
ruime

Amersfoort
met een heerlijke tuin in

EENGEZINSWONINGEN
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Het Orkest



• Dit royale huis biedt je lekker veel leef-

ruimte voor het hele gezin

• Je kinderen spelen heerlijk in de tuin

• Of ontmoeten de buurkinderen in het 

binnengebied

• Fiets in tien minuten naar de binnenstad

• Rij zo met je auto de snelweg op

• Geniet van de voordelen van een 

nieuwbouwhuis

6 redenen om te kiezen voor Het Orkest
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Amersfoort

6 7

Thuiskomen in Het Hogekwartier

Am
ersfoort ligt precies in het midden van het land 

en is misschien wel de meest veelzijdige stad van 

Nederland. Met de historische binnenstad, de ge-

zellige evenementen, het gevarieerde winkelaanbod, de bijzondere 

architectuur en de prachtige natuurlijke omgeving is er altijd wat te 

doen en te ontdekken. En als je in Het Hogekwartier woont kun je dit 

allemaal op de fiets of lopend ondernemen!

Een fonkelnieuwe wijk vlakbij de binnenstad

Op de grens tussen de buurten Liendert en Schuilenburg wordt een 

nieuwe stadswijk gebouwd: Het Hogekwartier. De komende jaren 

worden hier zo’n 800 nieuwe huizen gebouwd, waarvan er inmid-

dels 90 klaar en bewoond zijn. De Hogeweg die de wijk doorkruist is 

verdiept gemaakt waardoor er een mooie nieuw verbindingsviaduct 

tussen Liendert en Schuilenburg gerealiseerd kon worden.

N

Sportcomplex Amerena

Naast nieuwe huizen wordt aan de rand van Het Hogekwartier ook 

een gloednieuw topsportcomplex gebouwd: Amerena. Met drie 

ruime sporthallen, een zwembad naar internationale standaarden 

(waaronder een tienbaans vijftigmeterbad en diverse springplat-

forms), horeca en parkeergarage. Een ware eyecatcher bij binnen-

komst van Amersfoort! Eind 2017 opent Amerena haar deuren.

Het Orkest
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Het Orkest

Volop aan het genieten

Precies tegenover De Dirigent, aan de overkant van de Hogeweg, 

staan de projecten Het Eerste Kwartier en Het Tweede Kwartier. Deze 

mix van appartementen, eengezinswoningen, kleine bedrijfsruimten 

en een hostel is vanaf begin 2016 opgeleverd. De pioniers van Het 

Hogekwartier zijn inmiddels dus al volop aan het genieten zijn van 

hun nieuwe thuis. Neem er eens een kijkje!

De 
20 eengezinswoningen van Het Orkest zijn verdeeld 

over drie blokken van vier, zes en tien woningen en 

liggen aan drie zijden rondom een binnengebied. Aan 

de vierde zijde van dit binnengebied komt een appartementenge-

bouw in trapsgewijze vorm met daarin koop-, huur- en zorgapparte-

menten. En onder het totale project een grote afgesloten parkeerkel-

der waarin voor iedere eengezinswoning een eigen parkeerplaats is 

zodat je je auto veilig en droog kunt parkeren.

Stoer, maar vriendelijk

Ondanks de stoere, stedelijke architectuur oogt het geheel vriende-

lijk. Dat komt onder andere door de ‘margestroken’ aan de voorkant 

van de huizen aan de Hogeweg en Fideliohof. Een soort smalle voor-

tuintjes die je naar eigen wens mag inrichten. En niet te vergeten 

door de trappetjes voor sommige woningen en de variatie aan ge-

velindelingen en metselwerkkleuren.

Aanzicht Fideliohof Aanzicht Hogeweg Aanzicht Parsifalpad

Fotografie Eerste en Tweede Kwartier: Fred Oosterhuis Photography

Het Orkest
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De eengezinswoningen

Split level woning type C

Ruimtelijke woning type A

Extra brede woning type B

St
el je eens voor: je geniet van een lekker drankje in de ach-

tertuin met de zon op je wangen, terwijl de kinderen samen 

met de buurkinderen in het afgesloten binnengebied spelen....     

Dat kan als je in een eengezinswoning van Het Orkest woont! En 

omdat er drie verschillende woningtypes zijn met hun eigen unieke 

kenmerken is er vast een geschikt huis voor je bij.

Voor iedereen een grote kamer

Zo biedt Woningtype A je maar liefst vier slaapkamers en een woon-

oppervlakte van 122 m2. En omdat het huis drie volledige woonla-

gen en een plat dak heeft kun je optimaal gebruik maken van alle 

kamers. De open trap in de woonkamer zorgt voor een ruimtelijk 

gevoel en heb je behoefte aan nog meer ruimte beneden, dan kun 

je de woonkamer optioneel uitbouwen met 1,2 of 2,4 meter.

Een hobbyruimte of juist extra slaapkamers?

Woningtype B is een slag groter omdat dit huis extra breed is. De 

woonoppervlakte is maar liefst 138 m2! En ook hier kun je 1,2 of 2,4 

meter uitbouwen. Met drie slaapkamers op de eerste verdieping en 

een hele grote zolder met plat dak op de tweede verdieping kun je 

naar hartelust alle ruimte creëren die jij nodig hebt!

Tot de zon onder gaat

De meest bijzondere is de split level woning, type C. Met een woonop-

pervlakte van 108 m2 en twee slaapkamers weliswaar de kleinste, maar 

door het niveauverschil van 70 centimeter tussen keuken en woonka-

mer zeer uniek. Hierdoor krijgt de keuken namelijk een prachtig hoog 

plafond! Ook dit huis kun je uitbouwen met 1,2 of 2,4 meter en om-

dat de achtertuin op het noorden ligt is er op de tweede verdieping 

ruimte om een zonnig dakterras op het zuiden te realiseren.
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Situatietekening



Woningtype A                 De  trap
  geeft de  woonkamer een
        ruimtelijk  effect
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Woningtype A

• Drie volledige woonlagen

• Woonoppervlakte van ca. 122 m2

• Gelegen aan de Hogeweg en het Fideliohof

• Margestrook aan de voorkant van het huis

• Ruime woonkamer met open keuken en 

open trap naar boven

• Vier grote slaapkamers (twee van ca. 15,5 en 

twee van ca. 13,5 m2)

• Badkamer op de eerste verdieping met een 

wastafel, douchehoek en tweede toilet

• Grote berging op de tweede verdieping met 

ruimte voor de wasmachine en droger

• De huizen aan de Hogeweg hebben een ach-

tertuin op het zuiden

• De huizen aan het Fideliohof hebben een 

achtertuin op het oosten

Bouwnummers 121, 122, 126, 127, 128

en 131 t/m 136

Bij de huizen aan de Hogeweg (bnr. 131 

t/m 136) is de berging een kwartslag 

gedraaid en is er achter in de tuin een 

trappetje (de tuin ligt iets hoger als het 

binnengebied)

Margestrook (afhankelijk van het 

straatniveau met een trappetje)

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping



Woningtype B De b r e e d t e
  van deze  woning
       zorgt voor veel
              licht binnen
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Woningtype B Bouwnummers 123, 124, 125, 129 en 130

• Extra breed huis over drie volledige woon-

lagen

• Woonoppervlakte van ca. 138 m2 

• Gelegen aan het Fideliohof

• Margestrook aan de voorkant van het huis

• Ruime woonkamer met open keuken en 

bergkast onder de trap

• Drie grote slaapkamers (ca. 13, 11,5 en 7 m2)

• Grote, vrij indeelbare zolder van ca. 43 m2

• Badkamer op de eerste verdieping met een 

wastafel, douchehoek en tweede toilet

• Achtertuin op het oosten

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

Margestrook (afhankelijk van het 

straatniveau met een trappetje)



Woningtype C

Het hoogteverschil
      geeft de woonkamer
         een speels karakter
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Woningtype C

• Bijzondere split level woning over drie vol-

ledige woonlagen

• Woonoppervlakte van ca. 108 m2 

• Gelegen aan het Parsifalpad

• De woonkamer ligt ca. 70 cm hoger dan de 

open keuken

• Ruime woonkamer met open trap naar boven

• Twee grote slaapkamers op de eerste verdie-

ping (ca. 15,5 en 13,5 m2)

• Grote, vrij indeelbare zolder van ca. 23 m2

• Badkamer op de eerste verdieping met een 

wastafel, douchehoek en tweede toilet

• Grote berging op de tweede verdieping met 

ruimte voor de wasmachine en droger

• Achtertuin op het noorden

• Mogelijkheid voor een dakterras op het zui-

den (optioneel)

Bouwnummers 117 t/m 120

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

Hier kun je als optie een zonnig 

dakterras op het zuiden realiseren
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Technische informatie
De toiletpot is vrijhangend (een zgn. wandcloset) en van het merk Sphinx (of 
gelijkwaardig), met een inbouwreservoir. Daarnaast komt er een fontein met 
verchroomd plugbekersifon, een kraan en een closetrolhouder.

Badkamer en toilet zijn dus volledig ingericht. Daarnaast is het moge-
lijk om als meerwerk andere tegels en/of sanitair uit te zoeken bij de 
projectshowroom.

Draagstructuur, gevel en dak
Draagstructuur
De wanden zijn van beton, een combinatie van in het werk gestort beton 
met geprefabriceerde elementen m.u.v. de lichte scheidingswanden. Ook de 
keldervloer en -wanden zijn van beton. Het kelderdek wordt uitgevoerd in 
geprefabriceerd beton

Fundatie
Het gehele plan wordt op palen gefundeerd.

Gevels en buitenkozijnen 
De buitengevels worden uitgevoerd in metselwerk, de buitenkozijnen in 
aluminium. De inpandige woningtoegangsdeur met kozijn (van de appar-
tementen) is van hout. De kozijnen en deuren van de buitenbergingen zijn 
van hout.

Binnenkozijnen
De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte stalen montage kozijnen 
met een afgeslankte bovendorpel. Tevens zijn deze voorzien van boven-
lichten. De kozijnen worden standaard voorzien van fabrieksmatig afgelakte 
opdekdeuren in de kleur wit. 
Er worden geen dorpels onder de deuren aangebracht m.u.v. toilet en 
badkamer.
De kozijnen van de bergingen van de appartementen (in de kelder en op 
de verdiepingen) zijn van plaatstaal voorzien van een bijbehorende stompe 
houten deur.

Dak
Het dak is voorzien van een dakbedekkingssysteem en zonnepanelen.

Installaties
Verwarming
De woningen worden verwarmd middels een HR CV-ketel voorzien van een 
modulerende kamerthermostaat. De appartementen worden voorzien van 
vloerverwarming. De begane grond van de eengezinswoningen wordt ook 
voorzien van vloerverwarming. Op de eerste en tweede verdieping van de 
eengezinswoningen worden convectoren toegepast.

Ventilatie
De woningen zijn voorzien van een balansventilatie systeem voorzien van 
een warmte terugwinunit, een zogenaamde WTW-unit. Zowel de toevoer 
van verse lucht als de afvoer van gebruikte lucht vindt plaats door een instal-
latie. Er worden geen ventilatieroosters aangebracht in de buitenkozijnen.

Zonnepanelen
Op de daken van de gebouwen worden zonnepanelen geplaatst. De zonne-
panelen zijn een gemeenschappelijk eigendom, de opgewekte energie wordt 
aan de woningen en appartementen geleverd. Het onderhoud en beheer van 
de PV panelen wordt ondergebracht bij de partij die de installatie gerealiseerd 
heeft. Deze partij voert ook langdurig het beheer en onderhoud uit.

Vereniging van Eigenaren
De notaris verdeelt het totale gebouw (dus ook de eengezinswoningen) 
en het binnenterrein door middel van een splitsingsakte en op basis van 
splitsingstekeningen in appartementsrechten. Een appartementsrecht is een 
aandeel in het gebouw of terrein dat de bevoegdheid geeft tot het alleen-
gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw of terrein, namelijk je 
privégedeelte.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het eigendom en de gebruiksrech-
ten. Het eigendom van het gehele gebouw komt toe aan alle eigenaars ge-
zamenlijk. Daarnaast heeft iedere appartementseigenaar het gebruiksrecht 
van die gedeelten van het gebouw die voor gemeenschappelijk gebruik zijn 
bedoeld (bijvoorbeeld: het trappenhuis, de hal, een lift of gezamenlijke bin-
nenterrein). Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen wordt via 
de splitsingsakte een Vereniging van Eigenaren opgericht. Iedere apparte-
mentseigenaar wordt automatisch en van rechtswege lid van deze vereni-
ging. Het bestuur wordt door de gezamenlijke eigenaren benoemd. In het 
reglement van de vereniging worden zaken geregeld m.b.t. het gebruik, het 
beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het 
gebouw. De appartementseigenaren betalen maandelijks een bijdrage, te 
weten een eigenaarsbijdrage (ook wel servicekosten genoemd). Deze bij-
drage bestaat onder meer uit kosten voor onderhoud en instandhouding 
van het gebouw of het terrein, de daarbij horende installaties en de op-
stalverzekering. Jaarlijks stelt de Vereniging van Eigenaren de maandelijkse 
bijdrage opnieuw vast. Het reglement eist dat de vereniging eenmaal per 
jaar een ledenvergadering belegt. De eerste vergadering van de vereniging 
wordt georganiseerd door de Alliantie.

Het totale nieuwbouwproject op Veld 2 van Het Hogekwartier bestaat uit 40 
koopappartementen (‘De Dirigent’), 20 eengezinswoningen (‘Het Orkest’), 
40 sociale huurwoningen en 33 zorgappartementen. De woningen zijn 
gegroepeerd rondom een centraal binnengebied. De eengezinswoningen 
hebben daarnaast een privétuin met een buitenberging.

In de onderstaande beknopte technische omschrijving wordt een samen-
vatting gegeven van de belangrijkste afwerkingen, kleuren en materiaalge-
bruik. Tijdens het eerste gesprek met de makelaar ontvangt u de complete 
technische omschrijving en de verkooptekeningen.

Algemeen
Regelgeving
Het ontwerp voldoet aan het Bouwbesluit (2012) met een eventuele aan-
vulling en nadere voorschriften van de gemeente Amersfoort. Om aan de 
eisen van de energieprestatie coëfficiënt te voldoen is het noodzakelijk het 
project te voorzien van zonnepanelen (photovoltaïsche panelen). Dit zijn 
panelen die stroom opwekken die ten goede komt aan de bewoners.

Parkeerkelder
De parkeerkelder is een afgesloten parkeerkelder voor de bewoners. De in- 
en uitrit bevindt zich aan het Parsifalpad. In de parkeerkelder zijn in totaal 
94 parkeerplaatsen, elke koopwoning/appartement heeft hier een parkeer-
plaats. In de parkeerkelder bevinden zich ook de bergingen van de zorgap-
partementen en een aantal bergingen voor de sociale huurappartementen.  
Ieder appartementenblok heeft een eigen lift die ook een stopplaats heeft 
in de kelder. De eengezinswoningen bereiken de parkeerkelder via een cen-
trale buitentrap gelegen in het binnenterrein en via de inrit met de auto.

Het binnengebied
Op het dek van de parkeerkelder wordt het binnengebied ingericht. Het bin-
nengebied is een plek voor alle bewoners, hier bevinden zich een aantal 
zitbanken rondom een grasveld/tuin.
Een deel van het binnengebied, ter plaatse van de zorg appartementen, 
wordt gedeeltelijk afgeschermd. In dit deel worden activiteiten voor de be-
woners van de zorgappartementen georganiseerd.

Aansluiting openbaar gebied
De Dirigent en het Orkest bevinden zich bij het viaduct over de Hogeweg. 
Het terrein loopt richting het viaduct omhoog. De Dirigent en het Orkest 
sluiten middels trappetjes en hellingbanen aan op het omliggende terrein. 
De eengezinswoningen aan de Hogeweg en het Fideliohof hebben daar-
naast een kleine voortuin (‘margestrook’) van ca. 1,5 m diep.

Tuinen en bergingen eengezinswoningen
Bij de eengezinswoningen wordt op de grens van tuin en binnengebied een 
erfafscheiding geplaatst van hout. Op het privé gedeelte bevindt zich ook 
de buitenberging. Tussen de tuinen onderling wordt geen erfafscheiding 
geplaatst.

Bergingen appartementen
De bergingen van de koopappartementen bevinden zich op de begane 
grond, eerste en tweede verdieping van de toren. Een zestal bergingen be-
vindt zich op de begane grond van het naastgelegen cluster huurapparte-
menten. Deze bergingen zijn bereikbaar via het binnengebied.

Hoofdentree appartementen
De entree wordt voorzien van tegels en een schoonloopmat. Op de verdie-
pingen komt er projecttapijt in de lifthallen. De wanden en het plafond zijn 
voorzien van spuitwerk.

Afwerking van de woningen
Keukeninrichting
Kopers van een nieuwbouwwoning hebben steeds meer behoefte om bij 
de inrichting van hun woning individuele wensen tot uitdrukking te laten 
komen. Met name de keuze van de keuken is erg persoonlijk. De woningen 
worden om die reden zonder keuken opgeleverd. Wel kan de aannemer 
ervoor zorgen dat de diverse leidingen die u nodig heeft voor de keuken 
tijdens de bouw worden afgemonteerd op de door u aangeven plaats. Let u 
erop dat dit meerwerk is en voor een betaalde sluitingsdatum moet worden 
geregeld vanwege het bouwsysteem. Hierover informeert de aannemer u. 
Na die datum worden de aansluitpunten afgemonteerd zoals aangegeven 
op de koperscontracttekeningen.  Uw eigen leverancier kan dan hierop ver-
der de keuken aansluiten en afmonteren.

Badkamerinrichting
De badkamer wanden worden betegeld tot het plafond met tegels van het 
merk Mosa in formaat 15x15 cm. De vloertegels zijn ook van Mosa in for-
maat 15x15 cm.
Het plafond wordt voorzien van wit spuitwerk.
De wastafel is van het merk Sphinx (of gelijkwaardig), voorzien van een was-
tafelmengkraan. Boven de wastafel komt een keramisch planchet en een 
ronde spiegel (diameter 60 cm).  In de douchehoek komt een Grohe ther-
mostatische douchemengkraan met een Grohe glijstangcombinatie.

Toiletinrichting
Het toilet wordt betegeld tot ca. 1,2 m  met tegels van het merk Mosa, for-
maat 15 x 15 cm. Daarboven komt spuitwerk. De vloertegels zijn ook van 
Mosa, formaat 15x15 cm. Het plafond wordt voorzien van wit spuitwerk.



Eengezinswoningen

Ruimte Vloer Wanden Plafond Voorzieningen en installaties

Hal/Entree Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk Rookmelder, lichtpunt(-en), schakelaar(-s), deurbel , 

wandcontactdoos/-dozen.

Meterkast Dekvloer Niet nader afgewerkt Niet nader afgewerkt Groepenkast volgens de NEN 1010, watermeter en elektrameter.

Centrale aansluitpunten voor telefoon en CAI, een onbedrade leiding 

t.b.v. UTP kabel, één dubbel wandcontactdoos. en een PV-omvormer.

CV-/techniekkast Cementdekvloer Niet nader afgewerkt Niet nader afgewerkt Lichtpunt, schakelaar, wandcontactdozen, combiketel, unit 

ventilatiesysteem met afzuigpunt, wasmachinekraan, aansluiting met 

sifon op de riolering t.b.v. de wasmachine en bedrade leiding t.b.v. 

wasdroger.

Toilet Vloertegels 

(150x150mm)

Wandtegels 

(150x150mm) 

tot ca. 1200mm 

hoog, daarboven 

structuurspuitwerk

Structuurspuitwerk Closet- en fonteincombinatie, lichtpunt met schakelaar en 

afzuigventiel.

Woonkamer Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk Bedieningsunit WTW, twee onbedrade aansluitpunten t.b.v. CAI 

en UTP, één kamerthermostaat, lichtpunt(-en) met schakelaar(-s), 

wandcontactdozen en vloerverwarming.

Keuken Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk Eén bedraad aansluitpunt kooktoestel, één bedraad aansluitpunt 

t.b.v. magnetron, één onbedraad aansluitpunt t.b.v. elektrische boiler/

vaatwasser, dubbele wandcontactdoos t.b.v. koelkast, dubbele 

wandcontactdozen boven aanrechtblad, één driestandenschakelaar 

t.b.v. mechanische ventilatie, één afzuigventiel t.b.v. motorloze 

wasemkap, lichtpunt(-en) met schakelaar(-s) en vloerverwarming.

Badkamer Vloertegels 

(150x150mm)

Wandtegels 

(150x150mm) tot het 

plafond

Structuurspuitwerk Wastafelcombinatie met planchet en spiegel, douchecombinatie, 

wand- en plafondlichtpunt met schakelaars, enkele 

wandcontactdoos, afzuigventiel en een radiator.

Slaapkamer 1 Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk Bedieningsunit thermostaat, plafondlichtpunt(-en) met 

schakelaar(-s), één onbedraad aansluitpunt t.b.v. CAI en telefoon, 

wandcontactdozen en een convetor.

Slaapkamer 2 Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk Plafondlichtpunt met schakelaar, wandcontactdozen en een 

convector.

Slaapkamer 3 (indien 

aanwezig)

Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk Plafondlichtpunt met schakelaar, wandcontactdozen en een 

convector.

Slaapkamer 4 (indien 

aanwezig)

Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk Plafondlichtpunt met schakelaar, wandcontactdozen en een 

convector.

Eengezinswoningen

Ruimte Vloer Wanden Plafond Voorzieningen en installaties

Zolder (indien aanwezig) Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk Plafondlichtpunt met schakelaar en wandcontactdozen.

CV-WTW/techniekkast Dekvloer Niet nader afgewerkt Structuurspuitwerk Lichtpunt met schakelaar, wandcontactdozen, verwarmingsketel, 

unit ventilatiesysteem met afzuigpunt, wasmachinekraan, aansluiting 

met sifon op de riolering t.b.v. de wasmachine, aansluiting t.b.v. de 

wasdroger en de verdeler van de vloerverwarming.

Buitenberging Beton Hout, niet nader 

afgewerkt

Plaatmateriaal, niet 

nader afgewerkt

Plafondlichtpunt met schakelaar, wandcontactdoos als opbouw 

uitgevoerd.  

Afwerkstaat
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Een nieuwbouwhuis kopen?

1
2

Kies je favoriete woning
Tijdens de verkoopperiode schrijf je je voor de sluitingsdatum in op je favoriete

woning(en). Hierna vindt de toewijzing van de woningen plaats. Is er een woning aan 

je toegewezen, dan volgt een verkoopgesprek met de makelaar. Is er geen woning aan 

je toegewezen? Dan kom je op een reservelijst te staan. Zodra een koper af valt, word je 

benaderd of je nog interesse hebt.

Keuze maken

Afspraak met de makelaar
Tijdens het verkoopgesprek wordt de hele woning en het verkoopproces met je door-

genomen en beantwoordt de makelaar al je vragen. Het is handig om voorafgaand aan 

dit gesprek al een beeld te hebben van je hypotheekmogelijkheden. De makelaar kan je 

indien gewenst doorverwijzen naar een goede hypotheekadviseur om de mogelijkheden 

met je door te nemen.

KoopTekenen overeenkomst
De keuze is bepaald, de financiering is mogelijk, nu wordt het echt: je gaat bij de make-

laar de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst tekenen. De koopovereen-

komst ga je aan met de projectontwikkelaar (de Alliantie), die verkoopt je de grond. De 

aannemingsovereenkomst ga je aan met de aannemer, waarmee hij zich verplicht het 

huis voor jou te bouwen.

Hypotheek
Nu is het belangrijk om je hypotheek te gaan regelen. Met de getekende koop-/aan-

nemingsovereenkomst kun je deze aanvragen bij je hypotheekadviseur. Let op dat dit 

binnen een aantal weken na het ondertekenen geregeld moet zijn. Daarnaast heeft een 

hypotheekofferte altijd een bepaalde geldigheidsduur waar je rekening mee moet hou-

den.

Een woning koop je niet dagelijks. Het is een belangrijke stap in je leven en het gaat over een forse investering.

Er komt veel op je af en dat zijn vaak dingen waar je je niet eerder in verdiept hebt. Wij helpen je hier graag bij en 

hebben hieronder de belangrijkste stappen overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.

Zo gaat dat!
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BouwDe bouwperiode

Zodra aan alle opschortende voorwaarden is voldaan (deze vind je terug in de koop- en aanne-

mingsovereenkomst) kan ook de bouwvoorbereiding starten, waarna de bouw binnen enkele maan-

den start. Tijdens de bouw organiseert de aannemer kijkdagen op de bouwplaats zodat je je huis van 

binnen kunt bekijken, dingen kunt opmeten voor de inrichting van het huis en kennis kunt maken 

met je nieuwe buren.

Betalen van je huis
Het betalen van de koop-/aanneemsom gaat in termijnen die zijn vastgelegd in de koop- en aanne-

mingsovereenkomst. Steeds wanneer een termijn vervallen is ontvang je een factuur van de Alliantie 

of van de aannemer. Bij het tekenen van de akten bij de notaris moeten alle tot dan toe vervallen 

termijnen betaald zijn om eigenaar te kunnen worden.

Voorbereiding Afspraak met de kopersbegeleider
Vanaf nu word je begeleid door een kopersbegeleider van de aannemer. Deze neemt je aanvullende 

wensen met betrekking tot de afwerking van de woning met je door. De kopersbegeleider houdt je 

daarnaast gedurende het bouwproces op de hoogte van de ontwikkelingen.

Afspraak met de notaris
De notaris nodigt je uit voor het ondertekenen van de leverings-/transportakte en de hypotheekakte 

wanneer aan alle opschortende voorwaarden is voldaan en de ontbindende voorwaarden zijn verlo-

pen. Door het ondertekenen van deze akten ben je officieel eigenaar van het huis!

Showrooms bezoeken
Voor het uitzoeken van een keuken en sanitair naar wens heb je de gelegenheid om de door de aan-

nemer aangewezen projectshowrooms te bezoeken. En als je hier iets uitzoekt wordt het meegeno-

men tijdens de bouw. Of je regelt alles zelf na de oplevering.

Oplevering Oplevering
Je woning is klaar en jij krijgt de sleutel! Tijdens de oplevering worden alle zichtbare gebreken aan 

de woning genoteerd in het proces-verbaal van oplevering. De aannemer herstelt ze binnen drie 

maanden. In de tussentijd kun jij de woning verder afwerken, inrichten en uiteindelijk verhuizen!

Vereniging van Eigenaars
Is er sprake van gemeenschappelijk gebruik van delen van het project? Dan word je automatisch lid 

van een ‘Vereniging van Eigenaars’ (VvE) en betaal je maandelijks servicekosten. De oprichtingsver-

gadering organiseert de Alliantie, daarna is de VvE zelf verantwoordelijk voor het vervolg.

Garantieperiode
Na de oplevering kan je gebreken in en om het huis ontdekken. Binnen bepaalde tijdsbestekken kun 

je de aannemer hiervoor verantwoordelijk stellen. In de garantieregeling kun je hierover alles lezen. 

Vergeet niet de opstal- en inboedelverzekering af te sluiten en de nutsvoorzieningen aan te vragen.
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Voorbehoud
De impressies, plattegronden en alle ingetekende meubelstukken evenals de afmetingen en vormgeving van keukens en sanitair van alle in deze brochure opgenomen woningen zijn indicatief. Hier is 
dus geen leveringsplicht aan verbonden. De op de tekeningen ingeschreven maten zijn ‘circa’-maten. Dit betekent dat afwijkingen kunnen voorkomen. Maten ten behoeve van meubilair, gordijnen etc. 
dienen daarom na uitvoering op de bouw te worden opgenomen. De perspectieftekeningen in deze brochure geven een impressie. Het zijn met recht ‘artist impressions’ waarin een illustrator zich soms 
wat artistieke vrijheden gunt. De reële kleuren van gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken. De inrichting van de openbare ruimte is ingevuld naar het huidige inrichtingsplan van de 
openbare ruimte. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, geen rechten worden ontleend. Deze brochure is geen onderdeel van de contractstukken. Tijdens 
het eerste gesprek bij de makelaar ontvangt u de contractdocumentatie van de woningen.


