afgewerkt met spuitwerk in de kleur wit

De keuken zoekt u het liefste zelf uit. De appartementen

van een stalen hek dat bedienbaar is met een badge vanuit

De woning wordt voorzien van vurenhouten trappen met aan

De toiletruimte wordt opgeleverd met een wandclosetcom-

wit zijn gegrond.

(RAL9010). De wanden van toilet en badkamer boven het

worden daarom zonder keuken opgeleverd. Bij het uitzoeken

de auto. Naast het toegangspoort voor de auto bevindt zich

de wand ronde grenen leuningen.

binatie en een fontein, beiden uit de Sphinx 300-serie en een

tegelwerk worden ook voorzien van spuitwerk in deze kleur.

van de keuken dient wel rekening gehouden te worden

tevens een loopdeur. In geval van spanningsuitval is de gate

De wanden worden behangklaar opgeleverd.

met elektrisch koken (er is geen gas). Er is hiervoor al een

handmatig te openen.

Terrasafscheiding

Grohe Concetto fonteinkraan.

Daken

De badkamer wordt uitgevoerd met een 2 toilet (zelfde type

De buitenruimte is voorzien van een privacy-scherm van

Perilex-aansluiting aangebracht voor een elektrische kook-

Het schuine dakvlak bestaat uit prefab geïsoleerde houten

als toiletruimte), wastafel met Grohe Eurosmart mengkraan

gelaagd glas met een matte folie in een metalen frame.

CV-installatie

voorziening. Op tekening is te zien waar de verschillende

sporenkapelementen. De schuine kant wordt bedekt met

en planchet (beiden Sphinx 300-serie), douchehoek met

De hoogte loopt af van 1.70m tot 90cm.

Ieder appartement heeft vloerverwarming met een eigen

leidingen zijn afgedopt. Belangrijk om deze informatie te

keramische dakpannen. De platte daken worden voorzien

Grohe Eurosmart douche/mengkraan en een Grohe Tempesta

aansluiting op de stadsverwarming, regelbaar met een

overhandigen aan de keukenleverancier.

van een bitumen dakbedekking.

glijstangcombinatie.

e

Honeywell kamerthermosstaat. In de badkamer wordt naast
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Schilderwerk
De plafonds in de hele woning en de wanden van het toilet,

de vloerverwarming ook een radiator geplaatst. Er is geen

Kozijnen, deuren en ramen

Tegelwerk

badkamer en beoogde keukenopstelling boven de wandtegels

gasaansluiting in het appartement aanwezig. De energie

Het voordeurkozijn is van hardhout, de voordeur is een

Wandtegels in badkamer en toiletruimte: Mosa Holland 2040,

worden voorzien van spuitwerk in de kleur RAL 9010 (wit).

prestatiecoëfficient van de woning is 0,4 (EPC).

houten, samengestelde deur in de kleur ‘brons’ (bruin/grijs).

afmeting 150 x 200mm, kleur wit.
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BEWUST NIEUWBOUW
Je bent op zoek naar een nieuw huis. Misschien zelfs specifiek naar een nieuwbouwhuis.

}

VERKOOP EN INFORMATIE:

Keizer Karelweg 223

Meer en Vaart 82

Postbus 630, 1180 AP Amstelveen

1068 ZZ Amsterdam

T		020 543 73 73

T 		020 - 205 10 70

E		info@brockhoff.nl

E 		amsterdamwest@hoekstraenvaneck.nl

www.brockhoff.nl

www.hoekstraenvaneck.nl

CMYK 0-79-65-47

Notaris:

pantone 188

www.lubbers.nl

www.geurst-schulze.nl

Architect:

Maar weet je wat er allemaal bij komt kijken als je hier een huis wilt kopen of huren? Waar
moet je op letten? En waarom zou je eigenlijk voor nieuwbouw kiezen? Om je daarover zo
goed mogelijk te informeren verwijzen wij je graag door naar de website Bewust Nieuwbouw.

Ontwikkeling:

Op Bewust Nieuwbouw vind je de voordelen van een nieuwbouw huis en een stappenplan
om je door het proces te loodsen van oriënteren tot en met wonen. Ook biedt de site antwoorden op allerlei vragen over bijvoorbeeld wie doet wat, garantie, financiering, nieuws

www.eigenhaard.nl

over nieuwe wetgeving en technieken in nieuwe huizen. En je kunt er verhalen lezen van
mensen zoals jij. Wat zijn hun ervaringen met het kopen of huren van een nieuwbouwhuis?

Nieuwsgierig geworden? Bezoek Bewust Nieuwbouw.

Disclaimer
De impressies in deze brochure zijn bedoeld om een indruk te geven. De inrichting van de

Bewust Nieuwbouw is een initiatief van projectontwikkelaars, beleggers, bouwers en woningcorporaties, verenigd in de NEPROM. Zij ontwikkelen en bouwen huizen, gebouwen
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en buurten waar mensen graag wonen, werken, winkelen en elkaar ontmoeten. Zij werken,
kortom, aan een prettige leefomgeving.

openbare ruimte is zo goed mogelijk weergegeven maar er kunnen geen rechten aan worden
ontleend. Dit geldt ook voor de maatvoering, de sfeerplattegronden en de impressies.
De woningen worden zonder keuken opgeleverd, ook al zijn deze wel afgebeeld op de
impressies. Deze brochure vormt geen onderdeel van de contractdocumentatie zoals
de koopovereenkomst of de technische omschrijving.
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www.wonenindedichters.nl

