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U staat op het punt om eigenaar te worden van een gloed-
nieuw appartement in Saffraan Almere. Daarmee feliciteren wij 
u van harte! U mag zich met veel plezier gaan buigen over de 
inrichting, kleuren en materialen, zodat u van dit appartement 
uw eigen huis maakt. Een appartement kopen is een grote stap. 
Deze gaat gepaard met tal van procedures en voorwaarden.  
Wij leggen u in deze  Wegwijzer graag uit wat er formeel  
allemaal bij de koop komt kijken. Heeft u na het lezen nog  
vragen dan kunt u contact opnemen met de makelaar.

Koop-/aannemingsovereenkomst
In de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst 
zijn de rechten en plichten van de koper, de verkoper en de  
aannemer geregeld. De koopovereenkomst regelt de aankoop 
van de grond waarop uw appartement wordt gebouwd. 
De aannemingsovereenkomst regelt de bouw en afbouw van 
het appartement. In deze overeenkomsten vindt u de verder 
voorwaarden, zoals maximaal toegestane bouwtijd, ontbin-
dende en opschortende voorwaarden die op de overeenkom-
sten van toepassing zijn. Ook de technische omschrijving en de  
bijbehorende contracttekeningen maken deel uit van de  
aannemingsovereenkomst. De aannemer bouwt Saffraan  
conform de bepalingen en voorwaarden van Woningborg. 
Daarbij is de aannemer verplicht om gebruik te maken van 
een vastgesteld model voor de aannemingsovereenkomst.  
Mochten enige bepalingen in de technische omschrijving 
en in de aannemingsovereenkomst nadelig zijn voor de  
koper dan prevaleren steeds de bepalingen en voorwaarden  
van Woningborg.

Ondertekening
Besluit u tot aankoop van het appartement over te gaan, 
dan worden de overeenkomsten opgemaakt. De onder-
tekening vindt bij de makelaar plaats. Tijdens de tekenaf-
spraak neemt u een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort/ 
Europese identiteitskaart). Met het ondertekenen verplicht u zich 
tot het betalen van :

    de koopsom, inclusief de bijbehorende (grond)kosten;
  de aanneemsom, inclusief eventueel daarbij behorende   

      rente.
De betaling van de gronden bijkomende kosten vinden plaats op 
het moment van levering van de woning bij de notaris. Met het 
ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht de verkoper 
zich tot de levering van de grond aan u. Met het tekenen van 
de aannemingsovereenkomst verplicht de aannemer zich tot de 
bouw van uw appartement. Nadat de koper, de verkoper en de 
aannemer de overeenkomst hebben getekend, wordt het ori-
ginele exemplaar naar de notaris verzonden om de overdracht 
van het appartementsrecht voor te bereiden. De koper ontvangt 
een kopie van de volledig ondertekende overeenkomsten.

De overeenkomsten
Koopsommen zijn vrij op naam, dat wil zeggen:

   inclusief grondkosten;
   inclusief rente over de grondkosten;
   inclusief kosten van architect, constructeur en overige 

     adviseurs;
   inclusief aansluitkosten voor water, stadsverwarming, 

      elektra en riolering;
   inclusief aansluitpunt in de meterkast voor de 

     Centrale Antenne Inrichting (CAI) en glasvezel;
   inclusief notarishonorarium voor de akte van levering / 

      appartementsrecht;
   inclusief makelaarscourtage/verkoopkosten;
   inclusief gemeenteleges;
   inclusief omgevingsvergunning;
   inclusief kadastrale kosten over grond en eventuele 

     opstallen;
   inclusief kosten Woningborg;
   inclusief btw (momenteel 21 %)

Kosten die niet zijn begrepen in de koopsom:
    rente over de grondkosten vanaf de valutadatum tot 

     de dag van grondtransport bij de notaris;
   bijdrage / inleg VvE;
  kosten voor de aanleg van bedrading voor telefoon en CAI   

     vanaf de meterkast naar de aansluitpunten;
   entree- en abonnementskosten voor telefoon en CAI;
   de kosten van één of meerdere parkeerplaatsen;
   de kosten van zonnepanelen;
   financieringskosten, zoals kosten van de hypotheekakte,      

      eventuele afsluitprovisie, eventuele bereidstellingsprovisie,    
      hypotheekrente tijdens de bouw en taxatiekosten;

   kosten voor vervallen hypotheekofferte;
   eventuele wijzigingen in het btw-tarief.

De aannemingsovereenkomst
De aanneemsom is vrij op naam. Dat betekent:

   inclusief bouwkosten;
   inclusief standaard sanitair en tegelwerk;
   inclusief btw (momenteel 21%).

Kosten die niet in de aanneemsom zijn inbegrepen:
   rente over de vervallen termijnen van de aanneemsom;
   kosten kopers meer- en minderwerk;
   eventuele wijzigingen in het btw-tarief.

Overdracht van uw appartement
Met een ‘akte van levering en vestiging’ bij de notaris vindt de 
overdracht van uw appartement plaats. Dat gebeurt nadat even-
tuele ontbindende voorwaarden, zoals die in de overeenkom-
sten staan, niet meer kunnen worden ingeroepen. Let op: houd 
rekening met de geldigheidsduur van uw hypotheekaanbieding. 
In de overeenkomsten is de uiterste dag van overdracht bepaald. 
Voordat de overdracht plaatsvindt, ontvangt u van de notaris eerst 
een (concept)nota van afrekening. Hierop staat het totale bedrag 
weergegeven die u op de dag van overdracht verschuldigd bent.

1. Wegwijzer bij de aankoop van een appartement
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In deze afrekening staan de volgende posten vermeld: 
   grondkosten/appartementsrecht;
   kosten van de parkeerplaatsenen zonnepanelen
   eventuele rente over de grondkosten;
   eventuele vervallen bouwtermijnen
   eventuele rente over vervallen bouwtermijnen;
   notariskosten met betrekking tot de hypotheekakte;
 financieringskosten, zoals kosten van de hypotheekakte,  

     afsluitprovisie, taxatiekosten en dergelijke;
   eventuele kosten van de Nationale Hypotheek Garantie;

Tijdens de overdracht worden doorgaans twee akten 
getransporteerd:

   de akte van levering en vestiging;
   de hypotheekakte.

Als de overdracht heeft plaats gevonden, moet het hypotheek-
bedrag dat in het bouwdepot zit tenminste gelijk zijn aan de 
bouwtermijnen en bouwrente die u nog verschuldigd bent. Is 
dit niet het geval, dan bent u verplicht het ontbrekende bedrag 
aan te vullen uit eigen financiële middelen. Tijdens de over-
dracht moet u hierover zekerheid bieden, in overeenstemming 
met de voorwaarden zoals die in de overeenkomsten staan.

Betalingen
In de aanneemovereenkomst is de verdeling van de bouwter-
mijnen vastgelegd. Voor elke vervallen bouwtermijn ontvangt u 
een factuur met het verschuldigde bedrag. Deze factuur dient u 
voor akkoord te tekenen en zo spoedig mogelijk door te zenden 
naar uw hypotheekverstrekker. Wij adviseren u een kopie voor 
uw eigen administratie te maken.
Vervolgens dient uw hypotheekverstrekker te zorgen voor een 
rechtstreekse betaling vanuit het bouwdepot aan de aannemer. 
Als koper blijft u verantwoordelijk  voor de tijdige betaling van de 
vervallen bouwtermijnen. Betaalt u niet op tijd, dan zal er rente 
in rekening gebracht worden. (Deze bepaling is ook vastgelegd 
in de aannemingsovereenkomst.)

Hypotheekrente
Nadat de hypotheekakte is getransporteerd, betaalt u hypo-
theekrente. In principe is deze rente (kosten) over de hoofdsom 
(van de hypothecaire lening) verminderd met rente (opbrengst) 
over het bouwdepot. Meestal boekt de hypotheekverstrekker het 
saldo van de rente maandelijks van het bouwdepot af.

Het appartementsrecht
De wet verstaat onder een appartement ( of zoals het officieel 
heet: appartementsrecht) een aandeel in een gebouw met toe-
behoren dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een 
bepaald gedeelte van dat gebouw. Deze wat officiële omschrij-
ving betekent dat er onderscheid wordt gemaakt tussen het ei-
gendom en de gebruiksrechten. Het eigendom van het gehele 
gebouw komt toe aan de gezamenlijke eigenaren. Daarnaast 
heeft iedere eigenaar het gebruiksrecht van een privé-gedeelte 
(het appartement) en het medegebruiksrecht van die gedeel-
ten van het gebouw die voor gemeenschappelijk gebruik zijn 
bestemd. Bij dit laatste kunt u denken aan de lift, het trappen-
huis, de entree en overige hallen en de gezamenlijke installaties.  
Appartementsrechten ontstaan door het splitsen van een  
gebouw in juridische zin. Om een gebouw in appartementen  
te splitsen moet de notaris een akte opmaken. Deze splitsings- 
akte wordt met bijbehorende splitsingstekeningen in het open-
bare register ingeschreven. Pas als dit laatste is gebeurd, is de 
splitsing een feit en ontstaan de appartementsrechten, die dan 
afzonderlijk verkocht kunnen worden.

De splitsingakte
In de notariële akte van splitsing zijn een aantal belangrijke 
zaken opgenomen, zoals:

   een beschrijving van het gebouw als geheel;
   een beschrijving van ieder "afzonderlijk gedeelte", 

     de appartementen;
  een beschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft  

     in het hele gebouw (het zogenaamde breukdeel);
   het splitsingsreglement.

Het splitsingsreglement
Vooral het splitsingsreglement is voor u van belang. Hierin staat 
namelijk omschreven:

   welke kosten voor rekening van de eigenaren komen;
  hoe de jaarlijkse begroting (exploitatierekening) eruit moet  

   zien en hoe de voorschotbedragen in de "servicekosten"   
     moeten worden betaald;

   hoe  het gebruik, het beheer en het onderhoud van de 
    gemeenschappelijke en de privégedeelten van het gebouw   
     zijn geregeld;

   hoe het gebouw verzekerd moet zijn;
   op welke wijze de Vereniging van Eigenaren is samengesteld  

     en zal functioneren
   hoe een huishoudelijk regelement eruit dient te zien.

Vereniging van Eigenaren
Aangezien de appartementen deel uitmaken van een  
gebouwencomplex, worden zij gesplitst in zogenaamde  
appartementsrechten. Als u koopt, wordt u eigenaar van een  
appartementsrecht dat u het exclusieve recht geeft op het  
gebruik van een appartement met toebehoren. De omschrijving 
van het eigendom wordt uiterst nauwkeurig bepaald en in een 
notariële akte vastgelegd. Als eigenaar van een appartement 
bent u met de mede-eigenaren in het gebouw verantwoordelijk 
voor het beheer en het onderhoud. Die gezamenlijke verant-
woordelijkheid schept een band tussen de eigenaren. Om deze 
band een juridisch jasje te geven moet bij elke splitsing van een 
gebouw in appartementsrechten een Vereniging van Eigenaren 
worden opgericht. Iedere appartementseigenaar is automatisch 
lid van de Vereniging van Eigenaren van het gebouw. 
U verwerft ook een onverdeeld aandeel in het gemeenschap-
pelijke terrein onder en naast het gebouwencomplex. 
De exploitatie van het hele gebouw brengt kosten met zich 
mee. Deze worden over alle eigenaren van de appartementen 
middels een verdeelsleutel omgeslagen.
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In de wet zijn regels opgenomen waaraan een Vereniging van 
Eigenaren moet voldoen. Zo moet de vereniging ledenverga-
deringen hebben, de zogeheten “vergadering van eigenaren”. 
De wet schrijft voor dat deze ten minste één maal per jaar bij-
een wordt geroepen. Dan worden de financiële jaarstukken 
besproken en voorschotbijdrage per appartement vastgesteld. 
De gang van zaken in het gebouw wordt grotendeels bepaald 
door de vergadering. Het bestuur van de vereniging en/of de 
vergadering vaneigenaren neemt alle beslissingen over het 
beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten 
van het complex. Zij is daarbij gebonden aan de bepalingen in 
het splitsingsreglement. 

Eenmaal per jaar komen alle leden/eigenaren in vergadering 
bijeen en (her)benoemen vanuit hun midden een voorzitter, 
secretaris en penningmeester. Er wordt dan met het bestuur 
overlegd over de exploitatiekosten van het afgelopen jaar en 
de begroting van het komende jaar. Met het aan u toekomen-
de stemrecht, stemt u mee met de besluitvorming over deze 
zaken. Ook de opstalverzekering van het gebouw wordt door 
de VvE collectief afgesloten. Voor de verzekering van uw in-
boedel dient u zelf een verzekering af te sluiten.

Gebruikelijk is dat de bijdrage aan de VvE maandelijks wordt 
betaald. Bij de oprichtingsvergadering van de VvE, die gehou-
den wordt voordat de oplevering van de woningen plaatsvindt, 
wordt bepaald hoe hoog de bijdrage is. De bijdrage is niet van 
de belasting aftrekbaar en zijn lasten die u heeft naast uw  
hypotheeklasten. De oprichting van de VvE geschiedt op  
initiatief van de VvE beheerder. De ontwikkelaar zal een  
deskundige aanwijzen die, op kosten van de vereniging, het 
eerste jaar de vereniging zal adviseren op het gebied van het 
beheer van het gebouw en een voorstel zal doen voor de te 
betalen maandelijkse bijdrage.

Tot de gezamenlijke kosten worden gerekend:
  Kosten die gemaakt zijn in verband met het normale  

  onderhoud of het normale gebruik van de gemeen- 

  schappelijke gedeelten van het gebouw of de daartoe  
      behorende installaties of tot het onderhoud daarvan;

   kosten die verbandhouden met noodzakelijke herstelwerk-  
     zaamheden en vernieuwingen voorzover deze niet volgens    
      de bepalingen van de akte van splitsing ten laste komen van 
      (een) bepaalde eigenaar/eigenaren;

     kosten die verband houden met de oprichting van de VvE en  
     de administratie van het gebouw of de aanstelling van een  
      administrateur;

  de verschuldigde publiekrechtelijke lasten, voor zover de   
      eigenaren daarin niet individueel worden aangeslagen;

  het schoonhouden en de verlichting van de gemeen- 
      schappelijke gedeelten van het gebouw, zoals trappen-
   huizen, entrees, gangen en liften en het energiegebruik  
      van de gemeenschappelijke installaties;

  alle overige kosten en lasten, gemaakt in het belang van  
    alle eigenaren of door gezamenlijk eigenaren als zodanig    
      verschuldigd.

Meer- en minderwerk
U ontvangt van de aannemer de ‘standaard optielijst’. Hierop 
staan de diverse optiemogelijkheden die u worden aangebo-
den. Alle prijzen van de keuzelijst zijn gebaseerd op opdracht-
verstrekking voordat de bouw start. Besluit u na de start van de 
bouw om opdracht te geven tot meer-en minderwerk, dan is 
het aan de aannemer om over te gaan tot acceptatie daarvan.  
Betaling van meer-en minderwerk vindt plaats in overéénstem-
ming met de Woningborg-regeling, 25% bij opdracht en 75% 
bij gereedkomen van het meerwerk. Bij minderwerk betaald de 
aannemer dit 100% bij oplevering. Betalingen van meer-en min-
derwerk gebeuren rechtstreeks aan de aannemer. Een aantal za-
ken zijn tegen meerprijs aan de ‘standaard optielijst’ toegevoegd 
zodat u ook kunt kiezen voor een complete woning. Dit zijn:

  tegelwerk in badkamer en toilet tot aan het plafond in de  
     standaard tegels;

   de wanden en plafonds sausklaar;
   een complete keuken geplaatst en aangesloten;

Individuele wensen
In de optiekeuzelijst kunt u tal van opties kiezen om uw appar-
tement naar eigen smaak te laten bouwen. Daarnaast is het 
mogelijk om nog specifiekere wijzigingen te laten aanbrengen. 
U kunt u persoonlijk wensen , welke niet staan vermeld in de 
keuzelijst vóór de start bouw kenbaar maken bij de architect. 
Dan zal gekeken worden of de wensen haalbaar zijn en passen 
in de projectmatige opzet. 
Onderdelen of afwerkingen die genoemd zijn in de brochure 
kunnen niet zomaar worden weggelaten in verband met door 
de aannemer te geven garanties. 
In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden waarom 
wijzigingen niet gehonoreerd kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat:

    de wijziging strijdig is met de voorwaarden van 
     Woningborg, Bouwbesluit of andere verordeningen;

   de wijziging voor de architect in de verschijningsvorm niet  
     acceptabel is;

   het een ingrijpende constructieve of plan organisatorische  
     wijziging betreft;

 de wijziging niet meer in te passen is in de planning  
     van het project.

Oplevering
Ongetwijfeld kijkt u bij het moment van aankoop al uit naar het 
moment van oplevering. De aannemer geeft op het moment 
dat er zekerheid is over de start van de bouw een indicatie van 
de opleveringsdatum. In de aanneemovereenkomst is bepaald, 
mede op basis van het aantal werkbare werkdagen, wanneer 
het appartement uiterlijk gereed moet zijn. U ontvangt uiter-
lijk twee weken voor de oplevering schriftelijk bericht over de  
definitieve datum. Samen met het langverwachte nieuws bie-
den wij u ook de laatste facturen aan, eventueel met rente over 
de niet op tijd betaalde termijnen.
Heeft u aan al uw financiële verplichtingen tegenover de aan-
nemer voldaan en heeft de eigendomsoverdracht plaatsgevon-
den? Dan wordt op de afgesproken datum uw appartement 
opgeleverd en krijgt u de sleutel van uw nieuwe huis.
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Betaling en depot
Voordat uw appartement wordt opgeleverd, moet u de gehe-
le aanneemsom aan de aannemer hebben voldaan, inclusief 
kosten voor het meer-en minderwerk en de verschuldigde 
rente. De aannemer draagt vóór de oplevering zorg voor het 
deponeren van een bankgarantie bij de notaris, in overeen-
stemming met 5 % van de aanneemsom. Deze bankga-
rantie is geldig tot drie maanden na de dag van oplevering  
(conform de bepaling van Woningborg). Deze 5 % komt pas 
ter beschikking als door de aannemer alle onvolkomenheden 
en tekortkomingen zijn hersteld die bij de oplevering waren 
geconstateerd.
Drie maanden na oplevering vindt nog een eindcontrole door 
u zelf plaats. Daarbij wordt gekeken naar eventuele onvolko-
menheden die bij de oplevering (nog)niet zichtbaar waren. 
U ontvangt hiervoor een schriftelijk verzoek. Daarin wordt u 
gevraagd de onvolkomenheden per brief aan de aannemer 
kenbaar te maken. De aannemer zal de (verborgen) gebre-
ken vervolgens beoordelen en daar waar nodig herstellen.  
Wij verzoeken u vriendelijk om met één belangrijk aspect  
rekening te houden: een appartement is gebouwd uit  
natuurlijke materialen. Deze kunnen gaan ‘werken’ zoals dat 
in bouwtermen heet. Materialen kunnen wat gaan uitzetten 
of juist krimpen onder invloed van temperaturen. Bij stucwerk 
bestaat kans dat kleine haarscheurtjes ontstaan door het  
drogen van het appartement. Dit alles heeft geen ernstige  
gevolgen.

Opleveringregeling
Tussen het bericht waarin de oplevering wordt aangekon-
digd en de sleuteloverdracht zitten twee weken, waarin u zelf 
het appartement nog mag beoordelen. Wij noemen dit de  
zogenaamde vooropname.

Bij de oplevering/sleuteloverdracht
Eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen die bij de 
oplevering worden geconstateerd, worden vermeld op het 
proces-verbaal van oplevering. Dit proces-verbaal maakt de 

aannemer bij de opname van het complete appartement.  
Binnen vijftien werkdagen na ondertekening zorgt de  
aannemer voor het herstellen van onvolkomenheden en  
tekortkomingen. Deze termijn kan worden overschreden bij 
onwerkbaar weer of wanneer het niet mogelijk is om op tijd 
over de benodigde materialen te beschikken.
De oplevering is een –juridisch- belangrijk moment.  
Wij adviseren u om te overwegen of u zich bij laat staan door 
bijvoorbeeld een deskundige van Vereniging Eigen Huis.  
Deze kan namens u eventuele gebreken en onvolkomenhe-
den opsporen en vastleggen. Kijk voor meer informatie op  
www.eigenhuis.nl. Hier kunt u ook terecht als u lid wilt worden.

Onderhoudsgegevens
Bij de oplevering van het appartement ontvangt u onder-
houdsgegevens. Daarin staan onder meer:

   de te volgen werkwijze na oplevering;
   aanwijzingen voor ingebruikname van het appartement;
   instructies voor gebruik en bediening van de installaties;
   advies voor onderhoud van het buitenschilderwerk;
   revisietekeningen van de technische installaties.

Verzekeren van het appartement
Tijdens de bouw is het appartement door de aannemer 
verzekerd met een Constructie Allrisk (CAR)- verzekering.  
Die verzekering stopt op de dag van oplevering. Vanaf dat  
moment draagt u zelf zorg voor de opstal- en inboedel- 
verzekering van uw appartement.

Woningborg Garantie en waarborgregeling
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt u 
als koper van uw nieuwe appartement tegen de risico's van 
een eventueel faillissement van de aannemer tijdens de bouw 
en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt 
uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woning-
borg-certificaat.

Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich kan laten inschrijven 
bij Woningborg, toetst deze de bouwonderneming op finan-
ciëel gebied, technische bekwaamheid en deskundigheid.  
Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en de technische 
omschrijving getoetst op het Bouwbesluit. Ook wordt de  
aanneemovereenkomst beoordeeld op een goede balans in 
de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de 
Woningborg garantie- en waarborgregeling voor u ?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit 
voor u onder andere het volgende:

  gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan  
     zorgt Woningborg voor de afbouw van uw appartement. 
     Is de afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan   
      verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling;

 de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van het  
   appartement tot zes jaar en drie maanden na oplevering.   
    Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot tien jaar en drie  
     maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting   
     van de bouwonderneming, anders gezegd  als de bouw-  
    onderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt   
      Woningborg hier zorg voor;

    bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven,  
  zijn verplicht een model-aannemingsovereenkomst met  
  bijbehorende algemene voorwaardenen toelichting te  
    gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis  
    voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouw 
     onderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plich- 
     ten van koper en bouwonderneming evenwichtig vastgelegd;

  wanneer na oplevering van het appartement geschillen   
    ontstaan, tussen koper en de bouwonderneming over de  
      kwaliteit , dan kan Woningborg bemiddelen.
Let op: het Woningborg certificaat moet u in uw bezit hebben 
voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht.

- 7 -



Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming  
worden uitgevoerd (zoals minderwerk), vallen niet onder de 
garantie  en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw aan-
neemovereenkomst een aantal aspecten genoemd die van 
garantie zijn uitgesloten.

Voorrang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald,  
gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en  
voorgeschreven standaardvoorwaarden. 
In het geval enige bepaling in de technische omschrijving 
daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn 
voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde  
bepalingen van Woningborg.

Wijzigingen in/tijdens de bouw
Deze contractbrochure is nauwkeurig en met zorg samenge-
steld op basis van de gegevens en tekeningen van de architect. 
De ingeschreven maten zijn ‘circa’-maten. Dat betekent dat 
niet van deze tekeningen kan worden gemeten. Alle informatie 
in de contractbrochure over Saffraan is onder voorbehoud van 
goedkeuring door Bouw-en Woningtoezicht, brandweer en 
nutsbedrijven. De perspectieftekeningen en artist impressions 
in de contractbrochure geven een indruk van de beleving van 
de architectuur. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. 
Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. De inrich-
ting van het openbare gebied is gebaseerd op de meest actu-
ele gegevens die bij ons bekend zijn. Wijzigingen vallen buiten 
de verantwoordelijkheid van aannemer en ontwikkelaar.

Het blijft mogelijk dat tijdens de bouwfase wijzigingen worden 
aangebracht als deze noodzakelijk of wenselijk zijn. Dit gebeurt 
alleen als ze geen ernstige afbreuk doen aan de functionele en 
esthetische waarde van het appartement. Ook maken wij een 
voorbehoud omtrent wijzigingen die voortvloeien uit de eisen 
van de overheid, de architect of nutsbedrijven. Deze wijzigin-
gen geven de partijen geen recht op verrekening van meer of 

minder kosten. Als u het appartement koopt als deze al gereed 
of in aanbouw is, en er is een verschil tussen de technische om-
schrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering van 
het appartement.

Kavel en situatie
Na oplevering zal het Kadaster de definitieve inmeting van 
de kavel verzorgen, Afwijkingen in afmetingen zijn niet  
verrekenbaar en geven geen recht op ontbinding van  
de koopovereenkomst of aannemingsovereenkomst.

Het terrein onder het gebouw
Onder de appartementen wordt het gemeenschappelijk  
terrein ingericht. De appartementen  krijgen een eigen berging 
en kunnen eigen parkeerplaatsen kopen. Deze worden ge-
koppeld aan het appartementsrecht. Het gemeenschappelijk  
beheer van dit terrein en de kosten voor beheer en onderhoud 
zijn aan de VvE.

Fiscale zaken
Afhankelijk van uw inkomen en de gekozen hypotheekvorm 
heeft u recht op aftrek van bepaalde kosten door:

    de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente;
   de aftrekbaarheid van de financieringskosten voor afsluit- 

  provisie, taxatiekosten en eventuele kosten voor de  
       Nationale Hypotheek Garantie.

Daar tegenover staat de bijtelling van het zogenaam-
de huurwaardeforfait. Het is in veel gevallen ook mo-
gelijk en aantrekkelijk uw belastingvoordeel wegens af-
trekbare kosten, direct per maand te ontvangen. U kunt 
hiervoor een verzoek 'voorlopige teruggave inkomstenbelasting  
premie volksverzekering' indienen bij de Belastingdienst.  
In de praktijk betekent dit dat elke maand de te veel ingehouden 
belasting aan u wordt terugbetaald.
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Peil
Het peil van de appartementen bevindt zich aan de afgewerkte 
vloer bij de lift. Het peilniveau ligt 15 cm boven het straatpeil. Het 
terrein met de parkeerplaatsen loopt geheel af naar de omgeving.
De dorpels van de appartementen liggen 35 mm boven de af-
gewerkte vloer. Uitgaande van een vloermat van anderhalve 
centimeter blijft een dorpel van 20 mm over conform de bouw-
verordening. Met de keuze van uw vloermat kunt u hier rekening 
mee houden.

Grondwerken
De bouw gaat gepaard met grondwerk voor de bouwput,  
riolering, nutsvoorzieningen en bestrating. Uitgegraven grond 
wordt waar mogelijk hergebruikt. In de appartementen krijgt 
de kruipruimte onder de begane grond een bodemafsluiting 
van zand. Onder de aan te brengen bestratingen wordt een  
zandaanvulling aangebracht. Ter plaatse van geplande begroeiing 
wordt tuinaarde aangebracht. 
Als gevolg van de plaatselijke grondsamenstelling kunnen  
zettingen van optreden die het te zijner tijd nodig maken het 
straatwerk op te hogen. Dit dient te gebeuren naar inzicht van en 
voor rekening van de VvE.

Buitenriolering
De afvoer van het hemelwater (HWA) en vuil water (DWA)  
gebeurt in een gescheiden stelsel. Beiden worden via kunst-
stofleidingen aangesloten op het gemeenteriool. Op aan te  
geven plaatsen worden ontstoppingsstukken aangebracht.

Huisvuil 
In het openbaar gebied zijn op een aantal plaatsen ondergrond-
se vuilcontainers geplaatst door de gemeente. Hier kunt u ge-
bruik van maken.

Bestrating
Het parkeerterrein wordt bestraat met een antracietkleurige 
betonsteen. De parkeerplaatsen worden gemarkeerd. In de 

aansluiting op de plantvakken worden betonnen banden aan-
gebracht.

Terreininventaris en beplanting
In de overgang tussen het parkeerterrein worden, zoals  
aangegeven, in de grond hekken (hoog circa 1,40m) geplaatst 
met een stevige gaasinvulling. Hekken en gaas in de kleur 
zwart. Tegen de noord-west en zuid-west gevels wordt waar 
aangegeven eenzelfde soort gaas gemonteerd.  Onder het gaas  
worden klimplanten aangebracht.  In de plant-vakken wor-
den de op tekening aangegeven heesters en bomen geplant.  
Er worden 9 zwarte fietsklemmen aangebracht. Een en ander 
als aangegeven op tekening.

Bergingen
De bergingen van de appartementen op de begane grond 
hebben een betonnen vloer en kalkzandsteen wanden. De 
kozijnen zijn conform kleurenschema afgelakt. De deuren zijn 
opdek-binnendeuren in kleur gelakt. In de bergingen komt een 
dubbele wandcontactdoos en een schakelaar met lichtpunt 
aangesloten op de meterkast van het appartement. In de brede 
gang bij de bergingen twee dubbele opbouw wandcontactdo-
zen, aan te sluiten op de algemene kast.

Funderingen
De fundering van het gebouw bestaan uit betonnen palen  
conform opgave constructeur. Onder het appartement en de lift 
hal bevindt zich een kruipruimte. Deze kruipruimten zijn beperkt 
toegankelijk. Zie daarvoor de tekeningen. Kruipruimten kunnen 
vochtig zijn of er kan water in staan als gevolg van wisselende 
grondwaterstanden.

Vloeren en daken
De begane grond vloer van het appartement wordt uitgevoerd 
met een aan de onderzijde geïsoleerde betonnen systeemvloer.  
De verdiepingsvloeren zijn geprefabriceerde betonnen plaatvloe-
ren met een in het werk aangebrachte opstorting van beton. 

Bij de vloeren blijven er aan de onderzijde, ter plaatse van de aan-
sluiting van de element, V-naden in het zicht. Tegen een meerprijs 
kan het appartement sausklaar opgeleverd worden, dit is zon-
der V-naden in het zicht. De vloeren worden voorzien van een  
zwevende dekvloer, 2 cm isolatie en 5 cm dekvloer. De eerste 
verdiepingsvloeren boven onverwarmde ruimten worden aan 
de onderzijde geïsoleerd. De platte daken worden voorzien van  
isolatie en afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking. De be-
nodigde dak doorvoeren voor de technische installaties en de zon-
nepanelen worden opgenomen in de daken. Op de dakterrassen 
komen betontegels, 50x50 cm te liggen op verende tegeldragers.

Balkons 
De balkons worden uitgevoerd in naturel prefab betonplaten. 
Deze betonplaten worden voorzien van verdiepte goten welke 
worden aangesloten op de hemelwaterafvoeren. De boven-
zijde van balkons en galerijen worden met een antislip laag en  
schrobranden uitgevoerd.

Metselwerk, gevels en wanden
De buitenspouwbladen van de gevels worden gemetseld met 
baksteen, volgens bemonstering. Voegwerk platvol geborsteld.
De  buitengevel heeft een isolatiewaarde die voldoet aan de 
energieprestatienorm van 0,4 die is vastgelegd in het Bouw-
besluit. In het gevelmetselwerk worden open stootvoegen 
aangebracht voor de ventilatie van de achterliggende spouw.  
Op een aantal plaatsen in het metselwerk worden, volgens 
opgave van de leverancier dilataties opgenomen. Een dilatatie 
maakt het mogelijk dat geveldelen kunnen uitzetten en krim-
pen. De dakopstanden worden voorzien van nood-overstorten. 
Het binnenspouwblad van de appartementen en de woning-
scheidende wanden bestaan uit kalkzandsteen, waar nodig 
voorzien van dilataties. Deze wanden worden behangklaar af-
gewerkt. Onder de tot Peil lopende buitenkozijnen worden kant-
planken aangebracht. Alle binnenwanden in de appartementen 
worden uitgevoerd in lichte gasbetonelementen. Tegen een 
meerprijs kan een appartement sausklaar afgewerkt worden.

2. Technische omschrijving ‘Saffraan’
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Timmerwerken
In het appartement worden geen vloerplinten aangebracht of 
los geleverd. 

Kozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen, ramen, deuren en schuifpuien van uw  
appartement worden uitgevoerd in hardhout, kleur conform 
kleur-en materiaalstaat. De draairichting van de deuren is vast-
gelegd op de contracttekeningen. Ook de draai-/kieprichting  
(naar binnen) van de ramen wordt uitgevoerd conform de 
contracttekeningen. In de kozijnen worden conform de voor-
schriften aluminium ventilatieroosters opgenomen. Onder de  
kozijnen worden aluminium waterslagen opgenomen, welke 
zorgen voor een deugdelijke waterkering. Voor de vensterban-
ken wordt kunststeen gebruikt. Kozijnen die doorlopen tot de 
vloer worden niet voorzien van vensterbanken.

Binnendeurkozijnen
De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte, stalen  
montagekozijnen met opdeksponning en bovenlicht. 
De kozijnen worden standaard voorzien van fabrieksmatig  
afgelakte opdek deuren. 
De kozijnen van toilet en badkamer worden voorzien van 
een kunststenen onderdorpel. Hierdoor komt de deur  
circa 3cm vrij van de afgewerkte vloer te hangen.  
Vanwege ventilatie is onder de deuren een vrije ruimte van  
2 cm nodig.

Hang- en sluitwerk
De buitenkozijnenworden voorzien van hang-en sluitwerk  
volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit (inbraakwerend 
klasse 2). De voordeur van het appartement en de berging  
hebben gelijk sluitende cilinders. De binnendeur van de hoofd-
slaapkamer wordt voorzien van een dag-en nachtslot, de  
deuren van het sanitair krijgen een vrij-en bezetslot. Het deur-
beslag bestaat uit aluminium krukken en schilden.

Brievenbus
Bij de hoofdentree worden postkasten geplaatst met voor elk ap-
partement een brievenbus en de buitenpost van de videofoon 
installatie.

Keukeninrichting
Uw appartement wordt niet voorzien van een keukeninrichting. 
Op de plaatsen als aangegeven op tekening worden aansluit-
punten voor elektra, water, afzuiging en riolering aangebracht. 

Indien u meer aansluitpunten dan standaard, op plaatsen naar 
eigen keuze, dan kunt u hiervoor een offerte vragen bij de aan-
nemer. In deze offerte wordt tevens een coördinatie vergoeding 
van € 350,-inclusief BTW in rekening gebracht boven op de  
kosten van het aanpassen van het leidingwerk.
Tegen een meerprijs kan een vooraf door de architect uitge-
zochte keuken geplaatst worden. Deze keuken past op de aan- 
gegeven aansluitpunten.
Het plaatsen van de keuken vindt in alle gevallen plaats na  de 
oplevering. De kookhoek krijgt twee afzuigventielen van het 
ventilatiesysteem. Deze ventielen zijn niet geschikt voor aan-
sluiting op een wasemkap. U dient een recirculatiekap toe te 
passen. De werking van de van de ventilatieventielen moet  
gewaarborgd zijn in verband met de Garantieregeling en het 
Bouwbesluit.

Trappen en hekken
Trappenhuis
De trappen naar de verdiepingen worden uitgevoerd in beton.  
De traphekken zijn van staal.

Balkonhekkenen terrashekken
Aan de balkons en het terras worden aan de buitenzijde hekken 
van metaal aangebracht, zoals op tekening aangegeven.

Wand-,  plafondafwerkingen en overige vloerafwerkingen
De wanden in het appartementworden behangklaar afge-
werkt met uitzondering van de betegelde wanden, de meter-

kast en binnen berging. Behangklaar betekent dat de wanden 
geschikt zijn om te behangen met dik behang en dat kleine  
oneffenheden in de vorm van gaatjes, bultjes, spaanslagen  
en dergelijke zijn toegestaan. Behangklaar wil ook zeggen dat 
er van uitgegaan wordt dat er na oplevering nog een verde-
re afwerking gaat plaatsvinden zoals bijvoorbeeld behang.  
Behangklare wanden zijn zonder verdere bewerking niet  
geschikt om te sausen. De wanden van sanitaire ruimten wor-
den boven het tegelwerk voorzien van structuur spuitwerk.  
De wanden in de lifthal-trappenhuis zijn voorzien van spuitwerk. 
De plafonds van de appartementen en de lifthallen worden  
voorzien van structuur spuitwerk, met uitzondering van de  
meterkast. In de lifthallen-trappenhuis worden akoestische  
panelen aangebracht.In de hoofdentree komt een schoonloop-
maten een tegelvloer (zie tekening) . In lifthal-trappenhuiskomt 
tapijt. 

Tegelwerken en kunststeen
De wanden in toiletten en badkamers zijn standaard uitgevoerd 
met wandtegels in de kleur wit  glanzend en een vloertegel in 
de kleur antraciet. De afmeting van de wandtegels is 20x30 cm. 
De wandtegels worden standaard liggend aangebracht.  
De afmeting van vloertegels is 30x30 cm. De tegels worden 
niet strokend aangebracht. Voegkleur is standaard zilvergrijs 
voor de wandtegels en grijs voor de vloertegels. Waar nodig 
worden kitvoegen aangebracht.
U heeft de mogelijkheid af te wijken van het standaard sanitair 
en het tegelwerk. Hiervoor kunt u een bezoek brengen aan de 
projectshowroom. Meer of minderkosten zullen met u worden 
verrekend. De periode waarbinnen de keuze moet worden ge-
maakt wordt nog nader vastgesteld. 
Wandtegels toilet tot 1,20 meter hoog. Wandtegels badka-
mer tot 1,20 meter hoog en ter plaatse van de douche over  
3 meter 2,10 meter hoog.Tegen een meerprijs kan het standaard  
tegelwerk in toilet en badkamer aangebracht worden over de  
volle hoogte. De vloer in de douchehoek wordtonder afschot naar 
de draingoot uitgevoerd.
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Glas- en schilderwerken

Beglazing
De glasopeningen van de buitenkozijnen worden voorzien  
van isolerende HR++ beglazing, waarnodig brandwerend,  
doorvalveilig en letselveilig.

Schilderwerk
Houtwerk dat in het zicht komt wordt afgewerkt met een  
dekkend schildersysteem conform kleur-en materiaalstaat.

Rioleringsinstallatie
De riolering wordt volgens de voorschriften uitgevoerd in  
gescheiden stelsel voor hemelwater- en vuilwaterafvoer. In de 
keuken, het toilet, de badkamer en bij de opstelplaats voor de 
wasmachine worden aansluitpunten op de binnen-riolering 
aangebracht. Waar mogelijk worden de leidingen weggewerkt 
in wanden- en/of vloeren. In het dak worden doorvoeren aange-
bracht om de riolering te ontluchten. De appartementen worden 
aangesloten op het openbare rioleringssysteem, zie het hoofd-
stuk ‘Buitenriolering’.

Waterinstallatie
De appartementen worden aangesloten op het drinkwater- 
leidingnet. De waterleidingen worden volgens de voorschrif-
ten van de nutsbedrijven uitgevoerd in een enkel leidingstelsel 
in kunststof/koper. Waar mogelijk worden de leidingen weg- 
gewerkt in wanden en/of vloeren.

Een koud-en warmwaterleiding wordt standaard aangelegd naar: 

   de aansluitpunten nabij de opstelplaats van het keukenblok;

   de mengkraan op de wastafel in de badkamer;

   de douche mengkraan;

Een koud waterleiding wordt standaard aangelegd naar:

  het reservoir van het toilet;

   de fontein van het toilet;

   een tappunt voor de wasmachine;

  een tappunt voor de afwasmachine;

De warmwater voorziening is afgestemd op het niet gelijk- 
tijdig gebruik van alle tappunten. Standaard wordt voor warm-
tapwater een CW4 aansluiting aangeboden door de NUON.  
Deze levering valt niet onder de verantwoordelijkheid van de 
aannemer en zijn uitgesloten van de Woningborg Garantie- en 
Waarborgregeling.

Waterinstallatie algemene ruimte
In de werkkast wordt een uitstortbak (kleur:wit) aangebracht, 
voorzien van een tapkraan en aangesloten op de algemene  
watermeter. De uitstortbak is voorzien van een wit kunststof  
bekersifon en vloerbuis in het zicht.

Verwarming
In iedere meterkast komt een stadsverwarmingaan- 
sluiting voor levering van warmte voor de verwarming en warm  
tapwater. Deze leveringen vallen niet onder de verantwoorde-
lijkheid van de aannemer en zijn uitgesloten van de Woningborg  
Garantie- en Waarborgregeling. 
De verwarming vindt plaats door middel van vloerverwarming  
als  hoofdverwarming. De leidingen worden uitgevoerd in 
kunststof  buizen. Het systeem wordt geregeld door een kamer- 
thermostaat in de woonkamer. 
De regeling van de vloer verwarming kan tegen meerprijs uit-
gebreid worden met extra thermostaten in badkamer en slaap-
kamers. 

Onderstaande temperaturen kunnen worden gerealiseerd bij 
gelijktijdige verwarming van alle vertrekken.

  entree   15 gr.C.
  woonkamer/keuken 20 gr.C.
  slaapkamers   20 gr.C.
  badkamer  22 gr.C.
  toilet   niet verwarmd
  binnen berging  niet verwarmd

De verdeler van de vloerverwarming wordt geplaatst in de  
binnen berging van het appartement.

Het trappenhuis worden niet verwarmd. De bergingen zijn  
onverwarmd.

Ventilatie
Het appartement krijgt een mechanisch CO2-gestuurd  
ventilatiesysteem. Dit systeem houdt in dat de ventilatielucht 
mechanisch wordt afgevoerd. De afzuigpunten bevinden 
zich in keuken, toilet, badkamer en de binnen berging. In de 
woonkamer wordt de CO2 sensor van het systeem geplaatst.  
Bij een te hoog CO2-gehalte schakelt het ventilatiesysteem  
automatisch in een hogere stand. Middels die sensor kan het 
systeem bediend worden. 
De ventilatie unit komt in de binnen-berging. De luchttoevoer 
van de woon-en slaapkamers gebeurt door middel van deuren, 
ramen en zelfregelende gevelroosters. De afzuigventielen wor-
den voorzien van kunststof afzuigventielen. Op het dak worden 
(gecombineerde) dakdoorvoeren geplaatst ten behoeve van 
ventilatie en de be-en ontluchting van de riolering. De ruimte 
onder de begane grond wordt geventileerd door muisdichte 
roosters in de gevels. De bergingen worden geventileerd door 
daarvoor aangebrachte openingen.
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Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de geldende 
voorschriften en is op de appartementenplattegronden aan-
gegeven. Er wordt een groepenkast voor minimaal 4 groepen  
geplaatst in de meterkast. De installatie bestaat uit lichtpunten 
en wandcontactdozen volgens het zogenaamde centraaldozen 
systeem. De installatie wordt voorzien van aardlekschakelaars.

Het aantal en de positie van de lichtpunten en wandcontactdo-
zen staat aangegeven op de contracttekeningen. De leidingen 
worden weggewerkt en er wordt inbouw materiaal in een lichte 
kleur toegepast met uitzondering van de meterkasten en ber-
ging  daar wordt opbouw materiaal in een lichte kleur aange-
bracht en komen de leidingen in het zicht.. 
Alle wandcontactdozen worden rand-geaard uitgevoerd.

De volgende hoogten worden aangehouden:

   wandcontactdozen en loze leidingen voor telefoon en CAI  
  worden op circa 30 cm boven de afgewerkte vloer  
      aangebracht.

  schakelaars worden aangebracht op 105 cm boven de   
      vloer;

   ter plaatse van de opstelplaats van het keukenblok worden  
    de wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik op circa  
      125 cm boven de afgewerkte vloer aangebracht;

  de bediening van mechanische ventilatie en thermostaat  
      wordt op circa 150 cm boven de vloer aangebracht;

  de wandlichtpunten in badkamer en berging worden op  
      circa 210 cm boven de vloer aangebracht;

    wandlichtpunten in de buitenruimte worden op circa 
      210 cm boven de vloer of het maaiveld aangebracht;

  de aansluitingen voor een door derden te plaatsen keuken 
      wordt uitgevoerd volgens de contracttekening.

In het trappenhuis, de entree, de gangen bij de bergingen en 
op drie punten bij het parkeren in de gevel worden armaturen 

aangebracht die zijn aangesloten op de algemene installatie en 
worden geschakeld middels een schemerschakelaar of bewe-
gingsmelder. 

Het gebouw wordt voorzien van een aardingsinstallatie.

De lichtpunten in de algemene ruimten worden voorzien van 
armaturen met ledlampen. Voor het schoonmaken van de  
algemene ruimten wordt op elke verdieping een wandcon-
tactdoos aangebracht. Het plaatsen van de verbruiksmeters 
zal de ontwikkelaar, namens de kopers en de VvE aanvragen.  
De verbruiks-en vastrechtkosten van deze aansluiting zijn met 
ingang van de oplevering voor rekening van de kopers en de VvE.

Rookmelders
In verband met de brandveiligheid worden er conform tekening 
rookmelders geplaatst. De rookmelders worden aangesloten op 
de elektrische installatie van uw appartement.

Televisie en telefoonaansluiting
Ten behoeve van televisie en telefoon worden vanuit de  
meterkast loze leidingen aangebracht naar de woonkamer 
en de grote slaapkamer. Bij de oplevering zal er een gasvezel  
kabel tot in de meterkast zijn ingevoerd. Het aansluiten van 
deze punten vraagt u zelf aan bij de betreffende bedrijven.  
Aansluitkosten voor telefoon, TV en Internet zijn dan ook niet bij 
de koopsom inbegrepen.

Intercom-/videofooninstallatie
De appartementen krijgen een intercom-/videofoon installatie. 
Deze bestaat uit een belknop en een spreek-/luisterunit met 
camera  bij de hoofdentree, een spreek-/luisterunit met beeld-
scherm in de entree van het appartement met een bedienknop 
voor het ontgrendelen van de hoofdentree. Naast de entree van 
het appartement wordt een beldrukker op ongeveer 1250 mm 
boven de vloer aangebracht en gekoppeld met de intercomin-
stallatie.

PV-panelen 
Het appartement wordt voorzien van PV-panelen. De panelen 
worden op het hoogste dak geplaatst. Iedere koper moet een 
aantal PV-panelen en een omvormer (te plaatsen in de binnen 
berging) kopen bij de ontwikkelaar. De levering PV-panelen en 
omvormer is uitgesloten van de Woningborggarantie.

Liftinstallatie
Voor de bereikbaarheid van de appartementen op de verdie-
pingen wordt een lift gemonteerd  voor personenvervoer, met 
een stopplaats op elke verdieping. De lift is voorzien van een 
leuning, een noodknop en een spiegel. De elektrische voeding 
wordt betrokken vanaf de centrale meterkast van de VvE.

Overige installaties
Alle beglazing dient van binnenuit gewassen te worden of van 
buiten vanaf het maaiveld.

Sanitair

Toiletruimte
De closetcombinatie in de toiletruimte hangt op de standaard 
hoogte van circa 42 cm vanaf vloer en bestaat uit een inbouw 
reservoir, een diepspoel closet, aan de wand hangend met zitting 
en deksel.
De fonteincombinatie in het toilet bestaat uit een wit porse-
leinen fontein, een verchroomde toiletkraan, een chromen  
plugbekersifon met muurbuis.

Badkamer
De wastafelcombinatie bestaat uit een porseleinen wastafel,  
een verchroomde wastafelmengkraan, een chromen plug- 
bekersifon met muurbuis, een planchet breed 55 cm, een spiegel 
57x40 cm.
De douchecombinatie bestaat uit een douche thermostaatkraan, 
een handdouche set met glijstang en een douchegoot met  
roestvrij stalen rooster.
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binnendeur kozijnen plaatstaat wit

binnendeuren plaatmateriaal wit

ventilatieroosters aluminium blank gemoffeld

vensterbanken kunststeen grijs

meterkast spaanplaat wit

wanden behang klaar

badkamer en toilet vloertegels 30*30, 
wandtegels 30*20

assortiment

entree vloertegels
coral mat

volgens monster
volgens monster

vloerafwerking traphallen vloerbedekking
(brandklasse-portiek)

volgens monster

wanden vlgs tekening gevel metselwerk

wanden spack spuitwerk wit

plafond entree heracliet met isolatie crème

plafond traphal spack spuitwerk en 
accoustische panelen

wit

vloer dekvloer met carborundum

bij buitendeuren matrand met mat volgens monster

wanden niet afgewerkte kalkzandsteen, 
isolatie in aansluiting bwnr. 1

berging kozijnen houten montagekozijn crème

berging deuren vlakke plaatdeuren donker grijs

plafonds heracliet met isolatie crème

           onderdeel                                      positie                                  materiaal                           merk/type/kleur

3. Kleur- en materiaalstaat binnen
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Appartement

Entree en traphallen

Bergingen 



4. Kleur- en materiaalstaat buiten
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metselwerk alle gevels gevelsteen Safraan Lyntonn fuss gesinterd 
AF  240x102x50  voegwerk vlak 
vol geborsteld

dakrand boven kozijn dak aluminium gezet geanodiseerd midden brons

kozijnen hout, schilderwerk volgens kleurmonster

draaiende delen hout, schilderwerk volgens monster

raamdorpels aluminium geanodiseerd midden brons

paneelvulling glas en geïsoleerd paneel volgens monster

ventilatieroosters aluminium geanodiseerd blank

lateien staal verzinkt en op kleur gemoffeld

planten roosters gaasroosters met begroeiing zwart

rand profiel dakpui aluminium gezet profiel geanodiseerd midden brons

postbussen en bellentableau entreepui aluminium midden brons geanodiseerd

zonneschermen en horren ter zijner tijd, in overleg met 
architect

platte daken dakbedekking 

zonnepanelen op hoge dak

dakterras betontegels 50*50 
op tegeldragers

beton grijs

onderzijde balkons prefab beton naturel

entree heracliet op isolatie naturel

hekken op balkon spijlen hek gemoffeld volgens monster

           onderdeel                                      positie                                  materiaal                           merk/type/kleur

21 Buitenwanden

31 Buitenwandopeningen 

Diversen  

47 Dakafwerking  

45 Plafondafwerkingen  

34 balustrades e.d.  



Bouwbesluit
In het kader van het bouwbesluit worden ruimten in het apparte-
ment anders benoemd dan in deze contractbrochure is vermeld. 
De ruimten voldoen aan de voorschriften van het bouwbesluit 
met de hiernavolgende benamingen:
             
                                                                          bouwbesluit benaming:
woonkamer / keuken / slaapkamer                   verblijfsruimte
hal / entree / gang                                     verkeersruimte
toilet          toiletruimte
badkamer           badruimte
bergingen         onbenoemde ruimte
meterkast          onbenoemde ruimte

De daglicht-en ventilatievoorziening van het appartement is 
gebaseerd op de vereiste oppervlakten van een verblijfsgebied, 
zoals deze in het Bouwbesluit zijn gesteld. Het ontwerp en de 
indeling kunnen van dien aard zijn dat de mate van daglicht-
toetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt.  
Dit kan aanleiding geven tot het gebruik van de zogenaamde 
‘krijtstreepmethode’, een wettige legitieme methode, hetgeen er 
op neer komt dat niet over het gehele oppervlak in de zogenaam-
de ‘verblijfsgebieden’ voldoende daglichttoetreding aanwezig is 
volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit 
dat in de achterste gedeelten van enige ruimte relatief donkere 
gedeelten aanwezig kunnen zijn.

Aan het ontwerp van de appartementen liggen de volgende  
bepalingen ten grondslag:

   bepalingen volgens het Bouwbesluit op datum bouwaanvraag,

   bepalingen van de gemeente Almere,

   bepalingen van de nutsbedrijven,

   bepalingen van Woningborg.

De contractbrochure is met de meeste nauwkeurigheid en zorg 
samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen,  
verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en 
ander adviseurs die bij dit plan betrokken zijn. 
Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien 
van geringe architectonische, bouwtechnische en construc-
tieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort- 
kunnen komen uit nadere eisen en wensen van bijvoorbeeld  
overheden en nutsbedrijven. Bedoelde eventuele wijzigingen  
zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde van de  
appartementen en geven geen aanleiding tot enige verrekening.  
Wijzigingen in afwijking op de contractdocumentatie worden  
u tijdig bekend gemaakt door middel van een staat van wijzigin-
gen of in een informatiebrief.
De artist-impressions geven een impressie van uw appar-
tement en omgeving. Het zijn met recht artist-impressions,  
waarin de wat artistieke vrijheid is genomen. De materialen, 
de inrichting, de tuinaanleg en de inrichting van de omgeving 
zijn door de artist beeldend ingevuld. Aan deze tekeningen  
kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is nagestreefd, geen 
rechten worden ontleend. Voor de volledigheid is nog te  
vermelden dat geen behang, plinten of losse kasten worden  
geleverd. Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw  
niet toegestaan. Heeft u na het lezen van de brochure nog  
vragen aarzel dan niet en informeer bij de makelaar.

Almere, 5 januari 2019

Panoramix B.V.  
Apollostraat 24
1363TJ  Almere Poort  
036 535 70 10  
www.saffraan-almerepoort.nl 

5. Overige bepalingen 6. Tot slot
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7. Verkooptekeningen
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Derde verdieping 9000+peil
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