SCHIPPERSHOF

De Grote Karekiet
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Inleiding
Nieuwbouwproject Schippershof

Een unieke woonlocatie
in de Randstad

Vlakbij de Loosdrechtse Plassen in het
centrum van Nieuw Loosdrecht wordt nu
nieuwbouwproject ‘Schippershof’ ontwikkeld,
een bijzonder hof met appartementen,
penthouses, twee-onder-één kapwoningen
en vrijstaande villa’s. Een unieke locatie in
de Randstad dichtbij steden zoals Hilversum,
Amsterdam en Utrecht. Comfort en gemak zijn
het uitgangspunt geweest voor de architect.

Tijd voor ontspanning
Lekker zwemmen, suppen of zeilen op
de Loosdrechtse Plassen, fietsen op de
Oud- en Nieuw Loosdrechtsedijk of winkelen
in Hilversum. Lunchen in Breukelen of een
vliegopleiding volgen. Alles kan in de
omgeving van Schippershof. En niet te
vergeten wandelen op de nabij gelegen
Hoorneboegse Heide.
Tot snel op de locatie in Nieuw Loosdrecht!
Met vriendelijke groet,
Rob Slikker
R. Slikker Bouwmanagement b.v.
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Een plek met karakter
In de achtertuin van Utrecht en
Amsterdam liggen de Loosdrechtse
Plassen. De afwisseling van ongerept
moerasbos langs de Drecht, wuivende
rietoevers langs de plassen waar de
grote karekiet zijn nestje maakt,
maar ook de ruigte langs de
Kanaaldijk waar de fuut broedt
typeren de Loosdrechtse Plassen.
De Drecht werd al in 1225 gegraven
als een afwateringssysteem. De plassen
worden omsloten door de Oud- en
Nieuw Loosdrechtsedijk. Maar liefst
zeven verschillende plassen telt het
gebied van Wijdemeren, met de
Loosdrechtse Plassen als bekendste.
Vanaf het water kun je de omgeving
uitgebreid in je opnemen: waterlelies,
ganzen, vogels, wuivende rietkragen
en vrolijk groetende medevaarders.

Op en rond het water
De mooiste manier om van de
Loosdrechtse Plassen te genieten, is op het
water. En hier zijn heel wat mogelijkheden
voor. Roeien, kanoën, suppen, zeilen,
sloepvaren, windsurfen, wakeboarden,
waterskiën, waterfietsen: het kan
allemaal. En als de winter het toelaat
zijn er prachtige schaatstochten over de
plassen. Ook de verschillende wandelen fietsroutes langs de Vecht geven een
bijzondere blik op het mooie water. Een
bijzondere plek is het kasteel-museum
Sypesteyn met prachtige historische
tuinen: zeker een bezoek waard.

Nieuw Loosdrecht
In Nieuw Loosdrecht zijn alle
voorzieningen te vinden. Een lekker
bakkertje en andere winkels voor alle
dagelijkse boodschappen. Restaurants
en cafés zorgen voor de gezellige dorpse
sfeer. Ook een manege en verschillende
sportcomplexen zijn in Nieuw Loosdrecht
te vinden. Zelfs een klein vliegveld,
waar je verschillende vliegtrainingen
kan volgen ligt om de hoek.

De Fuut
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Verbonden

Openbaar vervoer
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Tjalk

A27

Oud-Maarsseveen

Ook met het openbaar vervoer is
Schippershof goed bereikbaar.
Er rijden bussen en station Hilversum
is 20 minuten fietsen.

N220

Utrecht

Hilversum
Utrecht
Amsterdam

10 autominuten
30 autominuten
30 autominuten

Rading

Met elkaar,
de natuur
en de buitenwereld

Wonen in Schippershof is verbonden
wonen. Verbonden met de natuur
maar ook met de dynamiek van de
Randstad. Schippershof ligt zeer centraal
in Nederland: vanaf de locatie ben je
binnen 30 minuten in Amsterdam. Een
snelle blik op de kaart van Nederland is
genoeg om te beseffen hoe uniek deze
ligging eigenlijk is: een uitzonderlijke
combinatie van waterrijke natuur en
Hilversum op fietsafstand. Schippershof
ligt dichtbij ’t Gooi, met plaatsen als
Huizen, Blaricum en Laren. Maar ook de
snelwegen A1, A2 en A27 liggen op een
steenworp afstand.

Laren
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Schippershof
Tjalk

7

Een plek waar je iedere dag met een
gerust gevoel thuis komt en kinderen
veilig buiten kunnen spelen in de
autoluwe straat. De weg vanaf de Tjalk
is eigen weg en is onderdeel van de
mandeligheid.

8

9

11

10

12
1

Kortom een unieke kans om landelijk
te wonen in Wijdemeren!
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Aan de Tjalk, toegangsweg naar
Schippershof worden 11 woningen als een
hofje gebouwd. Dit nieuwbouwproject
heeft zes luxe, ruime en energiezuinige
twee-onder-één kapwoningen en vijf
vrijstaande villa’s. Wonen in Schippershof
voelt als ‘buiten’ wonen; met alle ruimte
voor het hele gezin en op een prachtige
groene locatie in het dorp en vlakbij
de Loosdrechtse Plassen.
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Lieve Geelvin
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Beter een goede buur
dan een verre vriend
Vogelvlucht Schippershof
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Deze zes heerlijke gezinshuizen
(bouwnummer 7-8-9-10-11-12) hebben
een grote woonkamer met een dubbele
deur naar de tuin, een ruime berging en
een comfortabele vloerverwarming op
de begane grond en eerste verdieping.
Het huis wordt zonder keuken opgeleverd,
maar wel met een compleet ingerichte
badkamer. De moderne woning is
gasloos en voorzien van een warmte
bron op zolder.
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Bouwnummer 7 t/m 12 gezien vanaf de Tjalk
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De Fuut
-

Woonoppervlakte 170 m2
3 slaapkamers
Complete badkamer
Zolder met technische ruimte
Energielabel A
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Begane grond

Eerste verdieping

Zolder

Specificaties
De Fuut

Technische
Toilet

ruimte

7562

3707

1118

Badkamer

1687

2707

2707
117771

11240

1957

900

11240
900

Woonkamer

1501

4770

Eetkamer

Slaapkamer

3020

3020

Bouwnummers 8, 10 en 12 worden hier weergegeven.

12265

- Woonoppervlakte 170 m2
- Kaveloppervlakte
bouwnummer 8 en 10:
228 m2
bouwnummer 12:		
243 m2
- Bruto inhoud 632 m3
- Aangrenzende berging
- 3 mooie slaapkamers
- Complete badkamer
- Apart toilet op de eerste verdieping
-	Vrij indeelbare zolder met technische ruimte en
een opstelplaats voor de wasmachine
-	Vloerverwarming op de begane grond en
de eerste verdieping
- Parkeren op eigen terrein (2 auto’s)

3156

3487

3673

3673

Slaapkamer

Keuken

Slaapkamer

O

W

1023
1171

N

Z

2438
2598

3182
5620
6110

2438

1355
3435

2085
6110

3182
5610

Bouwnummers 8, 10 en 12 worden hier weergegeven.
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Begane grond

Eerste verdieping

Zolder

Specificaties
De Fuut

3156
Woonkamer

ruimte

Toilet

7562

3707

1118

Badkamer

1687

2707

2707
117771

11240

1957

900

Technische

3020

Keuken

1501

4770

Eetkamer

3020

Bouwnummers 7, 9 en 11 worden hier weergegeven.

12265

- Woonoppervlakte 170 m2
- Kaveloppervlakte
bouwnummer 7:		
263 m2
bouwnummer 9 en 11:
228 m2
- Bruto inhoud 632 m3
- Aangrenzende berging
- 3 mooie slaapkamers
- Complete badkamer
- Apart toilet op de eerste verdieping
-	Vrij indeelbare zolder met technische ruimte en
een opstelplaats voor de wasmachine
-	Vloerverwarming op de begane grond en
de eerste verdieping
- Parkeren op eigen terrein (2 auto’s)

11240
900

3487

3673

3673

Slaapkamer

Slaapkamer

Slaapkamer

O

W

1023
1171

N

Z

3182

2438
5620
6110

2598

1355
2085

3435
6110

3182

2438
5610
Bouwnummers 7, 9 en 11 worden hier weergegeven.
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De Grote
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Bouwnummer 2 t/m 4 gezien vanaf de Lieve Geelvincklaan
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Deze vijf vrijstaande villa’s
(bouwnummers 2-3-4-5-6) hebben een
grote woonkamer met een dubbele deur
naar de tuin, een ruime berging en een
comfortabele vloerverwarming op de
begane grond en eerste verdieping.
De villa wordt zonder keuken opgeleverd,
maar wel met een compleet ingerichte
badkamer. De moderne villa is gasloos.
De 5 villa’s zijn nagenoeg identiek,
bouwnummer 2 heeft een vrijstaande
berging en een entree luifel, bouwnummer 6 heeft op de verdieping een
iets gewijzigde gevelkozijn-indeling.
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De Grote Karekiet
-

Woonoppervlakte 175 m2
4 slaapkamers
Complete badkamer
Zolder met technische ruimte
Energielabel A

18

19

Begane grond

Optie erker

Eerste verdieping

Zolder
(Technische ruimte)

Specificaties
De Grote Karekiet
Bouwnr. 2

3671

3673

Woonkamer

Slaapkamer

- Woonoppervlakte 175 m2
- Kaveloppervlakte 319 m2
- Bruto inhoud 637 m3
- Bruto inhoud met erker 651 m3
- Losstaande berging
- 4 mooie slaapkamers
- Complete badkamer
- Apart toilet op de verdieping
-	Vrij indeelbare zolder met technische ruimte
en een opstelplaats voor de wasmachine
-	Vloerverwarming op de begane grond
en de eerste verdieping
- Parkeren op eigen terrein (2 auto’s)

Technische

1958

Toilet
Badkamer

11240

3907
10600
11240

Toilet

899

900

ruimte

4771

Eetkamer

O

3020

Keuken

3020

Slaapkamer

W

N

Z

Slaapkamer

880

2825

1358
2438

3582
6020
6700

3203

1355

2012
3535

2385
6700

Bouwnummer 2 wordt hier weergegeven.
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Begane grond

Optie erker

Eerste verdieping

Zolder
(Technische ruimte)

Specificaties
De Grote Karekiet
Bouwnr. 3-4-5

3671

3673

Woonkamer

Slaapkamer

- Woonoppervlakte 175 m2
- Kaveloppervlakte bouwnr. 3 291 m2
- Kaveloppervlakte bouwnr. 4 308 m2
- Kaveloppervlakte bouwnr. 5 316 m2
- Bruto inhoud 637 m3
- Bruto inhoud met erker 651 m3
- Losstaande berging
- 4 mooie slaapkamers
- Complete badkamer
- Apart toilet op de verdieping
-	Vrij indeelbare zolder met technische ruimte
en een opstelplaats voor de wasmachine
-	Vloerverwarming op de begane grond
en de eerste verdieping
- Parkeren op eigen terrein (2 auto’s)

Technische

1958

Toilet
Badkamer

11240

3907
10600
11240

Toilet

899

900

ruimte

4771

Eetkamer

3020

Keuken

3020

Slaapkamer

Z

Slaapkamer

W
O

880

2825

1358

N

2438

3582
6020

2598

6700

3203

1355

2012
3535

2385
6700

Bouwnummers 3, 4 en 5 worden hier weergegeven.
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Begane grond

Optie erker

Eerste verdieping

Zolder
(Technische ruimte)

Specificaties
De Grote Karekiet
Bouwnr. 6

3671

3673

Woonkamer

3993

Slaapkamer

- Woonoppervlakte 175 m2
- Kaveloppervlakte 365 m2
- Bruto inhoud 637 m3
- Bruto inhoud met erker 651 m3
- Losstaande berging
- 4 mooie slaapkamers
- Complete badkamer
- Apart toilet op de verdieping
-	Vrij indeelbare zolder met technische ruimte
en een opstelplaats voor de wasmachine
-	Vloerverwarming op de begane grond
en de eerste verdieping
- Parkeren op eigen terrein (2 auto’s)

Technische

1958

Toilet
Badkamer

2707

11240

3907
10600
11240

Toilet

899

900

ruimte

4771

Eetkamer

O

3020

Keuken

3020

Slaapkamer

N

Z

Slaapkamer

W

880

2825

1358
2438

3582
6020

2598

6700

3203

1355

2012
3535

2385
6700

Bouwnummer 6 wordt hier weergegeven.
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De Grote Karekiet

De Grote Karekiet met erker
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Technische omschrijving
De woning wordt gerealiseerd in traditionele bouw
met een EPC van 0,40.
1. Peil van de woning

Aanvullende
informatie

Het peil (P) komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane
grondvloer in de hal van de woning. De juiste maat wordt door de
gemeentelijke dienst nader vastgesteld.

2. Grondwerk
De bestaande bebouwing en verharding op de locatie wordt volledig
gesloopt. Voor het maken van de funderingen, leidingen en het op hoogte
brengen van het terrein worden de benodigde ontgravingen en aanvullingen
verricht. Het terrein wordt geëgaliseerd afgewerkt, de definitieve hoogte
van het terrein zal in het werk worden bepaald. De villa is voorzien van
een kruipruimte.

3. Fundering
Er zal grondverbetering worden toegepast indien nodig volgens
het funderingsadvies.

4. Rioleringswerken
Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast, de vuilwaterriolering
wordt aangesloten op de gemeentelijke riolering, de schoonwaterriolering
zal door middel van een infiltratiebak terug gebracht worden in de grond
op eigen terrein. Het rioleringssysteem wordt belucht; het is voorzien van
ontstoppingsmogelijkheden en wordt uitgevoerd in kunststof buis. Toiletten,
wastafel, fontein, douche, aanrecht en de wasmachineafvoer worden
aangesloten op de riolering. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen
worden met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering.

5. Terreininventaris
De tuinen worden afgewerkt met uitgekomen grond. De woning is met
de auto bereikbaar vanaf de Tjalk.
Door de aannemer zal bestrating worden geleverd, zijnde
1)	een pad vanaf de Tjalk of vanaf het voetpad langs de Lieve Geelvincklaan
naar de voordeur en
2)	een pad vanaf de voordeur naar de bergingstoegang achter en
3)	ten behoeve van parkeren op eigen terrein. De weg vanaf de Tjalk
is ‘eigen weg’ en is onderdeel van de Vereniging van Eigenaren.

6. Afscheidingen
De erfgrens wordt aangegeven door middel van een piket op de hoeken
van het perceel. Groenvoorziening op de erfgrens volgens inrichtingsplan
binnenterrein.

7. Buitenwanden
De buitenwanden bestaan uit een metselwerk buitenspouwblad, luchtspouw,
isolatie en kalkzandsteen binnenspouwblad.
De Rc-waarde van de buitenwanden is 4,5 m2 K/W.
Op de tweede verdieping (zolder) wordt het binnenspouwblad uitgevoerd
in HSB wanden waar aangegeven worden de buitengevels gekeimd. De
uitvoering van het gevelmetselwerk wordt door de architect nader bepaald.
Kleurstelling
- Plint en rollagen bruin/zwart.
- Gevels witgrijs gekeimd.
De bergingen zijn opgebouwd uit een vurenhouten framewerk, bekleed met fijn
bezaagd vurenhout in nader te bepalenkleur. Multiplex plafond onbehandeld.
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8. Binnenwanden
De woningscheidende- en constructieve stabiliteitswanden worden
uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen. Niet dragende binnenwanden
worden uitgevoerd in gibo 70 of 100 mm volgens tekening.
De wanden van de technische ruimte op zolder worden uitgevoerd
in houtskeletbouw wanden.

9. Vloeren
De begane grondvloer van de woning worden uitgevoerd als een geïsoleerde
kanaalplaatvloer. De Rc-waarde van de vloer ≥ 3,5 m2K/W.
De verdiepingsvloeren van de eerste en tweede verdieping worden
uitgevoerd als betonnen systeemvloeren.
De begane grondvloer en de verdiepingsvloeren worden afgewerkt met een
zandcement dekvloer van circa 7 cm. Achter de voordeur wordt een kruipluik
aangebracht.
De begane grondvloer van de berging wordt uitgevoerd als een afgewerkte
prefab betonvloer.

10. Dak
De geïsoleerde kap wordt uitgevoerd als prefab klapkap.
De Rc-waarde van de daken ≥ 6 m2 K/W. De binnenbeplating van
het hellend dak, het knieschot en de dakkapel bestaat uit een watervaste
afgewerkte binnenplaat. In het knieschot wordt een luik opgenomen om
de achterliggende ruimte te bereiken, afhankelijk van detaillering.
De bovenzijde van de kopgevels worden aan de bovenzijde uitgevoerd
met een zinken beplating.
Er worden keramische pannen, inclusief hulpstukken geplaatst. De dakpan
is door de architect nader te bepalen en wordt bemonsterd.

Het platte dak van de berging en het dakkapel wordt afgewerkt met een
bitumineuze dakbedekking langs de rand afgewerkt met een daktrim. Waar
nodig wordt dakbedekking voorzien van dakgrind en/of betontegels als ballast.

13. Timmerwerk

17. Schilderwerk

Waar een warmte verdeelunit in een verblijfsruimte wordt gesitueerd is deze
voorzien van een houten omkasting.

De buitenkozijnen en ramen worden afgeschilderd opgeleverd.
Het buitenmetselwerk waar aangegeven wordt gekeimd.

11. Deuren en kozijnen

14. Trappen en hekken

Buitenkozijnen en deuren
De buitenkozijnen, -deuren en –ramen worden uitgevoerd in hardhout,
kozijnhout afmeting 67 mm x 114 mm. De draaiende delen van de
gevelkozijnen worden voorzien van tochtafdichting. Alle deuren en ramen
zijn voorzien van hang- en sluitwerk voldoen aan SKG**.

De trappen van de begane grond naar de eerste verdieping en van de eerste
verdieping naar de zolder worden als open trap worden in vurenhout
uitgevoerd. Ter plaatse van de overloop wordt een traphek geplaatst.
De leuning van de trap is van hout op aluminium leuningdragers.
De trap, het hekwerk en de leuning worden één keer gegrond in de kleur
wit opgeleverd.

Van het binnenschilderwerk worden alleen de houten onderdelen in
de grondverf geleverd. De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde
afgeschilderd. Het overige binnenschilderwerk dient door de koper zelf
te worden uitgevoerd.

Frans balkon
Een aantal kozijnen in de gevel worden uitgevoerd als een Frans balkon,
dat niet uitsteekt en is uitgevoerd in gelaagd glas.
Binnenkozijnen en deuren
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als gemoffelde stalen kozijnen
met bovenlicht en in stabiliteitswanden zonder bovenlicht. De afmeting van
de deur is volgens tekening en 2.315 mm hoog en standaard worden er
afgelakte opdekdeuren, inclusief standaard hang- en sluitwerk, geplaatst.
De kierhoogte onder is 20 mm in verband met goede werking ventilatie.

12. Hang- en sluitwerk
Buitendeuren worden voorzien van een meerpuntsluiting, afgewerkt met
aluminium deurkrukken en schilden die voldoen aan SKG**. De cilindersloten
van de individuele woning en bijbehorende berging worden gelijksluitend
uitgevoerd. Ramen vast glas- of draaikiepramen. Binnendeuren worden
voorzien van aluminium deurkrukken en schilden en afgehangen
aan paumellen.

15. Goten en hemelwaterafvoeren
De goten onderaan de dakvlakken zijn uitgevoerd als zinken bakgoot
op beugels.
De hemelwaterafvoeren zijn uitgevoerd in pvc en worden aangesloten
op de grondleiding.

16. Dorpels en vensterbanken
De dorpel van de badkamer- en toiletdeuren wordt uitgevoerd in kunststeen
in de kleur antraciet. Onder de overige binnendeuren worden geen dorpels
aangebracht.
Onder de raamkozijnen komen aan de binnenzijde kunststeen vensterbanken
in de kleur beige/wit of gelijkwaardig. De waterslagen aan de buitenzijdee
onder de raamkozijnen worden uitgevoerd in keimsteen.
De onderdorpels onder de buitendeuren worden toegepast in kunststeen
in de kleur antraciet.

18. Vloer-, wand- en plafondafwerking
Wandafwerking
De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt, voor zover niet betegeld
of gespoten en behoudens die van de aangebouwde berging, meterkast en
technische ruimte. De binnenwanden van de aangebouwde berging wordt
uitgevoerd in houtskeletbouw. De wanden worden niet voorzien van behang,
ze worden behangklaar afgewerkt. Behangklaar afgewerkt wil zeggen
dat de wanden voldoende vlak zijn, zodat eenvoudig behang kan worden
aangebracht.
Vloerafwerking
De vloeren worden afgewerkt met een circa 7 cm dikke afwerkvloer, met
uitzondering van de vloeren achter de knieschotten op zolder en in de
meterkast. De dekvloeren in de woning worden uitgevoerd in zandcement.
De vloeren voldoen aan de vereiste vlakheid voor vloeren van woningen.
De aangebouwde berging wordt voorzien van een prefab betonvloer
fabrieksmatig afgewerkt.
Plafondafwerking
De betonplafonds worden afgewerkt met structuurspuitwerk in
de kleur wit, met uitzondering van het plafond van de meterkast.
De v-naden tussen de platen van het betonplafond blijven zichtbaar.
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19. Tegelwerk

22. Sanitair

23. Elektra

Vloertegels
De woningen krijgen in de badkamer en het toilet vloertegels van
de afmeting 20 x 20 cm, waarbij keuze is in 5 typen. Ter plaatse
van de betegelde douchehoek op afschot wordt gebruik gemaakt
van 15 x 15 cm vloertegels, gelijke kleur. De vloertegels worden niet strokend
met de wandtegels aangebracht. Conform bemonstering, fabricaat Mosa
of gelijkwaardig.

De woning wordt standaard uitgerust met het volgende sanitair
en (meng)kranen:

De lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen worden volgens de op dit
moment geldende NEN 1010 uitgevoerd inclusief voedingen t.b.v. verwarming
en mechanische ventilatie. In de woonkamer, keuken, slaapkamers en zolder
worden de wandcontactdozen geplaatst op 300 mm boven de afwerkvloer
(uitgezonderd t.p.v. de keuken opstelplaats). In de overige ruimten worden
de wandcontactdozen geplaatst op 1.050 mm boven de afwerkvloer.
De lichtschakelaars in de woning worden op 1.050 mm boven de afwerkvloer
geplaatst. Standaard worden er 5 groepen in de meterkast aangebracht.

Wandtegels
- Het toilet tot 150 cm, daarboven structuur spuitwerk.
- De badkamer tot plafondhoogte.
Tegelvoegwerk
De tegels worden standaard ingewassen met:
- Grijze voegmortel voor de vloertegels.
- Witte voegmortel voor de wandtegels.

20. Beglazing
Voor de beglazing in de buitenkozijnen wordt isolerend blank HR++
(Hoog Rendement) isolatieglas toegepast (U-waarde glas ≤ 1,2 W/m2 K).

21. Keukeninrichting
In de woning wordt geen keuken aangebracht. De keuken is niet opgenomen
in de aanneemsom en wordt casco opgeleverd. De op de tekening
aangegeven opstelplaats van de keuken is een indicatie van de
keukenopstelling. De installatieaansluitpunten (elektra, water en riolering)
worden op standaard plaatsen afgedopt aangebracht op de plaats waar
de keuken is geprojecteerd.

Toilet begane grond
Wandcloset	Villeroy & Boch met toiletzitting en mat chromen
bedieningsplaat
Fontein	Villeroy & Boch, Grohe kraan, verchroomde
bekersifon en muurbuis
Toilet eerste verdieping
Wandcloset 	Villeroy en Boch met toiletzitting en met chromen
bedieningsplaat
Badkamer eerste verdieping
Douche	Hans Grohe douche thermostaatkraan, glijstang en
handdouche met slang, Aco RVS vloergoot 70 cm
Wastafel	Villeroy & Boch met Grohe mengkraan met waste,
verchroomde bekersifon en muurbuis
Spiegel
rechthoekig 50 x 40 cm
Het sanitair wordt geleverd in de kleur wit. De (meng)kranen
in verchroomde uitvoering.

Ter plaatse van de keukenopstelling worden de volgende elektrapunten
op een standaard positie aangebracht:
- Een enkele wandcontactdoos t.b.v. de koelkast.
- Een enkele wandcontactdoos t.b.v. een recirculatiekap.
-	Een enkele wandcontactdoos op een aparte groep t.b.v. de oven
of vaatwasmachine.
-	Een dubbele wandcontactdoos boven het aanrecht t.b.v. algemeen gebruik.
- Een loze leiding t.b.v. een vaatwasmachine.
- Een bedrade leiding t.b.v. elektrisch koken 2x 230 V.
Op de verkooptekeningen is de plaats van de eventuele keuken indicatief
aangegeven.
Ter plaatse van de opstelling van de wasmachine wordt een
wandcontactdoos aangebracht op een aparte groep (voor de plaatsing
van een wasmachine).
In de meterkast wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht.
De woningen worden, waar nodig, uitgerust met rookmelder(s) aangesloten
op het elektriciteitsnet volgens advies van de installateur en de brandweer
(plaats en aantal indicatief aangegeven op de plattegrond).

Ter plaatse van de woningtoegangsdeuren wordt een lichtpunt (exclusief
armatuur) met schakelaar binnen de woning en een deurbel aangebracht.
De bel wordt uitgevoerd met drukknop aan de buitenzijde en een schel op
of nabij de meterkast.
De woning wordt voorbereid op een aansluiting op de centrale antenne
inrichting (CAI) en een vaste telefoonaansluiting. Hiervoor wordt vanuit
de meterkast een loos aansluitpunt in de woonkamer aangebracht.
De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer.
Voor overige lichtpunten, brandmelders e.d. zie het verlichtingsplan
op de website.

23. Water
De koudwaterinstallatie wordt aangelegd vanaf de watermeter,
geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluitbaar in de meterkast.
De volgende tappunten worden aangesloten:
- Toilet begane grond: fontein en reservoir toilet.
- Badkamer: wastafel, douchemengkraan.
- Keuken: keukenmengkraan afgedopt.
- eerste verdieping: reservoir toilet.
- tweede verdieping: aansluitpunt wasmachine, resp. op tweede verdieping.
- tweede verdieping: aansluitpunt installaties.
De warmwaterwaterleiding wordt aangesloten op de volgende tappunten:
- Badkamer: wastafel, douchemengkraan.
- Keuken: keukenmengkraan afgedopt.
-	De warmtepomp is voorzien van een boiler met een inhoud van 230 liter
voor het warme tapwater.
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24. Verwarmingsinstallatie

26. Ventilatievoorzieningen

27. Zonnestroom

De woning wordt verwarmd door een lucht-warmtepomp voor het centraal
verwarmingssysteem, gecombineerd met warmtapwater-bereiding.
De opstelplaats van de warmtepomp is op de tweede verdieping in de
technische ruimte.

De woningen zijn voorzien van een automatisch CO2-gestuurd
ventilatiesysteem. Dit is een centraal mechanisch gestuurd ventilatiesysteem
dat zorgt voor een optimale luchtkwaliteit met een maximale energiebesparing.
De CO2-meting vindt enkel plaats in de woonkamer, dus niet in iedere ruimte.
Er wordt daar waar nodig afgezogen in diverse ruimtes.

Er worden pv-panelen geplaatst op het schuine dak voor zover uit de EPC
berekening blijkt. Deze PhotoVoltaïsche zonnecellen zetten licht rechtstreeks
om in elektriciteit. De panelen worden aangesloten op een omvormer
welke wordt geplaatst in de installatieruimte. Deze omvormer verandert
de opgewekte gelijkstroom in wisselstroom. Volgens de EPC berekening
komt op type De Fuut, 1 paneel en komen er op type De Grote Karekiet geen
panelen.

De woning wordt verwarmd door middel van vloerverwarming als
hoofdverwarming op de begane grond en eerste verdieping. De leidingen
vanaf de warmtepomp en/of -verdelers naar te verwarmen vloervelden zijn
van kunststof en worden opgenomen in de dekvloer. Waar een verdeelunit
in een verblijfsruimte wordt gesitueerd is deze voorzien van een houten
omkasting. Bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken in combinatie
met een in werking zijnde woonhuisventilatie en gesloten ramen en deuren
kunnen ten minste de onderstaande temperaturen worden behaald en
onderhouden tot een buitentemperatuur van -10 &°C:
-	Verblijfsruimten
20 °C (keuken, woonkamer, slaapkamers)
- Verkeersruimten
15 °C (entree en overloop)
- Badkamer
22 °C
- Zolder onverwarmd
Alle verblijfsruimten worden voorzien van een thermostaat waarmee de
gewenste ruimtetemperatuur geregeld kan worden. De badkamer wordt
niet voorzien van een thermostaat. In de badkamer wordt een elektrische
handdoekradiator met een eigen regeling geplaatst.

Zodra het CO2-niveau stijgt, zal het systeem er automatisch voor zorgen dat er
meer geventileerd wordt. Zo zal het systeem zich automatisch aanpassen als
er bijvoorbeeld een feestje wordt gegeven.
Het systeem kan door de gebruiker worden ingesteld. De instelling
die wordt gekozen via de bediening geldt dan voor het totale systeem.
De roosters van de afzuigventielen zijn eenvoudig te reinigen.
De definitieve plaats van de afzuigpunten worden bepaald door de
installateur. De installatie moet ten allen tijde bereikbaar blijven voor
onderhoud. Het is niet mogelijk een wasemkap met motor op het systeem
aan te sluiten. De ventilatie-unit wordt in de technische ruimte van de woning
aangebracht. Het ventilatiesysteem wordt geheel volgens de geldende
voorschriften aangebracht en uitgevoerd.
De bergingen worden natuurlijk geventileerd, waar nodig middels
afsluitbare ventilatieroosters.

28. Schoonmaken en opleveren
De gehele woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd. Glas, tegelwerk en
sanitair worden nat gereinigd en stickervrij opgeleverd. Dit om eventuele
schade tijdens de oplevering te kunnen constateren.

29. Verkoopprijs
De volgende kosten zijn niet in de verkoopprijs (v.o.n.) opgenomen:
-	Kosten voor eventueel meerwerk/koper opties en de inrichting
en aanleg van de tuin.
-	Entreegeld/abonnee- en aansluitkosten en bekabeling
voor telefoon en kabel (CAI).
- Afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek
- Renteverlies tijdens de bouw.
- Kosten Vereniging van Eigenaren (VvE).
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Afwerkstaat

Kleur en materiaalstaat

De Fuut en de Grote Karekiet

Hal

x

x

Meterkast

x

x

Toilet

Materiaal

Kleur

Buitengevel

Standaard gevelsteen met keimwerk (*)

Grijs-wit

Dak schuin

Keramische dakpan (*)

Zwart

Dak plat

Bitumen

Zwart

Kozijnen buiten

Hardhout

Zwartgrijs

Ramen buiten

Hardhout

Basaltgrijs

Voordeur

Hardhout

Antraciet

x

Lateien

Staal

Thermisch verzinkt

Multiplex

Onderdeel

Structuur
spuitwerk

Onafgewerkt

tot plafond)

+ structuur spuitwerk

Tegels (tot 150 cm

(tot plafond)

Plafonds

Tegels

Behangklaar

Schoon
metselwerk

Onafgewerkt

Wanden

Tegels

Dekvloer met
slijtlaag

Begane grond

Zandcement
dekvloer

Vloeren

x
x

x

x

Woonkamer

x

x

x

Waterslagen raamdorpelstenen

Gevelsteen

Zwart/bruin

Keuken

x

x

x

Vensterbanken

Kunststeen

Beige/wit

Muurafdekkers metselwerk

Zink

Grijs

Daktrim

Zink

Grijs

Berging

x

x

x

Eerste verdieping
Overloop

x

x

x

Deurkozijnen woning binnen

Staal gemoffeld

Wit

Slaapkamers

x

x

x

Deuren woningen binnen

Opdekdeuren

Wit

x

Hemelwaterafvoeren

PVC

Grijs

x

Goten

Zink

Grijs

Badkamer

x

Toilet

x

x
x

Tweede verdieping
Zolder

x

x

x

Technische ruimte

x

x

x

(*) = door de architect nader te bepalen en wordt bemonsterd
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Verkoopinformatie
Algemeen
De brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld door de ontwikkelaar.
Toch is het soms tijdens de uitvoering nodig enkele wijzigingen door te
voeren. Derhalve moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van
wijzigingen, van welke aard dan ook. Tevens is de ondernemer gerechtigd
tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen waarvan de
noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk
doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de
woning. Deze wijzigingen geven geen der partijen enig recht tot het vragen
van verrekening van minder of meer kosten.
De gegevens uit deze brochure zijn niet bindend. Voor de juiste
gegevens verwijzen wij u naar de officiële bescheiden als koop- en
aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden en werkbeschrijving
met bijbehorende tekeningen, welke aan de kandidaat-kopers ter hand
worden gesteld.
De artist impressions in deze brochure zijn slechts indicatief. Hier kunnen
dan ook geen rechten aan worden ontleend. Dit voorbehoud geldt ook
voor de aangegeven kleurstellingen, groenvoorzieningen e.d. Deze worden
veelal in een later stadium definitief vastgesteld c.q. ingevuld. De inrichting
van de openbare ruimte loopt dan ook vooruit op de definitieve afspraken
met de gemeente.

Doordat op een aantal plaatsen binnenwanden een schuin verloop hebben
is het moeilijk de plaats van de maatlijn vast te leggen op de tekeningen.
De in de plattegronden aangegeven maten gelden derhalve als indicatie.
Wij adviseren u de maten op de bouw op te meten alvorens tot aanschaf
van stoffering en meubilair over te gaan.

Informatie over de aankoop
Bij de makelaar krijgt u in enkelvoud de koopovereenkomst en
aannemingsovereenkomst ter ondertekening. De makelaar stuurt de door
u getekende koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst naar de
eigenaar van het perceel en de aannemer. Na ondertekening door deze
ondernemers ontvangen u en de notaris een exemplaar. Hierna dient u,
via uw geldverstrekker, de financiering in orde te maken. De gegevens
omtrent de financiering dient u te verstrekken aan de notaris.

Belasting en financiële aspecten
In het gehele gebeuren rond het eigen woningbezit speelt de fiscus een
grote rol. Diverse kosten, verband houdende met de financiering van uw
woning, zijn namelijk fiscaal aftrekbaar. Wij adviseren u om u goed te laten
voorlichten hierover.

Vrij op naam (V.O.N.)
De koopsommen van onze woningen zijn vrij op naam. ‘Vrij op naam’
wil zeggen dat de hierna genoemde kosten die met het verwerven van
een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn begrepen:

- Bouwkosten.
- Grondkosten.
- Centrale verwarmings- en warmwaterapparatuur.
- De honoraria van architect, constructeur en andere adviseurs.
- Notarishonorarium t.b.v. leveringsakten.
- Gemeenteleges en bouwvergunning.
-	Benodigde belastingen (eventuele wijzigingen worden
conform de wettelijke voorschriften doorberekend).
- Kadastrale uitmeting.
-	Aansluitkosten water-, riool- en elektriciteitsleidingen
(exclusief abonnement energie en verbruiksmeters).
- Verzekering tijdens de bouw.
- Kosten van de verkopend makelaar.
- Kosten van energielabel.
De met de financiering van de woning verband houdende kosten
zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen. Deze kosten kunnen zijn:
- Notariskosten inzake de hypotheekakte.
- Afsluitprovisie hypotheek.
Andere kosten die niet in de koopsom vrij op naam zijn opgenomen:
- Abonnee-aansluitkosten op het telefoonnet, kabelnet en internet.
- Bouwrente en renteverlies tijdens de bouw.
- Verrekening van eventueel meer- en minderwerk.
-	Kosten van inrichting (keuken, behang, gordijnen, zonwering, tuin, etc.).

Prijsstijgingen
De met u in de koop- en aannemingsovereenkomsten overeengekomen
totale koopsom staat vast, met uitzondering van het btw-tarief (thans 21%).
Dit is afhankelijk van overheidsvoorschriften. Loon- en materiaalkosten
stijgingen tijdens de bouw worden niet doorberekend.

Datum van transport
Ruim voor de datum van het notarieel transport ontvangt u van Notariaat
Wijdemeren een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde
bedrag is aangegeven. Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris
ontvangt van uw geldverstrekker.
Bij berekening van het bedrag dat u zelf moet betalen, gaat men er meestal
van uit, dat het in depot blijvende hypotheekbedrag gelijk moet zijn aan de
vanaf transportdatum nog verschuldigde termijnen. Op de transportdatum
worden in de meeste gevallen twee akten getekend, namelijk:
- De leveringsakte van de grond van de verkoper aan de koper.
-	De hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de
geldverstrekker ontvangt.
Bijkomende kosten kunnen zijn:
-	Rente grondtermijn/bouwtermijnen vanaf de datum van het vervallen
van desbetreffende termijn.
- Eigen financieringskosten.
- Door u op te geven meer- en minderwerk.
- Eigen hypotheekkosten.
- Aansluitkosten CAI en KPN.
- Servicekosten.
- Vereniging van Eigenaren.

38

39

Termijnen

Meer- en/of minderwerk

Oplevering

Vereniging van Eigenaren

In de door u getekende koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst
is de betaling van de termijnen en rente geregeld. Indien er in de
koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst sprake is van een
waarborgsom, dan dient u het genoemde bedrag binnen 14 dagen na
de ondertekening te voldoen aan de betreffende notaris. U ontvangt
van dit bedrag geen factuur. Op de dag van levering bij de notaris zal
de waarborgsom worden verrekend met het dan te betalen bedrag.
Mochten er termijnen vervallen in de periode tussen ondertekening van
de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst en de levering bij de
notaris, dan ontvangt u van de ondernemer facturen voor deze termijnen.
Deze hoeft u nog niet te betalen, deze worden op de dag van levering, via de
notaris, verrekend. Van de notaris ontvangt u een gespecificeerde afrekening,
waarop de te betalen termijnen en de rente tot de dag van levering zijn
vermeld. Als de levering bij de notaris is gepasseerd ontvangt u van de
ondernemer facturen voor de resterende bouwtermijnen. De termijnregeling
is vermeld in de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst en hangt
af van de vordering van de bouw van uw woning.

Door de aannemer wordt een kopersadviseur aangewezen. Hij/zij zal (u)
de gehele bouw begeleiden en indien u tijdens de bouw vragen heeft deze
beantwoorden.

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose
gegeven, ofwel de periode waarin uw woning voor bewoning gereed zal zijn.
Wij moeten daarbij de nodige reserves in acht nemen, omdat het bouwen
van een woning nog veel ambachtelijk werk met zich meebrengt. Als het
vriest kan er bijvoorbeeld niet worden gemetseld, en bij regen vindt er geen
schilderwerk plaats. Daarom kunt u aan de prognose geen rechten ontlenen.
U wordt echter tijdig schriftelijke geïnformeerd over de exacte opleverdatum
van uw woning (circa 2 weken van tevoren). Nadat de woning gereed is
voor oplevering zal deze aan u worden overgedragen, mits door u aan alle
financiële verplichtingen is voldaan.
Eventueel geconstateerde mankementen worden in een ‘proces-verbaal van
oplevering’ opgenomen en binnen 15 werkbare werkdagen hersteld, met
uitzondering van onderdelen met een langere levertijd, hiervoor wordt een
aparte termijn vastgesteld.

In verband met de eigen weg met onderhoud aan de weg, de verlichting
en de nader te bepalen onderhoud aan het groen zal een Vereniging van
Eigenaren worden opgericht ten behoeve van de 11 vrije sector villa’s en
de 15 appartementen.

Deze facturen dient u rechtstreeks te betalen aan de ondernemer. Indien u
op tijd betaalt ontvangt u geen rentefacturen meer. Als u de bouw van uw
woning financiert via een hypotheek kunt u rente verschuldigd zijn aan de
geldverstrekker. Deze rente wordt ook wel bouwrente genoemd en de hoogte
hiervan is afhankelijk van de gekozen financieringsvorm. Bij het afsluiten van
een hypotheek moet u erop letten dat de geldverstrekker hiermee rekening
houdt bij het bepalen van de hoogte van het hypotheekbedrag.

Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft getekend zal de
aannemer u op termijn uitnodigen voor een gesprek op een nader te
bepalen locatie. Tijdens dit gesprek worden de individuele wensen met u
besproken. U wordt tijdens het bouwproces door de aannemer schriftelijk of
via internet geïnformeerd over de voortgang. De aannemer heeft het recht
uw wijzigingen c.q. wensen niet te honoreren, bijvoorbeeld als hierdoor het
esthetisch concept van het ontwerp wijzigt, de wijzigingen niet voldoen aan
de eisen van het Bouwbesluit of als de wijziging de voortgang van het werk
belemmerd e.d.

BouwGarant
Aannemer Bouwmij P.W. Schipper is een BouwGarant-aannemer.
Dat wil zeggen dat u als opdrachtgever zekerheid heeft over kwaliteit, service,
betrouwbaarheid en garantie. Bij een onverhoopt faillissement van de
aannemer worden de extra afbouwkosten vergoed en heeft u garantie tegen
verborgen en constructieve gebreken (na oplevering).

Dit proces verbaal van oplevering wordt door beide partijen ondertekend.
Op dit moment is de verantwoordelijkheid voor de woning op de koper
overgedragen.
De oplevering en de overhandiging van sleutels vindt niet eerder plaats dan
nadat door de aannemer alle betalingen zijn ontvangen en aan alle verdere
verplichtingen is voldaan.

Verzekering
Tijdens de bouw, tot de datum van oplevering, is de woning door de verkoper
verzekerd. Vanaf de datum van oplevering van uw woning dient u voor de
opstal- en inboedelverzekering hierin zelf te voorzien. Controleer daarom
voor oplevering uw inboedelverzekering.

Tot slot
De bouwondernemer acht de kwaliteit van de activiteiten, materialen en
nazorg van het grootste belang. Als koper en straks als bewoner van de
woning kunt u derhalve van het comfort van het wonen in een op alle
facetten doordacht stuk bouwwerk genieten.
De verkoop van de woning geschiedt echter onder het voorbehoud dat
voor de realisatie van het project een onherroepelijke bouwvergunning is
verleend, de wijziging van de bestemming onherroepelijk is vastgesteld en
het benodigde voorverkoop percentage is gehaald.
Voorwaarde van BouwGarant is dat 75 % van de woningen verkocht moeten
zijn, alvorens met de bouwwerkzaamheden kan worden begonnen.

Voorbehoud wijzigingen
Deze brochure is met zorg samengesteld aan
de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt
door de architect, de constructeur en de
adviseurs van dit plan. Omdat bij de bouw van
woningen veel ambachtelijk werk wordt verricht,
zijn wijzigingen voorbehouden, zonder dat deze
afbreuk doen aan de kwaliteit, het uiterlijk en de
bruikbaarheid van de woning. De impressies
in deze brochure geven slechts een goede
indruk en sfeer van het gebodene. Aan deze
tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid
die wij hebben nagestreefd, geen rechten
worden ontleend.

met artist impressions en plattegronden van:
Ontwerp en vormgeving:

Meer informatie

Architect
Vaartweg 187
1217 ST Hilversum
henearchitecten.nl
info@henearchitecten.nl
035 - 623 66 36

Verkoop & inlichtingen
Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht
veermanmakelaars.nl
nieuwbouw@veermanmakelaars.nl
035 - 582 53 33

Aannemer
Palmpolstraat 37
1327 CB Almere
bouwmijpwschipper.nl
info@bouwmijpwschipper.nl
035 - 624 72 93

Notaris
Rading 46
1231 KB Loosdrecht
notariaatwijdemeren.nl
info@notariaatwijdemeren.nl
035 - 625 90 90

