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“We shape 
our buildings, 

and afterwards, 
our buildings 

shape us.” 

Winston Churchill

S
k

y
A

p
ar

tm
en

ts
(k

o
op

)

P
ri

m
e

A
p

ar
tm

en
ts

(k
o

op
)

A
p

p
ar

te
m

en
te

n 
V

ri
je

 s
ec

to
r

(h
u

u
r)



7

THE MINISTER

Eigenzinnig wonen. Met elke dag opnieuw, fantastische vergezichten dankzij 

de volledig transparante gevels. Met maximaal licht vanaf het allereerste 

moment dat de zon opkomt. Met een ongelimiteerde buitenbeleving. 

Wonen in de nieuwe, iconische highrise van Rijswijk, is wonen vanuit een 

ander perspectief. Met een heel nieuwe kijk op de wereld. 

The Minister eist met haar 24 verdiepingen een prominente plek op in de  

skyline. Met in totaal 310 appartementen met gevarieerde woonoppervlakten 

is er voor ieder wat wils. De 24 extra royale en exclusieve Sky Apartments  

(koop) zijn gesitueerd op de bovenste drie verdiepingen. Eronder, vanaf de  

16e verdieping, is ruimte voor 66 luxe Prime Apartments (koop). De onderste 

etages zijn voorbehouden aan 220 riante huurappartementen (vrije sector).

Alle appartementen zijn voorzien van royale buitenruimtes en hebben 

maximale privacy.
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KIJKDUIN PARK OVERVOORDE
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The sky is not the limit, 
it’s just the view

DEN HA AG CENTRUM SCHEVENINGEN

NS STATION RIJSWIJKWINKELCENTRUM ‘IN DE BOGA ARD’
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GOING SOMEWHERE?  

The Minister verrijst op de hoek van de Sir Winston Churchilllaan en de Prinses 

Beatrixlaan in Rijswijk. Dichtbij de A4 richting Amsterdam en de A12 richting Den 

Haag, Utrecht en Arnhem. Rotterdam is bijna om de hoek door de verbinding 

met A13 of A4. De bus en tram stoppen voor de deur en NS-station Rijswijk ligt  

op loopafstand. Liever op de fiets? Langs het water van de Haagsche Vliet fietst u  

in 20 minuten naar het centrum van Den Haag. 

Op een zomerse dag lonken het strand en de duinen, welke zich op 30 fietsminuten 

afstand bevinden. Schaduw vindt u in het groen van één van de omliggende parken 

en bossen. Wist u dat Rijswijk bekend staat om haar vele parken en buitenplaatsen? 

Het historische Kruisvaarderspark, het geliefde Rijswijkse bos en het Julianapark zijn 

dichtbij. Rust en ruimte vindt u ook in de uitgestrekte veenweides van het Delftse Hout, 

ten zuidoosten van Rijswijk. Met bruggetjes en authentieke boerenhoeves. Houdt 

u van cultuur? Het oude centrum en de historische landgoederen herbergen veel 

mooie verhalen. En, goed om te weten: De Rijswijkse Schouwburg is op loopafstand.

RIJSWIJK

THE HAGUE

SCHEVENINGEN

IIJSWIJKI KRRIRIIJ KRIJRIJRR

Shopping Mall
In de Boogaard

Leiden 18 km
Amsterdam 80 km

E HAGUEETHHHEThe Hague

Kijkduin

Rijswijk

NNSCHEVENINGESCHEVENINGEGESCSC ENENScheveningen

Delft 3,4 km
Rotterdam 15 km

Rijswijk
Station

Highway
A4

Reistijd met de auto

> Naar Kijkduin ca. 20 min

> Naar Den Haag ca. 15 min

> Naar Rotterdam ca. 25 min

> Naar Delft ca. 15 min

> Naar Delftse Hout ca. 10 min

> Rotterdam The Hague Airport ca. 15 min

> Den Haag Centraal ca. 15 min

> Park Overvoorde ca. 5 min

> TU Delft ca. 15 min
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SHOPS, SPORTS & MORE

Voor versgebakken brood, een perfecte cappuccino en de dagelijkse 

boodschappen hoeft u nauwelijks de deur uit. Het aangrenzende winkelcentrum 

‘In de Bogaard’ heeft een gevarieerd aanbod van supermarkten, speciaalzaken, 

horeca en andere voorzieningen. En dat wordt alleen maar beter vanwege 

de grootscheepse plannen. Met meer ruimte voor eigentijdse winkels en voor - 

zieningen. Blijft u eten? Het kan straks allemaal. Bij een foodcourt en hippe 

borrelplekken. In de buurt zijn ook verschillende sportfaciliteiten. Een tennis- 

en golfbaan bijvoorbeeld. Maar ook parken en bossen om hard te lopen of te 

bootcampen. Houdt u van zwemmen? Hiervoor bezoekt u De Put, ook wel het 

Meer van Labouchère op landgoed Te Werve. Een deel daarvan is ‘s zomers open 

als zwembad.
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Landgoed Te Werve 
Fotografie: Bas Uijlings
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ON THE MOVE 

De omgeving van The Minister is volop in ontwikkeling. Kantoorgebouwen 

in de buurt worden herontwikkeld en winkelcentrum ‘In de Bogaard’ krijgt 

een complete make-over. Zo ontstaat een heel nieuwe leefomgeving met 

een eigentijds aanbod van diensten en producten. Met ruimte voor (zorg)

voorzieningen, maar ook voor groen en aantrekkelijke openbare plekken. 

Om een praatje te maken, om elkaar te ontmoeten. Passend in een duurzame 

samenleving. Bij de wensen van nu en de mogelijkheden van straks.

IMPROVED SURROUNDING 

‘In de Bogaard’ wordt de komende jaren getransformeerd naar een nieuw 

leefgebied met talloze nieuwe woningen, nieuwe pleinen en parken, winkels 

en sociaal maatschappelijke voorzieningen. Door deze transformatie zal  

‘In de Bogaard’ letterlijk en figuurlijk van kleur verschieten. Het wordt 

diverser, groener en aantrekkelijker. Het wordt een beleving. Een veel 

groener Bogaardplein is het startschot. Bovendien worden niet alleen 

bomen en planten voorzien op straat, ook de daken van bestaande en 

nieuwe gebouwen zullen, waar mogelijk, zo veel mogelijk groen en zelfs 

toegankelijk worden. Hierdoor ontstaat er een reeks van uiteenlopende 

plekken waar u kunt verblijven en mensen kunt ontmoeten.

Ook de bereikbaarheid van ‘In de Bogaard’ gaat veranderen. De Prinses 

Beatrixlaan wordt eenvoudiger oversteekbaar, waardoor de Ministerbuurt 

goed aansluit op de rest van de omgeving. De introductie van een nieuwe 

straat zorgt ervoor dat het winkelcentrum beter verbonden wordt met de 

omliggende buurten.
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17 Impressie Prime Apartment
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LIVING IN A  
GLASS HIGHRISE 

Duurzaamheid voorop. Het bestaande kantoor 

wordt volledig gestript zodat het dragende 

betonskelet kan worden hergebruikt. Vanuit 

daar herrijst de nieuwe Minister. Dankzij de 

energiezuinige transparante HR++ glasgevels, 

hoogwaar dige isolatie en de bijna 2.500 m2 

zonne panelen, voldoen de woningen met 

een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 

0,4 aan de strenge eisen van deze tijd.
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A NEW ICON 

ADAM SMIT: De ambitie van het project? 
“ Wonen in een moderne, stij lvolle woontoren. 

Zoals in een wereldstad.”

Adam Smit is architect/partner bij ZZDP Architects in Amsterdam. Zijn ontwerpen 

vallen op door de modern gelijnde architectuur met veel licht, lucht en ruimte. 

Voor een spectaculair mooi zicht en ongekende privacy voegde de architect 

drie verdiepingen extra toe: “Wat ook telt is de bijdrage aan de tevredenheid 

van de gebruikers, het verwachte effect op hun woongenot en, wellicht nog 

belangrijker, het imago van een gebruiker die in het gebouw woont.” 

“Door krachtige en vernieuwende ingrepen aan het bestaande casco 

ontstaat een nieuwe highrise. Iconisch voor de toch al transformerende 

omgeving. Omdat gebruik wordt gemaakt van de bestaande constructie 

van het voormalige kantoorgebouw ontstaan er hoge plafonds van ca. 2.80 

meter. Deze bijzondere ruimtelijke ervaring benadrukken we met even hoge 

transparante puien. De glazen erkers geven de gevel de verticale geleding 

die de hoogte van het gebouw benadrukt.”

“Bovenin zorgen de drie toegevoegde, terugliggende verdiepingen voor  

een mooie beëindiging van het gebouw. In deze nieuwe lagen zijn bijzondere 

penthouses vormgegeven met een weids uitzicht, met zicht op zee.” 

Adam Smit - ZZDP
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21 Impressie Prime Apartment type 3C
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A WARM WELCOME

Alsof u een highrise in New York of Londen binnenstapt. Het interieur van de 

entree is ruim en bijzonder stijlvol. Passend bij de ambitie van The Minister. 

Kiezen voor The Minister is kiezen voor:

• licht en ruimte (met panoramische ramen)

• een prachtig uitzicht (vanaf hogere verdiepingen zelfs zeezicht)

• buitenruimte (sommige appartementen beschikken zelfs over twee balkons)

• ruim, chique entree met vier liften 

•  één tot twee parkeerplaatsen per appartement (extra parkeerplaats is 

bespreekbaar)

• collectieve fietsenstalling onder het gebouw

• hoogwaardige afwerking (luxe sanitair)

• energiezuinig en duurzaam concept (WKO-installatie, zonnepanelen)

• grote appartementen beschikken over extra berging in de kelder

BEGANE GROND

type 3A

type 3A

type 2D

type 2D

type 2A

type 2A

type 3A

type 2Gtype 2G

type 3A

1:200

Begane grond

entree

entree
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PRIME APARTMENTS

Op indrukwekkende hoogte, vanaf de 16e tot en met 

de 21e verdieping is plaatsgemaakt voor 66 Prime 

Apartments. Exclusieve, luxe koopappartementen met 

een bijzondere beleving van licht, lucht en privacy. Alle 

appartementen beschikken over één of twee royale 

buitenruimtes om maximaal te kunnen genieten van 

de vergezichten. 

Per verdieping zijn er elf appartementen in verschilende 

varianten beschikbaar. Van perfect ingedeelde twee-

kamerappartementen tot royale vierkamerapparte-

menten. Elke verdieping is via twee separate liften en 

trappenhuizen bereikbaar. De hal naar uw woning deelt u 

met één tot maximaal vier andere bewoners.

VERDIEPING 16 t/m 21

AANTAL SLAAPKAMERS 2, 3 en 4 kamers

WOONOPPERVLAKTE 67 m2 tot 165 m2

BUITENRUIMTE 8 m2 tot 18 m2

 Impressie Prime Apartment type 4A (variant)
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29 Impressie Prime Apartment type 3A (verdieping 16 t/m 20)
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SKY APARTMENTS

Op spectaculaire hoogte, op de 22e, 23e en 24e verdieping, 

bevinden zich de zeer exclusieve Sky Apartments. Ze 

beschikken over één of twee zeer royale buitenruimtes. 

Met waanzinnige vergezichten, tot aan de Noordzeekust 

toe.

Per verdieping zijn er acht Sky Apartments in meerdere 

varianten beschikbaar. En er is nog veel mogelijk: Een 

extra kamer bijvoorbeeld of een tweede badkamer. 

Elke verdieping is via twee separate liften en trappen-

huizen bereikbaar. De entreehal naar uw woning deelt 

u met één andere bewoner.

VERDIEPING 22 t/m 24

AANTAL SLAAPKAMERS 2, 3 en 4 kamers

WOONOPPERVLAKTE 87 m2 tot 146 m2

BUITENRUIMTE 12 m2 tot 15 m2

Impressie Sky Apartment type PH02
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33Impressie Sky Apartment type PH06
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LUXURY & COMFORT

Zowel de Prime als Sky Apartments zijn hoogwaardig 

afgewerkt. Door de plafondhoogte van ca. 2.80 m 

in de woon- en slaapkamers is de beleving in deze 

appartementen extra ruimtelijk.

Voor het sanitair is gekozen voor de strakke Sphinx 345 

lijn.

Alle appartementen zijn gasloos en beschikken over 

comfortabele vloerverwarming die als het nodig is

ook kan koelen.

Een videofoonsysteem waakt over uw veiligheid en 

voldoet net als de stroomvoorziening, noodinstallaties 

en brandmeldingssystemen aan de meest recente 

normen. 
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SUSTAINABLE & GREEN

The Minister is een duurzame ontwikkeling en krijgt verwarming 

en koeling geleverd uit een nieuwe warmte- en koudeopslag 

in de bodem. Hiermee worden de woningen verwarmd 

en (desgewenst) gekoeld. Alle woningen worden op dit 

systeem aangesloten en krijgen een individuele meter voor 

warmteafname.

Daarnaast worden op het gebouw en op de naastgelegen 

parkeergarage ca. 2.500 m2 zonnepanelen geplaatst die energie 

kunnen leveren aan The Minister.
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PRIME APARTMENTS

PLATTEGRONDEN

Verdieping 16 t/m 21

Impressie Prime Apartment type 3A & 4A



38Impressie Prime Apartment type 2A (variant)
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PRIME APARTMENTS

VERDIEPINGSPLATTEGROND

Verdieping 16 t/m 21

16e  t/m 21e  VERDIEPING

1:200

type 4A

type 3A

type 2D type 2H type 2B type 2A

type 3A

type 2G

type 3A

type 3Ctype 3B
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TYPE: 2A
VERDIEPING 16 t/m 21
AANTAL SLAAPKAMERS 1
WOONOPPERVLAKTE 67 m2

BUITENRUIMTE 8 m2

16e T/M 21e 
V ER DIEPING

0,5 m0 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m

schaal 1:50
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TYPE: 2B
VERDIEPING 16 t/m 21
AANTAL SLAAPKAMERS 1
WOONOPPERVLAKTE 69 m2

BUITENRUIMTE 8 m2

0,5 m0 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m

schaal 1:50

16e T/M 21e 
V ER DIEPING
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TYPE: 2D
VERDIEPING 16 t/m 21
AANTAL SLAAPKAMERS 1
WOONOPPERVLAKTE 71 m2

BUITENRUIMTE 8 m2

0,5 m0 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m

schaal 1:50

16e T/M 21e 
V ER DIEPING
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TYPE: 2G
VERDIEPING 16 t/m 21
AANTAL SLAAPKAMERS 1
WOONOPPERVLAKTE 78 m2

BUITENRUIMTE 9 m2

0,5 m0 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m

schaal 1:50

16e T/M 21e 
V ER DIEPING
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TYPE: 2H
VERDIEPING 16 t/m 21
AANTAL SLAAPKAMERS 1
WOONOPPERVLAKTE 75 m2

BUITENRUIMTE 8 m2

16e T/M 21e 
V ER DIEPING

0,5 m0 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m

schaal 1:50
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TYPE: 3A
VERDIEPING 16 t/m 21
AANTAL SLAAPKAMERS 2
WOONOPPERVLAKTE 93 m2

BUITENRUIMTE 12 m2

0,75 m0 m 1,5 m 2,25 m 3 m

LET OP: schaal 1:75

16e T/M 21e 
V ER DIEPING
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TYPE: 3B
VERDIEPING 16 t/m 21
AANTAL SLAAPKAMERS 2
WOONOPPERVLAKTE 143 m2

BUITENRUIMTE 15 m2

0,75 m0 m 1,5 m 2,25 m 3 m

LET OP: schaal 1:75

16e T/M 21e 
V ER DIEPING
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TYPE: 3C
VERDIEPING 16 t/m 21
AANTAL SLAAPKAMERS 2
WOONOPPERVLAKTE 141 m2

BUITENRUIMTE 15 m2

0,75 m0 m 1,5 m 2,25 m 3 m

LET OP: schaal 1:75

16e T/M 21e 
V ER DIEPING
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TYPE: 4A
VERDIEPING 16 t/m 21
AANTAL SLAAPKAMERS 3
WOONOPPERVLAKTE 165 m2

BUITENRUIMTE 11 m2 en 18 m2

0,75 m0 m 1,5 m 2,25 m 3 m

LET OP: schaal 1:75

16e T/M 21e 
V ER DIEPING



49 Impressie Prime Apartment type 4A (variant)



50



51

SKY APARTMENTS

PLATTEGRONDEN

Verdieping 22 t/m 24

Impressie Sky Apartment type PH02, PH03, PH04, PH05
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22e t/m 24e  VERDIEPING

1:200

type 
PH-06

type 
PH-03

type 
PH-02

type 
PH-01

type 
PH-01

type 
PH-01

type 
PH-04

type 
PH-05

SKY APARTMENTS

VERDIEPINGSPLATTEGROND

Verdieping 22 t/m 24
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TYPE: PH01
VERDIEPING 22 t/m 24
AANTAL SLAAPKAMERS 2
WOONOPPERVLAKTE 107 m2

BUITENRUIMTE 8 m2 en 12 m2

  (12 m2 en 14 m2 op 
verdieping 22)

22e T/M 24e V ER DIEPING

0,75 m0 m 1,5 m 2,25 m 3 m

LET OP: schaal 1:75
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TYPE: PH02
VERDIEPING 22 t/m 24
AANTAL SLAAPKAMERS 2
WOONOPPERVLAKTE 123 m2

BUITENRUIMTE 15 m2

0,75 m0 m 1,5 m 2,25 m 3 m

LET OP: schaal 1:75

22e T/M 24e V ER DIEPING
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TYPE: PH03
VERDIEPING 22 t/m 24
AANTAL SLAAPKAMERS 1
WOONOPPERVLAKTE 87 m2

BUITENRUIMTE 15 m2

22e T/M 24e V ER DIEPING

0,75 m0 m 1,5 m 2,25 m 3 m

LET OP: schaal 1:75
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TYPE: PH04
VERDIEPING 22 t/m 24
AANTAL SLAAPKAMERS 2
WOONOPPERVLAKTE 122 m2

BUITENRUIMTE 15 m2

0,75 m0 m 1,5 m 2,25 m 3 m

LET OP: schaal 1:75

22e T/M 24e V ER DIEPING
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TYPE: PH05
VERDIEPING 22 t/m 24
AANTAL SLAAPKAMERS 2
WOONOPPERVLAKTE 125 m2

BUITENRUIMTE 15 m2

22e T/M 24e V ER DIEPING

0,75 m0 m 1,5 m 2,25 m 3 m

LET OP: schaal 1:75
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TYPE: PH06
VERDIEPING 22 t/m 24
AANTAL SLAAPKAMERS 3
WOONOPPERVLAKTE 146 m2

BUITENRUIMTE 8 m2 en 12 m2

  (12 m2 en 14 m2 op 
verdieping 22)

22e T/M 24e V ER DIEPING

0,75 m0 m 1,5 m 2,25 m 3 m

LET OP: schaal 1:75



60Impressie Prime Apartment type 3B
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ALGEMEEN
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van 
gegevens en tekeningen verstrekt door onder meer gemeentelijke diensten, 
architect, constructeur en adviseurs van het bouwplan. Desondanks moet 
een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van geringe architectonische, 
bouwtechnische en constructiewijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen 
die voort kunnen komen uit nadere wensen van overheden en/of 
nutsbedrijven. De aannemer is tevens gerechtigd om tijdens de bouw of 
voorbereidingen voor de bouw wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk 
of gewenst blijken te zijn, mits deze wijzigingen niet in betekenende mate 
afbreuk doen aan de kwaliteit van het bouwplan. Deze wijzigingen zullen 
geen der partijen enig recht geven tot verrekening van kosten.

De in deze brochure afgebeelde tekeningen en impressies zijn bedoeld 
om u een zo goed mogelijk beeld te geven van de appartementen en de 
indelingsmogelijkheden. Deze afbeeldingen kunnen echter afwijken van de 
werkelijkheid. Door kopers kunnen geen rechten worden ontleend aan het 
beeldmateriaal in deze brochure. 

De tekeningen of visualisaties van o.a. sanitair en de keukenindelingen geven 
slechts een weergave van de ruimtelijke mogelijkheden van de woningen. De 
getoonde meubels, vloerafwerkingen, stofferingen, verlichtingsarmaturen, 
sanitair alsmede (keuken)apparatuur en inrichtingen etc. behoren niet tot de 
standaarduitvoering.  Voor de uitvoering en specificaties verwijzen wij u naar 
de technische omschrijving. Bij de definitieve koop ontvangt u een kopersmap 
met de definitieve contractstukken, waaronder de verkooptekening, 
technische omschrijving, concept splitsingsaktes, leveringsakte en overige 
aanvullende gegevens. 

MAATVOERING
Maten op de tekeningen zijn ‘circa-maten’, uitgedrukt in millimeters. Indien 
deze maatvoering is aangegeven tussen wanden, dan is daarbij geen 
rekening gehouden met enige wandafwerking. Tevens kunnen als gevolg 
van de gekozen uitvoeringmethode maatafwijkingen ontstaan ten opzichte 
van de in deze brochure gehanteerde maatvoering. Eventueel afwijkende 
maten zullen geen reden zijn tot enige verrekening dan wel aansprakelijkheid 
van de initiatiefnemer of aannemer. Wij adviseren om de maten t.b.v. 
vloerbedekking, zonwering e.d. uitsluitend te bepalen na eigen inmeting 
van de woning.

UITVOERINGSDUUR
De uitvoeringsduur van het bouwplan is ten tijde van het tot stand komen 
van dit verkoopbestek nog niet bekend. Voorafgaand en tijdens de bouw 
zullen een of meerdere prognosedata van oplevering worden gemeld.

MEER- EN MINDERWERK
Het is mogelijk wijzigingen aan te laten brengen in de door u gekochte 
woning. Hiertoe zal door de aannemer een meer- en minderwerklijst worden 
opgesteld waarin verschillende keuzes en bijbehorende verrekenprijzen 
worden opgenomen. Het opdragen van meer- en minderwerk zal door de 
kopersbegeleider van de aannemer worden gecoördineerd en door hem 
rechtstreeks met koper worden afgerekend. 

De diverse voor dit project toe te passen afbouwmaterialen zullen worden 
bemonsterd bij de door de aannemer aangewezen showroom. De standaard 
vloer- en wandtegelafwerking, de keuken en sanitair uitrusting kunnen in 
de showroom of een speciaal daarvoor ingerichte verkoopruimte worden 
bezichtigd. Wilt u een andere stijl of uitgebreidere uitrusting, dan biedt de 
showroom u ruimschoots de keuze voor andere kwaliteitsproducten. U kunt 
uw woning dus geheel naar eigen smaak afwerken en inrichten. De woningen 
worden zonder keuken geleverd met de nodige standaard aansluitpunten. 
U bent zelf vrij om een keuken uit te zoeken bij een keukenleverancier die 
deze na oplevering van de woning kan plaatsen. Er geldt op dit onderdeel 
een beperkte garantiebepaling van Woningborg. Het uitvoeren van 
gewenst meer- en minderwerk is afhankelijk van het stadium van de bouw 
en zal in geen geval mogen leiden tot vertraging van de bouw en geen 
aantasting van de constructie of het algemene karakter tot gevolg hebben. 
Werkzaamheden in of om de woning door de koper en/ of derden vóór het 
opleveren van de woning zijn niet toegestaan. De aannemer behoudt zich 
het recht voor meer- en minderwerk niet te accepteren, indien de uitvoering 
vertraagt of als het te laat is opgegeven. 

OPLEVERING
Bij de oplevering van het gekochte dienen alle betalingstermijnen (inclusief 
het saldo van meer- en minderwerk) voorafgaand aan de sleuteloverdracht 
betaald te zijn aan de aannemer. Elk appartement wordt aan de koper 
bezemschoon opgeleverd, eventuele gebreken worden vermeld op het 
opleveringsrapport en zullen door de aannemer tijdig worden hersteld. De 
datum en tijd van de oplevering wordt uiterlijk twee weken van tevoren 
schriftelijk medegedeeld. Werkzaamheden door koper of derden zijn voor 
oplevering van het gekochte niet toegestaan.

WKO
Voor het project zal een duurzaam energiesysteem worden aangelegd die 
gebruik maakt van bodem warmte- en koudeopslag (WKO). Alle woningen 
zullen worden aangesloten op deze WKO installatie en krijgen in de berging 
elk een individuele afleverset met bemetering voor warmte afname t.b.v. de 
vloerverwarming en warm tapwater. Elke bewoner zal voor oplevering van 
de woning met de WKO exploitant een leveringsovereenkomst afsluiten. 

ONDERHOUDSTERMIJN
Nadat u de sleutel van uw woning hebt ontvangen, gaat de onderhouds-
termijn van 3 maanden in. Tijdens de onderhoudstermijn heeft u de 
gelegenheid schriftelijk te berichten of alle eerder geconstateerde 
opleverpunten zijn verholpen, alsmede onvolkomenheden te melden 
welke zijn ontstaan na oplevering die niet het gevolg zijn van verkeerd 
gebruik of het ‘werken’ van materialen. Bij kleine onvolkomenheden moet 
u er rekening mee houden dat een woning wordt gebouwd uit ‘levende’ 
materialen. Dat betekent bijvoorbeeld dat in hoeken en aansluitingen van 
stucwerk haarscheurtjes kunnen ontstaan. Dat is niets ernstigs, deze worden 
veroorzaakt door wegtrekkend bouwvocht. 

Daarnaast kunnen deuren gaan klemmen, omdat het hout moet 
wennen aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Nadat 
deze onvolkomenheden zijn verholpen wordt verkoper geacht aan zijn 
verplichtingen te hebben voldaan.

KOPERSINFORMATIE EN VOORWA ARDEN
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KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST
Zodra u heeft besloten een woning te kopen, gaat u een koopovereenkomst 
aan en geeft u tegelijkertijd aan de aannemer opdracht om de woning te 
laten bouwen. De koopsom bestaat daarom uit twee delen; de grond- en 
plankosten, te betalen bij de notariële overdracht van het appartementsrecht, 
en de aanneemsom te betalen, in nader overeen te komen bouwtermijnen 
aan de aannemer. Voordat u tekent, zal de makelaar uitleggen wat de 
overeenkomsten precies inhouden.

VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE)
The Minister 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.. 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.
 
KOOPSOM VRIJ OP NAAM
De koop- aanneemsom van het appartement is vrij op naam (V.O.N.). 
Dit betekent dat de volgende kosten bij de prijs zijn inbegrepen:
• Grondkosten
• Bouwkosten
• Honorarium adviseurs, zoals architect, constructeur ed.
• Notariskosten in verband met de transportakte
• Makelaarscourtage/verkoopkosten
• Kadastrale uitmeting
• Verzekering tijdens de bouw
• Gemeentelijke legeskosten bouwvergunning
• Overdrachtsbelasting dan wel BTW
• Kosten garantiecertificaat Woningborg
•  Aanlegkosten voor water, riool, elektra en centrale (WKO) 

verwarmingsinstallatie

Niet bij de koop inbegrepen zijn:
De met de financiering van de woning verband houdende kosten, zoals:
• Notariskosten inzake de hypotheekakte
• Afsluitprovisie hypotheek en evt. taxatiekosten
• Rentekosten tijdens de bouw
• Aansluitkosten telefoon, internet en centrale antenne inrichting
• Gemeentelijke heffingen

NOTARIËLE OVERDRACHT
De notariële overdracht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte 
van transport’ bij de notaris.

In de koop- aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van 
transport vermeld, terwijl ook rekening moet worden gehouden met de 
geldigheidsduur van de hypotheekaanbiedingen.

Op de transportdatum worden bij de notaris meestal twee aktes getekend, 
te weten:
• De akte van transport van de grond en de woning van verkoper aan koper
•  De hypotheekakte voor de lening welke u ten behoeve van de koop heeft 

gesloten

Voor de datum van het notarieel transport zendt de notaris aan koper een 
afrekening waarop het verschuldigde bedrag is aangegeven, dit is inclusief 
de eventuele bijkomende kosten zoals;
• De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte
• Rentekosten
• De afsluitprovisie inzake de hypotheek

VERZEKERINGEN
Tijdens de bouw zijn de appartementen verzekerd d.m.v. een CAR en 
opstalverzekering.

De opstallen dienen bij de overdracht van het appartement via de vereniging 
van eigenaren en/of door de eigenaar verzekerd te worden.

GARANTIE EN WAARBORGREGELING
The Minister wordt gebouwd onder de Woningborg garantie en 
waarborgregeling Transformatie 2017. Deze regeling geeft garantie op de 
kwaliteit van de woning. Tevens krijgt u hiermee de zekerheid dat de woning 
wordt afgebouwd als bijvoorbeeld de aannemer onverhoopt tijdens de 
bouw failliet gaat. Daarnaast garandeert het woningborgcertificaat dat de 
aannemer de afgegeven afbouwgaranties nakomt. Een belangrijke zekerheid 
voor nu en in de toekomst. Bij aankoop van de woning zal een uitgebreide 
brochure worden overhandigd van garantie-instituut ‘Woningborg’.
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AFWERKSTA AT KOOPAPPARTEMENTEN

Interieur Afwerking Kleur

Woningscheidende wanden Dubbele systeemwand, naden en schroefgaten vlak afgewerkt Wit

Binnenwanden Metal stud systeemwand, naden en schroefgaten vlak afgwerkt Wit

Binnendeuren Stompe deur Berklon lakdeur O.G. (woonkamer met glasopening) Wit

Binnenkozijnen Stalen montagekozijn zonder bovenlicht RAL 9010

Voordeuren Deur Berkvens O.G. met HPL afweking en 3-punts veiligheidssluiting Keuze architect

Plafonds Plafonds (woonkamer en slaapkamers) op ca. 2.80 meter voorzien van wit spuitwerk Wit

Ventilatie Individuele ventilatie d.m.v. zgn CERA boxen

Vloeren Zwevende dekvloer, vloerverwarming temperatuur regelbaar voor woonkamer en slaapkamer(s)

Keuken Geen keuken, aansluitingen volgens verkooptekening

Sanitair Sphinx serie 345 als aangegeven op plattegronden

- Toilet Sphinx serie 345 Wit

- Wastafels Sphinx serie 345 (90 cm breedte) Wit

- Ligbad Sphinx serie 345 (appartement type 3B, 3C, PH-02, PH-04, PH-05) Wit

- Douche Inloopdouche met hardglazen scherm en RVS douchegoot (wand met deur tbv 2D, 3B, 3C)

 - Kranen Wastafel- en fonteinkranen Grohe Concetto. Bad/Douche Grohe Eurotherm thermostaatkraan

Wandtegels Mosa, 15thirty collectie, 30 x 15 cm in badkamers en toilet Crème/wit

Vloertegels Mosa, 30thirty collectie, 30 x 30 cm in badkamers en toilet, 15 x 15 cm douchehoek Antraciet

Meterkast Onafgewerkt

Verwarming & Koeling Verwarming aangesloten op Warmte Koude installatie 

Toegangssysteem Videofoon met kleurenscherm

Algemene Ruimtes Afwerking Kleur

Entree hal Noord en Zuid Vloertegels, marmer, 60 x 60 cm i.c.m. schoonloopzone Keuze architect

Plafonds entree hal Noord en Zuid Vlak plafond afgewerkt met sauswerk Wit

Plafond verdiepingen gangen/lifthal Systeemplafond Ecophon Focus-A o.g.

Trappen en portalen verdiepingen Bestaande trappen met natuursteen op tussenbordessen, hoofdbordessen linoleum.  
Nieuwe trappen en bordessen prefab beton onafgewerkt

Gangen begane grond Vloertegels, marmer, 60 x 60 cm Keuze architect

Fietsenstalling kelder Cementdekvloer/bestaande en nieuwe betonwanden gesaust/bestaand beton plafond gesaust Wit

Woningbergingen in kelder Cementdekvloer/wanden V-blokken kzst of beton/lichtpunt + dubbel WCD/bestaand beton plafond

Exterieur Afwerking Kleur

Gevels Aluminium met HR++ beglazing Brons

Balkons Balkon met antislip profilering Lichtgrijs

Balustrades Hardglazen schermen met bovenregel

Privacy scherm Kokerprofielen voorzien van gelaagd glas met matte folie Zwart bruin

Parkeerterrein Betonklinker Rood

Toegang Slagboom met afstandsbediening
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Aluminium 
behuizing 
met HR++ 
beglazing

WKO
installatie

Vloerverwarming

Balkon met
antislip

profilering

Hardglazen
schermen

met bovenregel

Plafondhoogte
van 2.80 meter
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High rise living
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68Impressie Sky Apartment type PH01
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Disclaimer
Deze brochure is met zorg samengesteld, onder voorbehoud van onvolkomenheden en/of foutieve 
informatie. Het doel van deze brochure is geïnteresseerden te informeren over de woonmogelijkheden 
in The Minister. Er kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. De in de brochure 
opgenomen ‘artist impressions’ geven een impressie van de woningen. De plattegronden kunnen 
op onderdelen afwijken en de kozijnafmetingen zijn nog niet definitief bepaald. De inrichting zoals 
aangegeven in de interieurimpressies en de sfeerplattegronden zijn ter illustratie van de indeling 
van de woningen. Deze brochure maakt geen onderdeel uit van de koopovereenkomst. Niets uit 
deze uitgave mag zonder toestemming van de ontwikkelaar worden overgenomen of gekopieerd.
© Copyright juni 2020 
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Ontwikkeling re•shape in samenwerking met Wilma Wonen Architect ZZDP Architects  

Realisatie Kondor Wessels Amsterdam Landschapsarchitect DELVA Landscape Architects  
Verkoop Frisia Makelaars Projectcommunicatie MASC Company | branding real estate & more
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