WWW.BERCKELBOSCH.NL
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DE STAD IN DE BUURT

EINDHOVEN

VOLWASSEN EN GROEN
De groei van de stad – dankzij technologie en design

INTERNATIONALE STAD,
DORPS KARAKTER

– behoudt ruimte voor het vele groen, de gezellige
sfeer en het aanbod in voorzieningen dat Eindhoven
al jaren kenmerkt. Hét tuindorp Berckelbosch, tegen
het stadscentrum aan, past helemaal in dat straatje.
De nieuwbouw van de woningen in de gewilde
jarendertigstijl gebeurt duurzaam, met respect voor
het vele volwassen groen. Daardoor voelt wonen in
Berckelbosch stads en dorps tegelijk.

LICHTKUNSTFESTIVAL GLOW

DUTCH DESIGN WEEK

DE STAD IN DE BUURT
Niet de mooiste, wel de leukste. Dat typeert Eindhoven dat
zich al bijna achthonderd jaar stad mag noemen en daarmee
ouder is dan Amsterdam. De leidende stad heeft een breed
onderwijsaanbod, met Fontys Hogescholen, de bekende

WIE ER AL WOONT, IS ER TROTS OP: EINDHOVEN, DAT IN EEN EEUW UITGROEIDE
VAN PROVINCIAAL STADJE TOT DE INTERNATIONAAL BEKENDE STAD VAN NU, HET
KLOPPEND HART VAN DE SLIMME BRAINPORTREGIO. VAN OUDSHER VERWELKOMT
EINDHOVEN MENSEN VAN BUITEN DE (STADS)GRENZEN DIE ER MET LIEFDE EN
PLEZIER WONEN, WERKEN EN LEVEN.

Design Academy en Technische Universiteit TU/e, en een
bloeiende economie met hoofdrollen voor creativiteit, design
en technologie. Er wordt hard gewerkt maar evengoed
ontspannen. In het stadscentrum is het prima shoppen en
culinair en sportief heeft Eindhoven alles te bieden. Het
aanbod in cultuur, parken en met name evenementen is er écht
grootstedelijk: bijvoorbeeld Stadswandelpark, Muziekgebouw
Frits Philips, Parktheater, lichtkunstfestival GLOW, de Dutch
Design Week, carnaval en Koningsdag zijn wijd en zijd bekend.
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DIT IS EN WORDT BERCKELBOSCH

Winkelcentrum
De Toeloop

LEKKER BEWEGEN!

Deelplan 6A

Voorzieningen
centrum
De Toeloop

Vlakbij buiten bezig zijn met gezin en buren? Ook dat
heeft Berckelbosch in huis. Bij De Toeloop en door de wijk
Voetbal
velden

Tennis
park

DIT IS EN WORDT

BERCKELBOSCH

heen zijn speelplaatsen voor de kinderen. De kanaalkade
wordt ontwikkeld om te fietsen, spelen en lekker in de
zon te zitten, een plek om heerlijk te vertoeven. Je geniet
van het wateruitzicht, en vaak ook van de trainingen van
studentenroeivereniging Thêta die aan de andere kant
haar boothuis heeft. Tennisvereniging De Doornakkers is
vlakbij. De club heeft zo’n 500 leden en staat bekend als
gezellig en sportief. Voetbalclub RKVV Tongelre bestaat
al sinds 1920 en heeft diverse jeugd- en seniorenteams.
Daar is ook PSV Foundation Academy met trainingen en
maatschappelijke projecten thuis. De groenzone rond het

IN DE NIEUWE WIJK BERCKELBOSCH ZIE JE PRECIES WAAROM DE ANDERE EINDHOVENSE TUINDORPEN
ALS SCHRIJVERSBUURT, WITTE DORP, PHILIPSDORP EN DE BARRIER OOK ZO GEWILD ZIJN:
VEEL VOLWASSEN GROEN EN MET NAME DE AANSPREKENDE ARCHITECTUURSTIJL DIE IS GEÏNSPIREERD
OP DIE VAN DE JAREN DERTIG.

PERFECTE LIGGING

VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN

Berckelbosch heeft het allemaal, met als extraatje

Berckelbosch heeft alle voorzieningen in huis

de fijne ligging: pal aan de groene zone rond het

die je dichtbij nodig hebt. Hart van de wijk is

kanaal, vlakbij natuurgebied Urkhovense Zeggen

De Toeloop. Dat omvat het buurtwinkelcentrum,

(met de kleine Dommel en de befaamde Collse

met onder meer supermarkt en drogist, dat pal

watermolen die Van Gogh ooit schilderde), binnen

achter deelplan 6A ligt. Ertegenover is het

tien fietsminuten van hartje stad en binnen tien

SPIL-centrum voor onderwijs, sport en vrije tijd:

autominuten van de snelweg(en). De woningen

basisschool De BoschAkker, kinderdagverblijf

zelf voldoen ook aan de grootste woonwensen:

Korein Kinderplein, peuterspeelzaal PeuterPlaza,

ruime woningen mét tuin in een fijne, groene wijk

het consultatiebureau van ZuidZorg, sportzaal De

met sociale cohesie.

Karpen, jongerenontmoetingsruimte van Welzijn

Eindhovensch Kanaal is fijn om te wandelen, joggen,
fietsen, wielrennen en roeien.

Eindhoven en de buurtontmoetingsruimte.

GROEN, GROEN, GROEN
Rondom in het groen, zelf ook groen. Berckelbosch

ZORG IN DE BUURT

is bijzonder gebouwd, met ecologisch respect

Gezondheidscentrum SGE De Akkers aan de

voor het vele volwassen groen van oudsher.

Generaal Cronjéstraat biedt alle benodigde

Uitgangspunt voor de nieuwe wijk – die uiteindelijk

eerstelijns zorg: fysiotherapeut, apotheek, huisarts,

rond de 950 woningen gaat tellen – is eveneens

prikpost, podotherapeut, psycholoog en diëtist.

duurzaamheid: gasloos, sterke warmte- en

Ook WIJEindhoven is er gevestigd. De twee

geluidsisolatie, energiezuinige straatlantaarns,

Eindhovense topziekenhuizen Máxima Medisch

ruimte voor zonne-energie en een bijzonder lage

Centrum en het Catharina Ziekenhuis liggen op

EnergiePrestatieCoëfficiënt.

een minuut of tien met de auto.

VOLOP
GENIETEN!
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AAN ALLES IS GEDACHT

AAN ALLES
IS GEDACHT
De woningen in deelplan 6A zijn ruim opgezet
en hebben alle een tuin. Ze zijn bereikbaar via
de doorgaande weg waar al veel volwassen
bomen staan. Voor elke woning is er een
eigen parkeervak in een van de twee hofjes,
die gemakkelijk bereikbaar zijn. Er is ook
voldoende parkeerruimte aan de straat.

DUURZAAM
Elke woning heeft een zeer lage
EnergiePrestatieCoëfficiënt van 0,26 en is
gasloos. De meeste woningen in dit deelplan
kunnen zelfs energieneutraal (met een EPC van
nul) worden uitgevoerd, door toepassing van
extra zonne-energie (meerwerkoptie); dat is
pas klaar zijn voor de toekomst! Kijk voor
meer informatie over de duurzaamheid van
de woningen op pagina’s 4 en 20.

WONINGTYPE B
VEDERESDOORN

DEELGEBIED 6A
Berckelbosch is nog volop in ontwikkeling, en deels al klaar: gereed telt deze wijk straks rond de 950 woningen. Alle
voorzieningen zijn al aanwezig. Deelplan 6A ligt achter het al ontwikkelde plan 4A en telt 37 woningen. Ze passen alle
in het knusse, zelfs beetje dorpse karakter van Berckelbosch. Het plan kent fraaie hoeken, erkers en andere jaren dertig
stijlelementen, en is een stijlvol totaalplaatje met alle comfort van nu. De horizontale belijning van ramen, geveldelen
en elementen zoals doorlopende overstekken boven entree en raampartijen, schoorstenen met bijzonder metselwerk en
gedetailleerde gevelafwerking laten de familieband zien. Tegelijk oogt elke woning toch anders en ‘eigen’. Er komen vier
verschillende woningtypen, B, B1K, C2 en D, genoemd naar diverse esdoornsoorten.

WONINGTYPE B1K
MONTPELIERESDOORN

WONINGTYPE C
WITTE ESDOORN

WONINGTYPE D
ZILVERESDOORN
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WONINGTYPE B VEDERESDOORN

TWEEDE VERDIEPING
SCHAAL 1:50 BEGANE GROND

2) 3)

EERSTE VERDIEPING

DIT IS DE VEDERESDOORN: WONINGTYPE
B (GBO CA. 133m 2)

5)

23 woningen, waarvan drie met afwijkende

1)
6)
7)

breedtemaat (30cm breder).
Tuinen op het oosten of westen, met berging
en achterom.
Vrij in te delen kamers: vloerverwarming én -koeling

4)

op de gehele begane grond én eerste verdieping.
B ijzonder: ruime woonkamer, ruimte in de
keuken voor kookeiland, mogelijkheid tot vijf
slaapkamers (meerwerk).

MEERWERKOPTIES
1 ) Klaar voor de toekomst? Kies voor extra
zonnepanelen, voor een optimale EPC van nul.
2 ) Meer leefruimte: uitbouw aan de achterzijde,
waardoor de woonkamer over de gehele breedte
1,20 of zelfs 2,40m langer wordt.
3 ) Schuifpui of dubbele openslaande deuren:
kies de gevelindeling naar wens.
4 ) Een trapkast voor extra bergruimte.
5 ) Ruimere kamers op de eerste verdieping:
laat wandjes vervallen voor meer ruimte.
6 ) Meer daglicht op zolder: extra dakraam of

“I N HET WEEKEND GAAN WE WEL EENS
NAAR HET CENTRUM VAN EINDHOVEN. WAT
DAN METEEN OPVALT ALS JE TERUGKOMT
IN BERCKELBOSCH, OOK AL LIGT DAT MAAR
OP TIEN MINUTEN FIETSAFSTAND VAN
HET CENTRUM: WE WONEN HIER IN EEN
ELEGANT DORP IN DE STAD.”

een dakkapel.
7 ) Extra kamer(s) op zolder: plaatsing extra wand
voor een vierde en zelfs vijfde (slaap)kamer.

BOUWNUMMERS 629, 630, 633, 634, 635, 636, 639,
640, 653, 656, 659, 660, 663, 664, 665, 666, 667, 668,
669, 670, 671, 672, 673

STAN VAN HEUGTEN, BEWONER BERCKELBOSCH
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WONINGTYPE B1K MONTPELIERESDOORN

EERSTE VERDIEPING

BOUWNUMMERS 631,
632, 637, 638, 661, 662

MEERWERKOPTIES
1
 )

Klaar voor de toekomst? Kies voor

extra zonnepanelen, voor een optimale
EPC van nul.
2
 )

Meer leefruimte: uitbouw aan de

achterzijde, waardoor de
woonkamer over de gehele breedte
1,20 of zelfs 2,40m langer wordt.

2) 4)

3
)

Een ruime woonkeuken in plaats van

extra kamer op de begane grond is
ook mogelijk.

DIT IS DE MONTPELIERESDOORN:

4
)

WONINGTYPE B1K (GBO CA. 182m 2)

Schuifpui of dubbele openslaande

deuren: kies de gevelindeling naar

6 karakteristieke hoekwoningen.

wens.

R oyale woning, met bijna negen meter brede voorgevel
die vanaf de eerste verdieping overgaat in een statige
toren met smalle ramen die de hoogte accentueren.

5
)

Een trapkast voor extra bergruimte.

6
)

Meer daglicht op zolder:

extra dakraam of een dakkapel.

Tuinen op het oosten en westen, met berging

7
)

en achterom.

Extra kamer op zolder: plaatsing

extra wand voor een vijfde of zelfs

O verdekte entree, waarvan de luifel helemaal

zesde (slaap)kamer.

doorloopt langs de gevel de hoek om.
N aast de ruime woonkamer nog een (hobby)kamer,
ideaal voor werken aan huis.
Vrij in te delen kamers: vloerverwarming én -koeling
op de gehele begane grond én eerste verdieping.

BERG ZOLDER

E erste verdieping met standaard vier ruime slaapkamers.
G rote zolder, torengedeelte met smalle ramen tot
aan het hoge plafond waar nog eens twee kamers
gerealiseerd kunnen worden (meerwerk).
E en grote bergvliering, voor het opruimen van
alle spullen die je minder vaak nodig hebt.
5)

1)
6)
7)

“‘ S MORGENS BRENG IK LOPEND DE
KINDEREN NAAR SCHOOL EN DOE IK
GELIJK EEN KLEINE BOODSCHAP. ZO
FIJN ALLES BINNEN HANDBEREIK.”
TOM VAN TUIJN, BEWONER BERCKELBOSCH
SCHAAL 1:50 BEGANE GROND

3)

TWEEDE VERDIEPING
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INSPIRATIE

COMFORT IN DE BADKAMER,
GEMAK IN DE KEUKEN,
GENIETEN IN DE TUIN.

JE HUIS IS JE EIGEN DOMEIN, VOOR VEEL
DAGELIJKS WOON- EN LEEFPLEZIER. JE BEPAALT
DUS ZELF WELKE COMFORTABELE GEMAKKEN EN
VOORZIENINGEN JE LEEFRUIMTES HEBBEN.

INTERIEURBLOGGER FEMKE HOEKSTRA

KEUKEN
De keuken is de centrale plek in huis waar
je vaak vertoeft. Alle reden om deze ruimte
helemaal naar je zin en smaak in te richten.
In samenwerking met de keukenleverancier
hebben de ontwikkelaars van Ballast
Nedam alvast een voorbeeldkeuken met
inbouwapparatuur en keramisch koken
voor deelplan 6A uitgewerkt, zodat je een
goed idee krijgt van de mogelijkheden.
Je stelt je keuken zelf samen en maakt
eigen keuzes voor design en functionaliteit

PERSOONLIJKE TOUCH

zodat jouw keuken helemaal past bij jouw

Om er helemáál je eigen domein van te maken,

woonwensen. De budgetten voor de keuken

zijn er diverse meerwerkopties mogelijk. In het

zijn opgenomen in de contractdocumentatie.

meer-minderwerkoverzicht zijn de mogelijkheden
voor de woning opgenomen. De makelaar kan er

BADKAMER

meer over vertellen. Na aankoop van de woning

Een frisse start of de drukte van de dag van

gaat onze woonconsulent je volledig begeleiden

je afspoelen; de badkamer is de ruimte bij

in het proces tot de oplevering van de woning.

uitstek om tot jezelf te komen. Standaard
zijn het toilet en de badkamer uitgerust met
duurzame Grohe kranen en Sphinx sanitair,
en voor wand en vloer is er keuze uit de
bijpassende tegelselectie van Mosa. Je
maakt persoonlijke keuzes, eventueel ook
voor elementen tegen meerprijs. Vanwege
de waterbesparing wordt standaard geen
bad geïnstalleerd, maar optioneel is dit
zeker mogelijk.
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WONINGTYPE C WITTE ESDOORN

SCHAAL 1:50 BEGANE GROND

2) 3) 4)

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

1) 5) 6)

DIT IS DE WITTE ESDOORN:
WONINGTYPE C (GBO CA. 156m 2)
4 charmante hoekwoningen met haaks op
het blok staand zadeldak.
Tuin aan de straatzijde ommuurd voor privacy
en parkeren op eigen terrein, vanuit de tuin
bereikbaar.
Grote hal met grote open hoek onder de trap.
R uime woonkamer met brede achtergevel
(tweederde glas), extra raampartij in de hoek
en brede erker met diepe vensterbank.
Vrij in te delen kamers: vloerverwarming
én -koeling op de gehele begane grond én
eerste verdieping.
Ruime, lichte overloop dankzij het raam.
D rie slaapkamers en zeer ruime badkamer met
mogelijkheid voor én een bad én een douche.
Ruime, vrij in te delen zolder.

MEERWERKOPTIES
1 ) Klaar voor de toekomst? Kies voor extra
zonnepanelen, voor een optimale EPC van nul.
2 ) Parkeerplaats vervangen door een carport of
een garage.
3 ) Meer leefruimte: uitbouw aan de achterzijde,
waardoor de woonkamer over de gehele breedte
1,20 of zelfs 2,40m langer wordt.
4 ) Schuifpui of dubbele openslaande deuren:
kies de gevelindeling naar wens.
5 ) Meer daglicht op zolder: dakraam.
6 ) Extra kamers op zolder: voeg nog twee
extra (slaap) kamers toe.

BOUWNUMMERS 641, 654, 657, 658

’I N MIJN VRIJE TIJD ZOEK IK REGELMATIG DE NATUUR OP MET MIJN GEZIN. DIE IS HIER – NAAST HET VELE ’OUDE’ EN ’NIEUWE’ GROEN IN
BERCKELBOSCH ZELF – VLAKBIJ. WE ZIJN ZÓ IN NATUURGEBIED DE URKHOVENSE ZEGGEN. AL MET AL HEBBEN WE EEN GOEDE KEUZE GEMAAKT DOOR
HIER EEN WONING TE KOPEN. DAT KUNNEN WE NA BIJNA 4,5 JAAR MET ZEKERHEID ZEGGEN. DE SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJK EN HET FEIT DAT
ONZE KINDEREN HIER IN ALLE VRIJHEID KUNNEN OPGROEIEN, ZIJN DAARBIJ BEPALEND.’
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WONINGTYPE D ZILVERESDOORN

SCHAAL 1:50 BEGANE GROND

2) 3)

FAMILIE EN VRIENDEN
OVER DE VLOER, OF
HEERLIJK MET EEN
BOEK OP DE BANK.

MEERWERKOPTIES
1
 )

Klaar voor de toekomst? Kies voor

extra zonnepanelen, voor een optimale
EPC van nul.
2
)

Meer leefruimte: uitbouw aan de

achterzijde, waardoor de woonkamer over
de gehele breedte 1,20 of zelfs 1,97m
langer wordt.
3
)

Schuifpui of dubbele openslaande deuren:

kies de gevelindeling naar wens.
4
)

Ruimere kamers op de eerste verdieping:

laat wandjes vervallen voor meer ruimte.
5
)

Extra kamers op zolder: voeg nog twee

extra (slaap) kamers toe.

DIT IS DE ZILVERESDOORN:
WONINGTYPE D (GBO CA. 151m 2)
4 fraaie hoekwoningen die échte
blikvangers zijn in de wijk, met toren die
overloopt in schuin dak, terugspringende
rijen metselwerk en verhoogde
dakoverstek rondom.
Naar voren springende voorgevel,
diepere achtertuin en entree met privacy.
10m diepe tuin met berging en

EERSTE VERDIEPING

achterom, in volledige privacy door
de meeontworpen tuinmuur aan de
straatzijde.
Ruime woonkamer met open keuken
aan de voorzijde, brede erker met
diepe vensterbank.
Vrij in te delen kamers: vloerverwarming
én -koeling op de gehele begane grond
én eerste verdieping.
Overloop met rond torenraam, drie
slaapkamers en zeer ruime badkamer
met mogelijkheid voor én een bad én
een douche.
Grote zolder met ramen in de voorgevel
en smalle raampjes boven het trapgat
voor veel licht.

BOUWNUMMERS 628, 652, 655, 674

4)

TWEEDE VERDIEPING

1) 5)
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INSPIRATIE TUIN

DUURZAAM GENIETEN,
ALLE RUIMTE VOOR JE GEZIN EN
VOOR EEN GROENE TOEKOMST

EEN
ROOSKLEURIGE
TOEKOMST…
OOK DE BUITENRUIMTE IS NATUURLIJK HELEMAAL NAAR EIGEN WENS
IN TE RICHTEN. DOOR TUIN EN TERRAS BEWUST TE ONTWERPEN EN
AAN TE LEGGEN, ZORG JE VOOR ONDERHOUDSGEMAK ÉN HOU JE
REKENING MET NATUUR, FLORA EN FAUNA. JOUW BUITENDOMEIN
WORDT ONDERDEEL VAN HET GROENE BERCKELBOSCH.

TER INSPIRATIE ALVAST ENKELE (ONTWERP-)
SUGGESTIES:
Vang

hemelwater op in een regenton; het is

goed voor de planten binnen én buiten, en dat
scheelt leidingwater.
I n

tegenstelling tot tegels en klinkers zijn grind

en split goed waterdoorlatend.
G roene

tuinafscheiding oogt natuurlijker, zeker

als er egeltjes onderdoor kunnen scharrelen!
K ies

voor een besdragende struik of kleine

fruitboom voor de groene aankleding; daar worden
vogels, bijen en andere insecten blij van.
H oe

minder verhard, des te beter de

waterhuishouding in de bodem. Bij een vlonder
kan hemelwater veel makkelijker weg.
L ED-grondspots

gebruiken weinig energie en

zorgen voor extra sfeer in de avond.
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DUURZAAM
KOSTENBEWUST EN COMFORTABEL
NIET ALLEEN WAT BETREFT ARCHITECTUUR ZIJN DE WONINGEN IN
BERCKELBOSCH DEELPLAN 6A BIJZONDER, OOK QUA TECHNIEK.
ALLE GASLOZE WONINGEN IN DIT DEELPLAN ZIJN NAMELIJK
UITZONDERLIJK ENERGIEZUINIG EN DUURZAAM MET EEN EPC VAN
0,26 EN ENERGIELABEL A++. BALLAST NEDAM DEVELOPMENT
KOMT DAARMEE TEGEMOET AAN WAT ONZE SAMENLEVING WENST
EN NODIG HEEFT.

21

DUURZAAMHEID

Alle woningen krijgen een individuele

waarmee de gewenste temperatuur wordt

warmtepompinstallatie, een warmte-

ingesteld; verder hoeft er niets te gebeuren!

terugwinsysteem, vloerverwarming en -koeling

Het systeem werkt automatisch: verwarmen

op de begane grond en eerste verdieping en

als het te koud wordt en koelen zodra de

zeer goede isolatie. Ze worden bovendien

temperatuur boven de ingestelde temperatuur

gasloos gebouwd, dus krijgen vernieuwbare

komt. De verwarming lager zetten voor

energiebronnen de ruimte. Er is maar weinig

’s nachts of vakanties; dat is niet nodig. Een

energie nodig om de woning te verwarmen

warmtepomp in een goed geïsoleerde woning

of te koelen; dat scheelt in energiekosten,

draait namelijk het zuinigst in constant bedrijf.

beperkt de CO2-uitstoot en spaart het
pakket hebben alle woningen een zeer lage

DE VOORDELEN VAN
GEEN RADIATOREN

EnergiePrestatieCoëfficiënt van 0,26. De meeste

De klimaatbeheersing in de woning gebeurt via

woningen kunnen met extra voorzieningen,

de vloer; gelijkmatige verwarming of koeling,

zoals zonne-energie, zelfs een nul scoren – en

en dat geeft veel meer vrijheid bij het inrichten.

dat is hypotheektechnisch óók interessant.

Een warmtepompsysteem in plaats van CV is

milieu. Dankzij het complete duurzame

ook nog eens gunstig voor het binnenklimaat.

DE BODEM ALS GROTE ACCU

Door de gelijkmatige opwarming zijn er minder

Elke woning heeft een warmtepompinstallatie.

luchtstromen die stofdeeltjes in beweging

Warmtepompen worden aangesloten op

brengen. Vooral bewoners met astmatische

bodemwarmtewisselaars – één of twee,

klachten hebben daar baat bij.

afhankelijk van de woninggrootte - die tot
geïnstalleerd. Door de bodemwisselaar wordt

WARMTETERUGWINNING
UIT VENTILATIE

continu water gepompt dat in de winter

Alle woningen in Berckelbosch 6A hebben

warmte uit de bodem opneemt en in de zomer

CO2-gestuurde, mechanische ventilatie. Het

daar warmte afgeeft. De woning is zo goed

systeem haalt warmte uit de af te voeren lucht,

geïsoleerd en in balans, dat het opnemen

als voorverwarming van de verse ventilatielucht

en afgeven van warmte in evenwicht blijft.

die via het trappenhuis de woning in wordt

Er is alleen een beetje elektriciteit nodig -

gebracht. Met dit systeem is de ventilatie

dus geen gas - om dit proces op gang te

gebalanceerd en is elke woning ook in de

houden. Met het warmtepompsysteem krijgt

winter goed geventileerd; dat is gunstig voor

de woning een thermostaat en ruimteregeling

het binnenklimaat en de luchtkwaliteit en

voor de slaapkamers op de eerste verdieping,

voorkomt vochtproblemen.

wel 110 meter onder de grond worden

In de wonining en deze brochure zijn op diverse plekken maatregelen en suggesties opgenomen die passen
binnen de zeventien “Sustainable Development Goals”. Meer informatie is te vinden op www.sdgcharter.nl.
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DEZE WEGWIJZER LICHT DE VOOR DE KOOP VAN EEN NIEUWBOUWWONING GELDENDE
PROCEDURES EN VOORWAARDEN NADER TOE. WIJ ADVISEREN DEZE TOELICHTING
AANDACHTIG DOOR TE LEZEN. JE VINDT ONDER MEER INFORMATIE OVER DE BETALINGSWIJZE,
DE OPLEVERING, ONZE SERVICE EN GARANTIEREGELING EN WAT WEL EN NIET BIJ DE KOOP IS
INBEGREPEN. ZIJN ER VRAGEN, DAN KUN JE ALTIJD CONTACT OP NEMEN MET DE MAKELAAR(S).
ZIJ ZULLEN EVENTUELE ONDUIDELIJKHEDEN TOELICHTEN EN DESGEWENST DEZE INFORMATIE
MET JE DOORLOPEN.
HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST
Op het moment dat je de woning koopt, sluit je een koopovereenkomst (KO)
en een aannemingsovereenkomst (AO) met Ballast Nedam. Hiervoor zijn de
modellen gehanteerd van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)
met daaraan toegevoegd een aantal bijzondere voorwaarden. Bij deze KO
en AO behoren tevens de zogenaamde Algemene Voorwaarden en de
Algemene Toelichting van de SWK.
Door het tekenen van de KO en AO ben je verplicht tot het betalen van de
koop- en de aanneemsom, terwijl wij ons door ondertekening verplichten
tot levering van de grond en tot de bouw van de woning conform de
verkoopdocumenten. Na ondertekening door beide partijen van de KO
en AO ontvangt je een digitale kopie van de overeenkomst. Het originele
exemplaar wordt naar de notaris gezonden, voor de voorbereiding van de
notariële akte voor de eigendomsoverdracht.
DE OPSCHORTENDE EN ONTBINDENDE VOORWAARDEN
In de AO is een aantal opschortende voorwaarden opgenomen, gekoppeld
aan een datum. Dat is de datum waarop wij verwachten dat aan alle
voorwaarden is voldaan om met de bouw te kunnen starten. Uiterlijk rond
deze datum ontvang je van ons bericht of de opschortende voorwaarden zijn
vervuld. Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld, treden de KO en
AO volledig in werking. Zijn een of meer voorwaarden (nog) niet vervuld, dan
kunnen wij een nieuwe datum voorstellen. In de KO en AO zijn doorgaans ook
een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Op deze voorwaarden kan
enkel een beroep worden gedaan indien omstandigheden zich voordoen zoals
vastgelegd in het betreffende artikel van de KO/AO.
DE BETALINGSVERPLICHTINGEN
Door het ondertekenen van de KO en AO ontstaat een betalingsverplichting.
Het te betalen bedrag wordt aangeduid als de koop-/aanneemsom.
Deze som is verschuldigd in termijnen conform de regeling van het SWK.
De termijnregeling vind je terug in de KO en AO.
Indien de notariële levering nog niet heeft plaatsgevonden (de hypotheekakte
is dan ook nog niet gepasseerd), kun je eventueel ontvangen nota’s nog niet
voldoen. Tot de datum van notariële levering heb je in beginsel uitstel van
betaling, zoals dat in de KO en AO staat vermeld. Op de datum van notariële
levering voldoe je de koopprijs, de eventueel reeds vervallen bouwtermijnen
van de aanneemsom en de verschuldigde uitstelrente.
Na de notariële levering moet je tijdig voor betaling van de overige nota’s
zorgen. Je ontvangt de nota’s van vervallen termijnen digitaal per e-mail.
Indien je een hypotheek hebt afgesloten, is de gangbare procedure dat
je óf de factuur zelf betaalt vanuit het bouwdepot óf de nota voorziet van
handtekening en deze zo spoedig mogelijk naar de verstrekker van de
hypotheek zendt met het verzoek om voor betaling (vanuit het bouwdepot) te
zorgen. De nota’s moeten uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening ervan zijn
voldaan. Voor de betaling van het door jou opgedragen meerwerk geldt een
aparte termijnregeling van het SWK; die vind je terug in de AO.
DE EIGENDOMSOVERDRACHT
De eigendomsoverdracht van de woning vindt plaats met de ondertekening
van de akte van levering bij de notaris en door inschrijving van deze akte in
de openbare registers. Bij de notariële levering worden de van toepassing
zijnde rechten, lasten en beperkingen ten aanzien van de woning vastgelegd.
De notaris zorgt ervoor dat de akte van levering bij het Kadaster wordt
ingeschreven in de openbare registers, waardoor het eigendom van de grond
met de eventueel daarop reeds gebouwde woning of deel van de woning
op naam komt te staan.
Vóór de datum van de notariële levering stuurt de notaris een afrekening
waarop de totale, tot dat moment verschuldigde (deel van de) koop-/
aanneemsom, uitstelrente en overige bedragen staan vermeld. Deze afrekening
vermeldt ook welk bedrag de notaris moet ontvangen van jouw geldverstrekker
(bankinstelling) en welk bedrag je zelf nog moet voldoen. Beide bedragen
moeten tijdig, te weten uiterlijk twee werkdagen vóór de datum van het
passeren van de notariële akte van levering, zijn bijgeschreven op de
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bankrekening van het notariskantoor. Het door de bank in depot gehouden
bedrag voor de nog niet vervallen bouwtermijnen dient toereikend te zijn om
het restant van de bouwtermijnen te voldoen. Is dit niet het geval, dan zal het
ontbrekende bedrag door jou moeten worden aangevuld uit eigen middelen.
Bij de eigendomsoverdracht worden in de meeste gevallen twee notariële
akten getekend:
de akte van levering (akte van eigendomsoverdracht) van de grond en
de woning;
de hypotheekakte met betrekking tot de lening die je ten behoeve van
de financiering van de woning hebt afgesloten.
VERKOOPPRIJS VRIJ OP NAAM
De koop-/aanneemsom van de nieuwbouwwoning is vrij op naam (v.o.n.),
dus inclusief:
g rondkosten;
b ouwkosten (eventuele loon- en/of materiaalkostenstijging tijdens de
bouw worden niet doorberekend);
honoraria van de architect en overige adviseurs;
notariskosten voor de notariële akte van levering;
leges betreffende de omgevingsvergunning (voor de standaardwoning,
individueel meerwerk uitgesloten);
kosten SWK en van het waarborgcertificaat SWK;
makelaarscourtage voor de verkoopwerkzaamheden;
e enmalige aansluitkosten van elektra, gas en/of stadsverwarming, water
en riolering (indien van toepassing);
o mzetbelasting (momenteel 21%, eventuele wijzigingen van het btw-tarief
door de overheid zullen conform de wettelijke voorschriften worden
doorberekend).
Niet alle kosten zijn in de koop-/aanneemsom opgenomen. Denk aan:
bouwrente tijdens de bouw over de grond en over vervallen bouwtermijnen;
de kosten van eventueel meerwerk;
de kosten voor de inrichting en aanleg van de tuin;
d e entreekosten voor de centrale antenne inrichting (CAI) en het
telecommunicatiesysteem;
kosten hypothecaire lening.
Sluit je een hypotheek af, dan zijn hieraan bijvoorbeeld de volgende kosten
voor jou verbonden:
notariskosten voor de hypotheekakte en kadastraal recht;
kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (indien van toepassing).
DE HYPOTHEEK
Koop je een woning en beschik je niet over voldoende eigen middelen,
dan kun je die lenen; de hypothecaire geldlening. De woning wordt dan
jouw eigendom en dient tegelijkertijd als onderpand voor de lening. Een
hypotheekadviseur kan advies geven.
GARANTIE- EN WAARBORGREGELING
De woningen worden gebouwd met het officiële, door de overheid erkende
waarborgcertificaat van het SWK. Dit houdt onder meer in dat de woning
voldoet aan bepaalde garantienormen. Het waarborgcertificaat van het SWK
waarborgt dat de woning wordt afgebouwd als Ballast Nedam onverhoopt niet
meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Ook in dat geval wordt de garantie
nagekomen, eventueel door inschakeling van een andere aannemer op kosten
van het SWK. De garantieregeling beschermt dus tegen eventuele technische
en financiële risico’s die aan de aankoop en bouw van de woning verbonden
kunnen zijn. De voorwaarden waaronder deze waarborg wordt afgegeven,
staan vermeld in het boekje SWK Garantie- en waarborgregeling 2014. Het
SWK heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van koopwoningen in
Nederland, het bevorderen van vertrouwen tussen koper en Ballast Nedam, het
verschaffen van waarborgen en het aanbieden van oplossingen voor het geval
er iets misgaat.
De woningen uit dit project zijn aangemeld en geregistreerd bij het SWK.
Voorafgaand aan de acceptatie heeft het SWK het plan – het juridisch
verkoopmateriaal, waaronder de koop-/ aannemingsovereenkomst –
beoordeeld. In het Home DNA woondossier vind je een exemplaar van het
boekje SWK Garantie- en waarborgregeling 2014. In dit boekje zijn alle
formele regelingen opgenomen, waaronder de garantieregeling. De van
toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn apart toegevoegd. Dit boekje
en de voorwaarden zijn voor jou erg belangrijk en het verdient aanbeveling
om deze grondig te lezen. Nadat de KO en AO zijn ondertekend, vraagt
Ballast Nedam bij het SWK een waarborgcertificaat aan. Na enige tijd
ontvang je rechtstreeks van het SWK het aangevraagde waarborgcertificaat

met daarbij een flyer met algemene informatie en een
aantal onderhoudstips.
MEER- EN/OF MINDERWERK
Wij bieden de mogelijkheid je woning waar mogelijk
aan te passen aan jouw persoonlijke woonwensen.
Op de meer- en minderwerklijst vind je een overzicht van
de verschillende standaard aangeboden aanpassingen
en uitbreidingen. Een aanpassing van het standaard
aangeboden sanitair en/of tegelwerk of een volledig
andere keuze behoren eveneens tot de mogelijkheden.
Daarnaast heb je misschien nog andere wensen. Ballast
Nedam informeert je graag over de mogelijkheden.
Wij benadrukken dat we zo veel mogelijk met ieders
individuele wensen rekening willen houden. Het is helaas
niet altijd mogelijk om alle verzoeken te honoreren.
Een belangrijke reden hiervoor is dat de woningen
projectmatig worden gebouwd, waardoor niet alleen
de mogelijkheden voor aanpassingen beperkt zijn, maar
ook de eventueel gewenste aanpassingen tijdig bekend
moeten zijn. De mogelijkheden zijn dan ook mede
afhankelijk van de voortgang van de bouw. Daarnaast
is het onze taak erop toe te zien dat de woningen
bij oplevering voldoen aan de geldende normen en
voorschriften van de diverse instanties.
VOORTGANG BOUW EN PROGNOSE OPLEVERING
Wij informeren je regelmatig over de voortgang van
de bouw, maar aan deze service kunnen geen rechten
worden ontleend. De uiterlijke datum van oplevering wordt
bepaald door het aantal werkbare werkdagen zoals
vermeld in de AO. Naarmate de bouw vordert, kan een
betere prognose van de datum van oplevering worden
gegeven. Verkoop je je huidige woning of appartement?
Dan doe je er goed aan om in de koopakte een clausule
op te laten nemen waarin de datum van beschikbaar
komen voor de koper(s) variabel wordt gesteld. Ook bij
een opzegtermijn van een huurwoning/-appartement
wordt aangeraden voorzichtigheid te betrachten; wacht
de opleveringsbrief van jouw nieuwe woning af voordat
je de huur formeel opzegt.
DE OPLEVERING
Wanneer jouw woning gereed is, bericht Ballast Nedam
je schriftelijk over de definitieve datum en het tijdstip van
oplevering; dit is de opleveringsbrief. Je krijgt tegelijkertijd
een uitnodiging om samen met Ballast Nedam je woning
te beoordelen. Dit bericht kun je circa twee à drie weken
vóór de datum van oplevering tegemoetzien. Tijdens de
beoordeling worden eventueel geconstateerde gebreken
en/of tekortkomingen vermeld in het proces-verbaal van
oplevering. Na het opmaken en ondertekenen van het
proces-verbaal ontvang je de sleutels van jouw woning,
mits ook aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent dat de
woning aan je is opgeleverd. Ballast Nedam meldt dit
schriftelijk aan het SWK.
VERZEKERINGEN
Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd tegen de
risico’s van brand- en stormschade. Je dient jouw woning
zelf te verzekeren vanaf de datum van oplevering.
TOT SLOT
Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand
van de, op het moment van samenstelling, beschikbare
gegevens en tekeningen. Deze brochure is geen
contractstuk en derhalve kunnen hieraan geen rechten
worden ontleend.
Met betrekking tot contractdocumenten geldt:
(detail)wijzigingen in ontwerp, constructie en afwerking
blijven voorbehouden mits deze geen ernstige afbreuk
doen aan de kwaliteit van het gebouwde;
wijzigingen die voortvloeien uit de eisen van de
overheid en/of nutsbedrijven blijven voorbehouden.
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