
WONINGTYPE BEATRIX
STATIGE WATERWONINGEN IN  

DRIE BOUWLAGEN MET UITZICHT 

OP DE ‘WADDENSINGEL’

VERKOOPPRESENTATIE FEBRUARI 2017 

10 Waterwoningen  |   FASE 7&8
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VOORWOORD

Na de succesvolle verkoop van de eerste 9 Waterwoningen 

bieden wij u hierbij met veel plezier de verkoopbrochure 

aan van de laatste 10 Waterwoningen type ‘Beatrix’. 

Deze woningen zijn gelegen aan de circa 30 meter brede 

Waddensingel in fase 7&8 van de Broeckgouw. 

De gemeente Edam-Volendam heeft in deze fase eerder 

118 woningen verkocht, die grotendeels  opgeleverd zijn of in 

aanbouw zijn genomen. Om wederom een schaalvoordeel en 

efficiënt ontwikkelproces te realiseren, zijn de Waterwoningen 

gelijktijdig  aanbesteed met de woningen in deelplan 

Keetzijde. Hierdoor is een gunstig aanbestedingsresultaat 

behaald. De VON-prijzen die wij u nu presenteren vallen 

binnen de bandbreedte van VON-richtprijzen zoals die tijdens 

de informatiemarkt zijn gepresenteerd. 

De statige Waterwoningen ‘Beatrix’, in drie bouwlagen, zijn 

een ontwerp van VFO Architects | Urban design b.v. uit 

Eindhoven. VFO Architects heeft eerder de Watervilla’s en 

de Carré woningen in fase 2 ontworpen. De aansprekende 

Waterwoningen komen voort uit de bijzondere architectuur 

en de ligging aan de centrale watergang van de Broeckgouw. 

Deze singel bepaalt sterk de stedenbouwkundige ruimte en 

geeft allure aan deze woonplek. Een unieke woning op een 

unieke plek vormt het vertrekpunt van het ontwerp.  

's Zomers én 's winters de voordelen van wonen aan en zicht 

op het water en allemaal met de achtertuin gelegen op het 

westen. 

Het woningtype ‘Beatrix’ overtreft met haar eigenschappen 

de standaard starterwoning en beschikt over verschillende 

uitbouwopties en indelingsvarianten om het woongenot 

verder te vergroten. In de standaard bieden deze woningen 

al ruim woongenot met een beukmaat van 6 meter breed, 

een grote achtertuin op het westen met een berging, een 

‘voorstraat’ én dakterras met uitzicht over de Waddensingel. 

De hoekwoningen vallen in het luxe segment en hebben een 

grotere kavel met bovendien een ruime erker en standaard 

de uitbouw van de 3e bouwlaag. 

In deze brochure bieden wij u een korte impressie van de 

woningen. Gelijktijdig is verdere verkoopinformatie digitaal 

beschikbaar gesteld (lees verderop in deze brochure meer 

over de ‘woningconfigurator’) via de website 

www.debroeckgouw.nl. Deze brochure is met zorg 

samengesteld aan de hand van gegevens die zijn verstrekt 

door de architect, adviseurs van dit plan en de gemeente.  

De ontwikkeling van een nieuwbouwproject is een 

voortdurend proces waarin een steeds verdere verfijning 

en bijstelling van het ontwerp van de woning en omgeving 

plaatsvindt. De voorliggende brochure bevat daarom 

impressies van zowel de woningen als de omgeving. Deze 

informatie kan op onderdelen afwijken van de werkelijkheid, 

waardoor aan de impressies in deze brochure en op de 

website geen rechten zijn te ontlenen. Voor de volledige 

informatie verwijzen wij u naar de concept contractstukken. 

De concept contractstukken, waaronder de voorlopige 

verkooptekeningen, technische omschrijving en 

aannemingsovereenkomst, kunt u vinden op 

www.debroeckgouw.nl. 

De nu aangeboden 10 Waterwoningen zijn de laatste van 

het type Waterwoning 'Beatrix'. Het verkoopproces wordt in 

opdracht van de gemeente begeleid door Steur Makelaars en 

nemassdeboer Makelaardij.

Wij wensen u heel veel plezier met het maken van uw keuze.

Het college van Burgemeester en Wethouders

van Edam-Volendam
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Beste woningzoekende(n),

 

Zoals beloofd werkt de gemeente Edam-Volendam volop 

verder aan weer een nieuw gedeelte van de Broeckgouw. 

Voorliggend plan met Waterwoningen vormt de bekroning 

op fase 7&8. De ontworpen woningen mogen er zijn! 

Vol trots presenteren wij deze royale woningen van hoge 

kwaliteit en met unieke ligging. 

Gelet op de nog steeds historisch lage hypotheekrente 

en de goede prijs-kwaliteitverhouding, is dit wellicht hét 

moment om te kiezen voor een woning.  

Samen met de architect heeft de gemeente gewerkt aan de 

ontwikkeling van 19 prachtige woningen, waarvan er 15 in 

het startersegment vallen en 4 in het luxe segment. Deze 

19 woningen zijn in twee fases in verkoop gebracht, zodat 

de aannemer bij voldoende verkoop zo snel mogelijk kan 

starten met bouwen. De Bouwcombinatie Volendam, dat 

bestaat uit Aannemingsbedrijf C. Koning BV en Bouw- en 

Aannemingsbedrijf Lokhorst BV, zal de woningen gaan 

bouwen. 

Naast deze verkoopbrochure, presenteren wij de 

verkooppromotie nu ook meer interactief via de 

‘woningconfigurator’ (zie pagina 10). 

Wij wensen u veel succes en plezier met het bestuderen 

 BETROKKEN PARTIJEN

ROYAAL WONEN AAN HET WATER
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Opdrachtgever 

Gemeente Edam-Volendam

Postbus 180

1130 AD Volendam

Telefoon: 14 0299

Fax: 0299-368024

» www.edam-volendam.nl 

Planbegeleiding

Royal HaskoningDHV

» www.royalhaskoningdhv.com

Buro Beeld BV

» www.beeld.nl

 

Stedenbouwkundig ontwerper

Kuiper compagnons

» www.kuiper.nl

Architect

VFO Architects | Urban design b.v.

» www.vfo-arch.nl

Aannemer

Koning Bouw Volendam

» www.koningbouw.nl

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling

www.lokhorst.nl

Makelaars

nemassdeboer

Julianaweg 208 B 

1131 DL Volendam

Telefoon: 0299-200999

» www.nemassdeboer.nl

Steur makelaars

Julianaweg 73

1131 DG Volendam

Telefoon: 0299-363634

» www.steur.nl 

KuiperCompagnons

van deze woningen en de verschillende mogelijkheden! 

Wij zijn ervan overtuigd dat er voor u een geschikte woning 

bij zit en hopen natuurlijk dat u bij de keuzeavond een 

keuze kunt maken. 

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Wethouder RO, Albert Koning
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De ontwikkeling van de Broeckgouw vordert gestaag. Circa 

700 woningen en kavels zijn reeds verkocht en voor een 

groot deel opgeleverd en bewoond. In een vroeg stadium is 

de supermarkt geopend, is de nieuwe basisschool in gebruik 

genomen en is het Centrum voor Jeugd en Gezin naar de 

wijk verhuisd. De Broeckgouw krijgt langzaam maar zeker 

haar eigen gezicht, nu ook de openbare ruimte voor een 

groot deel is aangelegd en de centrale watergang voor een 

deel is gegraven. 

ONTWIKKELING FASE 7&8

De wijk is ruim van opzet en er wordt rekening gehouden 

met een ruime parkeernorm van 1,8 parkeerplaatsen per 

woning. In het plan is veel aandacht besteed aan het zoeken 

naar mogelijkheden om dit grote aantal (geparkeerde) 

auto’s niet onnodig bepalend te laten zijn voor het beeld 

van de openbare ruimte. Het groene binnengebied in fase 

7&8 blijft daardoor autovrij. 

Bewoners en bezoekers van de woningen in fase 7&8 kunnen 

parkeren langs de buitenrand op de langsparkeerplaatsen 

of de openbaar toegankelijke parkeerhoven op maaiveld 

tussen de woningblokken. Omdat sprake is van een jonge 

wijk, wordt ruimschoots voorzien in speeltoestellen en veilige 

verkeersvoorzieningen.

Fase 7&8 van de Broeckgouw bevindt zich ten noorden van fase 2 en wordt begrensd door een 

oost-west lopende verbinding voor langzaam verkeer. Ten westen is het natuurpark aangelegd dat 

achter de reeds gerealiseerde vrije kavels ligt. Dit natuurpark bestaat uit flora en fauna die zich op 

natuurlijke wijze zullen ontwikkelen. In het natuurpark is bovendien volop ruimte gecreëerd voor 

kinderen om te kunnen spelen met zand, water en op avontuurlijke speeltoestellen van natuur-

lijke materialen. Het natuurpark loopt over in de dijkzone die rondom de Broeckgouw loopt. Deze 

natuurlijke dijkzone vormt aan de noordzijde van fase 7&8 de overgang naar het Markermeer. 

Aan deze dijkzone is het eerste gedeelte van de bouwstrook met vrije kavels reeds in ontwikkeling 

genomen en een ‘wooneiland’ volgt. Aan de oostzijde van fase 7&8 ligt de circa 30 meter brede 

Waddensingel; de centrale watergang van de Broeckgouw. Aan de overzijde van deze watergang 

volgt de laatste fase; fase 9&10 van de Broeckgouw. EEN 
UNIEKE WONING OP EEN UNIEKE 
PLEK

98

FASE 7&8;  EEN OVERZICHT
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Uiteraard is deze informatie géén contractinformatie; 

daarvoor kunt u de concept contractstukken op www.

debroeckgouw.nl raadplegen, waaronder de technische 

omschrijving en de verkooptekeningen.

FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN

Indien u een woning op het oog heeft, is het belangrijk dat u 

spoedig inzicht verkrijgt in uw financiële mogelijkheden. Wij 

adviseren u zich reeds nu te oriënteren op het verkrijgen van 

een hypotheek. 

Voor het ontvangen van een originele ondertekende offerte 

van uw geldverstrekker, moet u met enige tijd rekening 

houden. Indien u meerwerkopties wilt meefinancieren, 

moeten deze ook in de offerte zijn opgenomen. Voor 

het aanvragen van een hypotheek heeft u in ieder geval 

nodig: uw loonstrook en/of de jaaropgave van het salaris 

indien u in dienst bij een bedrijf bent, de jaarcijfers over 

de laatste 3 jaren als u zelfstandig ondernemer bent, een 

legitimatiebewijs en overige financiële verplichtingen (zoals: 

leningen, levensverzekeringen, pensioen, et cetera). 

Wij willen graag benadrukken dat het van groot belang is reeds 

vóór uw woningkeuze na te gaan wat uw leencapaciteit is, 

zodat u een juiste woningkeuze kunt maken en na uw keuze 

snel definitieve afspraken kunt maken met de aannemer. 

Voor de definitieve offerte van uw geldverstrekker heeft u een 

ondertekende koop- en aannemingsovereenkomst nodig. De 

concept versies vindt u op www.debroeckgouw.nl. 

CONTRACTONDERTEKENING

Na het maken van uw keuze tijdens de keuzeavond, 

geeft u uw contactgegevens door aan de aanwezige 

verkoopmakelaars. Zij maken kort daarna een afspraak 

om de contracten te ondertekenen. Op de keuzeavond 

zelf krijgt u een informatiepakket mee met onder 

andere verkooptekeningen en het concept-contract. 

Na ondertekening van de overeenkomsten dient u de 

waarborgsom (zie concept koopovereenkomst) binnen 

3 weken te voldoen. Het is ook mogelijk in plaats van 

een waarborgsom bankgarantie te verstrekken. Aan het 

verstrekken van een bankgarantie zijn echter kosten 

verbonden.

De bouwaannemer zal u uitnodigen voor het doornemen 

van de kopers- keuzeopties. De gekozen standaardopties, 

aanpassingen en wijzigingen op basis van stelposten en 

verdere individuele wensen worden verder uitgewerkt door  

de kopersbegeleiding van de bouwaannemer.

Voor vragen over de koop- en aannemingsovereenkomst 

kunt u terecht bij de makelaars: nemassdeboer Makelaardij 

of Steur Makelaars. De bouwvoorbereiding per deelplan start 

zodra 90% van een deelplan is verkocht. 

AANMELDING EN TOEWIJZINGSBELEID

In oktober 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met een 

actualisatie van het verkoop- en toewijzingsbeleid. Dit heeft 

consequenties gehad voor onder andere de categorieën 

woningenzoekenden, de indeling van woningen in het 

starter- en luxe segment en de wijze van aanmelden. Het 

aanmelden voor een keuzeavond verloopt digitaal, waarvoor 

u uw DigiD nodig heeft. Op www.debroeckgouw.nl vindt u de 

link naar het digitale aanmeldformulier voor de verschillende 

keuzeavonden. 

Onder voorbehoud zijn de volgende keuzemomenten 

georganiseerd. 

•  Dinsdag 28 maart 2017  
Keuzeavond Waterwoningen – luxe woningen (loting)

•  Dinsdag 28 maart 2017  
Keuzeavond Waterwoningen – starterwoningen

•  Donderdag 30 maart 2017 
Keuzeavond Keetzijde – luxe woningen (loting)

•  Donderdag 30 maart 2017 
Keuzeavond Keetzijde – starterwoningen 

Een uitgebreide procesbeschrijving omtrent de aanmelding 

en deelname voor een keuzeavond / keuzeavonden treft u 

op www.debroeckgouw.nl/meer-informatie-waterwoningen. 

Let op: het is mogelijk uzelf aan te melden voor meerdere 

keuzemomenten. 

STEL UW EIGEN WONING SAMEN

De informatie in deze brochure betreffen impressies om 

u een eerste indruk te geven van het verkoopaanbod. 

De verkooppromotie is tevens uitgebreid opgenomen 

op de website www.debroeckgouw.nl/woonconfigurator-

waterwoningen. Voor iedere in verkoop zijnde woning is een 

‘woningconfigurator’ beschikbaar. Hier treft u niet alleen 

een weergave van de basiswoning met gevelimpressies en 

een indicatie van de indeling per etage, tevens kunt u de 

woning op een interactieve manier verder vormgeven met 

de standaard keuzeopties, zoals uitbouwen, dakkapellen en 

indelingsvarianten. Als u een van de standaard keuzeopties 

kiest, ziet u direct wat de prijsconsequenties zijn en hoe de 

woning en de plattegrond wijzigen. 

CHECKLIST

    Sta ik ingeschreven als woningzoekende bij de 

gemeente?

  Aanmelden voor keuzeavond

  Overleg/keuze van financieel adviseur

  Keuze maken op keuzeavond

  Afspraak maken met makelaar

 Koopovereenkomst tekenen

  Aannemingsovereenkomst tekenen

   Opties bespreken met de kopersbegeleiding van 

de bouwaannemer

   Hypotheekoffertes aanvragen: 

Let op benodigde informatie!

    Waarborgsom binnen 3 weken na 

ondertekening betalen

  Hypotheek- en leveringsakte tekenen

HOE KOOP IK EEN WONING? Bouwmarkten

7 en 9 februari 2017 3 maart 2017

Sluitingsdatum
aanmelding

Keuzeavonden luxe
en startwoningen

Prognose start bouw
(onder voorbehoud)

28 en 30 maart 2017 oktober 2017

10
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KAVELNR. WONINGTYPE BEUKMAAT GBO KAVELOPP. VON PRIJS
   IN M2* IN M2 INCL. ACHTERPAD

124 Beatrix III 6,0 147 221 € 329.000
125 Beatrix I 6,0 136 154 € 270.000
126 Beatrix II 6,0 136 148 € 266.000
127 Beatrix II 6,0 136 140 € 260.500
128 Beatrix I 6,0 136 139 € 260.000
129 Beatrix I 6,0 136 139 € 260.000
130 Beatrix I 6,0 136 139 € 260.000
131 Beatrix II 6,0 136 139 € 260.000
166 Beatrix I 6,0 136 139 € 260.000
132 Beatrix III 6,0 147 196 € 311.500

 VON-PRIJZEN BEATRIX

VERVOLGSTAPPEN NA HET KIEZEN 
VAN EEN WONING

VERKOOPBEGELEIDING, MEERWERKOPTIES 
EN KOPERSWENSEN 

Na ondertekening van de koop- en 

aannemingsovereenkomst bij de makelaar, wordt u 

gedurende het gehele bouwproces verder begeleid en 

geïnformeerd door de aannemer. In de volgorde van het 

uitvoeringsproces – de zogenoemde ´bouwstroom´ - 

wordt u door de aannemer uitgenodigd om de individuele 

koperswensen kenbaar te maken. 

De standaardopties, welke op de website en in de 

woningconfigurator zijn gepresenteerd, zijn onder 

concurrentie aanbesteed en daarmee van een vaste prijs 

voorzien. Indien er een afwijkende optie wordt verlangd, dient 

dit met de aannemer te worden overlegd en afgeprijsd en na 

akkoord te worden vastgelegd. 

Meerwerkopties worden voor rekening van de koper 

uitgevoerd en kunnen de opleveringstermijn verlengen. De 

niet-standaard opties zijn alleen mogelijk zolang deze de 

voortgang op de bouwplaats niet vertragen en niet in strijd 

zijn met de geldende regelgeving. 

De aannemer toetst de individuele koperswensen en 

verstrekt u vervolgens een offerte. Deze offerte, zo 

nodig toegelicht met een tekening, dient u na akkoord te 

ondertekenen en te retourneren. Teneinde het bouwproces 

niet te stagneren, zal de aannemer hiervoor in de offerte een 

uiterste datum voor ondertekening opnemen. 

Bij woningen die verkocht worden na de start van de bouw 

en/of nadat de sluitingsdatum gepasseerd is, behoudt de 

aannemer zich het recht voor het meerwerk, afhankelijk 

van de stand van de bouw en de voorbereiding, al dan 

niet te accepteren. Indien meerwerk overeengekomen 

wordt, dan geldt de betalingsregeling zoals vermeld in de 

aannemingsovereenkomst. 

Voor de verschillende woningen zijn diverse opties mogelijk. 

Kijk op www.debroeckgouw.nl, daar vindt u de (standaard)

opties per woningtype en de concept verkooptekeningen. 

Voor een aantal onderdelen (tegelwerk, sanitair, etc.) zal de 

aannemer u adviseren een showroom te bezoeken. Voor 

deze onderdelen ontvangt u eveneens een offerte, welke u 

tijdig na goedkeuring dient te ondertekenen. 

BEGELEIDING TIJDENS HET BOUWPROCES 

Gedurende de uitvoering wordt een tweetal kijkdagen 

georganiseerd. De eerste wanneer de trappen in de woning 

zijn geplaatst, zodat ook de bovenverdieping bezocht kan 

worden en de tweede wanneer de binnenwanden staan, 

zodat diverse zaken ingemeten kunnen worden. 

Vooruitlopend op de oplevering verzorgt de aannemer de 

aanvraag van de nutsaansluitingen (gas, water, elektra en 

CAI). Uw energieleverancier kiest u zelf. Dit dient u tijdig te 

regelen, zodat u op tijd over gas en elektra kunt beschikken. 

De aannemer kan u hier verder over informeren. 

Voorafgaand aan de finale oplevering wordt u uitgenodigd 

voor een vooroplevering, zodat de eventueel geconstateerde 

onvolkomenheden kunnen worden verholpen. Uiterlijk 3 

weken voor de oplevering ontvangt u van de aannemer een 

uitnodiging voor het moment van oplevering, samen met de 

factuur voor de laatste termijn, die u voor de oplevering dient 

te hebben voldaan.

N

12 *Excl. berging/garage
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VOORGEVEL

KOPERSKEUZE OPTIES, WAARONDER:

• Uitbouw achterzijde over gehele breedte 2,5 m

• Uitbouw bijkeuken achterzijde

• Uitbouw keuken achterzijde

• Uitbouw keuken + bijkeuken

• Verschillende indelingsvarianten

• Schuifpui

ALGEMENE INFORMATIE

• Architect VFO Architects | Urban design b.v. 

• Beukmaat 6.0 m

• GBO 147 m2

• Kavelopp. vanaf 196 m2

• VON prijs vanaf € 311.500 

• Standaard zij-erker

PLATTEGRO
N

D BEGAN
E GRO

N
D

pagina 4/8

bouw
num

m
er: 124  |  w

oningtype: Beatrix III  |  naam
: Jack Roskam

  |  referentienum
m

er: 168  |  datum
: 24-01-2017

8.84m

3.24m5.45m

5.14m3.70m

5.70m

2.20m
3.40m

2.75m

1.06m

PLATTEGRO
N

D TW
EEDE VERDIEPIN

G
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bouw
num

m
er: 115  |  w

oningtype: X2Ksp  |  naam
: Rene  |  referentienum

m
er: 14  |  datum

: 27-06-2016

2.29m
3.31m

6.29m

1.64m1.50m2.90m

2.68m

2.66m

0.62m

ACHTERGEVEL

PLATTEGROND
TWEEDE VERDIEPING

 LUXE SEGMENT TYPE BEATRIX I I I 

1716

PLATTEGRO
N

D EERSTE VERDIEPIN
G
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bouw
num

m
er: 115  |  w

oningtype: X2Ksp  |  naam
: Rene  |  referentienum

m
er: 14  |  datum

: 27-06-2016

4.42m4.32m

2.92m
2.68m

2.30m

3.24m

3.30m

2.90m2.45m

PLATTEGROND 
BEGANE GROND

PLATTEGROND
EERSTE VERDIEPING

Stel uw
woning samen op:www.debroeckgouw.nl/ woonconfigurator-waterwoningen
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VOORGEVEL BEATRIX I VOORGEVEL BEATRIX I I

KOPERSKEUZE OPTIES, WAARONDER:

• Uitbouw achterzijde over gehele breedte 2,5 m

• Uitbouw bijkeuken achterzijde

• Uitbouw keuken acherzijde

• Uitbouw keuken + bijkeuken

• Verschillende indelingsvarianten

• Schuifpui

ALGEMENE INFORMATIE

• Architect VFO Architects | Urban design b.v. 

• Beukmaat 6.0 m

• GBO 136 m2

• Kavelopp. vanaf 139 m2

• VON prijs vanaf € 260.000 

• Achtertuin op het westen

ACHTERGEVEL

 STARTERSEGMENT TYPE BEATRIX I  EN I I

PLATTEGRO
N

D BEGAN
E GRO

N
D
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bouw
num

m
er: 116  |  w

oningtype: X2  |  naam
: Rene  |  referentienum

m
er: 14  |  datum

: 27-06-2016

8.84m

3.24m5.45m

5.14m3.70m

5.70m

2.20m
3.40m

PLATTEGRO
N

D EERSTE VERDIEPIN
G
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bouw
num

m
er: 116  |  w

oningtype: X2  |  naam
: Rene  |  referentienum

m
er: 14  |  datum

: 27-06-2016

4.42m4.32m
2.92m

2.68m

2.30m
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 TECHNISCHE INFORMATIE

Dit gedeelte van de verkoopbrochure is de zogenoemde technische 

omschrijving. Hier vindt u in beknopte vorm alle technische informatie 

over uw woning. De definitieve technische omschrijving per deelplan 

zal via onze website www.debroeckgouw.nl beschikbaar worden gesteld. 

Deze technische omschrijving is verdeeld in 2 hoofdstukken; een 

technisch deel en een algemeen deel met de voorwaarden die van 

belang zijn bij de aankoop van uw woning.

  

ALGEMEEN

De woonomgeving buiten de uitgeefbare grond, zoals de wegen, 

openbare parkeerplaatsen, voetpaden, bomen en beplanting, worden 

aangelegd in opdracht van de gemeente Edam-Volendam. 

PEIL

De bovenkant van de afgewerkt begane grondvloer is het vloerpeil 

van de woning. Ten opzichte van dit vloerpeil worden alle overige 

hoogtematen in de woning en het omliggende terrein uitgezet.

GRONDWERK

Hiertoe behoren alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen en 

aanvullingen binnen de erfgrens. Daar waar een kruipruimte aanwezig 

is, wordt deze afgewerkt met zand. De tuinen worden opgehoogd met 

beteelbare aarde.

RIOLERING

De riolering wordt uitgevoerd in een gescheiden systeem voor regen- 

en vuilwater. Dit houdt in dat het regenwater en het huishoudelijk 

afvalwater volgens de plaatselijke gemeentelijke voorschriften op 

afzonderlijke rioleringen wordt aangesloten. 

BESTRATING

Het straatwerk aan de voor- en achterzijde van de woning wordt 

uitgevoerd in staptegels

TUININRICHTING

De woningen worden overeenkomstig de tekeningen voorzien van een 

tuinmuur op de erfafscheiding met het openbaar gebied. Afhankelijk 

van het woningtype en locatie is dit een gemetselde tuinmuur en/

of hekwerk een en ander zoals op tekening - bij de contractstukken 

beschikbaar - aangegeven. Op de erfafscheiding tussen de woningen 

onderling wordt geen erfafscheiding aangebracht. 

FUNDERINGEN

Voor de woningen en de bergingen worden gewapende betonnen 

heipalen met daarop een raster van gewapende betonnen 

funderingsbalken aangebracht. 

BETONNEN VLOERCONSTRUCTIES

De begane grondvloeren van de woningen worden uitgevoerd als een 

geïsoleerde systeemvloer. Daar waar van toepassing is in de begane 

grondvloer een kruipluik opgenomen. De verdiepingsvloeren worden 

uitgevoerd in beton. De vloeren van de woningen worden afgewerkt 

met een dekvloer.

WANDCONSTRUCTIES EN METSELWERK

De gemetselde buitengevels van de woningen worden uitgevoerd 

in baksteen, zogenaamd ‘schoon metselwerk’. De draagconstructie 

van de woningen bestaat uit gelijmde ankerloze kalkzandstenen 

bouwmuren. Het binnenspouwblad van de voor- en achtergevel 

wordt uitgevoerd in kalkzandsteen. De binnenwanden op de begane 

grond en verdiepingen worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De 

buitengevels zijn geïsoleerd. Sommige delen zullen worden voorzien 

van geveltimmerwerk.

DAKEN

De dakvloeren worden uitgevoerd als zelfdragende gewapende 

betonvloer (breedplaatvloeren), bepaald volgens berekeningen 

constructeur. Deze dakvloeren worden voorzien van een isolatielaag 

onder afschot met een dakbedekking. De dakranden worden voorzien 

van een deklijst met kraal.

METAALCONSTRUCTIES

Daar waar nodig zullen in de woning stalen draagconstructies 

meegenomen worden. Ter ondersteuning van het metselwerk worden 

daar waar nodig boven de kozijnopeningen gecoate stalen lateien 

aangebracht. 

GEVELKOZIJNEN

De gevelkozijnen worden uitgevoerd in hardhout. Indien aangegeven 

op tekening worden de kozijnen aan de onderzijde voorzien van 

betonnen raamdorpels (waterslag). De raamkozijnen worden aan de 

binnenzijde voorzien van een vensterbank, m.u.v. de badkamer. Alle 

kozijnen worden in het werk afgeschilderd.

HANG- EN SLUITWERK

De kwaliteit van het hang- en sluitwerk wordt, daar waar nodig, 

inbraakvertragend uitgevoerd. Alle ramen en deuren worden 

afgehangen met de nodige afdichtingsprofielen. De te openen ramen 

en deuren worden voorzien van standaard beslag. De buitendeuren van 

de woningen worden uitgevoerd met gelijk sluitende cilindersloten en 

zijn met één sleutel te bedienen.

BINNENDEURKOZIJNEN EN BINNENDEUREN

Er worden plaatstalen afgelakte binnendeurkozijnen met bovenlicht 

toegepast. De binnendeuren worden uitgevoerd als fabrieksmatig 

afgelakte dichte opdekdeuren. Al het hang- en sluitwerk is standaard. 

Stofdorpels worden niet toegepast met uitzondering van het toilet 

en de badkamer. Hier worden kunststenen dorpels aangebracht. De 

meterkast wordt prefab uitgevoerd.

TRAPPEN EN HEKWERKEN

De binnentrappen worden uitgevoerd in vurenhout. De trap van de 

begane grond naar de eerste verdieping wordt dicht uitgevoerd. De trap 

naar de tweede verdieping is een open trap. Langs de vrije zijde van 

het trapgat wordt een houten spijlenhek aangebracht. De trapbomen 

en hekwerken worden in het werk afgeschilderd. Het loopvlak en de 

stootborden worden voorzien van een grondlaag dekkende beits. 

BEGLAZING

In alle buitengevelkozijnen, -ramen en –deuren van de woning wordt 

isolerende beglazing toegepast.

WANDAFWERKING

Alle binnenwanden van de woningen worden behanggereed 

opgeleverd, met uitzondering van de wanden in de meterkast, trapkast 

en de wanden in toilet- en badkamer. De wanden in het toilet worden 

tot een hoogte van ca. 1,20 meter betegeld. De wanden in de 

badkamer tot een hoogte van ca. 1,80 meter met uitzondering van de 

douchehoek, hier wordt tot een hoogte van ca. 2,10 meter betegeld. 

Boven al het tegelwerk worden de wanden voorzien van spuitpleister. 

Er worden geen plinten aangebracht in de woningen.

VLOERAFWERKING

Op de vloeren in de woningen komt een afwerkvloer, met uitzondering 

van de ruimte achter de knieschotten en de meterkast, hier komt geen 

afwerkvloer. Het toilet en de badkamer worden betegeld.

PLAFONDAFWERKING

De betonnen plafonds van de woningen worden, met uitzondering van 

de meterkast, voorzien van structuur spuitwerk.

KEUKEN

De woningen worden zonder keuken opgeleverd. De 

installatievoorzieningen voor gas, water en elektra worden standaard 

aangebracht. De rioolafvoer en waterleiding worden circa 10 cm. boven 

de vloer afgedopt.

SANITAIR

De ruimten worden standaard aangeboden met wit basis sanitair.

VERWARMINGSINSTALLATIE EN WARMWATERVOORZIENING

De verwarmingsketel wordt uitgevoerd als een combiketel, eventueel in 

combinatie met een aanvullende voorziening om te kunnen voldoen 

aan de wettelijke voorschriften. De installatie wordt geregeld middels 

een kamerthermostaat in de woonkamer.

VENTILATIE

De woningen worden geventileerd middels een mechanische afvoer en 

een natuurlijke toevoer middels roosters in de gevelkozijnen. 

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

De woningen worden voorzien van een complete elektrotechnische 

installatie die voldoet aan de voorschriften van het energiebedrijf en de 

geldende norm.

TELECOMMUNICATIE

In de meterkast komt een voorziening voor een toekomstige 

telefoonaansluiting. Vanaf de meterkast worden diverse loze leidingen 

door de woning opgenomen ten behoeve van de telefoonaansluiting.

CENTRALE ANTENNE INSTALLATIE

In de meterkast komt een voorziening voor de aansluiting op de 

centrale antenne installatie (CAI). Vanaf de meterkast worden meerdere 

loze leidingen aangelegd ten behoeve van de CAI-aansluiting.

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOPWONINGEN

DEEL 1 

GARANTIES

Voor onze woningen wordt door de aannemer een 

Woningborggarantie afgegeven. Deze Woningborggarantie 

waarborgt de volledige bouw en de afbouw van de woning door 

de aannemer. Bij de aannemingsovereenkomst zijn de hierop 

betrokken contractdocumenten bijgesloten, welke u voordien worden 

overhandigd.

NUTSVOORZIENINGEN

De woningen worden aangesloten op de nutsinfrastuctuur, voor zowel 

gas, water, elektra en CAI.

DEEL 2 

Verzekering

Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico’s van 

vandalisme, brand- en stormschade en dergelijke. Na de oplevering 

dient u zelf voor deze verzekering te zorgen.

OPLEVERING

Bij aankoop ontvangt u van de makelaar de prognose 

opleveringsdatum van de woning. Uitdrukkelijk wijzen wij u erop dat 

dit een indicatie is, aangezien het bouwtempo door onder meer de 

weersomstandigheden kan worden beïnvloed. Met betrekking tot 

de stand van de werkzaamheden wordt u geïnformeerd middels de 

termijnnota’s, circa 3 weken voor de oplevering wordt een definitieve 

opleveringsdatum schriftelijk kenbaar gemaakt. De woning wordt aan u 

overgedragen nadat u aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan. 

Tijdens de oplevering inspecteert u samen met een vertegenwoordiger 

van de aannemer de woning. Eventuele onvolkomenheden worden op 

het proces verbaal van oplevering van Woningborg genoteerd en deze 

wordt u ter ondertekening aangeboden. Eventuele onvolkomenheden 

zullen zo spoedig mogelijk worden opgelost.

OPTIES

Voor een volledig overzicht van standaard opties met prijzen verwijzen 

wij u naar de woningconfigurator, optietekeningen en de optielijst van 

de aannemer op de website. 

Let op: sommige standaard opties kunnen niet gecombineerd worden. 

Dit hangt mede af van het bebouwbaar oppervlak per kavel. Voor 

sommige opties is toestemming van de nieuwe buren noodzakelijk om 

ze te kunnen realiseren. 
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• Afspraken: Alle afspraken gemaakt betreffende 

wijzigingen, verrekeningen, datum van oplevering en 

alle andere aangelegenheden betreffende de bouw en 

het daarmee verband houdende, zijn slechts geldig 

nadat daarvan een schriftelijke bevestiging is verkregen.

• Brochure: Deze verkooppresentatie is vastgesteld 

aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van 

het samenstellen van deze brochure bekend waren. 

Desondanks maken wij een voorbehoud ten 

aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere 

voortkomen uit eisen en wensen van overheden en 

/ of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten 

worden ontleend. Voor de juiste informatie wordt 

verwezen naar de tot de contractstukken behorende 

verkooptekeningen en technische omschrijving.

• Voorbehoud: Wijzigingen met betrekking tot de 

situering van groenstroken, voet- en fietspaden, 

parkeervoorzieningen, veranderingen in omliggende 

woningtypes en dergelijke kunnen zich voordoen. 

Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat tekeningen, voor 

zover niet behorend bij een bestemmingsplan c.q. 

uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, 

zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

Wij raden elke toekomstige bewoner aan eerst 

het bestemmingsplan te raadplegen alvorens het 

koopcontract te tekenen. In het bestemmingsplan zijn 

immers de juridische mogelijkheden en beperkingen 

vastgelegd. U kunt hiervoor terecht op www.edam-

volendam.nl. Alle eerdere publicaties en brochures 

met betrekking tot de in deze brochure opgenomen 

woningen zijn hiermee vervallen. Het meubilair, 

de kasten en de apparatuur als interieursuggesties 

in de plattegronden worden niet geleverd, tenzij 

uitdrukkelijk vermeld in de technische beschrijving. 

Bij tegenstrijdigheden tussen de perspectieven en de 

inhoud van de technische beschrijving of tekeningen, is 

de inhoud van de contractdocumenten bindend.

• Disclaimer: Alle wijzigingen in teksten, tekeningen 

en prijzen zijn voorbehouden aan de gemeente 

Edam-Volendam. De opgenomen tekeningen en 

artist-impressies geven een impressie weer en derhalve 

kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. 

In de brochure zijn ook impressies gegeven van de 

toekomstige inrichting van de openbare ruimte. Enkele 

belangrijke onderdelen, zoals waar wegen, fiets- en 

voetpaden komen, liggen vast. De inrichting van de 

openbare ruimte wordt voorafgaand aan de oplevering 

van de woningen verder uitgewerkt en daarna 

uitgevoerd. In de uitwerking krijgen bijvoorbeeld de 

bomen, lantaarnpalen en ondergrondse afvalcontainers 

hun definitieve plek. Houdt u er daarom rekening mee 

dat de definitieve inrichting van de openbare ruimte 

kan afwijken van de impressies in deze brochure.

De informatie die u verkrijgt via deze brochure en de woningconfigurator op de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Deze informatie is bedoeld 
om u een beter inzicht te geven in de woning, standaard meerwerkopties en keuzemogelijkheden en is uitsluitend ter indicatie. Aan deze informatie kunnen 
derhalve geen rechten worden ontleend met betrekking tot o.a. afmetingen, beschikbaarheid en mogelijkheden van de woning, mede ten aanzien van (combinaties 
van) opties. Ook de verstekte informatie ten aanzien van de openbare ruimte, bijvoorbeeld in de impressies, is indicatief en kan in de praktijk afwijken. 
In de papieren aanneemovereenkomst, die wordt opgemaakt naar aanleiding van uw keuzes die u met de kopersbegeleiding gaat afspreken, wordt de woning met 
bijbehorende opties en prijzen voor beide partijen bindend beschreven.


