Pakhuys

Cornelis, Dirck en Floris
vERDIEPING

3e en 4e verdieping
BOuwnumMER

41(s), 43(s), 45(s), 47(s), 49(s), 55, 57 en 59
OPPERvLAKTE (go)

Circa 99 m2
BuITENRuIMTE

Circa 9 m2
BERGINGEN

Circa 6 m2

Het betreft een inspiratieplattegrond, de indeling kan
afwijken van de verkooptekening. Maatvoering is indicatief
en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn.

De woningen in WIBORG worden hoogwaardig
afgewerkt en zijn voorzien van alle comfort. Alle
huizen en appartementen zijn standaard voorzien
van vloerverwarming en -koeling en worden met
luxe badkamer opgeleverd. De meeste woningen
beschikken over een separate ruime berging in
het souterrain of de parkeergarage.
De indeling wordt afgestemd op de wensen van
de koper. Hiernaast bieden we de mogelijkheid
om een interieurontwerp te laten maken door
gerenommeerde interieurarchitecten. Exclusief
wonen verdient immers bijzondere aandacht.
WIBORG - DE STOERE JONGENS
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GARAGE
De Houthaven wordt autoluw. Dat maakt wonen op
WIBORG heerlijk rustig. Maar parkeren kan er wel. In
een ruim opgezette lichte privégarage die je makkelijk
met een lift bereikt. De acht benedenhuizen krijgen
een eigen afgesloten parkeerbox. Uiteraard kunnen
er plekken worden voorzien van oplaadpunten voor
elektrische voertuigen. Daarnaast is er een ruime afgesloten fietsenberging. Ook aan bezoekers is gedacht.
Zij kunnen parkeren op een van de parkeerplaatsen
in de openbare ruimte.

> IMPRESSIE PARKEERGARAGE -2

PRIvÉ
GARAGES
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TRIAS
ENERGETICA

104+105

WIBORG - DE STOERE JONGENS

> IMPRESSIE WATERKANT

Dat WIBORG duurzaam moest worden stond letterlijk als
een paal boven water. Goed voor het milieu, goed voor
jou. Want dit betekent zeer lage lasten en ook nog eens
extra comfort. Gekenmerkt door warme winters en koele
zomers. De energiebehoefte van de Houthaven wordt
sowieso duurzaam opgewekt. Door ‘trias energetica’,
een mooi woord voor een effectief pakket aan energiebesparende en duurzame maatregelen. Denk aan energie
via het stadswarmtenet, energieopwekking op locatie,
het gebruik van industriële restwarmte én verkoeling met
behulp van het koude water aan het IJ. En op de daken
van WIBORG staan uiteraard zonnepanelen, bedoeld om
de gemeenschappelijke ruimtes te voorzien van stroom.

> IMPRESSIE WATERKANT

DuuRZAAMHEID

AMSTERDAM HOuTHAvEN

vRIJE KEuZE
De keuken is voor veel mensen een van de belangrijkste
ruimtes in een woning.
We hebben ervoor gekozen om je niet te verplichten een
keuken bij ons af te nemen. Je hebt dan de vrijheid om
na oplevering de keuken naar eigen wens en budget te
installeren.
Door de aannemer zal een sanitairshowroom worden
geselecteerd waar ook een keukenshowroom met voorbeeldopstellingen aanwezig is. Hier zijn deskundige
keukenspecialisten met kennis van Wiborg. Zij kunnen
je indien gewenst, verder helpen om je droomkeuken te
realiseren. Welke dan tijdens de bouw, voor oplevering
geinstalleerd kan worden.

WIBORG - DE STOERE JONGENS

> IMPRESSIE VOORBEELDKEUKENS

EEN
KEuKEN
DIE BIJ
je PAST

Uiteraard zijn de indeling en het ontwerp van de keuken
flexibel. Je hebt de keuze uit zeer veel verschillende
modellen en ontelbare mogelijkheden in apparatuur
en werkbladen. Een kookeiland of spoeleiland, het kan
allemaal. De keus is aan jou.

AMSTERDAM HOuTHAvEN
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NAAR INZICHT
in te richten

je DROOMBADKAMER
De royale badkamers in de woningen van WIBORG
voldoen aan al je woonwensen. Zo is de kwaliteit van
de afwerking perfect tot in de kleinste details en is er
alleen ruimte voor de beste merken. In dit geval zijn
dit Sphinx en Grohe.
Sphinx is een van de topmerken op het gebied van
badkamerinrichting. Het bedrijf staat al sinds 1834 voor
kwaliteit, innovatie, design en functionaliteit. Grohe is
een kwaliteitsmerk dat staat voor de perfecte combinatie
tussen vorm en functie. De kranen en douches van dit
topmerk zijn gebaseerd op kwaliteit, technologie,
design en duurzaamheid.

> IMPRESSIE VOORBEELD BADKAMERS

Dankzij het ruime assortiment van beide merken, kun
je de badkamer geheel naar eigen inzicht inrichten
zodat het de badkamer van uw dromen wordt. Ook
voor de badkamer zal de bouwer een deskundige
leverancier/showroom selecteren die je helpt bij het
ontwerp van de badkamer.

WIBORG - DE STOERE JONGENS
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MYPuP
Bewoners van WIBORG hoeven niet meer thuis te
blijven om pakketjes aan te nemen van online
bestellingen. MYPUP levert in de entreehal van
Eduard een onbemand Pick Up Point (beveiligde
kluisjesmuur met verschillende formaten kluizen).
Zo kan je als bewoner eenvoudig pakketpost
ontvangen, terugsturen én verzenden vanuit
WIBORG zonder op zoek te gaan naar een postkantoor. Dus geen extra gedoe meer en alle flexibiliteit!

HOE WERKT HET?

> DOE JE ONLINE AANKOOP

> VERSTUUR NAAR MYPUP

> HAAL JE AANKOOP OP

PICK uP POINT
WIBORG - DE STOERE JONGENS
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EEN HuIS KOPEN IN WIBORG?
Bij het tekenen van een koopovereenkomst komt
veel kijken. Hoe werkt het met erfpacht? Welke
hypotheek is voor mij geschikt? Wij helpen je
graag verder met ons team van specialisten.
WIBORG - DE STOERE JONGENS

07. vERKOOP
INFORMATIE
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KOOPINFORMATIE

AANNEMINGSOveREENKOMST
Door het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot betaling van de
aanneemsom. Vanuit de aannemer staat daar
tegenover de plicht tot het leveren van een
goede woning met aanhorigheden. U ontvangt
een kopie van de ondertekende aannemingsovereenkomst. De notaris krijgt het origineel.

WAT OMvAT DE KOOPOvEREENKOMST
EN DE AANNEMINGSOvEREENKOMST
De koopsom en de aanneemsom van het
appartement zijn Vrij Op Naam (V.O.N.).
Vrij op Naam wil zeggen, dat de hieronder
genoemde kosten, die met het kopen van
een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom en de aanneemsom zijn begrepen:
•	Bouw- en installatiekosten
•	Notariskosten voor de levering
•	Verkoop- en overdrachtskosten
•	BTW (thans 21% eventuele wijzigingen
worden conform de wettelijke voorschriften
doorberekend)
•	Architectenhonorarium, constructeurhonorarium en overige adviseurshonoraria
•	Kadastraal inmeten
•	Leges bouwvergunning
•	Eenmalige aansluitkosten van de woning
op het waternet, het riool, stadswarmte,
het kabelnetwerk, het telefoonnetwerk
en het elektriciteitsnet.
•	Garantiecertificaat van de Woningborg
Garantie- en Waarborgregeling.

Niet in de koopsom en aanneemsom
inbegrepen is:
•	Abonnement en toetredingskosten voor
telefoon (glasvezel) en kabel (cai).
•	Ook de kosten die verband houden met de
realisatie van uw persoonlijke extra wensen
behoren niet tot de koopsom en aanneemsom,
zoals de kosten van het door u opgedragen
meerwerk.
•	De eventuele financieringskosten zijn niet
opgenomen bij de koopovereenkomst, noch
bij de aannemingsovereenkomst inbegrepen.
U kunt in dit verband denken aan afsluitprovisie voor een hypothecaire lening,
notariskosten voor de hypotheekakte en
renteverlies tijdens de bouw.

De aanneemsom wordt aan u in rekening
gebracht in termijnen naar rato van de voortgang van de bouw. De termijnregeling staat
in de aannemingsovereenkomst vermeld. U
hoeft een bouwtermijn pas te betalen nadat
u van de aannemer een factuur heeft ontvangen.
Er zijn voorafgaande aan de levering bij de
notaris twee mogelijkheden. Ofwel u beschikt
over voldoende “eigen geld” en u betaalt
rechtstreeks en direct de binnengekomen
factuur. Ofwel u heeft geen “eigen geld” en
de hypotheekakte is nog niet gepasseerd.
U krijgt automatisch uitstel van betaling tot
de levering bij de notaris; op ditzelfde moment
zal uw hypotheekakte passeren. Over de verschuldigde maar nog niet betaalde termijnen
wordt een rente berekend. Deze wordt u bij
de notariële overdracht in rekening gebracht.
Telkens als de bouw weer zover gevorderd is
dat één van de termijnen vervallen is, ontvangt
u een factuur. Het origineel verzendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening
samen met het bij uw financiering behorende
formulier, naar uw financier hypotheekbank of
andere geldgever), die vervolgens de verstreken
termijnen betaalt. Deze procedure kan per
financier verschillen. Indien u uit “eigen geld”
de woning betaalt maakt u het bedrag binnen
14 dagen over naar de aannemer. Bij te late
betaling bent u een boeterente verschuldigd.

De verkoopadviseur zal op uw verzoek een
globale opstelling van deze kosten maken.
Ten tijde van de overdracht zal door de koper
een overeenkomst met de nutsbedrijven moeten
zijn aangegaan voor de levering. Het organiseren
en de kosten van een dergelijke overeenkomst
zijn niet in de koop- en aannemingsovereenkomst begrepen.

BELASTINGDIENST
Bij de berekening van de werkelijke woonlasten
is het van belang te weten dat een aantal kosten
fiscaal aftrekbaar zou kunnen zijn. Het gaat,
indien u kiest voor een jaarlijkse canon om de
jaarlijkse canonbetaling, bij de hypotheek om
de kosten van het rentedeel van uw hypotheekkosten, de afsluitkosten en de kosten van de
hypotheekakte. Het rentedeel van uw hypotheek
is jaarlijks aftrekbaar. Voor uw persoonlijke
situatie met betrekking tot de belastingdienst
adviseren wij u om hierover contact op te
nemen met uw eigen belastingadviseur,
boekhouder of andere deskundige.

Om de Vereniging van Eigenaars van een startkapitaal te voorzien is een depotstorting per
appartement en per parkeerplaats vastgesteld.
Deze moet worden voldaan bij de notaris bij
het notarieel transport. Zie voor de hoogte van
het bedrag de koopovereenkomst.

> IMPRESSIE IJSBRAND

KOOPSOM
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Daarnaast regelt de VVE de opstalverzekering
van het gebouw en reservering voor toekomstig
groot onderhoud aan het gebouw. De kosten
hiervan komen voor rekening van de vereniging.
De VVE zal tevens een raming opstellen van
de voorschotbedragen waaruit de gezamenlijk
kosten kunnen worden betaald; de zogenaamde
servicekosten. Voor oplevering van de appartementen zal in de oprichtingsvergadering van de
VVE de hoogte van het voorschotbedrag worden
bepaald en een VVE bestuur worden gekozen
uit de nieuwe eigenaren.

Depotstorting

WAT EN WANNEER MOET u BETALEN?
De koopsom bestaat uit de grond-, ontwikkelings- en bijkomende kosten, zoals genoemd
in de koopovereenkomst. Deze kosten worden
ten tijde van de koop in rekening gebracht
en dienen, samen met eventuele vervallen
bouwtermijnen, ten tijde van de levering bij
de notaris voldaan te worden.

vERENIGING vAN EIGENAARS (vvE)
WIBORG richt een vereniging van eigenaars op
waar elke koper lid van wordt. Deze VVE regelt
de gemeenschappelijke voorzieningen van het
complex zoals de schoonmaak, onderhoud en
energieverbruik van de algemene ruimtes, liften,
beheer en administratie van de VVE etc.

BOuWTERMIJNEN

PRIJSSTIJGINGEN
De met u in de koopovereenkomst en de
aannemingsovereenkomst overeengekomen
totale koopsom is vast, met uitzondering
van wettelijke wijzigingen in het BTW-tarief.
Loon- en materiaalprijsstijgingen tijdens de
bouw worden dus niet doorberekend.

> IMPRESSIE L.10

KOOPOvEREENKOMST
Door het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich tot de betaling van de
koopsom. De koop-en aannemingsovereenkomst
vormen een onverbrekelijk geheel. U ontvangt
een kopie van de ondertekende koopovereenkomst. De notaris krijgt het origineel.

AMSTERDAM HOuTHAvEN
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AFWERKING EXTERIEuR
EXTERIEuR

IJSBRAND

HENDRICK

GERARDuS

FLORIS

EDuARD

DIRCK

CORNELISZ

BALTHASAR

ALEKSANDER

Gevelmetselwerk

Zalmkleurige
handvormsteen

Rode fijn bezande
handvormsteen

Okergele bonte bezande
handvormsteen

Rode fijn bezande
handvormsteen

Gele grof bezande
handvormsteen

Bruine onbezande
handvormsteen

Rode fijn bezande
handvormsteen

Antracietkleurige bezande
handvormsteen

Donkere taube onbezande
handvormsteen

Voegwerk

Verdiept, doorgestreken

Verdiept, doorgestreken

Verdiept, doorgestreken

Verdiept, doorgestreken

Verdiept, doorgestreken

Verdiept, doorgestreken

Verdiept, doorgestreken

Verdiept, doorgestreken

Verdiept, doorgestreken

Aluminium gevelkozijnen

Bronskleurig

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016.
De draaiende delen wit, RAL 9010

Antraciet grijs, RAL 7016

Donkergrijs, RAL 9023

Antraciet grijs, RAL 7016.
De draaiende delen wit, RAL 9010

Antraciet grijs, RAL 7016.
De draaiende delen wit, RAL 9010

Antraciet grijs, RAL 7016

Vouwpui loggia

Bronskleurig

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Pui in loggia RAL 9023.
Pui patio antraciet, RAL 7016.

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Houten entreedeurkozijn

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Donkergrijs, RAL 9023

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Entreedeur

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Karmijnrood RAL 3002

Donkergroen

Antraciet grijs, RAL 7016

Antraciet grijs, RAL 7016

Donkergroen

Purperrood RAL 3004

Balustrades balkons

Metalen balusters met
strekmetalen panelen.

Stripstalen balusters, antraciet
RAL 7016 gecoat. Ter plaatse van het
terras op de begane grond: glazen
balustrades met RVS leuning.

Glazen balustrades in een
aluminium kader met leuning.
Kleur antraciet RAL 7016.
Stripstalen balustrade op van de
4de verdieping, antraciet RAL 7016.

Glazen balustrades in een
aluminium kader met leuning.
Kleur antraciet RAL 7016.

Stripstalen balusters, antraciet
RAL 7016 gecoat. Ter plaatse van
het terras op de begane grond:
metalen balusters met strekmetalen
panelen, RAL 7016.

Metalen balusters met strekmetalen
panelen. Ter plaatse van het terras op
de begane grond: glazen balustrades
met RVS leuning.

Glazen balustrades in een
aluminium kader met leuning.
Kleur antraciet RAL 7016.

Glazen balustrades in een aluminium
kader met leuning. Kleur antraciet
RAL 7016. Ter plaatse van het terras
op de begane grond: glazen balustrades met RVS leuning.

Glazen balustrades met RVS leuning.
Doorvalbeveiliging terras begane
grond met RVS buisleuning.

Gevelbanden

Aluminium zetwerk bronskleurig.

Hardstenen gevelplint. Prefab
betonnen kader om de entreedeuren
op de begane grond.

Waterslagen onder de gevelkozijnen,
gevelornamenten, sierlijsten en
entreedeurkader begane grond in
lichtgrijze prefab beton.

Wit aluminium zetwerk, RAL 9010.
En prefab betonnen waterslagen onder
de kozijnen in een licht grijze kleur.

Waterslagen onder de gevelkozijnen,
gevelornamenten, sierlijsten en
entreedeurkader begane grond in
grijze prefab beton.

Aluminium zetwerk, antraciet RAL
7016. De stalen profielen donker
grijs, RAL 9023.

Wit aluminium zetwerk, RAL 9010.
En prefab betonnen waterslagen
onder de kozijnen in een licht grijze
kleur.

Waterslagen onder de gevelkozijnen,
gevelornamenten, sierlijsten in grijze
prefab beton.

Daklijsten en spekbanden in prefab
beton. Waterslagen in aluminium
zetwerk.

Prefab betonnen waterslagen
onder de gevelkozijnen.

Donkergrijze keramische dakpannen
Karmijnrode houten gevelluiken,
RAL 3002.

Donkergrijze keramische dakpannen.

Zwarte geglazuurde
keramische pannen.

Donkergrijze keramische dakpannen.

Donkergrijze keramische dakpannen.

Donkergrijze keramische dakpannen.

Garagedeur parkeergarage,
antraciet RAL 7016.

Overige

AFWERKING INTERIEuR

AFWERKING ALGEMENE RuIMTES

INTERIEuR

AFWERKING

KLEuR

ALGEMENE RuIMTES

AFWERKING

KLEuR

Woningscheidende wanden
Binnenwanden
Binnendeuren
Binnenkozijnen
Voordeuren

wit
wit
wit
wit
keuze architect

Vloerafwerkingen portalen
verdiepingen

Project tapijt

tapijt antraciet

Vluchttrappenhuizen

Prefab beton

naturel

Plafonds
Ventilatie
Vloeren / verwarming / koeling
Toegangssysteem

Beton-/kalkzandsteen wanden, vlak en sausklaar afgewerkt.
Gips- of cellenbetonwanden, vlak en sausklaar afgewerkt
Stompe Svedex lakdeur
Houten stompe binnenkozijnen, zonder bovenlicht
Houten deur, voorzien van meerpunts veiligheidssluiting.
De deuren op de verdiepingen worden met een kunststof toplaag uitgevoerd
Glad afgewerkt en wit gesausd
Natuurlijke toevoer. Mechanische afzuiging op basis van CO2 detectie
Zwevende dekvloer met vloerverwarming / -koeling, per ruimte regelbaar.
Videofoon met kleurenscherm

Vloerafwerkingen entrees
begane grond

Tegelwerk Mosa, afmetingen
keuze architect

antraciet

Wandafwerkingen wanden
entrees en portalen

Glad afgewerkt en gesausd,
aangevuld met houtaccenten

blauw, antraciet en wit

Sanitaire ruimte
- Wastafels / Toiletten / Baden
- Douche
- Kranen
Wandtegels
Vloertegels

Sphinx
Inloopdouche met hardglazen scherm en douchegoot
Grohe wastafelkranen en thermostaatkranen t.b.v. bad en douche
afm. 60 x 30 cm badkamers plafondhoog, toiletten tot 1500+
afm. 60 x 60 cm badkamers, toiletten en douchehoek 30 x 30 cm

Fietsenstalling

Dekvloer, kalkzandsteen
en betonwerk

naturel

Woningbergingen

Dekvloer, kalkzandsteen en
betonwerk, geïsoleerde houtwolpanelen + lichtpunt
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wit

wit
antraciet
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DISCLAIMER

vERKOOP INFORMATIE
Tekeningen van de inrichting van het openbare
gebied betreffen in nagenoeg alle gevallen een
momentopname. Dit betekent dat wijzigingen,
met betrekking tot situering van groenstroken,
voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen e.d.,
zich nog kunnen voordoen. De plaats van voorzieningen zoals de invoerkasten/-ruimten van
de nutsbedrijven, warmte- en koude levering,
telefonie, CAI, elektra en de plaats van bijvoorbeeld de lantaarnpalen zijn op tekening aangegeven, echter kunnen hier geen rechten
aan worden ontleend.
Voor invulling en eventuele wijzigingen van
de bebouwing van het nog te bebouwen aangrenzende gebied van dit bouwplan kunnen
de ontwikkelaar en aannemer geen verantwoording op zich nemen. Uitdrukkelijk wordt
gewezen dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmingsplan c.q. uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat
daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
U wordt aangeraden hethuidige bestemmingsplan te raadplegen. In het bestemmingsplan
zijn immers de juridische mogelijkheden en
beperkingen voor toekomstige bouwplannen
vastgelegd.

WIBORG - DE STOERE JONGENS

De informatie in deze algemene bepalingen
is met zorg samengesteld. Als er tegenstrijdigheden tussen de technische omschrijving en
de contracttekeningen worden geconstateerd,
dan prevaleert de technische omschrijving.
De aannemer is gerechtigd tijdens de (af-) bouw
wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid in de uitvoering blijkt,
mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de
waarde, de kwaliteit, het uiterlijk, het aanzien en
de bruikbaarheid van de woning. Indien aan de
orde, zult u hierover geïnformeerd worden. Deze
eventuele wijzigingen zullen geen der partijen
enig recht geven tot verrekening van mindere of
meerdere kosten. De afstandsmaten staan op de
tekening aangegeven in millimeters. In werkelijkheid kunnen deze maten enigszins afwijken.
Aan de artist impressions, zoals opgenomen in
de verkoopbrochure(s), kunnen geen rechten
worden ontleend. De eventueel op tekening
aangegeven meubilering, kasten, (tuin)inrichting
en apparaten, zoals bijvoorbeeld een wasmachine en -droger, vallen niet onder de leveringsverplichting van de aannemingsovereenkomst.
Waar merknamen worden vermeld, behoudt de
aannemer zich het recht voor om gelijkwaardige
alternatieven toe te passen zonder dat deze
aanleiding geven tot enige kosten verrekening.

> IMPRESSIE ENTREE EDUARD

vOORBEHOuD WIJZIGINGEN
Het ontwikkelen van een wijk c.q. bouwplan is
een voortdurend proces waarbij, naarmate dit
proces vordert, een steeds verdere verfijning
van het ontwerp plaatsvindt. De tekeningen
die zijn opgenomen in de verkoopbrochure
zijn nadrukkelijk geen verkoopcontractstuk.
U wordt daarom aangeraden de tekeningen
in de koperscontractmap vóór ondertekening
van de koop- aannemingsovereenkomst zorgvuldig door te nemen. In geval van twijfel of
onduidelijkheid kunt u contact opnemen
met de makelaars.

MEER WETEN?
Voor vragen over Wiborg kunt u terecht
bij Eefje Voogd Makelaardij en Sense
Vastgoed. Beiden helpen u graag verder!
EEFJE vOOGD MAKELAARDIJ
Parnassusweg 201
1077 DG Amsterdam
020 30 50 560
info@eefjevoogd.nl
eefjevoogd. nl

SENSE vASTGOED
Willemsparkweg 221
1071 HC Amsterdam
06 49 00 66 88
020 47 11 904
wiborg@sensevastgoed.nl
sensevastgoed. nl
of kijk op:
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