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Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in dit nieuw gebouwde en exclusieve apparte-
ment op de tweede en derde verdieping, met twee parkeerplaatsen 
en twee bergingen op de begane grond en twee riante buitenruimtes 
in complex Bilderdijkliving. Om u een helder en compleet beeld van 
dit appartement op unieke locatie in Eindhoven te geven, bevat deze 
documentatie de volgende informatie:

Introductie        6
Feiten & Cijfers       8

Foto’s         12 - 25

Indeling (plattegronden)      36 - 41
Indeling (uitgebreide omschrijving)     42 - 45
Locatie en omgeving       46 - 47

Technische omschrijving      48 - 75
Algemene informatie       76 - 78

Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een goede 
eerste indruk te geven. Vanzelfsprekend zijn we u van dienst om uw 
vragen te beantwoorden. We maken graag een afspraak voor een 
uitgebreide bezichtiging aldaar, zodat u een persoonlijk en nog beter 
beeld van dit briljant gelegen appartement krijgt.

Met hartelijke groet,

Mevrouw W.A.M. Kanters RM RT
T 06 10 34 56 57
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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this newly built and exclusive apartment 
on the second and third floors, with two parking spaces and two stor-
age rooms on the ground floor and two spacious outdoor areas in the 
Bilderdijkliving complex. To give you a clear and complete picture of 
this apartment in a unique location in Eindhoven, this documentation 
contains the following information:

Introduction         6
Facts & Figures        8

Photos         12 - 25

Layout (floor plans)        36 - 41
Classification (extended description)     32 - 45
Location and surroundings       46 - 47

Technical description       48 - 75
General information        76 - 78

This documentation has been compiled with the utmost care to give 
you a good first impression. Of course, we will be happy to answer any 
questions you may have. We would like to make an appointment for 
an extensive visit there, so that you can get a personal and even better 
picture of this rare and beautiful apartment.

With heartfelt greetings,

Ms W.A.M. Kanters RM RT
T 06 10 34 56 57



ZEVEN UNIEKE PLUSPUNTEN VAN HET ALLER-
GROOTSTE HOEKAPPARTEMENT IN EINDHOVEN

1. Locatie, locatie, locatie. Briljant centraal wonen in nieuw ge-
bouwd complex met slechts acht appartementen aan de verkeers-
luwe slowlane Bilderdijklaan, met als naaste buur het wereldbe-
roemde Van Abbemuseum met magnifiek aangelegde tuin van Piet 
Oudolf en op loopafstand van het centrum met diverse (sterren-)
restaurants, Muziekgebouw, Parktheater en het Stadswandelpark.

2. Keuzevrijheid: dit appartement met een woonoppervlakte van 
circa 349 m² wordt casco aangeboden en is gelegen op de 2e en 3e 
verdieping; er is algehele keuzevrijheid om het geheel naar eigen 
smaak en wensen in te richten. 

3. Licht en zicht. De leefruimtes met extra hoge plafonds zijn 
optimaal georiënteerd, namelijk zuidoosten. De vele plafondhoge 
raampartijen geven het wonen in Bilderdijkliving uitzonderlijk veel 
daglicht met enerzijds zicht op groen langs rivier de Dommel én 
anderzijds zicht op oud en nieuw Eindhoven.

4. Buitenruimte. Het buitenleven is het hele jaar door wezenlijk 
onderdeel van uw leefruimte, dankzij het opmerkelijk grote, over-
kapte en compleet afgewerkte dakterras op het zuidoosten met 
een oppervlakte van circa 46 m².

5. Parkeerruimte en bergruimte. Geen enkel probleem in hartje 
stad, dankzij de twee veilige eigen parkeerplaatsen en de afgeslo-
ten eigen bergingen op de begane grond.

6. Duurzaam, comfortabel en gasloos. Er is veel aandacht besteed 
aan het energiebewust opwekken van warmte voor verwarming.
De vloerverwarming kan ook gebruikt worden als vloerkoeling. 
Het energieverbruik is laag door de hoge isolatiewaarde van het 
gehele gebouw en de triple beglazing in alle kozijnen, die stan-
daard zijn voorzien van zonwering. De PV-zonnepanelen verzor-
gen de elektriciteit in de algemene ruimtes.

7. Dé kans om groots en ruimtelijk te wonen in een exclusief en 
kleinschalig complex. In Eindhoven-Centrum wordt immers wat 
betreft nieuwbouw appartementen, de komende tien jaren louter 
grootschalige hoogbouw verwacht.
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SEVEN UNIQUE ADVANTAGES OF THE LARGEST 
CORNER-APARTMENT IN EINDHOVEN

1. Location, location, location. Brilliant central living in a newly built 
complex with only eight apartments on the slow lane Bilderdijk-
laan, with its closest neighbour the world-famous Van Abbemuse-
um with magnificent landscaped garden by Piet Oudolf and within 
walking distance of the centre with various (Michelin star) restau-
rants, Muziekgebouw, Parktheater and the Stadswandelpark.

2. Freedom of choice: this apartment with a living area of   approx-
imately 349 m² is offered casco and is located on the 2nd and 3rd 
floor; there is complete freedom of choice to arrange everything 
to your own taste and wishes.

3. Light and sight. The living spaces with extra-high ceilings are 
optimally oriented, i.e. right south. The many ceiling-high windows 
give the living in Bilderdijkliving exceptional daylight with a view of 
green along the river Dommel on the one hand and of old and new 
Eindhoven on the other.

4. Outdoor space. The outdoors is an essential part of your living 
space all year round, thanks to the remarkably large, covered and 
completely finished roof terrace on the southeast with an area of 
approximately 46 m².

5. Parking and storage space. No problem at all in the heart of the 
city, thanks to the two safe private parking spaces and the closed 
private storage rooms on the ground floor.

6. Durable, comfortable and gas-free. Much attention has been 
paid to the energy-conscious generation of heat for heating. The 
underfloor heating can also be used as floor cooling. The energy 
consumption is low due to the high insulation value of the entire 
building and the triple glazing in all windows, which are standard 
equipped with blinds. The PV solar panels provide electricity in the 
common areas.

7. The opportunity to live in an exclusive and small-scale complex 
in a grand and spacious manner. After all, in the center of Eind-
hoven as far as new-build apartments are concerned, only large-
scale high-rise is expected in the coming ten years.

“The art of
Bilderdijkliving”
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INTRODUCTIE

Een zeldzame gelegenheid doet zich voor: een kleinschalig, nieuw-
gebouwd appartementencomplex op de bijzonderste locatie in 
hartje Eindhoven mét parkeer- en buitenruimte. In dit hoge seg-
ment komen zulke exclusieve kansen zelden voorbij, laat staan op 
deze locatie, met het Van Abbemuseum als directe buur.

Exclusief wonen tot leven gebracht
Het ontwerp is van de gerenommeerde hand van Diederendirrix 
architecten. Qua configuratie vormt het nieuwgebouwde complex 
een geheel met de bestaande bebouwing. Ieder gebouw staat op 
zichzelf, heeft zijn eigen bouwstijl en identiteit, maar ze vormen 
samen een ensemble. Enerzijds is het woongebouw via de be-
lendende expeditie, die geheel in het gebouwontwerp is geïnte-
greerd, verbonden met het Van Abbemuseum. Anderzijds legt het 
woongebouw de relatie met de monumentale Bosman-villa aan 
de Stratumsedijk. De rooilijnen van het appartementengebouw 
en de villa zijn gelijkgetrokken, waardoor zij nu in een vloeiende 
lijn naast elkaar aan de straat liggen. Wat schaal en maat betreft 
voegt het gebouw zich in het bestaande straatbeeld.

Kies!
Het woongebouw heeft vijf lagen, waarbij op de begane grond de 
fraaie ontvangsthal, het parkeren en andere facilitaire functies zijn 
ondergebracht. Links vormt de expeditie van het Van Abbemu-
seum ogenschijnlijk een geheel met het appartementencomplex, 
maar in werkelijkheid zijn het bouwkundig gescheiden bouwvolu-
mes.

Op de eerste verdieping bevinden zich drie luxe appartementen, 
op de tweede en derde verdieping twee appartementen en op 
de bovenste verdieping ligt een penthouse. Zij variëren van 110 
m² tot 270 m². Het penthouse ligt iets terug ten op zichte van de 
daaronder gelegen verdiepingen en voorziet het gebouw van een 
bekroning.

Om persoonlijke stijl en smaak alle ruimte te geven, hebt u alle vrij-
heid om naar eigen keuze en wensen uw inrichting te bepalen, er 
zijn geen stelposten voor keuken, sanitair of anderszins.

U kiest dus zelf hoe u woont en uw stadse leven vormgeeft. Het 
behoort zelfs tot de mogelijkheden om de indeling van de appar-
tementen, zoals beschreven in deze informatie, geheel naar eigen 
inzicht en smaak aan te passen, mits bouwkundig en technisch 
mogelijk in het werk.

Bilderdijkliving geeft ruimte om te leven
Bilderdijkliving wordt een prettige leefomgeving, uw paradijsje 
van rust in hartje stad. Welke levensfase ook, uw appartement is 
levensloopbestendig.

Het afwerkingsniveau is van deze tijd. Om enkele voorbeelden te 
noemen: alle woningen zijn voorbereid op domotica, alle zicht-
daken zijn voorzien van duurzaam groen(sedum) en de PV-zon-
nepanelen bezorgen de elektriciteit in de algemene ruimtes. Aan 
de kleinste details is gedacht; van elektrische buitenzonwering 
met windbeveiliging tot riante dakterrassen op zonzijde, van een 
inpandige, eigen parkeergarage met automatische poort tot vloer-
verwarming als ook topkoeling.

De bouw zelf is gerust robuust te noemen; het complete complex 
voldoet aan de hoogste isolatie-eisen dankzij een dikke schil en 
consequent toegepast drievoudig isolatieglas dat warmte, koude 
en geluid buitensluit en tegelijk licht en zicht toelaat. In combina-
tie met gebalanceerde en geruisloze ventilatie, vloerverwarming 
en topkoeling door de hybride lucht/waterpomp per appartement 
zorgt dat voor een optimaal binnenklimaat.
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INTRODUCTION

A rare opportunity arises: a small, newly built apartment com-
plex on the most special location in the heart of Eindhoven with 
parking and outdoor space. In this high segment, such exclusive 
opportunities rarely occur, let alone at this location, with the Van 
Abbemuseum as its immediate neighbour.

Exclusive living brought to life
The design was made by the renowned Diederendirrix architects. 
In terms of configuration, the newly built complex forms an inte-
gral part of the existing buildings. Each building stands on its own, 
has its own architectural style and identity, but together they form 
an ensemble. On the one hand, the residential building is connect-
ed to the Van Abbemuseum via the adjoining expedition, which is 
fully integrated into the building design. On the other hand, the 
residential building relates to the monumental Bosman villa on the 
Stratumsedijk. The building lines of the apartment building and 
the villa have been aligned, so that they now lie side by side on 
the street in a flowing line. In terms of scale and size, the building 
blends in with the existing streetscape.

Choose!
The residential building has five storeys, with the beautiful en-
trance hall, parking and other facility functions accommodated on 
the ground floor. On the left, the Van Abbemuseum's expedition 
seems to form a whole with the apartment complex, but in reality, 
they are architecturally separate building volumes.

There are three luxury apartments on the first floor, two apart-
ments on the second and third floors and a penthouse on the top 
floor. They range from 110 m² to 270 m². The penthouse is slight-
ly lower than the floors below and provides the building with a 
crowning glory.

To give personal style and taste all the space you need, you have 
the freedom to choose your own design and wishes, there are no 
set-off items for kitchen, sanitary facilities or otherwise.

So you choose how you live and shape your urban life. It is even 
possible to adjust the layout of the apartments, as described in 
this information, according to your own insight and taste, provid-
ed that they are structurally and technically possible.

Bilderdijkliving gives room to live
Bilderdijkliving will be a pleasant living environment, your little 
paradise of peace and quiet in the heart of the city. Whatever 
phase of life, your apartment is life cycle proof.

The level of finishing is of this time. To name a few examples: all 
houses are prepared for home automation, all visible roofs are 
provided with sustainable green (sedum) and the PV solar panels 
deliver the electricity in the general areas. The smallest details 
have been thought of; from electric outdoor sun protection with 
wind protection to spacious roof terraces on the sunny side, from 
an indoor, private parking garage with automatic gate to under-
floor heating as well as top cooling.

The construction itself can safely be called robust; the entire com-
plex meets the highest insulation requirements thanks to a thick 
shell and consistently applied triple insulation glass that shuts out 
heat, cold and sound while allowing light and visibility. In combina-
tion with balanced and silent ventilation, underfloor heating and 
top cooling by the hybrid air / water pump per apartment ensures 
an optimal indoor climate.
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Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Woonoppervlakte

Oppervlakte overige inpandige ruimte (bergruimte)

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte (dakterras)

Totale oppervlakte

Inhoud

Parkeren

Inpandige berging

Servicekosten

Nieuwbouwappartement met twee parkeerplaatsen en twee bergingen

2019

Gemeente Stratum                                   Gemeente Stratum
Sectie A       Sectie A    
Nummer 6135 A5 (appartement)         Nummer 6135 A7 (appartemtent)
A19 (parkeerplaats)                                  A15 (parkeerplaats)
A21 (berging)                                              A24 (berging)

circa 349 m²

circa 14 m²

circa 46 m²

circa 409 m²

circa 1195 m³

twee eigen parkeerplaatsen in de parkeergarage op de begane grond 
en volop parkeergelegenheid aan de openbare weg.

twee eigen afgesloten bergingen plus een gezamenlijke fietsenstalling 
op de begane grond.

circa € 610,- per maand ten behoeve van:
- dagelijks onderhoud 
- ramen bewassing
- reservering groot onderhoud
- verzekeringen (opstal, WA)
- schoonmaakkosten algemene ruimtes
- beheerskosten begane grond met parkeerplaatsen en bergingen
- onderhoudscontract lift

FEITEN & CIJFERS
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Object

Year of construction

Cadastral known

Living area

Surface area of other indoor space (storage space)

Surface area of building bound outdoor space (roof terrace)

Total area

Contents

Parking

Storage

Service costs

Newly built apartment with two parking spaces and two storage rooms

2019

Municipality of Stratum   Municipality of Stratum
Section A                                                   Section A
Number 6135 A5 (apartment) Number 6135 A7 (apartment)
A19 (parking space)    A15 (parking space) 
A21 (storage)     A24 (storage) 

approximately 349 m²

approximately 14 m²

approximately 46 m²

approximately 409 m²

approximately 1195 m³

two private parkings in the parking garage on the ground floor and 
plenty of parking on the public road.

two private enclosed storages plus a shared bicycle storage on the 
ground floor.

approx. € 610,- per month for the benefit of:
- daily maintenance 
- window cleaning
- reservation for major maintenance
- Insurance (premises, WA)
- cleaning costs for common areas
- ground floor management costs with parking spaces and storage 
facilities
- lift maintenance contract

FACTS & FIGURES
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Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

A

ja
ja
ja
ja, triple glas

Nibe F2040 luchtwarmtepomp met separate boiler
vloerverwarming gehele appartement plus topkoeling
Nibe F2040 luchtwarmtepomp met separate boiler

- intercom-/videofooninstallatie
- elektrisch bedienbare buitenjaloezieën met windsensor
- mechanische ventilatie
- loze leidingen voor domotica, alarm en dergelijke

- bitumineuze dakbedekking hoofdbouw voorzien van grind-ballastlaag, 
tevens plaatsingsruimte PV-zonnepanelen
- bitumineuze dakbedekking platte daken in het zicht voorzien van 
sedum dakbegroeiing

handvorm bakstenen in spouw

betonnen vloeren

onderhoudsvrije aluminium kozijnen, deuren en schuifpuien met triple 
isolatieglas

INSTALLATIE & ISOLATIE

MATERIAALGEBRUIK
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Energy label

Insulation roofs
Insulation facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating

Hot water

Technical provisions

Roof material

Material facades

Flooring material

Material outer frames

A

yes
yes
yes
Yes, triple glazing

Nibe F2040 air source heat pump with separate boiler
underfloor heating entire apartment plus top cooling
Nibe F2040 air source heat pump with separate boiler

- intercom/video telephone system
- electrically operated exterior blinds with wind sensor
- mechanical ventilation
- empty conduits for home automation, alarms and the like

- bituminous roofing main structure with gravel-ballast layer, also PV 
solar panel installation space
- bituminous roofing flat roofs in sight fitted with sedum roof vegetation

hand shape bricks in cavity

concrete floors

maintenance-free aluminium windows, doors and sliding doors with 
triple insulation glass

INSTALLATIONS AND INSULATION

MATERIAL USAGE
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“Central living in 
the heart of the city”
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“The art of city life”



3636

APPARTEMENT TWEEDE VERDIEPING 
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

APARTMENT SECOND FLOOR 
no rights can be derived from these drawings

TWEEDE VERDIEPING
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APPARTEMENT DERDE VERDIEPING 
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

APARTMENT THIRD FLOOR 
no rights can be derived from these drawings

DERDE VERDIEPING
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BEGANE GROND - stallingsgarage
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

GROUND FLOOR - parking garage
no rights can be derived from these drawings
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APPARTEMENTENCOMPLEX - voor- en achtergevel
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

APARTMENT COMPLEX - front and back facade
no rights can be derived from these drawings

bk dakaanzicht +17.510

bk 4e verdieping +14.300

bk 3e verdieping +10.800

bk 2e verdieping +7.300

bk 1e verdieping +3.800

peil

bk dakaanzicht +17.510

bk 4e verdieping +14.300

bk 3e verdieping +10.800

bk 2e verdieping +7.300

bk 1e verdieping +3.800

peil
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APPARTEMENTENCOMPLEX - zijgevels  en doorsnede
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

APARTMENT COMPLEX - side facades and profile
no rights can be derived from these drawings

bk dakaanzicht +17.510

bk 4e verdieping +14.300

bk 3e verdieping +10.800

bk 2e verdieping +7.300

bk 1e verdieping +3.800

peil
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INDELING

Dit twee-woonlaagse dubbele appartement beslaat, met maar 
liefst 349 vierkante meter, het gehele rechterdeel van de 2e en 3e 
etage van het complex. Middels een trap aan de achterwand wordt 
het geheel met elkaar verbonden.

ONTVANGSTHAL 1 & 2
Zowel de hal op de 2e als op de 3e verdieping, hebben meteen links 
een casco toilet met aansluitingen voor zwevend closet en fontein-
tje.

TECHNISCHE EN BERGRUIMTE 1 & 2
De deur naast het toilet voert naar de grote technische ruimte met 
de opstelling van de luchtwarmtepomp en boiler. Er zijn aansluitin-
gen voor een wasmachine en droger, met voldoende ruimte voor 
berging en voorraad.

OPEN WOONKEUKEN 2e VERDIEPING
Het hart van deze woning is een riante ruimte die zich vrij laat 
indelen en inrichten. Alle aansluitingen, aan- en afvoeren voor de 
keuken en een groot kookeiland zijn voorbereid. Het daglicht is er 
optimaal, dankzij de grote raampartijen in de voorgevel (zuiden), 
de twee schuifpuien naar de buitenruimte en de twee ramen op 
het oosten, in de zijgevel. 

BUITENRUIMTE 2e & 3e VERDIEPING
Buiten en toch binnen; de terrassen zijn een heus verlengstuk van 
de leefruimte van de keuken als ook van de woonkamer, biede met 
maar liefst meer dan twintig vierkante meter. Dankzij de kolomvrije 
hoek en de stalen, getordeerde balustrade is het uitzicht op beide 
overdekte terrassen naar het zuidoosten zo goed als vrij, naar het 
bestaande en nieuwe Eindhoven. De buitenruimte laat zich even-
eens naar eigen smaak inrichten en gebruiken; er zijn al aansluitin-
gen voor verlichting, apparatuur en water, dus een buitenkeuken 
behoort tot de mogelijkheden.

BADKAMERS 1 & 2
Zowel op de 2e als op de 3e verdieping zijn royale, casco badka-
mers gerealiseerd. De badkamers zijn geheel naar eigen wens en 
smaak in te richten en in te delen; alle aansluitingen en leidingen 
zijn voorbereid en aangelegd, ook voor vloerverwarming. 

SLAAPKAMERS 1, 2 & 3.
Alle slaapkamers liggen aan de oostgevel, dus ochtendzon en zicht 
richting de Geldropseweg. In de achtergevel is bovendien nog een 
raam over de volle hoogte, voor extra licht. 

Ontvangsthal 1 & 2: beide circa 7 m²
Woonkeuken: circa 88 m²
Woonkamer: circa 100 m²
Buitenruimte 1 & 2 : beide circa 23 m²
Slaapkamer 1: circa 20 m²
Slaapkamer 2: circa 20 m²
Slaapkamer 3: circa 20 m²
Badkamer 1: circa 13 m²
Badkamer 2: circa 13 m²
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LAYOUT

This double apartment house occupies no less than 349 square me-
ters the entire right part of the 2nd and 3rd floor and is connected 
to each other by a staircase against the rear facade.

RECEPTION HALL 1 & 2
Both the hall on the 2nd and 3rd floors have an airframe toilet on 
the left with connections for a floating toilet and hand basin.

TECHNICAL AND STORAGE SPACE 1 & 2
The door next to the toilet leads to the large technical room with 
the arrangement of the air heat pump and boiler. There are con-
nections for a washer and dryer, with enough space for storage 
and stock.

OPEN LIVING KITCHEN 2nd FLOOR
The heart of this house is a spacious space that can be freely 
arranged and furnished. All connections, supplies and drains for 
the kitchen and a large kitchen island are prepared. The daylight is 
optimal, thanks to the large windows in the front (south), the two 
sliding doors to the outside and the two windows on the east, in 
the side wall.

OUTDOOR SPACE 2nd AND 3rd FLOOR
Outside and yet inside; the terraces are a real extension of the 
living space of the kitchen as well as of the living room, offering no 
less than twenty square meters. Thanks to the column-free corner 
and the steel, twisted balustrade, the view of both covered terrac-
es to the southeast is virtually unobstructed, to the existing and 
new Eindhoven. The outdoor space can also be arranged and used 
according to your own taste; there are already connections for 
lighting, equipment and water, so an outdoor kitchen is possible.

BATHROOMS 1 & 2
Spacious, casco bathrooms have been realized on both the 2nd 
and 3rd floors. The bathrooms can be arranged and arranged 
according to your own wishes and taste; all connections and pipes 
are prepared and installed, including for underfloor heating.

BEDROOMS 1, 2 & 3.
All bedrooms are on the east facade, so morning sun and a view 
towards the Geldropseweg. In the rear facade there is also a full-
height window for extra light.

Reception hall 1 & 2: both approximately 7 m²
Kitchen: approximately 88 m²
Living room: approximately 100 m²
Outdoor space 1 & 2: both approximately 23 m²
Bedroom 1: approximately 20 m²
Bedroom 2: approximately 20 m²
Bedroom 3: approximately 20 m²
Bathroom 1: approximately 13 m²
Bathroom 2: approximately 13 m²
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APPARTEMENTENCOMPLEX BILDERDIJKLIVING
 
HOOFDENTREE
Links van het midden is de voordeur naar de entreehal. Deze is 
warm afgewerkt met een karamelkleurige marmeren vloer en 
plafondspots. Elk appartement heeft daar de eigen postbus en 
meterkast met bamboefineer afwerking. Gasten en leveranciers 
melden zich via de videofooninstallatie; u ziet dus altijd wie er 
aanbelt. De deur naar de bergingen is te bedienen met uw elektro-
nische sleutel, evenals de deur naar de parkeergarage.

STALLINGSGARAGE
De parkeergarage onderin het complex is louter voor eigen ge-
bruik en heet daarom stallingsgarage. De bijpassend ontworpen 
stalen poort is eveneens – en op afstand – te bedienen met een 
elektronische sleutel. In de geïsoleerde en lichte garage is voor elk 
appartement minstens één parkeerplaats beschikbaar. De grote 
ramen met getint glas in de gevel reiken van plafond tot vloer, 
voor zicht en daglicht. Er is bij elke plaats een oplaadpunt voor 
elektrische auto’s. 

BERGINGEN EN PARKEREN FIETSEN
Naast de hoofdentree zijn de afzonderlijke bergingen met eigen 
deuren. Voorin is ruimte gereserveerd als opstelplaats voor fiet-
sen, inclusief contactpunten voor het opladen van fietsaccu’s. Ook 
deze ruimte heeft ramen over de volle hoogte, voor zicht en licht, 
en is toegankelijk via de hoofdentree.

LIFT EN TRAPPEN
De stille en ruime Schindlerlift is berekend op 13 personen. De 
twee afzonderlijke trappen met eigen, beveiligde toegang zijn van 
robuust beton en uitgerust met stijlvolle vloerbedekking en reling.

DETAILS

Bilderdijkliving laat zich voorstaan op het woonniveau en -comfort. 
Om een idee te geven van de gedetailleerde afwerking:

- PV-zonnepanelen op het dak, voor de elektriciteit in de gemeen-
schappelijke ruimtes.

- Geluidsarme hybride lucht/waterpomp met separate boiler voor 
duurzame, gasloze en energiezuinige verwarming (via de vloer), 
warmwatervoorziening en topkoeling.

- Balansventilatie met warmteterugwinning. 

- Handmatig te bedienen elektrische buitenzonwering met automa-
tische windbeveiliging.

- Drievoudige beglazing in alle raampartijen. Dit optimale isolatie-
glas houdt warmte, koude en geluid buiten zonder concessies te 
doen aan licht en zicht.

- Oog voor een veilig gevoel: de dubbele trappen met noodver-
lichting lopen om elkaar heen en komen uit in de entreehal en de 
garage. 

- Een videofooninstallatie laat u zien wie aanbelt, om op afstand ga-
ragepoort en hoofdentree te openen. Elk appartement is uitgerust 
met een akoestische en optische rookmelder op het elektriciteits-
net.
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APARTMENT COMPLEX BILDERDIJKLIVING

MAIN ENTRY
To the left of the middle is the front door to the entrance hall. This 
is warmly finished with a caramel marble floor and ceiling spots. 
Each apartment has its own mailbox and meter cupboard with 
bamboo veneer finish. Guests and suppliers report via the video-
phone system, so you can always see who is ringing the doorbell. 
The door to the storerooms can be operated with your electronic 
key, as well as the door to the parking garage.

STORAGE GARAGE
The parking garage at the bottom of the complex is for private use 
only. The matching steel gate can also be operated remotely with 
an electronic key. In the insulated and light garage, at least one 
parking space is available for each apartment. The large windows 
with tinted glass in the facade reach from ceiling to floor, for 
visibility and daylight. There is a charging point for electric cars at 
each pitch. 

STORAGE AND PARKING BICYCLES
Next to the main entrance are the separate storerooms with their 
own doors. Space is reserved in the front as a place to park bicy-
cles, including contact points for charging bicycle batteries. This 
room also has full height windows for visibility and light and is 
accessible via the main entrance.

ELEVATOR AND STAIRS
The quiet and spacious Schindler elevator is designed for 13 peo-
ple. The two separate staircases with their own secure access are 
made of robust concrete and equipped with stylish carpeting and 
railing.

DETAILS

Bilderdijkliving is distinguished on the residential level and comfort. 
To give an idea of the detailed finish:

- PV solar panels on the roof, for the electricity in the common are-
as.

- Low-noise hybrid air/water pump with separate boiler for sustain-
able, gas-free and energy-efficient heating (via the floor), hot water 
supply and top cooling.

- Balance ventilation with heat recovery. 

- Manually operated electric external blinds with automatic wind 
protection.

- Triple glazing in all windows. This optimum insulating glass keeps 
heat, cold and noise out without compromising on light and visibili-
ty.

- An eye for a safe feeling: the double stairs with emergency light-
ing run around each other and end up in the entrance hall and the 
garage. 

- A videophone system shows you who is ringing the doorbell to 
remotely open the garage door and main entrance. Each apartment 
is equipped with an acoustic and optical smoke detector on the 
electricity grid.
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LOCATIE EN UITZICHT

U wordt zichtbaar omringd door het fijnste dat Eindhoven te 
bieden heeft: het statige groen van de omgeving rondom het 
stadswandelpark, de internationale moderne kunst van het Van 
Abbemuseum achter u. De aangrenzende magnifieke tuin is aan-
gelegd onder architectuur van Piet Oudolf, bekend van The High 
Line in New York. Erachter zijn de kabbelende Dommel en het 
bestuurlijk centrum van de stad. Uw directe buur is het befaamde 
museum, met het rijksmonumentale bestaande gebouw en de bij-
behorende nieuwbouw met vijverpartij en museumcafé, ontwor-
pen door de in Geldrop geboren bekende architect Cahen.

Nabij vindt u diverse culturele centra en winkels, en tal van horeca 
en uitgaansgelegenheden, waaronder de uitstekende restaurants 
Zarzo (Michelinster), Valenzia en El Puente binnen 200 meter.

De Bilderdijklaan zelf heeft stijlvolle bebouwing uit de eerste helft 
van de vorige eeuw, waaronder het kunst- en cultuurplatform Al-
bert van Abbehuis in de monumentale villa. De straat is onderdeel 
van de slowlane, het vrijliggende en dubbele fietspad in en om de 
stad. Daardoor is de laan verkeersluw, met louter eenrichtingsver-
keer en dubbele, ruime groenstroken.

AFSTAND TOT NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN

Technische Universiteit Eindhoven   : ca. 2,4 kilometer
Internationale School Eindhoven  : ca. 7,5 kilometer
Kinderopvang (Korein)   : ca. 1,0 kilometer

Huisarts (Gezondheidscentrum+)  : ca. 300 meter
Tandarts (PC2 Tandartsen)   : ca. 200 meter 
Ziekenhuis (Catharina)   : ca. 4,4 kilometer

Gemeentehuis    : ca. 350 meter
Supermarkt (Ekoplaza)   : ca. 550 meter
Supermarkt (Jumbo)    : ca. 600 meter
Restaurant (Sun by Zarzo)   : ca. 100 meter
Restaurant (Dijk9)    : ca. 100 meter
Restaurant (El Puente)   : ca. 170 meter
Restaurant (Zarzo)    : ca. 180 meter
 
Voetbalvereniging     : ca. 3,2 kilometer
Tennisvereniging    : ca. 2,6 kilometer
Hockeyvereniging    : ca. 2,8 kilometer
Golfbaan (Welschap)    : ca. 6,4 kilometer

Vliegveld Eindhoven Airport   : ca. 9,2 kilometer
NS station (Eindhoven)   : ca. 1,4 kilometer
Bushalte (Bilderdijklaan)   : ca. 100 meter
Tankstation (Tamoil)    : ca. 1,8 kilometer
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LOCATION AND VIEWS

You will be visibly surrounded by the finest that Eindhoven has 
to offer: the stately green of the area around the city walk park 
and the international modern art of the Van Abbemuseum behind 
you. The adjoining magnificent garden designed by Piet Oudolf, 
known from The High Line in New York. Behind it are the babbling 
Dommel and the administrative centre of the city. Your immediate 
neighbour is the famous museum, with the existing national mon-
ument and the accompanying new building with pond and muse-
um café, designed by the famous architect Cahen, born nearby in 
Geldrop.

Nearby you will find several cultural centres and shops, and nu-
merous restaurants and nightlife, including the excellent restau-
rants Zarzo (Michelin star), Valenzia and El Puente within 200 
meters.

The Bilderdijklaan itself has stylish buildings from the first half of 
the last century, including the art and culture platform Albert van 
Abbehuis in the monumental villa. The street is part of the slow 
lane, the separate and double bike path in and around the city. As 
a result, the avenue is traffic-low, with only one-way traffic and 
double, spacious green areas.

DISTANCE TO NEARBY FACILITIES

Eindhoven University of Technology     : approx 2.4 km
International School (Eindhoven)      : approx 7.5 km
Childcare (Korein)        : approx 1.0 km

Doctor (Gezondheidscentrum+)      : approx 300 meters
Dentist (PC2 Tandartsen)       : approx 200 meters
Hospital (Catharina)        : approx 4.4 km

Town hall         : approx 350 meters
Supermarket (Ekoplaza)       : approx 550 meters
Supermarket (Jumbo)       : approx 600 meters
Restaurant (Sun by Zarzo)       : approx 100 meters
Restaurant (Dijk9)        : approx 100 meters
Restaurant (El Puente)       : approx 170 meters
Restaurant (Zarzo)        : approx 180 meters

Soccer club         : approx 3.2 km
Tennis club         : approx 2.6 km
Hockey club         : approx 2.8 km
Golf course (Welschap)       : approx 6.4 km

Eindhoven Airport        : approx 9.2 km
NS station (Eindhoven)       : approx 1.4 km
Bus stop (Bilderdijklaan)       : approx 100 meters
Fuel station (Tamoil)        : approx 1.8 km
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EINDHOVEN EN OMGEVING

Technologie, design en kennis
Internationaal is Eindhoven de laatste jaren gegroeid en gere-
nommeerd in technologie, design en kennis. De Brainportregio 
Eindhoven is een van de slimste regio’s ter wereld. Overheid, ken-
nisinstellingen en grote bedrijven werken er nauw samen aan de 
opgaves voor de samenleving van morgen, zeker wat betreft ener-
gie, gezondheid en mobiliteit. Dat gebeurt vooral bij de Technische 
Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Design Academy, de 
High Tech Campus Eindhoven, de Automotive Campus in Helmond 
en bij bedrijven als ASML, NXP, DAF, Philips en hun vele hoogwaar-
dige ketenpartners.

Cultuur
Eindhoven heeft ook cultureel veel te bieden met bijvoorbeeld het 
internationaal vermaarde Van Abbemuseum, het Parktheater en 
diverse podia voor klassieke en moderne muziek, zoals Effenaar en 
Muziekgebouw Eindhoven.

Groen
Eindhoven is een van de groenste steden van Nederland. Dat is 
vooral zichtbaar in bijvoorbeeld Genneper Parken, het lommerrijke 
Stadswandelpark met beeldentuin en het Philips De Jongh wan-
delpark.

Culinair
In stad en regio vindt u diverse restaurants met een Michelinster, 
zoals Zarzo, Wiesen, Karpendonkse Hoeve, De Rozario (Helmond) 
en Wollerich (Sint Oedenrode). Tribeca (Heeze), De Lindehof (in 
Nuenen, op fietsafstand) en De Treeswijkhoeve (Waalre) heb-
ben zelfs twee sterren. De stad telt ook trendy hotspots zoals de 
Downtown Gourmet Market en Kazerne, en diverse vernieuwende 
restaurants, eetcafés en culinaire winkels in allerlei smaken en con-
cepten, zoals DOYY. Hip stadscentrum Strijp-S heeft bijvoorbeeld 
het Ketelhuis, Intelligentia Taste Rooms en Mood. Even verderop 
op Strijp-R vindt u het domein van vermaard designer Piet Hein 
Eek, met restaurant, winkel, expo, galerie, ontvangstruimte, werk-
plaatsen en kantoren.

Sport
Eindhoven is ook bekend als sportstad, natuurlijk dankzij topvoet-
balclub PSV en het internationale Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion. Er zijn diverse golfbanen vlakbij: Golfbaan Wel-
schap, Eindhovensche Golf, Golf & Countryclub De Tongelreep en 
Golfclub De Gendersteyn. Verder telt de stad diverse zwembaden, 
een ijsbaan en tal van sportclubs, -scholen en -accommodaties, 
ook voor de urban sports waar Eindhoven om bekend staat.  
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EINDHOVEN AND SURROUNDINGS

Technology, design and knowledge
Internationally, Eindhoven has grown in recent years and is re-
nowned for its technology, design and knowledge. The Brainport 
region Eindhoven is one of the smartest regions in the world. The 
government, knowledge institutes and large companies work 
closely together on the tasks for tomorrow's society, especially 
with regard to energy, health and mobility. This mainly happens at 
the Eindhoven University of Technology, Fontys Colleges, Design 
Academy, High Tech Campus Eindhoven, Automotive Campus in 
Helmond and at companies such as ASML, NXP, DAF, Philips and 
their many high-quality chain partners.

Culture
Eindhoven also has a lot to offer culturally, for example with the 
internationally renowned Van Abbemuseum, Parktheater and var-
ious venues for classical and modern music, such as Effenaar and 
Muziekgebouw Eindhoven.

Green
Eindhoven is one of the greenest cities in the Netherlands. This 
is particularly visible in, for example, Genneper Parks, the leafy 
Stadswandelpark with sculpture garden and the Philips De Jongh 
walking park.

Culinary
In the city and region, you will find several Michelin-starred res-
taurants, such as Zarzo, Wiesen, Karpendonkse Hoeve, De Rozario 
(Helmond) and Wollerich (Sint Oedenrode). Tribeca (Heeze), De 
Lindehof (in Nuenen, within cycling distance) and De Treeswijk-
hoeve (Waalre) even have two stars. The city also has trendy hot-
spots such as the Downtown Gourmet Market and Kazerne, and 
various innovative restaurants, cafés and culinary shops in all sorts 
of flavours and concepts, such as DOYY. Hip city centre Strijp-S has 
for example the Ketelhuis, Intelligentia Taste Rooms and Mood. 
A little further on in Strijp-R you will find the domain of renowned 
designer Piet Hein Eek, with restaurant, shop, expo, gallery, recep-
tion area, workshops and offices.

Sports
Eindhoven is also known as a sports city, of course thanks to top 
soccer club PSV and the international Pieter van den Hoogenband 
swimming stadium. There are several golf courses nearby: Golf 
Course Welschap, Eindhovensche Golf, Golf & Countryclub De 
Tongelreep and Golfclub De Gendersteyn. The city also has several 
swimming pools, an ice rink and numerous sports clubs, schools 
and accommodation for the urban sports for which Eindhoven is 
famous.
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bilderdijklaan 4

12345
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Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 oktober 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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1. ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE

1.1   inleiding
Het gebouw Bilderdijkliving wordt gerealiseerd aan de Bilderdijklaan te 
Eindhoven, onderdeel van stadsdeel Centrum. De bouwlocatie grenst 
direct aan het Van Abbemuseum. De onlangs gerevitaliseerde Bilder-
dijklaan is ingericht als een verkeersarme éénrichtingsweg, met fraaie 
groenstroken. Aan de voorzijde van het gebouw loopt het ‘slowlane’ 
fietspad, dat in en om Eindhoven is aangelegd.

Bilderdijkliving bestaat uit acht luxe appartementen, verdeeld over vier 
verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich de parkeergarage en 
de bergingen. Luxe, design, wooncomfort en de unieke locatie in het 
centrum van Eindhoven kenmerken dit project, dat werd geïnitieerd 
door Meduon Participaties BV, in samenwerking met architectenbureau 
diederendirrix.

In deze brochure vindt u de technische omschrijvingen waarmee wordt 
aangegeven op welke wijze het gebouw - en uw appartement - wordt 
gerealiseerd. Onderdeel van deze technische omschrijvingen zijn ook de 
verkooptekeningen, die u separaat ontvangt. Technische omschrijving 
en verkooptekeningen maken deel uit van de stukken bij het verkoop-
contract.

1.2   meduon participaties bv
Meduon Participaties BV is een onderdeel van de Bosman Meduon 
groep die waardevolle initiatieven in de gezondheidszorg initieert en 
ondersteunt. Na tachtig jaar met Bosman Medische en Orthopedische 
hulpmiddelen actief geweest te zijn, zetten de broers Bosman in 2015 
hun carrière voort met participaties in nieuwe en bestaande bedrijven 
die zich verder willen ontwikkelen.

Bosman Meduon en haar ondernemingen zijn actief in de zorg en le-
veren vanuit diverse disciplines een bijdrage aan de kwaliteit en ver-
betering van de gezondheidszorg. De gezondheid van mensen en de 
kwaliteit van leven vormen daarbij het centrale thema. Bosman Meduon 
werkt vanuit een strategische visie voor de lange termijn om op tal van 
manieren invulling te geven aan de maatschappelijke relevantie van Me-
duon en haar ondernemingen.

De onderneming Bosman Medische en Orthopedische hulpmiddelen is 
ontstaan in het naast Bilderdijkliving gelegen monumentale pand op de 
hoek van de Stratumsedijk/ Bilderdijklaan. Deze prachtige plek is dan ook 
historisch verbonden met de familie Bosman die vanuit het monumenta-
le pand drie generaties lang het bedrijf uitgebouwd heeft. Met gepaste 
trots wordt het gebouw Bilderdijkliving, grenzend aan het monumentale 
pand, hier nu gerealiseerd.

1.3 kopersbegeleiding
Tijdens een bouwtraject komt er veel op u af. U komt voor keuzes te 
staan die knap lastig kunnen zijn. Het is dan een prettige gedachte als 
appels met appels vergeleken worden. MIBA bouwmanagement is uw 
kopersbegeleider en gedurende het gehele bouwproces uw aanspreek-
punt, waar u met al uw vragen over uw nieuwe appartement, het meer- 
en minderwerk, de sluitingsdata, de showroomprocedures, etc. terecht 
kunt. MIBA bouwmanagement ontzorgt en wijst u op belangrijke zaken 
waar u wellicht nog niet bij stilgestaan had. De kopersbegeleider nodigt 
u uit voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek kunt u uw persoonlijke 
wensen kenbaar maken. De kopersbegeleider inventariseert, in overleg 
met de aannemer, of de door u gewenste wijziging mogelijk is en wat 
de kosten daarvoor zijn. Uw individuele wensen en de door u gekozen 
opties worden via de kopersbegeleider aan u geoffreerd.

1.4 notaris
Notarishuys Veldhoven is voor het project als projectnotaris aangewe-
zen. De notaris wordt ingeschakeld voor de juridische levering van het 
appartementsrecht. De notaris stelt de benodigde akten op, zoals de 
akte van levering en - indien u een hypothecaire lening heeft afgesloten 
- de hypotheekakte. Wij delen u schriftelijk mee wanneer de opschor-
tende voorwaarden, zoals in uw koopcontract vermeld, vervuld zijn. Met 
andere woorden: als het project gerealiseerd kan worden. Pas daarna 
kan de notaris de akte van eigendomsoverdracht - ook wel transportak-
te genoemd - en de hypotheekakte van uw appartement voorbereiden 
en passeren. De notaris zal u dan uitnodigen om de stukken te onderte-
kenen. Het is van belang dat u zelf met uw bank afspreekt dat de hypo-
theekstukken zo snel mogelijk naar de notaris worden verstuurd, zodat 
het transport niet wordt vertraagd omdat niet alle documenten aanwe-
zig zouden zijn. Ook als u geen hypotheek nodig hebt, is het noodzake-
lijk dit aan de notaris door te geven. Dan kan daardoor geen vertraging 
optreden.
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1. GENERAL SALES INFORMATION

1.1   introduction
The Bilderdijkliving building will be built on the Bilderdijklaan in Eind-
hoven, part of the city centre district. The building site is directly adja-
cent to the Van Abbemuseum. The recently revitalised Bilderdijklaan 
has been designed as a traffic-low one-way street, with beautiful green 
areas. At the front of the building is the 'slow lane' cycle path, which has 
been constructed in and around Eindhoven.

Bilderdijkliving consists of eight luxury apartments, spread over four 
floors. On the ground floor are the parking garage and the storerooms. 
Luxury, design, living comfort and the unique location in the center of 
Eindhoven characterize this project, which was initiated by Meduon Par-
ticipaties BV, in collaboration with architectural firm diederendirrix.

In this brochure you will find the technical descriptions that indicate 
how the building - and your apartment - will be realized. Part of these 
technical descriptions are also the sales drawings, which you will receive 
separately. Technical description and sales drawings are part of the doc-
uments accompanying the sales contract.

1.2   meduon participaties bv
Meduon Participaties BV is part of the Bosman Meduon group that 
initiates and supports valuable initiatives in the healthcare sector. After 
eighty years of working with Bosman Medical and Orthopaedic aids, the 
Bosman brothers continued their career in 2015 with participations in 
new and existing companies that want to develop themselves further.

Bosman Meduon and its companies are active in the healthcare sector 
and contribute to the quality and improvement of healthcare from vari-
ous disciplines. The health of people and the quality of life form the cen-
tral theme. Bosman Meduon works on the basis of a long-term strategic 
vision in order to give substance to the social relevance of Meduon and 
its companies in a number of ways.

The Bosman Medical and Orthopaedic Devices company was created in 
the monumental building next to Bilderdijkliving on the corner of the 
Stratumsedijk/Bilderdijklaan. This beautiful place is historically connect-
ed with the Bosman family who have been building the company from 
the monumental building for three generations. The Bilderdijkliving 
building, adjacent to the monumental building, is now being realised 
here with due pride.

1.3 buyer guidance
During a construction project, a lot of things come to you. You are faced 
with choices that can be tricky. It's a nice thought when comparing 
apples with apples. MIBA building management is your buyer's guide 
and throughout the entire construction process your point of contact, 
where you can go with all your questions about your new apartment, 
the additional and less work, the deadlines, the showroom procedures, 
etc. MIBA building management takes care of and draws your attention 
to important matters that you may not have thought about before. 
The buyer's advisor will invite you for a personal meeting. During this 
meeting you can express your personal wishes. In consultation with the 
contractor, the buyer's advisor will make an inventory of whether the 
desired change is possible and what the costs are for it. Your individual 
wishes and the options you have chosen will be quoted to you via the 
buyer's advisor.

1.4 notary
Notarishuys Veldhoven has been appointed as project notary for the 
project. The notary is called in for the legal delivery of the apartment 
rights. The notary draws up the necessary deeds, such as the deed of 
transfer and -if you have taken out a mortgage loan- the mortgage deed. 
We will inform you in writing when the suspensive conditions, as stat-
ed in your purchase contract, have been fulfilled. In other words: if the 
project can be realised. Only then can the notary prepare and pass the 
deed of transfer of ownership -also known as the transport deed- and 
the mortgage deed of your apartment. The notary will then invite you to 
sign the documents. It is important that you arrange with your bank that 
the mortgage documents are sent to the notary as soon as possible, so 
that the transport is not delayed because not all documents are present. 
Even if you do not need a mortgage, it is necessary to inform the notary. 
Then there can be no delay.
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1.5   oplevering en daarna
Minimaal twee weken voor de oplevering worden de verkrijgers schrif-
telijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van 
oplevering. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Bij 
de oplevering van het appartement, eventueel voorafgegaan door de 
zogenaamde voorschouw/opname, worden de uit te voeren herstel-
werkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken op het proces-
verbaal van oplevering genoteerd. Let in het bijzonder op beschadi-
gingen van, binnendeuren, beglazing en dergelijke; garantieclaims na 
oplevering kunnen niet gehonoreerd worden. Vaak is er sprake van een 
vochtig klimaat in de woning (bouwvocht); hiervoor is het noodzakelijk 
veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te ‘hoog’ in te stellen. 
Hiermee wordt ook het verschijnsel beperkt van de meer dan normale 
verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht. Krimpscheu-
ren in spuitwerk en stucwerk zijn hierdoor mogelijk. Het aanbrengen van 
diverse vloer- en wand-afwerkingen direct na oplevering kan tot verve-
lende schades leiden, doordat er bouwvocht ‘opgesloten’ wordt. Veelal 
kunt u de aannemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. 
In principe dienen deze werkzaamheden pas één jaar na de oplevering 
uitgevoerd te worden.
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1.6   delivery and after
At least two weeks before delivery, the purchasers will be informed in 
writing of the final date and time of delivery. The entire house will be de-
livered broom clean. At the delivery of the apartment, possibly preced-
ed by the so-called pre-construction/recording, the repair work to be 
carried out of the defects identified by you will be noted on the official 
report of delivery. Pay particular attention to damage to facilities, interi-
or doors, glazing, etc.; warranty claims after completion cannot be hon-
oured. There is often a humid climate in the house (building moisture); 
for this it is necessary to ventilate frequently and not to set the heating 
too 'high'. This also limits the phenomenon of the more than normal 
discolouration of the paintwork due to the escape of building moisture. 
Shrinkage cracks in paintwork and stucco are therefore possible. The 
application of various floor and wall finishes immediately after delivery 
can lead to annoying damage, because building moisture is 'trapped'. 
Usually you cannot hold the contractor responsible for this damage. In 
principle, this work should only be carried out one year after completion.
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Benaming volgens bouwbesluit            Algemeen gebruikte benamingen
Verblijfsruimte               woonkamer, keuken, slaapkamer
                eetkamer, hobbykamer, werkkamer
Verkeersruimte               entree, hal, gang, lift, trappenhuis
Toiletruimte               toilet
Badruimte               badkamer, douche
Buitenruimte               balkon, dakterras
Bergingsruimte               berging, bergkast, schuur
Stallingsruimte	 	 	 												garage,	parkeergarage,	fietsenstalling
Technische ruimte              ketelhok, techniekruimte
Meterruimte               meterkast

  2. TECHNISCHE OMSCHRIJVING BOUWKUNDIG

2.1   ruimte-aanduidingen
Conform het van kracht zijnde Bouwbesluit, worden de diverse ruimtes 
in het gebouw en de diverse appartementen met specifieke termen aan-
geduid. In onderstaand schema wordt aangegeven welke benamingen 
volgens het Bouwbesluit gehanteerd worden.en.

2.2   grondwerk en rioleringen
De afwerklaag van de stallingsruimte wordt gezien als het peil van de 
bebouwing. Dit peil ligt hoger dan dat van de openbare weg. Het hoog-
teverschil wordt overbrugd door geleidelijk aflopend straatwerk.
Op het betreffende perceel is bestaande bebouwing gesloopt en zijn de 
nodige grondwerken uitgevoerd voor het bouwrijp maken. De gemeen-
te Eindhoven draagt zorg voor het aanleggen van de benodigde riolerin-
gen. Kosten voor aanleg en aansluitingen zijn bij de koopprijs inbegre-
pen. Er is voorzien in verticale standleidingen in schachten afgevoerd 
naar verzamelleidingen onder de vloer van de begane grond. Schoon-
water- en hemelwaterafvoer wordt uitgevoerd in PE, het vuilwateraf-
voerstelsel in PVC. De verzamelleidingen worden separaat tot 1 meter 
buiten het gebouw gevoerd en worden vervolgens aangesloten op een 
(terrein)verzamelleiding voor het separaat afvoeren van vuilwater naar 
de gemeenteriolering (gescheiden systeem).

2.3   bestrating
De bestrating rondom het appartementengebouw wordt door de
gemeente Eindhoven uitgevoerd met betontegels.

2.4   betonwerken
De volgende onderdelen worden in het werk gestort:

- funderingen
- liftput
Diverse wanden van de verkeersruimte, stallingsruimte, bergingsruimte, 
technische kolommen en binnenwanden worden uitgevoerd in prefab 
beton. De begane grond en verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in 
betonnen systeemvloeren, diktes conform de opgave van de construc-
teur.

2.5   metselwerken
De buitengevels worden uitgevoerd in schoon metselwerk, conform 
de ontwerptekeningen en de kleur-materiaalstaat van de architect. De 
spouwisolatie wordt in een dikte uitgevoerd waarmee wordt voldaan 
aan de Rc-waarde 4,5 m2K/W

2.6   staalconstructies
Staalconstructies worden toegepast voor diverse kolommen en liggers, 
en ten behoeve van de luifelconstructie van het appartement op de 
vierde verdieping, conform de opgave van de constructeur.
Op plaatsen waar het staal in direct contact staat met de buitenlucht 
wordt de constructie thermisch verzinkt.

2.7   daken en hemelwaterafvoeren
Ten behoeve van het hoge dak wordt een hemelwaterafvoersysteem in 
vol vulling uitvoering aangebracht, uitgevoerd in PE. Daartoe dienen in 
het dak de benodigde afvoertrechters te worden aangebracht. Het re-
genwater wordt met behulp van geïsoleerde daktrechters in de dakvlak-
ken opgevangen. De daktrechters worden via leidingen in de vloer en 
verticale standleidingen in de woningschachten aangesloten op verza-
melleidingen in het verlaagd plafond van de eerste verdieping.
De verzamelleidingen worden vanuit hier tot buiten het gebouw ge-
voerd. Daar wordt ze aangesloten op het gemeenteriool.
De luifels op de vierde verdieping wateren naar buiten af en worden niet 
aangesloten op het hemelwatersysteem. Voor de afvoer van de balkons 
en terrassen zal een hemelwaterafvoersysteem in traditionele uitvoe-
ring worden aangebracht. Daartoe worden de benodigde leidingen in 
dekvloer, standleidingen en afvoeren opgenomen, uitgevoerd in PVC. De 
afvoer van dit systeem zal worden aangesloten op de vuilwaterafvoer, 
omdat naast hemelwater ook bijvoorbeeld schoonmaakwater geloosd 
kan worden op het balkon. Alle leidingen, met uitzondering van de lei-
dingen in de grond, worden voorzien van isolatie / dampdichte isolatie. 
Leidingen door of grenzend aan verblijfsruimten worden voorzien van 
geluidsisolatie.

2.8   verdiepingsvloeren
De vloeren in de appartementen zijn zwevende dekvloeren (kwaliteit 
Cw16, vlakheidsklasse 4). De constructieve vloer bedraagt 250 mm. 
Boven de constructieve vloer komt een uitvullaag van 240 mm schuim-
beton. De dikte van de vloerisolatie bedraagt 30 mm. Daarboven 70 mm 
dekvloer (totaal 100 mm).
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Designation i.a.w. Buildings Decree   Commonly used designations
Living space             Living room, kitchen, bedroom,
              dining room, hobby room, study
Traffic	room		 	 	 										entrance,	hall,	hallway,	elevator,	stairwell

Toilet room              toilet
Bathroom              bathroom, shower
Outdoor space              balcony, roof terrace
Storage              storage room, storage cupboard, barn
Parking space              garage, parking garage, bicycle storage
Technical room              boiler room, technical room
Meter room              meter cupboard

  2. TECHNICAL DESCRIPTION CONSTRUCTIONAL

2.1   space designations
In accordance with the Buildings Decree in force, the various rooms in 
the building and the various apartments are designated with specific 
terms. The diagram below shows which names are used in accordance 
with the Buildings Decree.

2.2   groundwork and sewers
The finishing layer of the storage space is seen as the level of the build-
ings. This level is higher than that of the public road. The difference in 
height is bridged by gradually descending street work.
Existing buildings on the plot in question have been demolished and the 
necessary groundwork has been carried out to prepare them for con-
struction. The municipality of Eindhoven is responsible for the construc-
tion of the necessary sewers. Costs for construction and connections 
are included in the purchase price. Vertical down pipes in shafts have 
been provided and transported to collector pipes under the floor of 
the ground floor. Clean water and rainwater will be drained in PE, the 
wastewater drainage system in PVC. The collection pipes are transport-
ed separately up to 1 metre outside the building and are then connected 
to a (site) collection pipe for the separate discharge of wastewater to 
the municipal sewerage system (separate system).

2.3   pavement
The paving around the apartment building is done by the municipality of 
Eindhoven with concrete tiles.

2.4   concrete works
The following components are put into the work:

- foundations
- lift pit
Various walls of the traffic area, storage area, storage area, technical col-
umns and internal walls are made of prefabricated concrete. The ground 
floor and upper floors are made of concrete system floors, thicknesses 
in accordance with the specifications of the constructor.

2.5   masonry
The outer walls are executed in clean brickwork, in accordance with the 
design drawings and the colour-material state of the architect. The cav-
ity insulation is executed in a thickness that complies with the Rc-value 
4.5 m2K/W.

2.6   steel constructions
Steel constructions are used for various columns and beams, and for the 
awning construction of the apartment on the fourth floor, in accordance 
with the specifications of the constructor.
In places where the steel is in direct contact with the outside air, the 
construction is hotdip galvanised.

2.7   roofs and rainwater discharge
For the high roof, a full-fill rainwater drainage system is installed, made 
of PE. For this purpose, the necessary drainage funnels must be installed 
in the roof. The rainwater is collected in the roof surfaces by means of 
insulated roof outlets. The roof outlets are connected via pipes in the 
floor and vertical down pipes in the house shafts to collector pipes in the 
suspended ceiling of the first floor.
The collector pipes are led from here to the outside of the building. 
There it is connected to the municipal sewers.
The canopies on the fourth-floor water outwards and are not connected 
to the rainwater system. For the drainage of the balconies and terraces, 
a traditional rainwater drainage system will be installed. To this end, the 
necessary pipes will be incorporated into the screed, down pipes and 
drains, made of PVC. The drainage of this system will be connected to 
the wastewater discharge, because besides rainwater, cleaning water 
can also be discharged into the balcony. All pipes, with the exception 
of those in the ground, will be provided with insulation/vapour-proof 
insulation. Pipes through or adjacent to living areas will be provided with 
sound insulation.

2.8   storey floors
The floors in the apartments are floating screeds (quality Cw16, flatness 
class 4). The structural floor is 250 mm. Above the structural floor there 
will be a filling layer of 240 mm foam concrete. The thickness of the floor 
insulation is 30 mm. Above that 70 mm screed (total 100 mm).
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2.9   vloerafwerkingen
Stallings- en bergingsruimten worden voorzien van een betonnen dek-
vloer en gevlinderd afgewerkt. De parkeervakken worden gescheiden 
door belijningen en voorzien van een nummer.
De vloeren van de gezamenlijke verkeersruimten worden afgewerkt 
met gezoet en geïmpregneerd natuursteen. In hetzelfde materiaal en 
kleur wordt ter plaatse van natuursteen vloeren een natuurstenen plint 
aangebracht (niet tegen metselwerkwand in entreehal). In de entreehal 
wordt een schoonloopmat geïntegreerd, geheel vlak met de natuurste-
nen vloer.
Trappen en bordessen worden afgewerkt met naaldvilt, waarbij de trap-
treden aan de voorzijde een zichtmarkering krijgen.
De verblijfsruimtes worden opgeleverd met een betonnen dekvloer, 
geschikt voor vloerafwerkingen naar keuze. De onderdorpels van de sa-
nitaire ruimtes worden uitgevoerd in kunststeen. De dorpels zijn smaller 
dan de kozijnen, zodat er voldoende opening blijft voor ventilatie als de 
deur gesloten is.
Dakterrassen worden afgewerkt met grootformaat keramische tegels 
op tegeldragers. Afwatering vindt plaats onder de tegels. Een deel van 
de daken wordt uitgevoerd als groendak, voorzien van een irrigatiesys-
teem en diverse soorten grassen/beplanting

2.10 kozijnen, ramen en deuren
Deuren en ramen worden voorzien van degelijk hang- en sluitwerk, con-
form het Bouwbesluit en het KOMO-SKH certificaat van de fabrikant.

2.10.1 Binnenkozijnen appartementen
De binnenkozijnen zijn van hardhout, stomp, fabricaat Berkvens o.g. Ze 
worden fabrieksmatig gespoten in de kleur reinwit.
Het kozijn tussen de hal en de woonkamer wordt voorzien van een zij-
licht inclusief beglazing.

2.10.2 Schuifdeurkozijnen appartementen
De appartementen 2, 3 ,4, 5 en 6 worden voorzien van stalen schuifdeu-
ren, fabrikaat Vari-Doors, type Solide in de wand schuivend met soft-
close. 
De deurafmetingen bedragen 930 x 2315 mm. De schuifdeuren zijn fa-
brieksmatig afgewerkt in de kleur reinwit.

2.10.3 Binnendeuren appartementen
De appartementen worden voorzien van Berkvens binnendeuren, type 
Berklon dicht o.g. Afmetingen van de deuren zijn 930 x 2315 mm.
Ze worden met drie scharnieren afgehangen en voorzien van rozetten 
en krukken. De deuren zijn fabrieksmatig afgewerkt in de kleur reinwit.
Alle deuren worden voorzien van een loopslot.
De hoofdslaapkamer van een dag- en nachtslot.
Deuren van toilet en badkamer worden voorzien van een zogenaamd 
vrij- en bezetslot. Sloten uit de serie 1200 van NEMEF.

2.10.4 Stelkozijnen
Voor het bevestigen van de binnenkozijnen worden daar waar nodig 
houten stellatten toegepast op wanden anders dan lichte scheidings-
wanden.

2.10.5 Binnenkozijnen stallingsruimte en bergingen
Tussen de entreehal en de stallingsruimte, alsmede stallingsruimte en 
bergingen, worden de kozijnen in staal uitgevoerd, voorzien van een 
poedercoating in de kleur zoals door de architect aangegeven.

2.10.6 Binnendeuren bergingen
Deze zijn uitgevoerd in hout, stomp, afgewerkt met HPL in de kleur van 
de wand. Afmeting van de bergingsdeuren is 930 x 2315 mm.
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2.9   floor finishes
Storage rooms are provided with a concrete screed and are finished 
with a butterfly finish. The parking spaces are separated by lines and 
numbered.
The floors of the communal traffic areas are finished with sweetened 
and impregnated natural stone. In the same material and colour, natural 
stone floors will be given a natural stone plinth (not against the masonry 
wall in the entrance hall). In the entrance hall, a clean running mat will 
be integrated, completely flat with the natural stone floor.
Stairs and landings are finished with needle felt, whereby the steps at 
the front are marked.
The living areas are delivered with a concrete screed, suitable for floor 
finishes of your choice. The sills of the sanitary areas are made of artifi-
cial stone. The sills are narrower than the frames, so that there is suffi-
cient opening for ventilation when the door is closed.
Roof terraces are finished with large format ceramic tiles on tile sup-
ports. Drainage takes place under the tiles. Part of the roofs will be 
green, with an irrigation system and various types of grasses/plants.

2.10 frames, windows and doors
Doors and windows are fitted with solid hardware, in accordance with 
the Buildings Decree and the KOMO-SKH certificate of the manufacturer.

2.10.1 Innter frames apartments
The inner frames are made of hardwood, blunt, manufactured by 
Berkvens. They are sprayed at the factory in the colour pure white.
The frame between the hall and the living room will be provided with a 
side light including glazing.

2.10.2 Sliding door frames apartment
Apartments 2, 3, 4, 5 and 6 are equipped with steel sliding doors, make 
Vari-Doors, type Solid sliding in the wall with softclose.
The door dimensions are 930 x 2315 mm. The sliding doors are finished at 
the factory in the colour pure white.

2.10.3 Inner doors apartment
The apartments will be provided with Berkven's interior doors, type 
Berklon closed or similar. Dimensions of the doors are 930 x 2315 mm.
They are hung with three hinges and fitted with rosettes and handles. 
The doors are finished at the factory in the colour pure white.
All doors are provided with a lock.
The master bedroom with a day and night lock.
Doors of toilet and bathroom are equipped with a so-called free and 
occupied lock. Locks from the series 1200 from NEMEF.

2.10.4 Frames
Where necessary, wooden racks are used to fix the inner frames on walls 
other than lightweight partition walls.

2.10.5 Inner frames storage space and storerooms
Between the entrance hall and the storage area, as well as the storage 
area and storage areas, the frames are made of steel and powder-coat-
ed in the colour specified by the architect.

2.10.6 Inner doors storerooms
These are made of wood, blunt, finished with HPL in the color of the 
wall. The dimensions of the service doors are 930 x 2315 mm.
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  3. TECHNISCHE OMSCHRIJVING INSTALLATIES

3.1   waterinstallatie
De waterinstallatie wordt uitgevoerd in een kunststof Alu/Pex leidingsys-
teem. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de in de meterruimte 
geplaatste watermeter op de begane grond, via een tussenafsluiter in 
de berging naar het appartement.

Vanuit de afsluiter worden de volgende tappunten voorzien:
• Inbouwreservoir en fonteintje in de toiletten
• Keukenkraan en vaatwasaansluiting in de keuken
• Douchemengkraan, badmengkraan en wastafelmengkraan in de 

badkamer
• Wasmachinekraan in de berging (tevens vulkraan voor de verwarmings-

installatie).
• Warmwatervoorziening in berging
• Buitenkraan ter plaatse van de buitenruimte

Vanaf de warmwatervoorziening in de berging worden de volgende
tappunten voorzien:

• Keukenkraan in de keuken
• Douchemengkraan, badmengkraan en wastafelmengkraan in de 

badkamer

3.2   verwarmingsinstallatie
Alle appartementen worden voorzien van een Nibe F2040 luchtwarmte-
pomp met losstaande boiler, een gasloos systeem voor energiezuinige 
verwarming.
De NIBE F2040 is een modulerende, compacte lucht/ water warmte-
pomp met een inverter-gestuurde compressor. Dit betekent dat de 
warmtepomp zijn geleverde vermogen het hele jaar door efficiënt en 
energiezuinig aan de actuele verwarmingsbehoefte aanpast. De F2040 
warmtepomp is onderdeel van een all-electric installatie. Met de functies 
verwarming, topkoeling en warm tapwater zorgt deze energiezuinige 
warmtepomp het hele jaar door voor een aangenaam binnenklimaat. De 
F2040 maakt gebruik van een intelligente regeling, die voorzien is van 
een gebruikersvriendelijk kleurendisplay.
Het complete appartement wordt voorzien van vloerverwarming en 
topkoeling; dit geeft bij warme dagen extra comfort.
De temperatuurregeling gebeurt op basis van de buitentempera-
tuur in combinatie met een kamerthermostaat in de woonkamer, de 
slaapkamer(s) en eventuele studeerruimte worden voorzien van Uponor 
Smatrix na-regeling.
Uponor Smatrix is een compleet geïntegreerd regelsysteem voor de 
oppervlakteverwarming en -koeling, van de aanvoertemperatuur tot 
en met de ruimtetemperatuur. Het intelligente en zelflerende systeem 
zorgt voor de exacte bepaling en inregeling van de energie die voor een 
optimale ruimtetemperatuur nodig is. Smatrix zorgt daardoor voor meer 
comfort bij een lager energieverbruik.

3.3   mechanische ventilatie
De mechanische ventilatie wordt geregeld met een Zehnder ComfoAir 
Q WTW-systeem op basis van CO2. Dit zorgt voor de meest energie-effi-
ciënte woningventilatie met warmteterugwinning: altijd frisse lucht en 
een behaaglijk wooncomfort.

Ventilatie met warmteterugwinning houdt het binnenklimaat letterlijk 
in balans. Hierdoor wordt er altijd met de juiste hoeveelheid geventi-
leerd. Er is dus altijd gegarandeerde ventilatie, ook als ramen en deuren 
geopend zijn. Het systeem ontregelt niet. Bovendien heeft de bewoner 
geen last van tocht en geluid van buiten door ventilatieroosters. Dit zijn 
grote voordelen ten opzichte van conventionele systemen met natuur-
lijke toevoer.

De binnenkomende en uitgaande luchtstromen worden (in koudere pe-
rioden) door de hoogrendement warmtewisselaar van de ventilatieunits 
gevoerd. Er wordt maar liefst 95 procent van de warmte van de gebruik-
te lucht overgedragen aan de verse lucht. In combinatie met standaard 
toegepaste gelijkstroommotoren worden gunstige energieprestaties 
behaald.
De Zehnder ComfoAir Q ventilatie-units zijn uitgerust met een 100 pro-
cent zomer bypass. Hiermee is het mogelijk om in de zomer het huis met 
nachtlucht te ventileren; zogenaamde vrije koeling. De bypass wordt 
automatisch gestuurd volgens de ingestelde comforttemperatuur. In 
deze situatie wordt de afvoerlucht om de wisselaar geleid.

Dit houdt in dat verse lucht van buiten via de WTW-unit wordt voorver-
warmd door de afgezogen lucht uit de ruimtes en via ventilatie-ventielen 
wordt ingeblazen in de verblijfruimtes. In de badkamer(s), toiletten, 
bergingen en keuken wordt de gebruikte lucht afgezogen en naar buiten 
afgevoerd.

Het ventilatiesysteem wordt geregeld op basis een CO2 opnemer in de 
woonkamer. Bediening kan ook vanaf een bedieningsunit in de keuken 
plaatsvinden en vanuit de badkamer met behulp van een schakelaar.

Ruimtetemperatuur
entree/gang  15 ºC
toilet   15 ºC
keuken   20 ºC
woonkamer  20 ºC
slaapkamer  20 ºC
badkamer  22 ºC
studeerruimte  20 ºC
berging   onverwarmd 
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  3. TECHNICAL DESCRIPTIONS INSTALLATIONS

3.1   water installation
The water installation is carried out in a plastic Alu/Pex pipe system. The 
cold-water pipes are installed from the water meter located in the meter 
room on the ground floor, via an intermediate valve in the storage room 
to the apartment.

The following taps are provided from the valve:
• Built-in tank and washbasin in the toilets
• Kitchen faucet and dishwasher connection in the kitchen
• Shower mixing faucet, bath mixing faucet and basin mixing faucet in the 

bathroom
• Washing machine tap in the storage room (also filling tap for the heating 
system).
• Hot water supply in storage room
•External crane at the location of the outdoor area

The following taps are provided from the hot water supply in the store-
room:

• Kitchen faucet in the kitchen
• Shower mixing faucet, bath mixing faucet and basin mixing faucet in the 

bathroom

3.2   heating installation
All apartments are equipped with a Nibe F2040 air source heat pump 
with separate boiler, a gasless system for energy efficient heating.
The NIBE F2040 is a modulating, compact air / water heat pump with 
an inverter-controlled compressor. This means that the heat pump 
efficiently and energy-efficiently adjusts its output to the actual heating 
requirements throughout the year. The F2040 heat pump is part of an 
all-electric system. With its heating, top cooling and domestic hot water 
functions, this energy-efficient heat pump ensures a pleasant indoor cli-
mate all year round. The F2040 uses an intelligent control system, which 
is equipped with a user-friendly colour display.
The entire apartment is equipped with underfloor heating and top cool-
ing, which gives extra comfort on hot days.
The temperature control is based on the outside temperature in combi-
nation with a room thermostat in the living room, the bedroom (s) and 
any study room are provided with Uponor Smatrix post control.
Uponor Smatrix is a fully integrated control system for surface heating 
and cooling, from supply temperature to room temperature. The in-
telligent and self-learning system precisely determines and adjusts the 
energy required for an optimal room temperature. Smatrix thus ensures 
greater comfort with lower energy consumption.

3.3   mechanical ventilaton
The mechanical ventilation is controlled by a Zehnder ComfoAir Q WTW 
system based on CO2. This ensures the most energy-efficient domestic 
ventilation with heat recovery: always fresh air and comfortable living 
comfort.

Ventilation with heat recovery literally keeps the indoor climate in 
balance. As a result, there is always the right amount of ventilation. So, 
there is always guaranteed ventilation, even when windows and doors 
are open. The system does not disrupt. Moreover, the resident does not 
suffer from draughts and noise from outside due to ventilation grids. 
These are major advantages over conventional systems with a natural 
supply.

The incoming and outgoing air flows (in colder periods) are passed 
through the high-efficiency heat exchanger of the ventilation units. No 
less than 95 percent of the heat from the used air is transferred to the 
fresh air. Favourable energy performance is achieved in combination 
with standard DC motors.
The Zehnder ComfoAir Q ventilation units are equipped with a 100 
percent summer bypass. This makes it possible to ventilate the house 
with night air in the summer; so-called free cooling. The bypass is auto-
matically controlled according to the set comfort temperature. In this 
situation, the return air is routed around the exchanger.

This means that fresh air from outside is preheated by the exhaust air 
from the rooms via the HVAC unit and blown into the living rooms via 
ventilation valves. In the bathroom(s), toilets, storage rooms and kitch-
en, the used air is extracted and discharged outside.

The ventilation system is controlled by a CO2 sensor in the living room. 
It can also be operated from a control unit in the kitchen and from the 
bathroom by means of a switch.

Room temperature
entrance/exit  15 ºC
toilet   15 ºC
kitchen   20 ºC
living room  20 ºC
bedroom  20 ºC
bathroom  22 ºC
study room  20 ºC
storage   unheated 
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  4. TECHNISCHE OMSCHRIJVING ELEKTRISCHE
INSTALLATIES

4.1   meterkast begane grond
De meterkast van ieder appartement bevindt zich op de begane grond in 
de algemene entreehal, waar ook de betreffende nutsvoorzieningen zijn 
aangebracht.
De meterkast wordt voorzien van een groepenkast met een 4p - 50A 
hoofdschakelaar en bestaat verder uit:

- een 400V groep als voorbeveiliging van de onderverdeelkast voor het
appartement (aardlekautomaat)

- een 400V groep voor de eventuele elektrische autolader (aardlek-
automaat)

- een 230V groep voor de berging op de begane grond (aardlek-
automaat).
Vanuit de meterkast op de begane grond gaan twee mantelbuizen via 
de schacht naar de betreffende onderverdeelkast in het appartement. 
Eén mantelbuis wordt gebruikt voor de voedingskabel van de onderver-
deelkast. De andere mantelbuis wordt gebruikt voor de diverse zwakt-
stroomkabels (data, telefoon, intercom, etc.).

4.2   elektra in het appartement
De elektrische installatie in het appartement wordt verdeeld over 11 
groepen (aardlekautomaten). Via een centraaldozen-systeem worden 
de bedradingen naar de aansluitpunten gebracht en afgemonteerd met 
inbouw schakelmateriaal. De installatie wordt aangelegd volgens NEN 
1010 en de symbolen als aangegeven op de verkooptekeningen. De 
plaatsaanduidingen op de tekeningen zijn ‘om en nabij’. Ter plaatse van 
de centraaldozen kan de bewoner armaturen bevestigen.
De schakelaars bevinden zich op een hoogte van circa 1.050 mm boven 
de vloer. De wandcontactdozen bevinden zich op circa 300 mm boven 
de vloer, met uitzondering van wandcontactdozen boven het werkblad 
in de keuken en vloercontactdozen bij de glazen deur aan de gevel.
Waar wandcontactdozen in combinatie worden uitgevoerd met een 
schakelaar, wordt de hoogte van de schakelaar aangehouden.
De elektraleidingen worden weggewerkt in de wanden en de vloeren, 
voor zover niet anders aangegeven.
Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen zijn van kunststof, type 
inbouw (GIRA E2), kleur standaard wit.

4.3   UTP-aansluitingen
In de appartementen worden UTP-aansluitpunten aangelegd voor inter-
net/TV. De plaatsen hiervan zijn op de verkooptekeningen aangegeven. 
De bedrade UTP -ansluitpunten en optionele loze leidingen bevinden 
zich op circa 300 mm boven de vloer.

4.4   rookmelders
Per appartement worden conform de eisen van het Bouwbesluit rook-
melders geplaatst die aangesloten worden op het lichtnet en zijn voor-
zien van een accu/batterij voor het geval van stroomuitval. De rookmel-
ders zijn draadloos met elkaar verbonden.

4.5   intercom-/videofooninstallatie
Voor ieder appartement wordt een intercom-/videofooninstallatie aan-
gelegd. Deze bestaat uit:

- een belknop
- een spreek-/luisterunit met camera bij de algemene entreehal
- een spreek-/luisterunit met beeldscherm in de woonkamer/keuken van
het appartement

- een bedienknop in het appartement voor het ontgrendelen van de 
hoofdentree.

- een bedienknop voor het openen van de garagepoort
Naast de entreedeur van het appartement wordt een beldrukker op 
ongeveer 1250 mm boven de vloer aangebracht en gekoppeld met de 
intercominstallatie.

4.6   sturing jaloezieën
Het appartement wordt voorzien van buitenjaloezieën die worden 
bediend door jaloezie-schakelaars. De posities van de schakelaars zijn op 
de verkooptekeningen aangegeven. Bij de schakelaars wordt aangege-
ven welke jaloezieën worden bediend.
Boven een bepaalde windsnelheid worden de jaloezieën centraal om-
hoog gestuurd.
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  4. TECHNICAL DESCRIPTION ELECTRICAL 
INSTALLATONS

4.1   meter cupboard ground floor
The meter cupboard of each apartment is located on the ground floor in 
the general entrance hall, where the relevant utilities are installed.
The meter cupboard is equipped with a group cupboard with a 4p - 50A 
main switch and further consists of:

- a 400V group as protection of the subdistribution box for the apartment 
(earth leakage machine)

- a 400V group for the possible electric car charger (earth leakage circuit 
breaker)

- a 230V group for the storage room on the ground floor (automatic earth 
leakage).
From the meter cupboard on the ground floor are two ducts through 
the shaft to the appropriate distribution box in the apartment. One con-
duit is used for the supply cable of the subdistribution cabinet. The other 
casing is used for the various weak current cables (data, telephone, 
intercom, etc.).

4.2   electricity in the apartment
The electrical installation in the apartment is divided into 11 groups 
(earth leakage machines). A central box system brings the wiring to the 
connection points and assembles it with built-in switchgear. The system 
is installed in accordance with NEN 1010 and the symbols shown on the 
sales drawings. The location markings on the drawings are approximate. 
At the location of the central boxes, the resident can attach luminaires.
The switches are located at a height of approximately 1,050 mm above 
the floor. The socket outlets are approximately 300 mm above the floor, 
with the exception of socket outlets above the worktop in the kitchen 
and floor outlets at the glass door on the facade.
Where socket outlets are designed in combination with a switch, the 
height of the switch is maintained.
The electrical cables are concealed in the walls and floors, unless other-
wise stated.
The switching material and socket outlets are made of plastic, type flush 
mounted (GIRA E2), colour standard white.

4.3   UTP-connections
UTP connection points for internet/TV are provided in the apartments. 
The locations of these are indicated on the sales drawings. The wired 
UTP connection points and optional mains outlets are approximately 
300 mm above the floor.

4.4   smoke detectors
In accordance with the requirements of the Buildings Decree, smoke 
detectors are installed per apartment that are connected to the mains 
and are equipped with a battery/battery in the event of a power failure. 
The smoke detectors are wirelessly connected to each other.

4.5   intercom-/videophone system
For each apartment is an intercom / videophone system installed. This 
consists of:

- a call button
- a speech/listening unit with camera in the general entrance hall
- a speech/listening unit with screen in the living room/kitchen of the 
apartment

- a control button in the apartment to unlock the main entrance
- a control button for opening the garage door
Next to the entrance door of the apartment is a bell pusher at about 
1250 mm above the floor and connected to the intercom system.

4.6   operation of the blinds
The apartment is equipped with exterior blinds that are operated by 
blind/shutter switches. The positions of the switches are shown on the 
sales drawings. The switches indicate which blinds are being operated.
Above a certain wind speed, the blinds are raised centrally.
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Ruimte 

Prefab beton wanden en kolommen

Buitenkozijnen

Buitenkozijnen entrees

Schuifpuien

Schuifpoort stallingsgarage

Waterslagen

Triple beglazing

Beglazing parkeergarage

Vouwdeur

Binnenkozijnen bergingen

Binnendeuren bergingen

Binnenkozijnen en deuren stallingsgarage

Binnendeuren wokkeltrappenhuis

Binnenkozijnen entrees appartementen

Binnendeuren entrees appartementen

Binnenkozijnen schachten

Binnenkozijnen meterkasten

Binnendeuren meterkasten

Ballustraden dakterrassen

Muurleuning

Metselwerk penanten buitengevel

Voegafwerking penanten buitengevel

Aluminium penanten buitengevel

Gevelafwerking horizontale gevelband

Voegafwerking horizontale gevelband

Voegafwerking metselwerk

Rollagen horizontale gevelband

Prefab architectonische betonelementen

Gevelbeplating

5. KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

Plaats

Diverse

1e t/m 4e verdieping

Begane grond, gemeenschappelijke entree

1e t/m 4e Verdieping

Begane grond, zuidgevel

Begane grond, 1e, t/m 4e verdieping

Gevels

Buitengevel parkeergarage

Expeditie Van Abbemuseum

Begane grond

Begane grond

Begane grond

Alle verdiepingen

Voordeur appartementen

Voordeur appartementen

Alle verdiepingen

Begane grond, algemene entree

Begane grond, algemene entree

Dakterrassen

Aan weerszijden van de wokkeltrappen

Begane grond, 1e, 2e, en 3e verdieping

Begane grond, 1e, 2e, en 3e verdieping

Begane grond

Alle verdiepingen

Alle verdiepingen

Alle verdiepingen

Alle verdiepingen en gevels

Conform tekeningen

4e verdieping

Materiaal 

Beton

Aluminium Reynaers

Staal, Janssen Janisol

Aluminium Reynaers

Stalen	hekwerk,	kokerprofielen	en	lamellen

Aluminium

Aluminium

Kathedraalglas uiterlijk

Industriële vouwdeur voorzien van alumi-
nium beplating, perforatie in n.t.b. patroon

Plaatstaal

Hout, stomp

Staal, Jansen Janisol

Hout, stomp

Hout, stomp

Stompe deur, houten maatpaneel met 
massieve	lijst	vzv	houtfineer

Hout, stomp

Standaard kast met verdekte kozijnen

Maatwerk	deuren	met	fineer	toplaag

Staal, op maat gemaakt / gelast, getordeerde
strippen

Staal, 60 x 20 mm. Kopeinden dichtgelast

Metselwerk Hilversums formaat

Doorstrijken

Aluminium beplating

Metselwerk, Hilversums formaat

doorstrijken

doorstrijken

Metselwerk, Hilversums formaat

Prefab architectonisch beton gepigmenteerd

Aluminium beplating op constructieframe

Afwerking

Glad, geen afwerking

Structuur poedercoaten

Structuur poedercoaten

Structuur poedercoaten

Structuur poedercoaten

Structuur poedercoaten

n.v.t.

n.v.t.

Structuur poedercoaten

Poedercoaten

Geschilderd

Structuur poedercoaten

HPL

UV Grondvernis / UV-olie

Houtfineer.	UV	Grondvernis	/	UV-olie

HPL

Schilderen

UV vernis / UV olie

Verzinkt en structuur poedercoaten

Poedercoaten

n.v.t.

Diepte voeg: 3-4 mm.

Structuur poedercoaten

n.v.t.

Diepte voeg: 3-4 mm.

Diepte voeg: 3-4 mm.

n.v.t.

Geïmpregneerd

Structuur poedercoaten

Kleur

Grijs

Schilderwerk

Metallic bruin

Metallic bruin

Metallic bruin

Metallic bruin

Metallic bruin

Neutraal

Bruin/grijs
Metallic bruin

Antraciet

Antraciet

Metallic bruin

Als kleur wand n.t.b.

Gelijkend licht eiken

Gelijkend licht eiken

Als kleur wand, n.t.b.

Antraciet

Houtsoort bamboe, caramel

Metallic bruin

Antracietgrijs

Warm bruin, genuanceerd

Warm donkergrijs

Metallic bruin

Warm bruin genuanceerd

Warm donkergrijs

Warm donkergrijs

Warm bruin

Warm-middenbruin

Metallic bruin
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Ruimte 

Verticale vinnen

Luifel

Binnenwandafwerking

Geïsoleerde voorzetwand

Vloerafwerking

Plafondafwerking

Dakafwerking

Hemelwaterafvoeren

Scherm voor installaties

Natuursteen plint

Noodoverstorten

Plaats

4e verdieping, noord- en zuidgevel

4e Verdieping, noord- en zuidgevel

Trappenhuis en hallen op verdiepingen

Begane grond, gezamenlijke entree, 
wand aan zijde stallingsgarage

Werkkast etc.

Begane grond, kopse kant entreehal

Begane grond, bergingen en containerruimte

Parkeergarage, bergingen

Begane grond, stallingsgarage

Bergingsgroep

Gezamenlijke verkeersruimten entreehal 
en hallen appartementen

Appartementen

(Dak)terrassen

Begane grond, entreehal

Begane grond, werkkast

Wokkeltrappenhuis bordessen

Alle verdiepingen gemeenschappelijke
verkeersruimten

Stallingsgarage

Bergingen

Appartementen

Begane grond exterieur. t.p.v. centrale entree

Dakverdieping

Dakverdieping

Zichtdaken, dak expeditie, 4e verdieping
strook langs gevel dakverdieping

Inpandig in spouw/schacht

Dakverdieping

Verkeersruimtes t.p.v. natuursteen vloer.

Als aangeduid op bouwtekening

Materiaal 

Aluminium beplating op constructieframe

Aluminium beplating op constructieframe

Pleisterwerk

Metselwerk

Tegelwerk

Houten	maatpaneel	voorzien	van	houtfineer

Afwasbare coating

Viroc, cementgebonden houtspaanplaat

Betonnen dekvloer

Betonnen dekvloer

Natuursteen

Ruwe betonvloer

tegels op tegeldragers

Schoonloopmat

Tegelwerk

Naaldvilt

Naadloos akoestisch plafond

EPS isolatieplaat

Heraklith houtwolcementpaneel

Beton

Metselwerk

Bitumen voorzien van grind-ballastlaag

Dakkappen, aluminium

Mos-sedum op drainagelaag, type optigroen

PE

Aluminium beplating op achterconstructie

Natuursteem als vloer, 100 mm. hoog

Loro-x, thermisch verzinkt

Afwerking

Structuur poedercoaten

Structuur poedercoaten

Glad stucwerk, schilderen

n.v.t.

Voegwerk in kleur tegelwerk

UV vernis / UV olie

n.v.t.

Ongeschuurd

Gevlinderd en voorzien van belijningen

Gevlinderd

Gezoet, geïmpregneerd

n.v.t.

n.v.t.

Forbo Brusch

Antislip

n.v.t.

Fijne korrelstructuur

Spuitwerk, naadloos

Klasse A sausklaar afgewerkt

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Poedercoaten

Minimaal 5 verschillende soorten 
planten/grassen

n.v.t.

Structuur poedercoaten

n.v.t.

Poedercoaten

Kleur

Metallic bruin

Metallic bruin

n.t.b.

Warm bruin, genuanceerd

Antraciet

gelijkend licht eiken

Grijs-wit

Antraciet / betonlook

n.t.b.

n.t.b.

Beige

grijs

grijs

Middenbruin

n.t.b.

Antraciet- bruin

Warm bruin

Antraciet

Antraciet

n.v.t.

Warm bruin, genuanceerd

n.v.t.

Antraciet, RAL 7016

n.v.t.

n.v.t.

Metallic bruin

Beige kalksteen met hoge 
mate van tekening

Metallic bruin
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Space 

Precast concrete walls and columns

Exterior frames

Exterior window entrances

Sliding doors

Sliding gate parking garage

Water hammering

Triple glazing

Glazing parking garage

Folding door

Interior frames of storerooms

Inner doors salvages

Interior frames and doors garage

Inner doors, spiral stairwell

Frames entrance apartments

Inner doors entrance apartments

Internal frame shafts

Interior Frames Cupboards

Internal doors meter cupboards

Balustrades roof terraces

Wall railing

Masonry masonry pennants exterior facade

Joint	finish	external	facade	of	pentacles

Aluminum pennants exterior facade

Facade	finishing	horizontal	facade	tape

Joint	finish	horizontal	facade	tape

Joint	finishing	masonry

Roller layers horizontal wall tape

Prefabricated architectural concrete elements

Facade cladding

5. COLOR- AND MATERIALSTATE

Location

Miscellaneous

1st	to	4th	floor

Ground	floor,	common	entrance

1st	to	4th	floor

Ground	floor,	south	facade

Ground	floor,	1st	to	4th	floor

Facades

Outer facade parking garage

Expedition Van Abbemuseum

Ground	floor

Ground	floor

Ground	floor

All	floors

Front door apartments

Front door apartments

All	floors

Ground	floor,	general	entrance

Ground	floor,	general	entrance

Roof terraces

On both sides of the spiral stairs

Ground	floor,	1st,	2nd,	and	3rd	floor

Ground	floor,	1st,	2nd,	and	3rd	floor

Ground	floor

All	floors

All	floors

All	floors

All	floors	and	facades

According to drawings

4th	floor

Material

Concrete

Aluminium Reynaers

Steel, Janssen Janisol

Aluminium Reynaers

Steel fencing, hollow sections and slats

Aluminium

Aluminium

Cathedral glass exterior

Industrial folding door with aluminium sheet-
ing, perforation in n.t.b. pattern

Sheet steel

Wood, blunt

Steel, Jansen Janisol

Wood, blunt

Wood, blunt

Blunt door, wooden measuring panel with 
Solid frame with wood veneer

Wood, blunt

Standard cupboard with concealed frames

Tailor-made doors with veneer top layer

Steel, custom made / welded, twisted
strips

Steel, 60 x 20 mm. Ends welded together

Masonry Hilversum format

Ironing

Aluminium cladding

Masonry, Hilversum format

swab

swab

Masonry, Hilversum format

Prefabricated architectural concrete pigmented

Aluminium cladding on construction frame

Finishing

Smooth,	no	finish

Powder coating structure

Powder coating structure

Powder coating structure

Powder coating structure

Powder coating structure

n.a.

n.a.

Powder coating structure

Powder coating

Painted

Powder coating structure

HPL

UV Varnish / UV Oil

Wood veneer. UV Varnish / UV Oil

HPL

Painting

UV varnish / UV oil

Galvanised and structure powder 
coated

Powder coating

n.a.

Depth of joint: 3-4 mm.

Powder coating structure

n.a.

Depth of joint: 3-4 mm.

Depth of joint: 3-4 mm.

n.a.

Impregnated

Powder coating structure

Colour

Grey

Painting

Metallic brown

Metallic brown

Metallic brown

Metallic brown

Metallic brown

Neutral

Brown/grey
Metallic brown

Anthracite

Anthracite

Metallic brown

As wall colour n.a.

Similar light oak

Similar light oak

As wall colour, n.a.

Anthracite

Bamboo, caramel

Metallic brown

Anthracite Grey

Warm brown, nuanced

Warm dark grey

Metallic brown

Warm brown nuanced

Warm dark grey

Warm dark grey

Warm brown

Warm-mid-brown

Metallic brown
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Space 

Vertical	fins

Awning

Interior	wall	finish

Insulated front wall

Floor	finish

Ceiling	finish

Roof	finish

Rainwater drains

Screen for installations

Natural stone plinth

Emergency	overflows

Location

4th	floor,	north	and	south	facade

4th Floor, north and south facades

Stairwell	and	halls	on	floors

Ground	floor,	communal	entrance,	
wall to side parking garage

Workspace etc.

Ground	floor,	front	side	entrance	hall

Ground	floor,	storerooms	and	container	space

Parking garage, storerooms

Ground	floor,	garage

Salvage group

Entrance	hall	common	traffic	areas	
and halls apartments

Apartments

(Roof) terraces

Ground	floor,	entrance	hall

Ground	floor,	tool	cabinet

Pedestrian stairwell platforms

All	floors	communal	traffic	areas

Storage garage

Storage

Apartments

Ground	floor	exterior.	instead	of	central	entrance

Roof Floor

Roof Floor

Canopies,	roof	expedition,	4th	floor
strip	along	facade	roof	floor

Built into cavity/shaft

Roof Floor

Traffic	areas	instead	of	natural	stone	floor.

As indicated on the drawing

Material

Aluminium cladding on construction frame

Aluminium cladding on construction frame

Plasterwork

Masonry

Tile

Wooden measuring panel with wood veneer

Washable coating

Viroc, cement-bound wood chipboard

Concrete screed

Concrete screed

Natural stone

Rough	concrete	floor

tiles on tile carriers

Cleaning mat

Tile

Needle felt

Seamless acoustic ceiling

EPS insulation board

Heraklith wood wool cement panel

Concrete

Masonry

Bitumen with a gravel-ballast layer

Aluminium roof caps

Moss sedum on drainage layer, type opti-
groen

PE

Aluminium cladding on sub-frame

Natural	system	as	floor,	100	mm.	high

Loro-x, hot-dip galvanised

Finishing

Powder coating structure

Powder coating structure

Smooth stucco, painting

n.a.

Jointing in color tiling

UV varnish / UV oil

n.a.

Unsanded

Flipped and lined up

Butterfly

Sweetened, impregnated

n.a.

n.a.

Forbo Brusch

Non-slip

n.a.

Fine grain structure

Spraying, seamless, seamless

Class A sausage ready to eat

n.a.

n.a.

n.a.

Powder coating

At	least	5	different	types	of	plants/
grasses

n.a.

Powder coating structure

n.a.

Powder coating

Colour

Metallic brown

Metallic brown

n.a.

Warm brown, nuanced

Anthracite

similar light oak

Grey-white

Anthracite / concrete look

n.a.

n.a.

Beige

gray

gray

Mid-brown

n.a.

Anthracite- brown

Warm brown

Anthracite

Anthracite

n.a.

Warm brown, nuanced

n.a.

Anthracite, RAL 7016

n.a.

n.a.

Metallic brown

Beige limestone with high 
degree of drawing

Metallic brown
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  6. GARANTIES

Binnen de garantie vallen:
1.  Met uitzondering van de in dit artikel onder 1.3 vermelde kortere 

termijnen, bedraagt de garantietermijn zes (6) jaar.
2. In het geval er zich ernstige gebreken voordoen, geldt een termijn van 

tien (10) jaar. Een ernstig gebrek is slechts als ernstig aan te merken, 
indien het de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel 
daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het Huis, het Privé-gedeelte 
en/of het Gebouw ongeschikt maakt voor zijn bestemming.

3. De duur van de garantie is voor de onderstaande onderdelen beperkt:
a. Voor zowel dakbedekkingen als goten, indien niet aantoonbaar is dat het

door de Ondernemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd, tot drie 
(3) jaar.

b. Tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenko-
zijnen voor zover er van meer dan tien (10) mm verschil ten opzichte van 
de loodlijn sprake is, tot één (1) jaar, welke termijn ingaat één (1) jaar na 
ingang van de garantietermijn.

c. Voor het schilderwerk (keimwerk daaronder begrepen) tot één (1) jaar 
na ingang van de garantietermijn c.q. één (1) jaar na voltooiing van het 
schilderwerk.

d. Voor hang- en sluitwerk, inclusief rol- en/of schuifmechanismen, tocht
strippen en/of -borstels, brievenbussen, postkasten en soortgelijke ma-
terialen in het Huis c.q. Privé-gedeelte, tot één (1) jaar.

e. Voor de buitenriolering (in de regel vanaf vijftig (50) cm buiten de gevel-
lijn; bepalend is de NEN 3215), tot twee (2) jaar.

f. Voor liften, tot twee (2) jaar, indien en voor zover in deze garantieperi-
ode het voor liftinstallaties noodzakelijke onderhoud (de verplichte peri-
odieke keuringen daaronder begrepen) is uitgevoerd.

g. Voor de huistelefoon annex videofooninstallatie, belinstallatie, deurope
ner en alarminstallatie, tot zes (6) maanden.

h. Alle overige installatietechnische voorzieningen, inclusief leidingwerk en 
tappunten maar met uitzondering van de binnenriolering, tot twee (2) 
jaar.

i.  Voor aanrechtbladen, tot één (1) jaar.
j.  Voor de voorziening(en) voor natuurlijke en/of mechanische luchtverver-

sing, tot twee (2) jaar.
k. Voor de isolerende werking van dubbelglas, indien niet aantoonbaar is 

dat het door de Ondernemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd, 
tot drie (3) jaar.

l. Voor meer dan normale verkleuring van stukadoor- en spuitwerk, tot zes 
(6) maanden. 

m. Voor sanitair, tot één (1) jaar.
n. Voor de hechting van behang in het Huis c.q. Privégedeelte, tot één (1) 

jaar.
o. Voor wand-, vloer-, trap- en plafondafwerkingen binnen het Gebouw 

welke geen constructieve functie hebben en behoren tot de Gemeen-
schappelijke gedeelten, tot twee (2) jaar, indien en voor zover niet 
uitgezonderd in de garantieuitsluitingen dan wel zoveel korter als geldt 
ingevolge artikel 1.3 letters c. en l. van de garantietermijnen.

p. Voor garagedeuren, garage-afsluitbomen en (toegangs) hekken, trap-, 
balkon- en galerijhekken en soortgelijke materialen behorend tot de 
Gemeenschappelijke gedeelten, tot twee (2) jaar.

q. Voor zonweringen, tot twee (2) jaar (tot aan een maximale windsnelheid 
van 8m/sec).

r. Voor trap-, balkon- en galerijhekken en soortgelijke materialen, twee (2) 
jaar.

s.  Voor kitwerken, één (1) jaar.
t.  Voor keukeninrichtingen en kasten, vijf (5) jaar.
u. Voor waterdichtheid vloer- en wandtegelwerk, acht (8) jaar.

Buiten de garantie vallen:
De navolgende onderdelen zijn uitgesloten van de garantie:

a. Gemeenschappelijke- en centrale antenne-inrichtingen.
b. Dakbekking van niet aangebouwde bijgebouwen bij een Huis, welke 

bijgebouwen niet op het erf van het Huis zijn gesitueerd.
c. Dakbedekking van alle opstallen bij een Gebouw die niet zelf één geheel 

vormen met de opstal(len) waarin (het) tot bewoning bestemde Privé-
gedeelte(n) is (zijn) opgenomen.

d. Krasbestendigheid, hittebestendigheid en bestendigheid tegen agres-
sieve stoffen van aanrechtbladen.

e. Scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog- of ver
hardingskrimp van het materiaal of van invloeden van buitenaf, tenzij 
deze scheurvorming afbreuk doet aan de degelijkheid van de constructie.

f. Alle voorzieningen buiten het Huis, berging, garage en of carport(I), met 
uitzondering van die tuinmuren en gemetselde windschermen die met 
het Huis, berging, garage en/of carport constructief verbonden zijn door 
middel van fundering, metselverband of metalen verankering.

g. Alle voorzieningen buiten het Gebouw, berging(en), garage(s) en/of 
carport(s) met uitzondering van die tuinmuren en gemetselde wind-
schermen die met het Gebouw waarin het (de) Privé-gedeelte(n) is 
(zijn) opgenomen, berging(en), garage(s) en/of carport(s) constructief 
verbonden zijn door middel van fundering, metselverband of metalen 
verankering.

h. Inventaris, legplanken, stoffering en meubilering en keukenapparatuur 
voor zover deze apparatuur niet ingevolge de Garantienormen is vereist 
en/of voor zover niet in de Garantienormen ter zake een garantie wordt 
vereist.

i.  Scheurvorming in het vuurvast materiaal van open haarden.
j.  Behangwerk, voor zover niet anders bepaald.
k. Tocht welke uitsluitend het gevolg is van technisch vereiste ventilatie.
l. Condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet 

veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie.
m. Kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor 

zover er van tien (10) mm of minder verschil ten opzichte van de loodlijn 
sprake is, echter onverminderd het herstel van hinderlijke gevolgen van 
dit kromtrekken.
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  6. WARRANTIES

Covered by the warranty:
1.  With the exception of the shorter periods mentioned in this article under 

1.3, the warranty period is six (6) years.
2. In the event of serious defects, a period of ten (10) years shall apply. 

A serious defect can only be considered serious if it affects or endangers 
the solidity of the construction or an essential part thereof, or makes the 
House, the Private part and/or the Building unsuitable for its intended 
use.

3. The duration of the guarantee is limited for the following parts:
a. For both roof coverings and gutters, if it cannot be demonstrated that 

the maintenance prescribed by the Entrepreneur has been carried out, 
up to three (3) years.

b. Against the warping of movable parts in inner and outer frames where 
there is a difference of more than ten (10) mm from the perpendicular, 
to one (1) year, which period starts one (1) year after the start of the 
warranty period.

c. For paintwork (including keimwerk) up to one (1) year after commence-
ment of the guarantee period or one (1) year after completion of the 
paintwork.

d. For hardware, including roller and/or sliding mechanisms, draught strips 
and/or brushes, letterboxes, mailboxes and similar materials in the 
House or Private area, up to one (1) year.

e. For external sewerage (generally from fifty (50) cm outside the façade 
line; NEN 3215 is decisive), up to two (2) years.

f. For lifts, up to two (2) years, if and in so far as the maintenance neces-
sary for lift installations (including the mandatory periodic inspections) 
has been carried out during this guarantee period.

g. For the home telephone and videophone system, bell system, door 
opener and alarm system, up to six (6) months.

h. All other technical installation facilities, including piping and taps but 
with the exception of the inner sewerage, up to two (2) years.

i.  For counter tops, up to one (1) year.
j.  For the provision(s) for natural and/or mechanical ventilation, up to two 

(2) years.
k. For the insulating effect of double glazing, if it cannot be demonstrated 

that the maintenance prescribed by the Contractor has been carried out, 
up to three (3) years.

l. For more than normal discoloration of plastering and painting, up to six 
(6) months. 

m. For sanitary facilities, up to one (1) year.
n. For the adhesion of wallpaper in the house or private area, up to one (1) 
year.
o. For wall, floor, stair and ceiling finishes within the Building that do not 

have a constructive function and belong to the Common Sections, up to 
two (2) years, if and insofar as not exempted in the guarantee exclusions 
or as much shorter as applies pursuant to article 1.3 letters c. and l. of 
the guarantee periods.

p. For garage doors, garage barriers and (access) gates, stair, balcony and 
gallery gates and similar materials belonging to the Common Areas, up 
to two (2) years.

q. For awnings, up to two (2) years (up to a maximum wind speed of 8 m/
sec).

r. For stair, balcony and gallery fences and similar materials, two (2) years.
s.  For kit work, one (1) year.
t.  For kitchen equipment and cupboards, five (5) years.
u. For water tightness of floor and wall tiles, eight (8) years.

Not covered by the warranty:
The following parts are excluded from the warranty:

a. Common and central antenna equipment.
b. Roofing of annexe to a house which is not attached to the house, which 

is not located on the house premises.
c. Roofing of all buildings in a Building that do not form an integral part of 

the building(s) in which (the) private part(s) intended for habitation is 
(are) included.

d. Scratch, heat and aggressive substances resistance of counter tops.
e. Crack formation as a result or partly as a result of drying or hardening 

shrinkage of the material or of external influences, unless this crack for-
mation impairs the soundness of the construction.

f. All facilities outside the House, storage room, garage and/or carport(I), 
with the exception of those garden walls and masonry windshields 
which are constructively connected to the House, storage room, garage 
and/or carport by means of a foundation, masonry bandage or metal 
anchoring.

g. All facilities outside the Building, storage(s), garage(s) and/or carport(s) 
with the exception of those garden walls and masonry windscreens that 
are constructively connected to the Building in which the private part(s) 
is/are incorporated, storage(s), garage(s) and/or carport(s) by means of 
a foundation, masonry bandage or metal anchoring.

h. Inventory, shelves, upholstery and furnishings and kitchen equipment 
insofar as this equipment is not required under the Guarantee Stand-
ards and/or insofar as a guarantee is not required under the Guarantee 
Standards.

i.  Cracking in the refractory material of fireplaces.
j.  Wallpaper, as far as not determined otherwise.
k. Draught which is exclusively the result of technically required ventilation.
l. Condensation and its harmful effects insofar as not caused by a technica-

lly incorrect construction.
m. Curvature of movable parts in inner and outer frames where there is 

a difference of ten (10) mm or less with respect to the perpendicular 
line, but without prejudice to the remedying of annoying consequences 
of such curvature.
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n. Gebreken aan enkel- en isolatieglas, tenzij veroorzaakt door een tech-
nisch onjuiste constructie en voor zover niet anders bepaald.

o. Aanrechtbladen, hang- en sluitwerk, inclusief rol- en/of schuifmechanis-
men, tochtstrippen en/of –borstels, brievenbussen, postkasten en soort-
gelijke materialen in de Gemeenschappelijke gedeelten.

p.  Schaden die het gevolg zijn van:
• brand, als omschreven in de beurs-brandpolis, waarmee is gelijkgesteld 

blikseminslag, ontploffing, brand en ontploffing door eigen gebrek en 
zogenaamde koude vliegtuigschade;

• atoomkernreacties;
• overstroming en/of voor de Ondernemer redelijkerwijs niet te voorziene 

veranderingen in de grondwaterstand;
• molest(II);
• aardbeving of vulkanische uitbarsting;
• stuifsneeuw;
• storm(III);
q. Gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze 

onderhouden van het Huis/het Privé-gedeelte en/ of de Gemeenschap-
pelijke gedeelten. 

r. Gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit, dat het Huis/het 
Privé-gedeelte en/of de Gemeenschappelijke gedeelten niet normaal of 
niet overeenkomstig de bestemming is/zijn gebruikt.

s. Gebreken aan materialen, constructies en indeling van het Huis/het Privé-
gedeelte en/of de Gemeenschappelijke gedeelten welke niet onder 
de verantwoordelijkheid van de Ondernemer zijn toegepast, alsmede 
gebreken en/of schaden die daarvan, en/of van werkzaamheden welke 
niet onder de verantwoordelijkheid van de Ondernemer zijn verricht, 
het gevolg zijn, met uitzondering echter van door de Verkrijger aan de 
Ondernemer ter beschikking gestelde materialen ter zake waarvan de 
Ondernemer niet tijdig voor de aanwending schriftelijk aan de Verkrijger 
heeft meegedeeld, dat de Regeling daarop niet van toepassing zal zijn.

t. Esthetische kwesties.
u. Geschillen op grond van de Overeenkomst (zoals bijvoorbeeld geschillen 

met betrekking tot perceelsgrootte, termijnregeling, betalingsverplich-
tingen, verzoeken om wijziging, bouwtijd, 5%-regeling en leveringsge-
schillen).

v. (Mechanische) beschadigingen die niet op het proces-verbaal van ople-
vering zijn vermeld.

Verwarmingsinstallatie en tapwaterinstallatie
In aanvulling garandeert de Ondernemer het volgende:

Verwarmingsinstallatie
De verwarmingsinstallatie (IV), al dan niet gecombineerd met een warm-
waterinstallatie, van het Huis c.q. Privé- gedeelte, moet bij gelijktijdig 
functioneren van alle onder verantwoordelijkheid van de Ondernemer 
geplaatst verwarmingselementen/inblaasroosters – met gesloten ramen 
en deuren en in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorzie-
ningen – voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) Voor de volgende ruimten, voor zover daarin door de Ondernemer een 
verwarmingselement/inblaasrooster is aangebracht(V), dient de te beha-
len en te handhaven temperatuur, tot een buitentemperatuur van -10°C, 
ten minste te zijn:

b) Ruimten waarin bevriezing kan optreden van aanwezige waterleidingen 
en waarin een opstelplaats is voor wasapparatuur, cv-ketels en/of sani-
tair, dienen onder ontwerpcondities vorstvrij (5 °C) te zijn. Een enkele 
waterleiding in een onverwarmde ruimte moet tegen vorst beschermd 
worden (of door de ruimte te verwarmen of door een zogenaamd  
thermolint).

c) De berekening van het vermogen dient te geschieden overeenkomstig 
de ISSO publicatie 51(VI) – ‘Warmteverliesberekening voor woningen en 
woongebouwen’.

Ruimte                 Temperatuur in ºC
Verblijfsgebied in de zin van het Bouwbesluit dat niet
is ingedeeld in verblijfs-verkeers- en/of bergruimte. 
Verblijfsruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals
woonkamer, overige kamers en keuken   20 ºC  
Verkeersruimten in de zin van het Bouwbesluit,
zoals gang, hal, trap en overloop                15 ºC
Zolder in open verbinding met een verkeersruimte
zoals gang, hal, trap en overloop    15 ºC
Toiletruimte      15 ºC
Douche- en/of badruimte     22 ºC
Inpandige bergruimte     15 ºC
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Heating system and tap water system
In addition, the Entrepreneur guarantees the following:

Heating installation
The heating system (IV), whether or not combined with a hot water sys-
tem, of the house or private area, must comply with the following condi-
tions when all heating elements/inlet grids placed under the responsibil-
ity of the Entrepreneur - with closed windows and doors and in use with 
the minimum required ventilation facilities - operate simultaneously:

a) For the following rooms, where the Entrepreneur has installed a heat-
ing/inflow grille(V), the temperature to be achieved and maintained, up 
to an outside temperature of -10°C, shall be at least:

b) Spaces in which water pipes are likely to freeze and in which washing 
equipment, boilers and/or sanitary facilities are installed shall be free 
from frost (5 °C) under design conditions. A single water pipe in an 
unheated room shall be protected against frost (either by heating the 
room or by a so-called thermolint).

c) The calculation of the capacity shall be made in accordance with ISSO 
publication 51(VI) - 'Calculation of heat loss for dwellings and residential 
buildings'.

Room                              Temperature in ºC
Residence area within the meaning of the Buildings 
Decree that is not is divided into accommodation, 
traffic	and/or	storage	areas.		Accommodation	within	
the meaning of the Buildings Decree, such as
living room, other rooms and kitchen    20 ºC  
Traffic	areas	within	the	meaning	of	the	Buildings	
Decree, such as corridor, hall, staircase and landing              15 ºC
Attic	in	open	connection	with	a	traffic	space
such as corridor, hall, staircase and landing   15 ºC
Toilet room      15 ºC
Shower and/or bath room     22 ºC
Indoor storage space     15 ºC

n. Defects in single and insulated glass, unless caused by a technically incor-
rect construction and in so far as not determined otherwise.

o. Countertops, locks and hinges, including roller and/or sliding mecha-
nisms, draught strips and/or brushes, letterboxes, mailboxes and similar 
materials in the Common Sides.

p.  Damages resulting from:
- fire, as described in the trade fair fire policy, equivalent to lightning strike, 

explosion, fire and explosion due to own fault and so-called cold aircraft 
damage;

- nuclear reactions;
- flooding and/or changes in the groundwater level which the Entrepreneur 
cannot reasonably foresee;
- molest (II);
- earthquake or volcanic eruption;
- dusty snow;
- storm (III);
q. Defects and damage resulting from improper maintenance of the House/

Private area and/or the Common areas. 
r. Defects and damages arise as a result of the fact that the House/Private 

area and/or the Common areas have not been used normally or in ac-
cordance with their intended use.

s. Defects in materials, constructions and layout of the House/Private area 
and/or the Common areas that have not been applied under the respon-
sibility of the Entrepreneur, as well as defects and/or damage resulting 
therefrom and/or work that has not been carried out under the respon-
sibility of the Entrepreneur, with the exception, however, of materials 
made available to the Entrepreneur by the Transferee, for which the 
Transferee has not been informed by the Entrepreneur in writing in 
good time prior to their application, that the Arrangement will not apply 
to them.

t. Aesthetic issues.
u. Disputes on the basis of the Agreement (such as, for example, disputes 

with regard to plot size, term arrangements, payment obligations, 
requests for changes, construction time, 5% arrangement and delivery 
disputes).

v. (Mechanical) damage that is not mentioned on the delivery report.
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Tappunt                Ltr/min (minimaal)                Ltr/min (55 ºC)               Product
  

Bad    5            6,4        350
Douche    2,5            3,2       175
Wastafel   2,5            3,2       175
Aanrecht   2,5            3,2       175

Tapwaterinstallatie van een Huis c.q. Privé-gedeelte
De tapwaterinstallatie (inclusief de kranen) (VIII) van het Huis c.q. Privé-
gedeelte dient per afzonderlijk tappunt, voor zover aangebracht, te 
voldoen aan het volgende:

a) Warmwatertemperatuur: minimaal 55°C (60°C)(IX), te bereiken binnen 
120 seconden.

b) Wachttijd tussen het opendraaien van de warmwaterkraan en het berei-
ken van een warmwatertemperatuur van 45°C: maximaal 30 seconden.

c) De waarden voor de hoeveelheid te onttrekken warm water in liters per 
minuut, alsmede voor het product van de hoeveelheid in liters per mi-
nuut en de temperatuur in graden Celsius van het aan het tappunt ont-
trokken warm water, moeten bij afzonderlijk gebruik van de tappunten 
ten minste zijn:

Meting wachttijd warm tapwater
Binnen 30 seconden na het opendraaien van de warmwaterkraan dient 
aan het tappunt een watertemperatuur bereikt te zijn van 70% van de 
maximum temperatuurstijging met een minimum van 45 °C. Voor warm-
wateraansluitingen voor (vaat)wasmachines en badmengkranen (zon-
der douchemogelijkheid) geldt de wachttijdeis niet.
Voor het meten van de wachttijden gelden de volgende voorwaarden:

• Meten bij ten minste de warmwaterhoeveelheden zoals vermeld in voor
gaande tabel, welke hoeveelheden zijn gebaseerd op een gebruiksdruk 
van ten minste 100 kPa.

• De warmwaterinstallatie dient in bedrijf te zijn / de boiler op tempera
tuur / de naverwarmer ingeschakeld, zodanig dat aan het tappunt ten 
minste een warmwatertemperatuur conform de eisen in de NEN 1006 
(X) gerealiseerd kan worden.

• Meten zonder perlators en waterbesparende douchekoppen.
• Meting uitvoeren nadat er ten minste 30 minuten geen warm water 

getapt is.
• Meting uitvoeren bij een, op ontwerptemperatuur, verwarmde woning.
• Per afzonderlijk tappunt de wachttijd meten.
• Geen metingen uitvoeren aan thermostatische mengkranen.

VOETNOTEN

I. Onder carport wordt verstaan een op zichzelf staande overdekte vorstvrij ge-
fundeerde constructie zonder wanden danwel een constructief aan een huis en/
of garage verbonden afdak, beide met zodanige afmetingen en situering dat 
deze geschikt is om daaronder een personenauto te stallen.

II. Onder molest wordt verstaan de omschrijving gegeven in de tekst die door
het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter grif e van de Rechtbank 
’s-Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981. Indien deze tekst ge-
wijzigd wordt, is de gewijzigde tekst van toepassing op gevallen waarvoor het 
certicaat is afgegeven op of na de datum waarop die tekst van kracht geworden 
is.

III. Onder storm wordt verstaan wind met een gemiddelde uurlijkse snelheid van 
meer dan 14 m/sec. iv

IV. Leveringen door derden van warmte en/of van warm (tap)water (bijvoorbeeld
stadsverwarming) alsmede door derden (bijvoorbeeld energiebedrijven) gele-
verde en geïnstalleerde verwarmings- en/of warmtapwaterinstallaties (bijvoor-
beeld warmtepompen, WKO-installaties) vallen niet onder de verantwoordelijk-
heid van de Ondernemer en zijn uitgesloten van de Woningborg-garantie.

V. Het aanbrengen van een warmte-afgiftesysteem in enige ruimte is een zaak tus-
sen partijen, de aanwezigheid van een verwarmingsinstallatie in een Huis/Privé-
gedeelte en/of in een gemeenschappelijke ruimte is geen minimum eis op grond 
van het Bouwbesluit en/of de Woningborg Garantieen waarborg-regeling.

VI. Waar gesproken wordt van ISSO publicatie 51 wordt gedoeld op de versie van 
deze norm, zoals luidend op het tijdstip dat ligt drie maanden voor de datum 
van de aanvraag van de verkregen (omgevings)vergunning. 

VII. Zekerheidsklasse A toepassen, tenzij aangetoond kan worden dat een andere 
zekerheidsklasse verantwoord is.

VIII. Geldt niet voor thermostatische mengkranen.

IX. Ten aanzien van de warmwatertemperatuur vermeldt de NEN 1006 het vol-
gende:

• De temperatuur aan het mengtoestel of tappunt in een woninginstallatie 
zonder circulatie moet, bij gebruik conform de ontwerpcondities, ten minste 
55°C zijn.

• De temperatuur aan het mengtoestel of tappunt in een woninginstallatie met 
circulatie en in een collectief leidingnet moet, bij gebruik conform de ontwerp-
condities, ten minste 60°C zijn.

• Bij warmtapwatervoorzieningen en warmtapwaterinstallaties met circulatie 
moet de temperatuur van het water in de retourleiding(en), bij gebruik conform 
de ontwerpcondities, ten minste 60°C zijn.

• In het geval er sprake is van twee of meer badruimten gelden de genoemde 
waarden voor bad en douche ook bij gelijktijdig gebruik van maximaal twee 
tappunten voor de in afzonderlijke ruimten gelegen bad- en/of douchevoorzie-
ningen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten.
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Tapping point     Ltr/min (minimum)                Ltr/min (55 ºC)               Product
  

Bath    5            6,4        350
Shower    2,5            3,2       175
Washbasin   2,5            3,2       175
Countertop   2,5            3,2       175

Domestic hot water system of a house or private area
The domestic hot water system (including the taps) (VIII) of the House 
or private area must comply with the following for each separate tap-
ping point, if fitted:

a) Hot water temperature: minimum 55°C (60°C) (IX), to be reached within 
120 seconds.

b) Waiting time between the opening of the hot water tap and the attain-
ment of a hot water temperature of 45°C: maximum 30 seconds.

c) The values for the quantity of hot water to be withdrawn in litres per 
minute, as well as for the product of the quantity in litres per minute and 
the temperature in degrees Celsius of the hot water withdrawn from the 
point of withdrawal, shall be at least when the points of withdrawal are 
used separately:

Measurement waiting time for hot tap water
Within 30 seconds after opening the hot water tap, a water temperature 
of 70% of the maximum temperature increase with a minimum of 45 °C 
must be reached at the tapping point. The waiting time does not apply 
to hot water connections for (dishwasher) washing machines and bath 
mixing faucets (without the possibility of showering).
The following conditions apply to the measurement of waiting times:

• Measure at least the amounts of hot water specified in the previous 
table, which are based on a working pressure of at least 100 kPa.

• The hot water system must be in operation / the boiler at temperature / 
the after heater must be switched on in such a way that at least a hot 
water temperature can be achieved at the tap point in accordance with 
the requirements in the NEN 1006 (

• Measure without perlators and water-saving showerheads.
• Take measurements after no hot water has been drawn off for at least 

30 minutes.
• Carry out a measurement in a heated house at design temperature.
• Measure the waiting time for each individual tap point.
• Do not carry out measurements on thermostatic mixing faucets.

FOOTNOTES

I. A carport is understood to mean a frost-free covered construction without 
walls, or a structural roof connected to a house and/or garage, both of such 
dimensions and location that it is suitable for stabling a passenger car under-
neath.

II. Molestation is defined as the description given in the text filed by the Dutch 
Association of Insurers on 2 November 1981 at the registry of the District Court 
of The Hague under number 136/1981. If this text is amended, the amended text 
shall apply to cases for which the certificate was issued on or after the date on 
which that text took effect.

III. Storm means wind with an average hourly speed of more than 14 m/s. iv

IV. Deliveries by third parties of heat and/or hot (tap) water (e.g. district heating) as 
well as heating and/or hot water installations (e.g. heat pumps, CHP installa-
tions) supplied and installed by third parties (e.g. energy companies) are not 
the responsibility of the Entrepreneur and are excluded from the Woningborg 
guarantee.

V. The installation of a heat emission system in any room is a matter between 
the parties; the presence of a heating system in a House/Private area and/or in 
a communal area is not a minimum requirement on the basis of the Buildings 
Decree and/or the Housing Guarantee and guarantee scheme.

VI. Where reference is made to ISSO publication 51, this refers to the version of this 
standard as it stands at the time three months before the date of application 
for the (environmental) permit obtained.  

VII. Apply security class A, unless it can be demonstrated that another security class 
is justified.

VIII. Does not apply to thermostatic valves.

IX. With regard to the hot water temperature, NEN 1006 states the following:
• The temperature at the mixing device or tap point in a domestic installation 

without circulation, when used in accordance with the design conditions, must 
be at least 55°C.

• The temperature at the mixing device or tapping point in a domestic installation 
with circulation and in a collective pipeline network, when used in accordance 
with the design conditions, must be at least 60°C. The temperature at the 
mixing device or tapping point in a domestic installation with circulation and 
in a collective pipeline network must be at least 60°C when used in accordance 
with the design conditions.

• In the case of domestic hot water supplies and domestic hot water systems with 
circulation, the temperature of the water in the return pipe(s) when used in 
accordance with the design conditions must be at least 60°C. The temperature 
of the water in the return pipe(s) must be at least 60°C. The temperature of the 
return pipes must be at least 60°C when used in accordance with the design 
conditions.

• In the case of two or more bathrooms, the above values for bath and shower 
also apply to the simultaneous use of a maximum of two taps for the bath and/
or shower facilities located in separate rooms, unless this is expressly excluded.
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7. VERZEKERINGEN

Op de dag van oplevering eindigt de bouwverzekering en wordt de 
koper risicodrager. Deze dient er dus voor te zorgen dat de betreffende 
woning vanaf die datum is verzekerd tegen schade. Algemene gebouw-
onderdelen, verkeersruimtes etc. worden verzekerd via de Vereniging 
Van Eigenaren (VVE).

8. DISCLAIMER & PRIVACYVERKLARING

8.1   disclaimer
Deze brochure met verkoopinformatie en technische omschrijvingen 
is met zorg samengesteld. Geen van de partijen in het bouwteam kan 
echter enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten, 
onjuistheden of onvolkomenheden m.b.t. de inhoud van deze brochure. 
Tevens zijn alle gegevens onder voorbehoud van eventuele wijzigingen 
die kunnen ontstaan bij overheden, nutsbedrijven, of wijzigingen van 
bouwtechnische aard.

De 3D weergaven van exterieurs en interieurs vormen slechts impres-
sies, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Meduon Participapies BV en de aannemer behouden het recht voor om 
voorafgaand en tijdens het bouwproces wijzigingen aan te brengen van 
architectonische of technische aard, indien deze noodzakelijk zijn en 
geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit en uiterlijk van het bouwpro-
ject. In geval van tussentijdse wijzigingen worden kopers vooraf geïnfor-
meerd. Het auteursrecht op dit document berust bij Meduon Participatie 
BV. Niets uit dit document mag zonder toestemming worden overgeno-
men, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.

8.2   privacyverklaring
Meduon Participaties BV gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens 
die voortkomen uit informatie-aanvragen en verkooptransacties voor 
Bilderdijkliving. Persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en niet 
langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het verlenen van diensten 
en/of leveren van (on)roerende goederen. Alle aan Meduon Participaties 
BV versterkte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behan-
deld. Zij die in opdracht van Meduon Participaties BV toegang hebben 
tot persoonsgegevens zijn verplicht tot strikte geheimhouding, behou-
dens voor zover zij door wet of regelgeving worden verplicht informatie 
te verschaffen. Persoonsgegevens worden nooit verkocht of voor com-
merciële doeleinden aan derden verstrekt.

9. CONTACTGEGEVENS

Ontwikkelaar
Meduon Participaties BV
Van Dijklaan 23
5581 WG Waalre
Tel. +31(0)40 21 40 636
E-mail: info@meduon.nl

Kopersbegeleiding
Miba Bouwmanagement BV
Albert van Cuijckstraat 16
5721 JP Asten
Tel. +31(0)493 690 184
E-mail: info@miba-asten.nl

Notaris
Notarishuys Veldhoven
Dorpstraat 158
5504 HM Veldhoven
Tel. +31(0)40 230 94 94
E-mail: info@notatisveldhoven.nl
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7. insurances

On the day of delivery, the building insurance ends, and the buyer beco-
mes at-risk. The buyer must therefore ensure that the house in question 
is insured against damage from that date. General building elements, 
traffic areas, etc. are insured through the Owners' Association (VVE).

8. DISCLAIMER & PRIVACY STATEMENT

8.1   disclaimer
This brochure with sales information and technical descriptions has been 
compiled with care. However, none of the parties in the construction 
team can accept any liability for any errors, inaccuracies or inadequa-
cies with regard to the contents of this brochure. All information is also 
subject to any changes that may be made by governments, utilities, or 
changes of a technical construction nature.

The 3D representations of exteriors and interiors are only impressions, 
from which no rights can be derived.

Meduon Participaties BV and the contractor reserve the right to make 
changes of an architectural or technical nature prior to and during the 
construction process, if these are necessary and do not affect the value, 
quality and appearance of the construction project. In case of interim 
changes, buyers will be informed in advance. The copyright on this docu-
ment rests with Meduon Participaties BV. No part of this document may 
be copied, reproduced or published without permission.

8.2   privacy statement
Meduon Participaties BV treats all personal data resulting from infor-
mation requests and sales transactions carefully for Bilderdijkliving. 
Personal data will be stored safely and will not be kept longer than is 
strictly necessary for the provision of services and/or the delivery of 
(un)movable goods. All personal data provided to Meduon Participaties 
BV will be treated confidentially. Those who have access to personal 
data on behalf of Meduon Participaties BV are obliged to maintain strict 
confidentiality, except insofar as they are obliged by law or regulation 
to provide information. Personal data will never be sold or provided to 
third parties for commercial purposes.

9. CONTACT details

Developer
Meduon Participaties BV
Van Dijklaan 23
5581 WG Waalre
Tel. +31(0)40 21 40 636
E-mail: info@meduon.nl

Buyer guidance
Miba Bouwmanagement BV
Albert van Cuijckstraat 16
5721 JP Asten
Tel. +31(0)493 690 184
E-mail: info@miba-asten.nl

Notary
Notarishuys Veldhoven
Dorpstraat 158
5504 HM Veldhoven
Tel. +31(0)40 230 94 94
E-mail: info@notatisveldhoven.nl
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Verkoopprocedure
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet 
uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van 
een bieding. Het doen van een bieding betekent niet automatisch dat u 
er rechten aan kunt ontlenen. Indien de vraagprijs wordt geboden, kan 
de verkoper beslissen dit bod wel of niet te aanvaarden. Cato Makelaars 
raadt geïnteresseerden aan een eigen NVM-makelaar in te schakelen 
voor professionele begeleiding bij bieding en aankoop.

Koopakte
Bij een tot stand gekomen koopovereenkomst zorgt Cato Makelaars 
voor opstelling van de koopakte conform NVM-model. Een waarborg-
som of bankgarantie van tenminste tien procent van de koopsom die 
wordt voldaan aan de notaris is daarin gebruikelijk. Voorbehouden kun-
nen alleen worden opgenomen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van 
financiering) indien deze uitdrukkelijk bij de bieding zijn vermeld.

Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde informatieplicht. De 
koper heeft een eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die van belang 
(kunnen) zijn. Als koper is het voor u ook zaak u te (laten) informeren 
over de financieringsmogelijkheden op basis van arbeidssituatie, inko-
men, leningen en andere persoonlijke verplichtingen. Wij raden u aan, 
voor het doen van bieding, degelijk onderzoek te (laten) verrichten, ook 
naar de algemene en specifieke aspecten van de woning. Nog beter is 
het om een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor de aankoopbege-
leiding.

Verkoopdocumentatie
Alle vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te 
goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwij-
kingen zijn (bijvoorbeeld in plattegronden, oppervlaktes en inhoud), dan 
kan men zich hierop niet beroepen. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, 
wordt inzake de juistheid van de inhoud van deze verkoopdocumentatie, 
noch door de ontwikkelaar/eigenaar noch door de verkopend makelaar, 
enige aansprakelijkheid aanvaard en kunnen er geen rechten aan wor-
den ontleend. De maten van de plattegronden kunnen afwijken aange-
zien de tekeningen soms verkleind weergegeven (moeten) worden.

Bedenktijd (Wet Koop Onroerende Zaken)
Als u een nieuwbouw woning koopt, hebt u zeven dagen bedenktijd. Ge-
durende deze periode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. 
De bedenktijd gaat in zodra de koper de door beide partijen getekende 
koopovereenkomst of een kopie daarvan krijgt overhandigd. 

ALGEMENE INFORMATIE

Hoe verder na de bezichtiging?
Niet alleen de ontwikkelaar/eigenaar van de woning maar ook wij zijn 
benieuwd naar uw reactie, en wij stellen het zeer op prijs als u ons bin-
nen enkele dagen uw bevindingen laat weten. Eventueel nemen we 
graag telefonisch contact met u op. Vindt u deze woning bij nader inzien 
toch minder geschikt voor u? Dan zijn we u graag anderszins van dienst 
en assisteren we u met alle plezier bij het zoeken naar een woning die 
compleet aan uw eisen voldoet. Wij nodigen u dan ook van harte uit 
voor een vrijblijvend en persoonlijk adviesgesprek.
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Sales procedure
All information provided by Cato Makelaars and the seller should be re-
garded exclusively as an invitation to submit a bid. Making a bid does not 
automatically mean that you can derive rights from it. If the asking price 
is offered, the seller may decide whether or not to accept this offer. Cato 
Makelaars advises interested parties to engage their own NVM realtor 
for professional guidance with bidding and purchase.

Deed of purchase
In the case of a purchase agreement that has been concluded, Cato 
Makelaars will draw up the deed of sale in accordance with the NVM 
model. A deposit or bank guarantee of at least ten percent of the pur-
chase price paid to the civil-law notary is customary. Reservations can 
only be included (for example to obtain financing) if these are explicitly 
mentioned in the offer.

Obligation to investigate
The seller of the property has a so-called information obligation. The 
buyer has his own duty to investigate all matters that (may) be of im-
portance. As a buyer, it is also important for you to be informed about 
the financing possibilities based on employment situation, income, loans 
and other personal obligations. Before submitting a bid, we advise you 
to have a thorough investigation carried out, including into the general 
and specific aspects of the home. It is even better to use your own NVM 
realtor for purchase support.

Sales documentation
All information provided is given by us to the best of our knowledge and 
belief and in good faith. Should later appear that there are deviations 
(for example in maps, surfaces and contents), this cannot be invoked. Al-
though care has been taken, neither the developer/owner nor the selling 
realtor accepts any liability for the accuracy of the contents of this sales 
documentation and no rights can be derived from it. The dimensions 
of the floor plans may vary, as the drawings may sometimes have to be 
reduced in size.

Reflection	period	(Real	Estate	Purchase	Act)
When you buy a new built property, you have seven days to think about 
it. During this period, you can still cancel the contract. The cooling-off pe-
riod starts as soon as the buyer receives the purchase agreement signed 
by both parties or a copy thereof. 

GENERAL INFORMATION

After the visit?
Not only the developer/owner of the property but also we are curious 
about your reaction, and we would appreciate it if you let us know your 
findings within a few days. If necessary, we will be happy to contact you 
by telephone. On closer inspection, do you find this house less suitable 
for you? Then we would be happy to be of service to you in any other 
way and will gladly assist you in your search for a property that com-
pletely meets your requirements. We would therefore like to invite you 
for a free and personal consultation.
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Ons motto ‘Van goeden huize, voor goede huizen en monumen-
ten’ staat voor onze frisse en bevlogen NVM full service make-
laardij in onroerend goed. Onze verkoopportefeuille omvat louter 
woningen, appartementen en monumenten van hoog niveau. Wij 
zijn proactief in verkoop en marketing, en onze kennis en kunde 
zijn gebaseerd op ruim twintig jaar ervaring in de wijde regio.

Ons team bestaat uit nauw samenwerkende professionals, met 
eigen specialismes en netwerken die de verkoop en marketing van 
uw object(en) een boost geven. Wij voegen nog meer kwaliteit 
aan hoogwaardige aanbod toe, door resultaatgerichte diensten 
als professionele styling, (drone-)tv, fotografie en illustraties.

Door specialismen en specialisten te bundelen, leveren wij opmer-
kelijke resultaten bij het vermarkten van goed onroerend goed. 
Wij zijn gespecialiseerd in de aan- en verkoop van rijks- en gemeen-
telijke monumenten en historische panden dankzij uitgebreide 
studie en interesse in cultureel erfgoed.

Natuurlijk bent u druk met werk, gezin, familie, sociale netwerken, 
andere liefhebberijen en bezigheden; dat begrijpen wij maar al te 
goed. Daarom ontzorgen wij u graag, door u optimaal te begelei-
den bij de aan- en verkoop van een goed huis.

We komen naar u toe en ontvangen u van harte in ons gemakkelijk 
bereikbare kantoor. U vindt ons eenvoudig via afslag 31 (Veldho-
ven - Meerhoven) van de randweg N2 (parallel aan de A2) aan de 
Beemdstraat 5 te Eindhoven, met volop en gratis parkeergelegen-
heid.

WAAROM CATO MAKELAARS?

OPENINGSTIJDEN

Ons kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 
uur. Mocht het u doordeweeks niet schikken, dan zijn wij graag be-
reid om een afspraak met u te maken om u op zaterdag of zondag 
te woord te staan.

1.

2.

3.

4.

5.
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Our motto 'Van goeden huize, voor goede huizen en monument-
en' (of pedigree, for good houses and monuments) stands for 
our fresh and enthusiastic NVM full service real estate agency. 
Our sales portfolio comprises only high-end homes, apartments 
and monuments. We are proactive in sales and marketing, and 
our knowledge and skills are based on more than twenty years of 
experience in the wider region.

Our team consists of professionals working closely together, 
with their own specialisms and networks that boost the sales and 
marketing of your property(s). We add even more quality to our 
high-quality offering, through result-oriented services such as pro-
fessional styling, (drone) TV, photography and illustrations.

By combining specialisms and specialists, we deliver remarkable 
results in the marketing of good real estate. We specialize in the 
purchase and sale of national and municipal monuments and 
historic buildings thanks to extensive study and interest in cultural 
heritage.

Of course, you are busy with work, family, social networks, other 
hobbies and activities; we understand that all too well. That is why 
we are happy to relieve you of all your worries by providing you 
with the best possible support when buying and selling a good 
house.

We come to you and welcome you in our easily accessible office. 
You can find us via exit 31 (Veldhoven - Meerhoven) of the N2 ring 
road (parallel to the A2) at Beemdstraat 5 in Eindhoven, with plen-
ty of free parking.

THEREFORE, CATO BROKERS

OPENING HOURS

Our office is open on working days from 9 am to 5.30 pm. If it does 
not suit you during the week, we are happy to make an appoint-
ment with you on Saturday or Sunday.

1.

2.

3.

4.

5.
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Beemdstraat 5       T 040 29 00 620

5653 ma Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


