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Voor u ligt de verkoopbrochure van het tweede cluster
van 45 koopwoningen in fase 9&10 van de Broeckgouw.
Fase 9&10 is de laatste grote bouwfase in de wijk, waar de
gemeente Edam-Volendam in totaal 140 koopwoningen
en circa 40 zelfbouwkavels realiseert. Deze brochure
bevat de definitieve VON- prijzen, geeft een impressie
van de ontwerpen en omgeving en biedt informatie
over de aankoop van een woning. Wanneer u één van
de gepresenteerde woningen wilt kopen, kunt u zich
online aanmelden voor de keuzeavond, welke in januari
plaatsvindt.
ROYAAL EN DUURZAAM WONEN
De gemeente Edam-Volendam presenteert vol trots de
bouwplannen van het tweede cluster woningen in fase 9&10.
Met dit plan wordt een breed woningprogramma geboden
voor starters, jonge gezinnen en andere woningzoekenden in
onze gemeente.
Met een bijzonder woonblok van 16 carréwoningen biedt
dit verkoopcluster een passend aanbod voor jonge starters.
De 12 tussenwoningen bieden voldoende ruimte en zijn
aantrekkelijk geprijsd. Daarnaast heeft dit carré vier luxe
hoekwoningen die, met hun bijzondere architectuur, een
unieke toevoeging aan het lotingssegment zijn.
In dit verkoopcluster worden meer prachtige woningen in
het lotingssegment gerealiseerd: brede tussenwoningen,

ruime hoekwoningen en vier prachtige twee-onder-één-kap
woningen op ruime kavels.
Alle woningen zijn door Rudy Uytenhaak + Partners
Architecten ontworpen in de voor de Broeckgouw
kenmerkende jaren ’30 stijl. Iedere woning kent een ruime
keuze aan indelingsvarianten om de woning naar eigen wens
door aannemer, Koopmans Bouwgroep uit Enschede, te laten
bouwen.
Uiteraard worden alle woningen - conform de huidige weten regelgeving - aardgasvrij gebouwd en staan de getroffen
bouwkundige voorzieningen en toegepaste installaties borg
voor een betrouwbare energieleverantie.
Naast deze verkoopbrochure kunt u aan de slag met de
inmiddels bekende ‘woningconfigurator’ op onze website,
waar uw keuzen qua indelingsopties en prijs direct inzichtelijk
worden gemaakt.

Wij wensen u veel succes en plezier met het bestuderen van
de woningen en de verschillende mogelijkheden!
Namens het college van Burgemeester en Wethouders,
Wethouder RO, Albert Koning
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Sfeerimpressie van de omgeving en voorzieningen in de buurt

ALG EM E N E I N FORMAT I E
In fase 9 &10 zijn vier (sfeer) gebieden met elk een eigen

en warm tapwater. De gemeente heeft voor dit systeem

karakter qua ontwerp: De ringlaan, het groene binnengebied,

gekozen omdat dit een bewezen technologie is met een zeer

de Waddensingel/Noordzeepad, en de Carréwoningen. Net

hoog rendement. Bodemwarmtepompen zijn bovendien

als in voorgaande bouwfases, hebben de woningtypes

stil en comfortabel. De mogelijkheid tot energiezuinige

bijzondere namen gekregen: ditmaal zijn dat typische

verkoeling in de zomer is een extra pluspunt. Voor meer

Volendammer doopnamen.

informatie over dit verwarmingssysteem verwijzen wij u
naar de aparte folder die hiervoor is opgesteld en – indien u

Het woningaanbod is gevarieerd. De koopwoningen worden

overgaat tot de koop van een woning – de woonadviseur.

in drie verkoopclusters aangeboden. Naar verwachting volgt
de derde bouwmarkt medio 2019. Van de 45 woningen die

Deze brochure biedt u een impressie van de beschikbare

nu in verkoop komen vallen er 27 in het toewijzingsbeleid,

woningtypes, waar geen rechten aan zijn te ontlenen. De

waarvan circa 80% met voorrang wordt toegewezen aan

concrete informatie per woningtype wordt beschikbaar

de doelgroep starters. De overige woningen vallen in het

gesteld op de website, waar ook de contractstukken,

lotingssegment, welke worden toegewezen middels loting.

voorlopige verkooptekeningen en de technische informatie
wordt geplaatst. Het verkoopproces wordt begeleid

4

Alle woningen worden aardgasvrij gerealiseerd. De woningen

door Steur Makelaars, nemassdeboer makelaardij en

krijgen dus géén aansluiting op het aardgasnet, maar

notariskantoor Feitsma Verhagen, die daarvoor door de

beschikken over een eigen bodemwarmtepomp. Een

gemeente zijn geselecteerd.

bodemwarmtepomp levert lage temperatuurverwarming

.
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De ontwikkeling van de Broeckgouw vordert voorspoedig.
Driekwart van de wijk is inmiddels opgeleverd. Veel
wijkvoorzieningen zijn al gereed; de supermarkt is
geopend, de basisschool is in gebruik genomen en
het Centrum voor Jeugd & Gezin heeft zich in de wijk
gevestigd. Ook zijn er twee bushaltes voor de buslijn in
de Broeckgouw. Een groot deel van de openbare ruimte
is aangelegd en de centrale watergang is voor een deel

1. G
 rondgebonden koopwoningen: 18 Woonblokken
met in totaal 125 rijwoningen, 16 carréwoningen en
tien 2^1 kap woningen.
2. G
 PO- kavels; 4 woonblokken met in totaal 16 kavels
waarop kopers in eigen beheer, gezamelijk met hun
buren een woning kunnen realiseren.
3. L uxe vrije bouwkavels; 20 ruime kavels aan de
Noordrand waarop kopers in eigen beheer een

Fase 9&10 van de Broeckgouw ligt ten noorden van fase
4&6 en wordt begrensd door het toekomstige Noordzeepad;

zijn voor het beeld van de openbare ruimte. De groene
binnengebieden blijven autovrij.

een oost-west lopende groene landschapsas voor langzaam
verkeer. Ten westen is fase 7&8 inmiddels goeddeels
opgeleverd en wordt de centrale watergang – de 30 meter
brede Waddensingel – binnenkort voltooid. Aan de noord- en
oostzijde is fase 9&10 tegen de historische Zeedijk gelegen.

Bewoners en bezoekers kunnen parkeren langs de
buitenrand op overwegend langsparkeerplaatsen of in de
parkeerhoven op maaiveldniveau tussen de woningblokken.
Verschillende woningen in het luxe segment beschikken
bovendien over een parkeerplaats op eigen terrein.

gerealiseerd. De wijk krijgt steeds meer haar eigen gezicht
en wordt volop gebruikt door de bewoners.

vrijstaande of 2^1 kap woning kunnen realiseren.
Aan de oostkant van fase 9&10 wordt nog een
kleiner plandeel uitgewerkt, waar tevens 16
woonzorgappartementen zijn voorzien.

De Broeckgouw is ruim van opzet, waarbij rekening wordt
gehouden met een ruime parkeernorm van circa twee
auto’s per woning. In het plan is veel aandacht besteed
aan het zoeken naar mogelijkheden om dat grote aantal
(geparkeerde) auto’s niet onnodig bepalend te laten

Omdat er sprake is van een jonge wijk wordt voorzien
in speeltoestellen en is er extra aandacht voor
verkeersveiligheid. De inrichting van de openbare ruimte
binnen dit deelplan wordt gepresenteerd tijdens de
bouwmarkt en is in te zien op www.debroeckgouw.nl.

In fase 9&10 worden circa 180 woningen gerealiseerd, in
drie verschillende segmenten.
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KAVELNR
WONINGTYPE
		

BEUKMAAT
IN M

GBO
IN M2

KAVELOPP.
IN M2

VON-PRIJS*

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

6,00
6,60
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
6,00
6,00
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70

135
138
112
115
128
136
116
114
114
133
128
115
114
114
123
135
138
112
113
128
136
118
114
114
125
129
116
114
128
125
89
89
89
125
89
89
89
125
89
89
89
125
89
89
89

253
253
155
148
183
182
151
153
156
162
162
155
152
150
153
253
253
155
148
183
170
133
131
128
138
139
129
132
172
132
112
112
117
141
120
112
117
132
112
112
117
141
120
112
117

€ 476.000
€ 483.500
€ 310.500
€ 290.000
€ 368.000
€ 384.000
€ 295.000
€ 286.500
€ 288.000
€ 313.500
€ 310.000
€ 294.500
€ 286.000
€ 284.500
€ 322.500
€ 476.000
€ 483.500
€ 309.500
€ 283.000
€ 368.000
€ 375.500
€ 293.000
€ 275.000
€ 273.500
€ 291.000
€ 298.500
€ 283.500
€ 275.500
€ 360.000
€ 315.000
€ 216.500
€ 216.500
€ 226.500
€ 319.000
€ 219.000
€ 216.500
€ 226.500
€ 315.000
€ 216.500
€ 216.500
€ 226.500
€ 319.000
€ 219.000
€ 216.500
€ 226.500

Hillegonda 2
Hillegonda 3
Gesina 5
Gesina 2
Theresia
Albertina 3
Johanna 2
Johanna 1
Johanna 1
Jacoba 1
Jacoba 2
Johanna 4
Johanna 1
Johanna 1
Albertina 1
Hillegonda 2
Hillegonda 3
Gesina 5
Gesina 1
Theresia
Albertina 3
Johanna 3
Johanna 1
Johanna 1
Jacoba 3
Jacoba 4
Johanna 2
Johanna 1
Albertina 2
Alida
Suzanna
Suzanna
Suzanna
Alida
Suzanna
Suzanna
Suzanna
Alida
Suzanna
Suzanna
Suzanna
Alida
Suzanna
Suzanna
Suzanna

* Op de voorliggende VON- prijzen is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor
warmtepompen reeds in mindering gebracht. De gemeente Edam-Volendam staat voor de kopers garant
voor het verkrijgen van het subsidiebedrag dat momenteel beschikbaar is, om niet het risico te lopen dat
na oplevering van de woningen de subsidiepot leeg is of de regels daarvoor zijn veranderd. Dit betekent
echter ook dat u als (toekomstig) bewoner niet zelf nogmaals in aanmerking kunt komen voor deze
subsidie, er wordt immers maar eenmaal subsidie verstrekt per apparaat.
10

11

VER KO OP P RO C E S

Voor u breekt nu een belangrijke fase aan als mogelijk
toekomstige bewoner van de nieuwbouwwijk de
Broeckgouw. Indien u geïnteresseerd bent in één van de
gepresenteerde woningen, dient u zich actief aan te melden
voor de desbetreffende keuzeavond.
Een groot gedeelte van de tussenwoningen – met een
enkele uitzondering – wordt met voorrang toegewezen
aan de doelgroep starters. De tussenwoningen met een
brede beukmaat, de meeste hoekwoningen en de
2^1- kapwoningen vallen in het woningsegment waarvoor
geloot wordt (zie pagina 26 en 27 voor een overzicht).
AANMELDING EN TOEWIJZINGSBELEID
Voor de woningverkopen vanaf 2018 gelden
toewijzingsregels die iets zijn aangescherpt. Vanaf heden
worden twee categorieën woningzoekenden onderscheiden:
‘starters’ en ‘niet-starters’. Een kandidaat koper wordt als
starter gekwalificeerd wanneer deze de volgende definitie
voldoet:
“Degene die ten tijde van deelname aan een keuzeavond
(= peildatum) hetzij inwonend is bij diens ouders/
verzorgers, hetzij na beëindiging of tijdens een
12

onderbreking van die inwoning uitsluitend huurder
is (geweest) van zelfstandige danwel onzelfstandige
woonruimte”. Een starter is derhalve inwonend bij diens
ouders / verzorgers en nooit elders woonachtig geweest,
of daarnaast uitsluitend in een huursituatie uitwonend
(geweest). Van belang hierbij is dat de woningzoekende dit
zelf kan aantonen.
‘STARTER’ OF ‘NIET-STARTER’
Per woonadres waarop de woningzoekende ingeschreven is
geweest (conform BRP) ligt de bewijslast om de huursituatie
aan te tonen bij de inschrijver, om in aanmerking te kunnen
komen voor een ‘starterstatus’. Dit betekent het aanleveren
(uploaden) van huurcontracten, bankafschriften of andere
bewijslast om de (toenmalige) huursituatie aan te tonen.
Indien een inschrijver daar niet aan kan voldoen, wordt
deze (automatisch) ingedeeld als ‘niet- starter’. Bij een
verhuizing ná inschrijving in het register dient wederom
bewijslast geleverd te worden. De status (categorie) wordt
telkens bij aanmelding voor deelname aan een keuzeavond
gecontroleerd.

De gemeente wijst circa 80% van de woningen in fase 9&10,
die binnen het prijssegment tot € 305.000 VON vallen,
met voorrang toe aan starters op volgorde van leeftijd
(oudste starter eerst). Voor de overige circa 20% wordt onder
niet- starters geloot. De woningen in het prijssegment
vanaf € 305.000 VON worden toegewezen middels een
loting met gelijke kansen onder starters én niet- starters.
Meer informatie over het gemeentelijke verkoop- en
toewijzingsbeleid treft u op www.debroeckgouw.nl.
INSCHRIJVING WONINGZOEKENDENLIJST /
AANMELDING KEUZEAVOND
Om met voorrang in aanmerking te komen voor
een koopwoning of bouwkavel, dient u in ieder geval
ingeschreven te staan als woningzoekende bij de gemeente.
Ingeschreven woningzoekenden kunnen immers met
voorrang deelnemen aan het verkoopproces. Inschrijven
kan via digitale inschrijving (www.edam-volendam.nl/
woningzoekendenlijst) en is alleen mogelijk wanneer de
woningzoekendenlijst is opengesteld.
Ingeschreven woningzoekenden worden persoonlijk
uitgenodigd voor bouwmarkten en verkoopmomenten.

De gemeente gebruikt in toenemende mate de
berichtenbox van MijnOverheid. Mocht u uw berichtenbox
nog niet hebben geactiveerd, dan kunt u dit heel
gemakkelijk doen via mijn.overheid.nl.
Ingeschreven staan in het gemeentelijke woningzoekendenlijst betekent niet dat u automatisch deelneemt
aan een keuzeavond. Indien u daadwerkelijk voor een kavel
of woning in aanmerking wilt komen, dient u zich separaat
aan te melden voor de keuzeavond.
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
keuzeavonden. Let op dat u zich tijdig aanmeldt voor een
keuzeavond en vóór de bouwmarkt ingeschreven staat.
Onder voorbehoud is het volgende keuzemoment
ingepland.
• Maandag 21 januari 2019, 19:00 uur: Keuzeavond
woningen lotingssegment
• Maandag 21 januari 2019, 20:00 uur: Keuzeavond
woningen toewijzingssegment
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UW WO N I N G K E UZE

STEL UW EIGEN WONING SAMEN
Deze brochure toont impressies om u een eerste indruk
te geven van het verkoopaanbod. Op onze website is
een ‘woningconfigurator’ beschikbaar. Hier treft u voor
iedere woning die nu in verkoop is een weergave van
de basiswoning met gevelimpressies en een indicatie
van de indeling per etage. Vervolgens kunt u de woning
op een interactieve manier verder vorm geven met de
standaard keuzeopties, zoals uitbouwen, dakkapellen,
indelingsvarianten en opties om u woning duurzamer te
maken. Wanneer u één van deze standaard keuzeopties kiest,
ziet u direct wat de prijsconsequenties zijn en hoe de woning
en de plattegrond wijzigen. Uiteraard is deze informatie géén
contractinformatie; daarvoor kunt u het conceptcontract op

www.debroeckgouw.nl raadplegen, waaronder de technische
omschrijving en de concept verkooptekeningen.
FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN
Indien u een woning op het oog heeft, is het belangrijk dat
u tijdig inzicht verkrijgt in uw financiële mogelijkheden. Wij
adviseren u zich nu reeds 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.
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
aanneemovereenkomst nodig. De concept versies vindt u
op www.debroeckgouw.nl.

Na het maken van uw keuze tijdens de keuzeavond,
geeft u uw contactgegevens door aan de aanwezige
verkoopmakelaars. Zij maken kort daarna een afspraak

overeenkomsten dient u de waarborgsom (zie concept
koopovereenkomst) binnen 6 weken te voldoen. Het
is ook mogelijk in plaats daarvan een bankgarantie te
verstrekken. De bouwaannemer zal u na ondertekening
van de aanneemovereenkomst uitnodigen voor het
doornemen van de kopers- keuzeopties. De gekozen
standaardopties, aanpassingen en wijzigingen en verdere
individuele wensen worden door de bouwaannemer aan
u geoffreerd en uitgewerkt door de kopersbegeleiding
van de bouwaannemer. Voor vragen over de koop- en

om de koopovereenkomst en aanneemovereenkomst
te ondertekenen. Op de keuzeavond zelf krijgt u
een informatiepakket mee met verkooptekeningen
en het conceptcontract. Na ondertekening van de

aanneemovereenkomst kunt u terecht bij nemassdeboer
Makelaardij of Steur Makelaars, welke door de gemeente zijn
geselecteerd als verkoopmakelaar. De bouwvoorbereiding
per verkoopcluster start zodra 90% daarvan is verkocht.

CONTRACTONDERTEKENING

CHECKLIST
n Ingeschreven als woningzoekende bij de
gemeente?
n Aanmelden voor keuzeavond
n Keuze van / overleg met financieel adviseur
n Keuze maken op keuzeavond
n Afspraak maken met makelaar
n Koopovereenkomst tekenen
n Aanneemovereenkomst tekenen
n Opties bespreken met de woonadviseur van
de Koopmans Bouw
n Hypotheekoffertes aanvragen: Let op
benodigde informatie!
n Waarborgsom binnen 6 weken na
ondertekening betalen
n Hypotheek- en leveringsakte tekenen

Veel uitbouwmogelijkheden gevisualiseerd in de
woningconfigurator
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VERVOLG STA P P E N NA HET
K IEZEN VA N E E N WONI NG

AANNEMER EERSTE CONTACTPERSOON TIJDENS
BOUWPROCES
Na ondertekening van de koop- en aanneemovereenkomst
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 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
20

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 aan de geldende normen 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
aanneemovereenkomst. 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 (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 drie 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.
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LOTINGS- EN TOEWIJZINGSSEGMENT
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Blauwe To
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Lotingssegment
Het tweede verkoopcluster telt verschillende woningen
in het segment dat via loting wordt toegewezen. Deze
woningen hebben een luxe karakter. Sommige woningen
onderscheiden zich door bijzondere aan- of opbouwen
die de woonruimte vergroten. Deze woningen worden
Mr

roeckgouw - Fase 9 en 10
26

toegewezen met gelijke kansen voor iedereen die zich voor
de keuzeavond heeft aangemeld en aanwezig is. Via loting
door de notaris wordt de onderlinge keuzepositie bepaald.
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Vrijwel alle tussenwoningen en een enkele hoekwoning
vallen in het toewijzingssegment, waarbij circa 80% van de
woningen met voorrang aan starters wordt toegewezen. De
woningen hebben een grote variëteit in grootte en ontwerp.
Iedere woning heeft een beukmaat van 5.70 meter.

Blauwe Slenk
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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 EdamVolendam. 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.
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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.

