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Kaartfragment van Sappemeer en omgeving in 1899

Bron: Grote Historische topografische Atlas

Tussen de beide verkeersroutes liep, tot aan de demping ervan in 1971, een water: het Winschoterdiep. 

Tot die tijd heeft het zuidelijke deel van de huidige Noorderstraat Zuiderstraat geheten.

Al in 1951 waren er plannen om het Winschoterdiep te dempen, niet alleen vanwege de wens tot cen-

trumontwikkeling en vergroting van de verkeersveiligheid, maar ook omdat het diep een enorme stank 

veroorzaakte en onhygiënische toestanden met zich meebracht. In die tijd werd het diep namelijk ook 

gebruikt als ‘open riool’. 

De demping van het diep werd uitgebreid gevierd met de zogenoemde ‘Foetsiekanaalfeesten’, een feest-

week die werd georganiseerd door de plaatselijke ondernemers. Onderdelen van de feestelijkheden 

waren onder andere ringsteken voor auto’s, een rookwedstrijd voor senioren en er werd een heuse Miss 

Foetsie-verkiezing gehouden. Ook werd een metalen kunstwerk in de vorm van een haan onthuld. De 

haan stond symbool voor “de waakzaamheid welke wij allen moeten betrachten in deze snel verande-

rende samenleving”.

Het laatste gedeelte van het Winschoterdiep, het deel vanaf de Borgercompagniesterstraat tot aan de 

grens met Oosterbroek, was ten tijde van de festiviteiten nog niet gedempt. Hiermee werd pas, en onder 

groeiend protest, een begin gemaakt in 1984.

De straatnaam  Kleinemeersterstraat
De Kleinemeersterstraat heeft niet altijd Kleinemeersterstraat geheten. Ook deze straat heeft wisselende 

inrichtingen gehad.

In de huidige situatie zijn er twee weghelften, welke gescheiden worden door een groenstrook. 

Voorheen liep ook in deze straat, die destijds Molenstraat heette, een water: het Kleinemeersterdiep. 

Het Kleinemeersterdiep vormde de verbinding tussen het Winschoterdiep en het Kleinemeersterhoofd-

diep. Het Kleinemeersterdiep is reeds in 1941 gedempt, waarna pas in 1946 de westelijke weghelft werd 

aangelegd.

De ligging van   Meersterborg
Het project Meersterborg is gelegen op de hoek Noorderstraat - Kleinemeersterstraat te Sappemeer. Dit 

is de locatie waar voorheen het pand van schilderszaak Tulp gevestigd was. 

Kenmerkend voor de locatie is dat alle belangrijke voorzieningen dichtbij zijn. Voor de dagelijkse bood-

schappen kunt u terecht bij de nabij gelegen supermarkten en speciaalzaken. Ook een huisarts en een 

apotheek zijn lopend of met de fiets makkelijk bereikbaar.

Via de Kleinemeersterstraat en De Vosholen bereikt u snel het overdekte winkelcentrum De Hooge 

Meeren. Behalve een uitgebreid winkelaanbod, vindt u hier ook onder andere het gemeentehuis, een 

bioscoop en een theater. 

De locatie is gunstig gelegen ten opzichte van de uitvalswegen. De A7 is snel te bereiken, waardoor 

u binnen een half uur in Groningen kunt zijn en binnen een kwartier bij bijvoorbeeld het ziekenhuis in 

Scheemda. Het centrum van Veendam is met de auto eveneens binnen een kwartier te bereiken.

Ook met het openbaar vervoer zijn de appartementen goed bereikbaar. De buslijnen 174 en 515 hebben 

haltes vlakbij. Treinhalte Sappemeer-Oost van de trein tussen Groningen en Weener (Duitsland) en tus-

sen Groningen en Veendam is lopend of met de fiets makkelijk bereikbaar. 

De straatnaam  Noorderstraat
Het zuidelijke gedeelte van de huidige Noorderstraat heeft niet altijd Noorderstraat geheten. Ook de 

inrichting van de straat in zijn geheel is niet altijd geweest zoals het nu is. 

De huidige inrichting kenmerkt zich door een doorgaande verkeersroute aan de noordelijke zijde, een 

langzaam- en bestemmingsverkeerroute aan de zuidelijke zijde en daartussen een zone met groen en 

parkeren.

Kaartfragment van Sappemeer en omgeving in 2005
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Kleinemeerster hooghout omstreeks 1875

Bron: 

Historische Vereniging Hoogezand - Sappemeer

Hoek Zuiderstraat - Molenstraat voor de demping van het 
Kleinemeersterdiep

Het Winschoterdiep
In het jaar 1613 werd de stad Groningen eigenaar van een nog onontgonnen veengebied ten oosten 

van de stad. Om dit gebied in cultuur te brengen, is het Winschoterdiep gegraven. In 1618 was het 

Winschoterdiep doorgetrokken tot aan het Sap- of Duivelsmeer - waaraan Sappemeer haar naam dankt 

- en werd het meer drooggelegd. In 1621 trokken de eerste verveners naar het gebied. Zo ontstond een 

eerste nederzetting langs het Winschoterdiep, Sappemeer geheten. In 1631 werd een begin gemaakt 

het met ontginnen van het Kleine Sapmeer. In 1637 was de aanleg van het Winschoterdiep zo ver ge-

vorderd dat het Winschoten had bereikt.

De verveners huurden stukken veengrond van de stad Groningen. Alle afgestoken turf uit de Veenko-

loniën werd aanvankelijk via het Winschoterdiep afgevoerd. De stad Groningen kreeg de opbrengsten 

van de doorvaart van de schepen. Voor de bouw van de turfschepen ontstonden scheepswerven langs 

het Winschoterdiep.

In het midden van de 18e eeuw nam de bedrijvigheid in de vervening af en werd overgegaan op onder 

andere teelt van aardappelen. De scheepswerven gingen van de bouw van turfschepen over op de 

bouw van zeeschepen.

De toenemende bedrijvigheid had een forse bevolkingsgroei tot gevolg en de bebouwingslinten van 

Sappemeer en Hoogezand, die zich zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van het Winschoter-

diep gevormd hadden, groeiden aan elkaar vast. In 1949 werden Hoogezand en Sappemeer één ge-

meente en al gauw werden er plannen gemaakt voor de demping van het Winschoterdiep. Daarvoor 

werd eerst een ‘nieuw’, noordelijker gelegen, Winschoterdiep aangelegd en het oorspronkelijke deel

ging Oude Winschoterdiep heten.

De hoek  Noorderstraat - Kleinemeersterstraat
Om van de Noorderstraat naar de Zuiderstraat te komen, lag er aanvankelijk een vaste voetbrug in 

de vorm van een zogeheten ‘hoogholtje’ over het Winschoterdiep. Een ‘hoogholtje’ is een typisch Gro-

ningse brug. Het is een smalle brug, die hoog genoeg is om schepen ongehinderd te laten passeren, 

met aan weerszijden een trap of steile opgang. De brug was eigendom van de aanwonenden. In 1875 

werd de brug verkocht aan de gemeente en in 1899 werd het ‘hoogholtje’ vervangen door een beweeg-

bare brug. Het werd een steeds drukker en daarmee steeds gevaarlijker kruispunt met de Noorderstraat.

Ook in de Zuiderstraat lag een brug, namelijk om het Kleinemeersterdiep over te kunnen steken. Met de 

demping van het Kleinemeersterdiep was deze brug overbodig geworden.

Schilderszaak Tulp
Op de locatie van de Meersterborg stond, in de tijd dat de diepen nog niet waren gedempt en de brug-

gen er nog lagen, het woonhuis van de familie Lubbers. De gebroeders Lubbers hadden een eindje ver-

derop in de - toen nog - Molenstraat een blauwververij. Textiel werd daar blauw geverfd in grote ketels 

en als de textiel eenmaal blauw van kleur was, werd het gespoeld in het water van het Kleinemeerster-

diep.

In het woonhuis van de familie Lubbers werd later de damesmodezaak van de gezusters Kraai gevestigd 

en vervolgens, vanaf 1972, schilderszaak Tulp. Het pand van schilderszaak Tulp is in 2007 afgebrand en 

gesloopt.
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Krant “Oost-Goorecht” uit 1937

Bron: 

historischarchief.midden-groningen.nl
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entree

impressie inrichting bouwnummer 3 (1e verdieping)
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impressie inrichting bouwnummer 3 (1e verdieping)
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impressie inrichting bouwnummer 4 (1e verdieping)
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impressie inrichting bouwnummer 4 (1e verdieping)
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Begane grond

vloerpeil: PEIL

1e Verdieping

vloerpeil: 3375+P

2e Verdieping

vloerpeil: 6375+P
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De aangegeven oppervlakte is exclusief de bij het appartement behorende garage en berging.
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De aangegeven oppervlakte is exclusief de bij het appartement behorende garage en berging.
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De aangegeven oppervlakte is exclusief de bij het appartement behorende garage en berging.
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Wat een hoogte in 

die woonkamer!

- vrije hoogte op de begane grond 3 meter -
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Standaard met dubbele

wastafel, ligbad en

tegelwerk in toilet en

badkamer tot

aan het plafond.

- van alle gemakken voorzien en makkelijk schoon te houden -

b
o

u
w

n
u

m
m

e
r 

2



        

19

Nooit lang

wachten op de

lift, da’s luxe!

- 1 lift voor 6 appartementen -
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Nog even gauw

een boodschapje 

doen.

- alle voorzieningen op loopafstand -
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Nooit lang

wachten op de

lift, da’s luxe!

- 1 lift voor 6 appartementen -
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Ik droom van

een kookeiland,

maar past dat wel?

- samen bekijken we de mogelijkheden -
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Naar de auto?

Niet door de regen!

- van binnenuit bereikbare garages ... -

Elektra van de garages wordt aangesloten op de woninginstallatie van het bijbehorende appartement.
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Fijn, een extra

ruimte voor

 de hobbyspullen!

- ... en ook nog een bergruimte op de 1e verdieping -

Elektra van de bergingen wordt aangesloten op de woninginstallatie van het bijbehorende appartement.



        

la
n

g
s
d

o
o

rs
n

e
d

e

25



        

d
w

a
rs

d
o

o
rs

n
e
d

e

25



        

27

re
n

v
o

o
i



        

28

a
fw

e
rk

s
ta

a
t

Woonkamer/eetkamer/keuken  

vloer   cementdekvloer    

     

wanden   behangklaar    

 

plafond   spuitpleister met structuur    

     

elektrische installatie 3 lichtpunten op enkele schakelaar       

   16 enkele wandcontactdozen met randaarde  * appartement 1 

   18 enkele wandcontactdozen met randaarde        * appartementen 2, 4 en 6

                                       20 enkele wandcontactdozen met randaarde       * appartementen 3 en 5

                                       1 enkele wandcontactdoos met randaarde

   1 enkele wandcontactdoos met randaarde ten behoeve van een koelkast

   1 enkele wandcontactdoos met randaarde ten behoeve van een afzuigkap

                                       schakelaar buitenlamp (onbedraad)

                                       aansluitpunt buitenlamp (onbedraad)    

   2 aansluitpunten internet, TV en bellen (bedraad)    

   aansluitpunt sensor mechanische ventilatie      

               aansluitpunt thermostaat    

   aansluitpunt vaatwasser (onbedraad)

                                       aansluitpunt videofoon/deuropener    

     

overig   aansluitpunt ten behoeve van koken op gas     

   aansluitpunt ten behoeve van koud- en warmwater    

   aansluiting op binnenriolering 

                                       aansluitpunt motorloze afzuigkap   

   vensterbank onder ramen met een borstwering    

   afzuigpunt mechanische ventilatie

                                       rookmelder                                                             * appartementen 1, 2, 4 en 6  

    

Hal     

vloer   cementdekvloer    

     

wanden   behangklaar    

     

plafond   spuitpleister met structuur    

     

elektrische installatie 1 lichtpunt op enkele schakelaar                         * appartementen 1, 3 en 5

   2 lichtpunten op wisselschakelaar            * appartementen 2, 4 en 6

   1 enkele wandcontactdoos met randaarde    

   belinstallatie       

   belzoemer       

   beldrukker (in de centrale hal, naast de toegangsdeur van het appartement) 

 

overig   meterkast met 2 dubbele wandcontactdozen    

   rookmelder

                                       vensterbank onder ramen met een borstwering  * appartementen 4 en 6  

  

Toilet     

vloer   vloertegels 300 mm x 300 mm in blokverband

 

wanden   wandtegels 200 mm x 250 mm in blokverband tot plafond

plafond   spuitpleister met structuur

elektrische installatie 1 lichtpunt op enkele schakelaar

 

sanitair   toiletpot (kristalporselein) met laaghangend reservoir, voorzien van zitting

   fonteinbakje (kristalporselein) inclusief sifon en verchroomde kraan

 

overig   afzuigpunt mechanische ventilatie

 

Badkamer    

vloer   vloertegels 300 mm x 300 mm in blokverband  

   

wanden   wandtegels 200 mm x 250 mm in blokverband tot plafond  

   

plafond   spuitpleister met structuur  

   

elektrische installatie 2 lichtpunten op serieschakelaar  

   1 enkele wandcontactdoos met randaarde

   aansluitpunt thermostaat

     

sanitair   dubbele wastafel (kristalporselein) met verchroomde kraan    

   planchet met spiegel  

   ten behoeve van douche een verchroomde mengkraan met glijstangcombinatie

                                       ligbad 1800 mm x 800 mm

   ten behoeve van ligbad een verchroomde mengkraan met glijstangcombinatie

  

overig   afzuigpunt mechanische ventilatie

Slaapkamer 1

vloer   cementdekvloer

 

wanden   behangklaar

 

plafond   spuitpleister met structuur  

   

elektrische installatie 1 lichtpunt op enkele schakelaar 

                                       4 enkele wandcontactdozen met randaarde       * appartementen 2, 4 en 6

   6 enkele wandcontactdozen met randaarde * appartementen 1, 3 en 5

   aansluitpunt internet, TV en bellen (onbedraad)  

   aansluitpunt thermostaat

   aansluitpunt sensor mechanische ventilatie
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Slaapkamer 2                             

vloer   cementdekvloer  

   

wanden   behangklaar  

   

plafond   spuitpleister met structuur  

 

elektrische installatie 1 lichtpunt op enkele schakelaar    

   4 enkele wandcontactdozen met randaarde     

   aansluitpunt thermostaat

   aansluitpunt sensor mechanische ventilatie

overig   vensterbank onder ramen met een borstwering    

Slaapkamer 3                                                                                 

vloer   cementdekvloer    

     

wanden   behangklaar    

     

plafond   spuitpleister met structuur    

elektrische installatie 1 lichtpunt op enkele schakelaar    

   4 enkele wandcontactdozen met randaarde                  

   aansluitpunt thermostaat

   aansluitpunt sensor mechanische ventilatie   

   

overig   vensterbank onder ramen met een borstwering    

         

Bijkeuken   

vloer                               cementdekvloer

wanden                          behangklaar

plafond                           spuitpleister met structuur

elektrische installatie 1 lichtpunt op enkele schakelaar    

   1 enkele wandcontactdoos met randaarde

                                       1 enkele wandcontactdoos met randaarde voor wasmachine    

                                       1 enkele wandcontactdoos met randaarde voor wasdroger

   1 enkele wandcontactdoos met randaarde ten behoeve van CV-ketel 

                                       2 enkele wandcontactdoos met randaarde ten behoeve van vloerverwarmingunit

                                  1 aansluitpunt ventilatie-unit                  

  

overig   CV-ketel                                 

   ventilatie-unit         

   vloerverwarmingunit                                  

                                       afzuigpunt mechanische ventilatie

                                       wasmachinekraan

                                       aansluitpunt op binnenriolering

Garage                                                                                         

vloer   cementdekvloer    

     

wanden   onafgewerkt    

     

plafond   onafgewerkt    

     

elektrische installatie 1 lichtpunt op enkele schakelaar    

   1 enkele wandcontactdoos met randaarde

   1 enkele wandcontactdoos met randaarde voor sectionaaldeur  

          

Berging                                                                                                                      

vloer   cementdekvloer

 

wanden   onafgewerkt

 

plafond   onafgewerkt

 

elektrische installatie 1 lichtpunt op enkele schakelaar

   1 enkele wandcontactdoos met randaarde

overig   vensterbank onder ramen met een borstwering
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING

    

01 Omschrijving        

 Het plan bestaat uit de bouw van 6 luxe appartementen in het project “Meersterborg” te Sappemeer.

              

02 Locatie        

 De appartementen zullen worden gerealiseerd op de hoek van de Noorderstraat en de Kleinemeerster-

             straat te Sappemeer.           

     

03 Afmetingen        

 De ingeschreven maten op de tekeningen zijn “circa-maten’’, uitgedrukt in millimeters.   

 Indien deze maten tussen de wanden zijn aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige

 wandafwerking zoals tegels, plinten et cetera.      

         

04 Inrichting        

 Er worden geen kasten en/of meubels geleverd.       

 Er wordt geen keuken geleverd.

05 Garages

 De garages worden gezien als stallingsruimte voor motorvoertuigen conform de bouwregelgeving en is 

 om die reden niet aangemerkt als bergruimte.   

         

06 Artist impression        

 Aan de opgenomen perspectieftekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.   

            

07 Energiezuinig bouwen        

 Bij de bouw van de woning worden onder andere materialen met een hoge isolatiewaarde en   

 zonnepanelen toegepast om de energiezuinigheid van het appartement te bevorderen.   

             

08 Wijzigingen        

 Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van geringe maatafwijkingen die ontstaan  uit nadere 

 richtlijnen van de overheden en/of nutsbedrijven.  De aannemer behoudt het recht kleine aanpassingen

 door te voeren, voorzover deze geen afbreuk doen aan de omschreven kwaliteit en de verschijnings-

 vorm. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekeningen van 

 meerdere of mindere kosten.        

 Aan de illustraties kunnen geen rechten worden ontleend.      

        

09 Oplevering        

 Minimaal twee weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de 

	 definitieve	datum	en	het	tijdstip	waarop	de	oplevering	plaatsvindt.	
 Het appartement wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de 

 beglazing, deze worden schoon opgeleverd. 

10 Nutsaansluitingen           

 De aanvragen voor het realiseren van de nutsaansluitingen worden verzorgd door de aannemer. De

 aannemer sluit voor de levering van gas, water en elektra de leveringscontracten af.

 Tot aan de dag van oplevering zijn de kosten voor het gebruik van gas, water en elektra voor rekening

 van de aannemer. De koper dient ruim voor de oplevering leveringscontacten af te sluiten voor de

 levering van gas, water en elektra. 

 Voor de aansluiting op het netwerk van de telecomdiensten dient de koper op een door de aannemer 

 aan te geven moment een dienst aan te vragen bij een willekeurige provider.

11 Meer- en minderwerk        

 Naast de in deze brochure aangeboden opties kunnen andere wensen besproken worden.  

 Ook bestaat er de zogenaamde “doe-het-zelf”-optie, waarbij bepaalde onderdelen niet door de  

 aannemer worden uitgevoerd, maar door derden (na de oplevering). Voor deze onderdelen vervalt

 de garantie. Meerwerk kan voor de aannemer aanleiding zijn de opleverdatum te wijzigen.

12 Derden        

 Werkzaamheden door andere partijen dan de aannemer en/of onderaannemers zijn vóór de oplevering

 niet toegestaan. 

13 Beeldmateriaal 

	 Het	is	niet	toegestaan	foto’s,	film-	of	ander	beeldmateriaal	van	het	bouwplan	te	maken,	anders	dan	voor
 eigen gebruik, en/of deze te publiceren. 

14 Bouwplaats       

 Het betreden van de bouwplaats, anders dan op de georganiseerde bezoekmomenten, is om 

 veiligheidsredenen niet toegestaan.     

15 Peil van de woning        

 Het peil -P-, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de 

 beganegrondvloer. 

16 Terreininrichting        

 De bestrating, zoals naar de voordeur en de garages, alsmede het parkeerterrein, is in de koop-/

 aanneemsom opgenomen. De bestrating en het hiervoor benodigde grondwerk zijn uitgesloten van de 

 werking van de Garantie- en waarborgregeling.

 Er wordt een oplaadpunt voor elektrische auto’s geplaatst op het terrein.

 Er wordt geen groenvoorziening aangebracht.

17 Rioleringswerk     

 De aansluitkosten op het openbaar rioolstelsel zijn bij de koop-/aanneemsom inbegrepen.  

 De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-buis. De afvoeren van diverse lozingstoestellen  

 worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90° Celsius hitte bestand is.     

 Er wordt een rioleringssysteem toegepast zoals dat door de overheden is voorgeschreven.  

 Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden.   

       

18 Grondwerk     

 Voor funderingen en rioleringen worden ontgravingen verricht.      

 Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans, dat wil zeggen dat er geen grond wordt aangevoerd

 of afgevoerd. Er wordt geen drainage aangelegd.     

      

19 Fundering     

 De fundering zal bestaan uit betonnen funderingspalen met daaroverheen betonnen balken.  

        

20 Vloeren     

 De beganegrondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde vloer met een Rc-waarde van 3,5 m²K/W. 

 De verdiepingsvloeren en de dakvloer worden uitgevoerd als een betonnen plaatvloer. 

21 Wanden     

 De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Het gevelmetselwerk bestaat uit steen of 

 gelijkwaardig. In het gevelmetselwerk worden zogenoemde rollagen opgenomen. Daarnaast worden in

 het gevelmetselwerk betonnen zogeheten spekbanden opgenomen.

             Een deel van de gevels en dakranden wordt uitgevoerd als kunststeen.

 De buitenmuren worden voorzien van isolatie met een Rc-waarde van 4,5 m²K/W.

             De dragende scheidingswanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen.   

             De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte wanden van cellenbeton.

 Het ontstaan van enige scheurvorming ter plaatse van de aansluiting van de binnenwanden tegen de 

 plafonds is niet uitgesloten.         
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 Ter plaatse van de gevelkozijnen met borstweringen worden zogenoemde raamdorpels aangebracht.

 Op de begane grond zullen de raamdorpels worden uitgevoerd in beton overeenkomstig de spek-

 banden. Op de verdiepingen worden de raamdorpels uitgevoerd in aluminium en voorzien van geluid-

 dempend materiaal.

22 Dakconstructie     

 Op de betonnen dakvloer wordt isolatie aangebracht met een Rc-waarde van 6,0 m²K/W. Het dak wordt 

             afgewerkt met bitumineuze dakbedekking.     

 In de dakvloer wordt een dakluik opgenomen om het dak te kunnen bereiken voor de uitvoering van

 onderhoudswerkzaamheden. Op de dakvloer wordt een aantal borgpunten aangebracht voor het veilig

 kunnen onderhouden van het gebouw.

23 Kozijnen, ramen en deuren     

 De gevelkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in kunststof en zijn onderhoudsarm.

 De binnendeurkozijnen van de gemeenschappelijke ruimtes, de inpandige bergingen, de garages en

 de appartementstoegangsdeurkozijnen worden uitgevoerd in hout. De binnendeurkozijnen in de

 appartementen worden uitgevoerd in staal, voorzien van standaard witte deuren. De beweegbare

 delen worden voorzien van hang- en sluitwerk dat voor een goed functioneren noodzakelijk is. Het

 hang- en sluitwerk van beweegbare delen die bereikbaar zijn voor inbraak, is inbraakwerend volgens

 de daarvoor geldende normen. De gevelkozijnen zullen worden voorzien van geluiddempende 

 ventilatieroosters waarvan het aantal, de lengte en de mate van geluiddemping is berekend volgens de

 voorschriften. Hierbij is gebruik gemaakt van de zogenoemde krijtstreepmethode.

24 Trappen en hekwerken     

 De dichte betontrappen worden voorzien van de benodigde hekken en leuningen.

25 Beglazing     

 De ramen van de buitenkozijnen worden voorzien van isolatieglas HR++, tenzij anders is omschreven.  

 Daar waar dit noodzakelijk is volgens de daarvoor geldende voorschriften, zal het isolatieglas worden  

 uitgevoerd als geluidisolerend en/of gelaagd isolatieglas. De dikte en de opbouw van de geluidiso-

 lerende beglazing is berekend volgens de voorschriften.

 De geplaatste beglazing is bij oplevering ‘vers’ en moet nog uitharden. Om krasvorming te voor-

 komen, wordt aangeraden de ramen de eerste tijd niet te wassen. Na enige tijd kan het glas gewas-

 sen worden met gebruikmaking van overvloedig water om zo grove delen te verwijderen. Eventueel  

 overtollig materiaal dat vast op het glas zit, kan losgeweekt worden door er langere tijd een vochtige

 doek op te leggen. Het gebruik van een raamtrekker wordt afgeraden totdat het glas uitgehard is.  

26 Aftimmerwerk     

 Plinten worden niet geleverd. Er worden geen stofdorpels toegepast. 

 De vloerverwarmingunit in de bijkeuken wordt niet voorzien van een omtimmering.

 De beleglatten rondom de gevelkozijnen en andere in het zicht komend aftimmerwerken in het

 de appartementen, de bergingen en de garages worden fabrieksmatig voorzien van grondverf.  

 

27 Vloer-, wand- en plafondafwerking        

 Alle ruimten in de appartementen met uitzondering van de betegelde vloeren, worden voorzien van

             een zogenoemde zwevende cementdekvloer, geschikt voor het aanbrengen van vloerbedekking.   

 De niet-betegelde binnenwanden worden behangklaar afgewerkt (geschikt voor het aanbrengen van

 dikker behang). 

 De plafonds van de appartementen worden voorzien van spuitpleister met structuur.

 Vloerafwerkingen dienen vrij gehouden te worden van het opgaand werk. Plinten dienen zodanig 

 aangebracht te worden dat ze vrij blijven van de cementdekvloer.  

 Voor de keuze van de vloerafwerking in de ruimtes met vloerverwarming en de bevestiging daarvan,

 dient advies ingewonnen te worden bij een specialist. De toe te passen materialen dienen te worden

 verlijmd op de cementdekvloer. Tussen de cementdekvloer en de vloerafwerking mogen geen extra

 tussenlagen worden aangebracht. 

 In verband met een goed functionerende woningventilatie dienen vloerafwerkingen een zodanige dikte

 te hebben dat een vrije hoogte tot de onderzijde van deuren wordt gewaarborgd van 2 cm, dan wel

 dient u de deuren in te laten korten zodat de vrije hoogte van 2 cm gerealiseerd wordt.   

 

28 Tegelwerk        

 Vloertegels worden aangebracht in het toilet en in de badkamer.

 Wandtegels worden aangebracht in het toilet en de badkamer tot aan het plafond.   

 Voor de te betegelen vloergedeelten worden standaardtegels van 300 mm x 300 mm in blokverband 

 toegepast. Voor de te betegelen wandgedeelten worden standaardtegels van 200 mm x 250 mm in 

	 blokverband	toegepast.	Er	worden	kunststof	hoekprofielen	toegepast.

29 Vensterbanken        

 De ramen met een gemetselde borstwering worden voorzien van vensterbanken van Werzalit.  

             

30 Schilderwerk        

 Er wordt geen schilderwerk uitgevoerd in de appartementen, de bergingen en de garages.  

            

31 Behangwerk        

 Er wordt geen behangwerk geleverd en/of aangebracht. 

32  Stofferingen

 De aannemer is niet aansprakelijk voor schades als gevolg van onjuiste materiaalkeuzes van bijvoor-

 beeld binnenzonwering, gordijnen en vloerbedekkingen en/of het onjuist aanbrengen daarvan. 

 Laat u daarom altijd adviseren door een erkend stofferingsbedrijf.

           

33 Verwarmingsinstallatie        

 De hoogrendement verwarmingsinstallatie, gecombineerd met een warmwaterinstallatie, voldoet indien

 in enige ruimte een verwarmingselement wordt aangebracht, bij gelijktijdig functioneren van alle in de

 technische omschrijving vermelde verwarmingselementen en bij gesloten ramen en deuren, aan de

 navolgende voorwaarden:

 * buitentemperatuur -7° Celsius        

 * oriëntatietoeslag voor alle ruimten: “binnenland” een buitentemperatuur van -12° Celsius en  

   een windsnelheid van 5 m/sec  

 De ontwerp-ruimtetemperatuur dient te voldoen aan de geldende richtwaarden, waarbij de volgende 

 opgave als bepalend minimum aangehouden wordt:  

 * woonkamer/eetkamer 22°C        

 * keuken 22°C        

 * hal 18°C        

 * slaapkamers 22°C        

 * badkamer 22°C        

 * toilet 18°C 

 De appartementen zullen worden voorzien van vloerverwarming. De vloerverwarmingunit wordt ge-

 plaatst in de bijkeuken en wordt niet voorzien van een omkasting. Bij de berekening van de vloerver-

 warming wordt uitgegaan van een afwerking met vloertegels of PVC-achtige materialen.

 Bij een verwarmingssysteem met vloerverwarming wordt geadviseerd de thermostaat niet in een

 nachtverlagingsstand te zetten.  

 De temperatuur kan geregeld worden door middel van een thermostaat in de woonkamer, de slaap-

 kamers en de badkamer. De bij het appartement behorende garage en de bij het appartement be-

 horende berging worden niet verwarmd. 

 De interne warmtelast als gevolg van de aanwezigheid van personen alsmede weersinvloeden van

 buiten kunnen van invloed zijn op de temperatuur in een ruimte. Omdat de appartementen een goede 

 isolatie kennen, is er weinig warmtevraag in de woning. Hierdoor kan het aanvoelen alsof de vloer niet 

 warm is.
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34 Mechanisch ventilatiesysteem      

 De appartementen worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Het ventilatiesysteem 

 wordt aangestuurd door CO
2
-sensoren in de woonkamer en de slaapkamers.

35     Zonnepanelen

 De appartementen worden voorzien van zonnepanelen welke zullen worden aangesloten op de

             woninginstallatie. 

36 Elektrische installatie      

 De elektrische installatie in de appartementen voldoet aan de NEN 1010 laatste druk en aan alle andere 

 geldende voorschriften. De installatie wordt uitgevoerd volgens het centraaldozensysteem.  

 De draden te voeren door PVC-buizen, in de appartementen weggewerkt in de wanden en de vloeren.  

 In de bergingen en garages wordt de elektrische installatie op de wanden in het zicht uitgevoerd. 

 De appartementen worden voorzien van onbedrade aansluitpunten voor een vaatwasser en een buiten-

 lamp. Er worden bedrade aansluitpunten voor internet, TV en bellen in de woonkamer aangebracht en 

 in de hoofdslaapkamer wordt een onbedraad aansluitpunt voor internet, TV en bellen aangebracht.

  De meterkast wordt voorzien van 2 extra dubbele wandcontactdozen.     

 De op de tekeningen aangegeven wandcontactdozen, aansluitpunten, schakelaars, rookmelders en

	 lichtpunten	zijn	informatief.	De	definitieve	plaats	kan	afwijken	van	de	op	de	tekeningen	aangegeven
 plaats. De appartementen worden voorzien van een belinstallatie.

 De installatie wordt aangesloten op een verdeelkast met voldoende groepen; het schakelmateriaal 

 wordt uitgevoerd in standaard wit.      

 De schakelaars en wandcontactdozen worden op circa 1050 mm boven de afgewerkte vloer geplaatst, 

 tenzij dit op de tekeningen anders is aangegeven, dan wel door de installateur anders wordt bepaald. 

 De koper dient zelf te zorgen voor het leveren en aansluiten van armaturen.

 De koper dient de rookmelder(s) periodiek te laten testen.

 De wandcontactdozen met randaarde, combinaties van meerdere wandcontactdozen met randaarde

 en combinaties van wandcontactdozen met schakelaars of aansluitpunten worden gemonteerd met 

 een afdekraam. De standaardaansluitkosten op het openbare net zijn bij de koop-/aanneemsom

 inbegrepen.

37 Loodgieterswerk      

 Koudwaterleidingen worden aangebracht vanaf de watermeter naar alle tappunten en de   

 warmtapwaterinstallatie in onder andere de badkamer, de keuken (afgedopt), het toilet en de bijkeuken.

 Warmwaterleidingen worden aangebracht vanaf de warmtapwaterinstallatie naar de badkamer en de 

 keuken (afgedopt).      

 Sanitair wordt uitgevoerd in de kleur wit. 

 Standaard worden de volgende artikelen geplaatst in de volgende ruimten:

 * toilet  toiletpot (kristalporselein) met een laaghangend reservoir, voorzien van een zitting 

   fonteinbakje (kristalporselein) circa 360 mm x 230 mm, inclusief sifon en verchroomde 

   kraan 

 * badkamer dubbele wastafel 1200 mm (kristalporselein) inclusief sifon en verchroomde meng-

   kranen met perlator en een stop, hierboven wordt een planchet met spiegel  

   aangebracht

   ten behoeve van de douche een verchroomde douchemengkraan met glijstang-

                                       combinatie     

                                       kunststof badcombinatie 1800 mm x 800 mm inclusief sifon en badmengkraan met

                                       handdouche en glijstangcombinatie

 * bijkeuken wasmachinekraan 

 Indien u gebruik maakt van de optie om onze installateur door u elders aangekocht sanitair te laten 

 plaatsen, dient u er zorg voor te dragen dat deelleveringen mogelijk zijn en dat deze leveringen plaats-

 vinden op door onze installateur aan te geven momenten. Onze installateur staat niet in voor de

 kwaliteit van door of namens u geleverde materialen. 

 Gasleidingen van voldoende zwaarte vanaf de meterkast naar de diverse vertrekken.

38 Goten en hemelwaterafvoeren      

 De hemelwaterafvoeren zijn van kunststof. 



        

33

v
e
re

n
ig

in
g

 v
a
n

 e
ig

e
n

a
a
rs

VERENIGING VAN EIGENAARS

Splitsingsakte

Zodra een gebouw met “horizontale eigendommen” meerdere eigenaren kent, ontstaat een Vereniging

van Eigenaars. De splitsing van het gebouw geschiedt bij notariële akte en is vooraf door het Kadaster

goedgekeurd. Deze splitsingsakte bevat onder meer het wettelijk voorgeschreven “reglement van

splitsing”, waarin onder meer zijn opgenomen de statuten van de vereniging alsmede de regeling en

voorschriften met betrekking tot het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke

ruimten en zaken.

Appartementsrecht

Onder het appartementsrecht wordt verstaan: een aandeel in een gebouw met toebehoren, welk aandeel

de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van een bepaalde ruimte in dat gebouw, die blijkens de

inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden beschouwd. Elke appartementseigenaar is dus

eigenaar van een appartemensrecht. Het appartementsrecht kan als een zelfstandig registergoed met een

hypotheek worden belast. Gezien het feit dat de appartementseigenaar eigenaar is van een aandeel in het

gebouw, is hij ook gehouden voor een gedeelte de lasten en de onderhoudskosten van het gehele gebouw

te dragen. Bij het in eigendom verkrijgen van het appartementsrecht wordt de appartementseigenaar van

rechtswege lid van de bij akte van splitsing opgerichte Vereniging van Eigenaars, die ten doel heeft de 

gemeenschappelijke belangen van die eigenaars te dienen.

Huishoudelijk reglement

Naast het in de akte van splitsing opgenomen reglement van splitsing kan er een huishoudelijk reglement

worden vastgesteld. Ter zake van de vaststelling en de inhoud van het huishoudelijk reglement bestaan

geen wettelijke voorschriften, met dien verstande, dat als door de vereniging tot vaststelling wordt besloten,

de inhoud van het huishoudelijk reglement niet in strijd mag zijn met het in de akte van splitsing opgenomen

reglement.   

Besluitvorming

De besluitvorming van alle zaken die het dagelijks gebruik van het gebouw betreffen, berust bij de

Algemene Ledenvergadering van de vereniging. De stemverhuoding blijkt uit het aantal appartements-

rechten overeenkomstig de splitsingsakte. Iedere eigenaar heeft toegang tot de vergadering van de

vereniging. De vereniging wordt bestuurd door één of meerdere door de Algemene Ledenvergadering te

benoemen bestuurders.

Bestuur

Het bestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken, zoals het verrichten van onderhoud en reparaties in 

algemene ruimtes, alsmede de uitvoering van de bepalingen der statuten en van de door de Algemene Leden-

vergadering te nemen besluiten. Bestuursleden kunnen worden gekozen uit de leden van de vereniging, doch 

dit is niet noodzakelijk. Het bestuur kan ook worden opgedragen aan bijvoorbeeld een makelaarskantoor, een

administratiekantoor of een beheerskantoor.

Onderhouds- en servicekosten

Het bestuur/de administrateur stelt een begroting op van onder meer de volgende kosten:

* onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen

  (onder meer verlichting gemeenschappelijke ruimten, schoonhouden gemeenschappelijke trapopgangen

  en algemene gangen)

* reservering voor vervanging en onderhoud van onder meer de elektrische installatie, de trapopgangen,

  daken, riolering en bestrating

* energieverbruik gemeenschappelijke voorzieningen

  (onder meer verlichting trapopgangen en buitenruimte)

* assurantiepremies (opstallen en aansprakelijkheid)

* administrateur en vergaderingen

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de koper zelf een inboedelverzekering en een particuliere

aansprakelijkheidsverzekering dient af te sluiten.        
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PROCEDURES TIJDENS EN NA AANKOOP VAN UW APPARTEMENT    

   

Ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst

Met het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst gaan koper en verkoper een overeenkomst 

aan waarbij de koper zich onder meer verplicht tot het betalen van de koopprijs terwijl de verkoper zich  

verplicht tot de uitgifte van de grond en de bouw van het appartement. Nadat de overeenkomst door de

koper en de verkoper is getekend, ontvangt u hiervan een kopie. Een kopie wordt naar de notaris gezonden 

voor	het	opmaken	van	een	notariële	akte	van	eigendomsoverdracht.	De	notaris	nodigt	u,	nadat	de	financie-	
ring is geregeld, uit voor het tekenen van de akte van levering.       

  

Koopsom vrij op naam (v.o.n.)         

De koopsom van de woning is vrij op naam, hetgeen wil zeggen dat de hieronder vermelde kosten bij  

de koopsom zijn inbegrepen:         

* grondkosten         

* bouwkosten         

* architectenhonorarium         

* notariskosten         

* verkoopkosten         

* gemeentelijke leges met betrekking tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning    

* kadastrale inmeting          

* aansluitkosten riool-, gas-, water- en elektraleidingen 

* aansluitkosten gasleidingen bij niet-gasloos appartement       

* 21% BTW         

Kosten	met	betrekking	tot	het	verkrijgen	van	een	financiering	zijn	niet	bij	de	koop-/aanneemsom	inbegrepen.	
        

Aanvraag hypotheek         

De makelaar zal u desgewenst behulpzaam zijn bij uw aanvraag voor een hypothecaire geldlening.  

De	financiering	dient	vóór	de	eigendomsoverdracht	te	zijn	geregeld.	 	 	 	 	 	
   

Eigendomsoverdracht         

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van de zogenaamde “akte van levering”. U ontvangt van de 

notaris een uitnodiging voor de datum van overdracht met de daarbij behorende afrekening (inclusief bijko- 

mende kosten). Op deze afrekening is aangegeven welk bedrag de notaris van uw geldverstrekker zal ont- 

vangen en welk bedrag u tijdig aan de notaris moet overmaken.       

Indien er sprake is van eigen middelen kunnen die eerst worden benut voordat de hypotheekgelden wor-  

den aangewend. Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten:  

* de akte van eigendomsoverdracht van de grond van verkoper naar koper     

* de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldverstrekker ontvangt    

Bijkomende kosten zijn:         

* de rente tot de transportdatum over de vervallen, maar niet betaalde termijnen     

* de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte       

* de afsluitprovisie voor de geldverstrekker        

 

Hypotheek en betalingen tijdens de bouw         

Na de notariële overdracht ontvangt u de nota’s van de vervallen termijnen in tweevoud. De kopie dient u zo 

spoedig mogelijk, voorzien van een akkoord, naar uw geldverstrekker te zenden, die voor betaling kan  

zorgdragen. De termijnen en betalingen staan vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst.   

Voor	de	transportdatum	betaalt	u	periodiek	rente	en/of	aflossing	of	levensverzekeringspremie	over	het	totale	
hypotheekbedrag, echter met dien verstande dat over de door de hypotheekverstrekker nog te betalen ter- 

mijnen een rentevergoeding plaatsvindt. De rentevergoeding van deze zogenoemde depotregeling is in het 

algemeen gelijk aan de te betalen hypotheekrente.        

 

Verzekeringen         

Tijdens de bouw zijn alle appartementen verzekerd tegen schade en risico’s ontstaan ten gevolge van brand 

en storm.         

        

De kleine lettertjes groot geschreven

Omdat bij het bouwen van appartementen nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt de aannemer  

zich het recht voor op of aan de opstallen de naar zijn oordeel noodzakelijke architectonische of tech- 

nische wijzigingen aan te brengen. Bedoelde wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de   

waarde van de woning en geven geen aanleiding tot verrekening met de verkrijger.    

Alle informatie over het plan wordt u gegeven onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en Woning-  

toezicht en Nutsbedrijven. De situatie geldt alleen voor erfgrenzen van de kavels. De inrichting van  

het openbaar gebied is gebaseerd op de laatst bij verkoper bekende gegevens. Wijzigingen daarvan  

vallen buiten verantwoordelijkheid van de verkoper. De situatietekening is met zorg vastgesteld, ech-  

ter afwijkingen in de perceelsgrootte geven geen recht op verrekening.     

 

Uw huidige woning      

Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clausule op te nemen, waarin  

de datum van overdracht variabel wordt gesteld. Dit geldt ook voor de opzegdatum van uw huurwoning.  

U ontvangt circa zes weken voor oplevering een indicatie van de opleveringsdatum. Circa twee weken  

voor	de	oplevering	ontvangt	u	een	schriftelijke	bevestiging	van	de	definitieve	opleveringsdatum.	 	 	
   

Oplevering      

Bij de start van de bouw kan een indicatie worden gegeven over de oplevering van het appartement. Wij  

moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van appartementen een “open 

lucht”-activiteit is en veel ambachtelijk werk met zich meebrengt. Dit houdt in dat bij vorst, regen en/of  

harde wind de werkzaamheden worden gestaakt. Deze dagen worden als onwerkbaar geregistreerd.  

Op de opleveringsdatum wordt u in de gelegenheid gesteld de woning te inspecteren. Eventuele   

onvolkomenheden worden geregistreerd op het procesverbaal van oplevering. Vermelde punten zullen  

binnen 3 weken worden hersteld. Nadat de onvolkomenheden, zoals vermeld op het proces-verbaal van  

oplevering, zijn afgewerkt, wordt de verkoper geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.   

De onderhoudstermijn bedraagt 3 maanden.      

      

HET PLEZIER VAN EEN EIGEN HUIS      

      

Algemeen      

Steeds meer mensen vinden een eigen huis wel zo aantrekkelijk. Waarom? Ze zijn baas in eigen huis.  

Ze hebben het zelf uit kunnen kiezen. En wat ze er in de toekomst aan verbeteren, daar hebben ze  

zelf	profijt	van.	Ook	financieel	zijn	er	voordelen.	Huurverhogingen	zijn	er	niet	meer	bij.	Door	de	af-		 	
trekpost	van	de	hypotheekrente	betaalt	de	fiscus	mee.	En:	een	eigen	huis	is	een	mooie	spaarpot.		 	
De door ons gerealiseerde woningen en appartementen hebben in de afgelopen jaren hun degelijkheid  

bewezen. Het toepassen van moderne materialen en het optimaal isoleren zorgen voor meer woongenot.  

Een eigen huis met weinig onderhoud en lagere energielasten. Zo heeft u maximaal plezier van uw  

eigen huis.      

      

WAARMERKING      

De verkoopbrochure, bestaande uit situatietekening, gevels, plattegronden, technische omschrijving  

en afwerkstaat, omvattende de pagina’s 1 tot en met 34, behorende bij de per ……………   

gesloten overeenkomst voor het appartement met bouwnummer … in het project Meersterborg te Sappe-

meer. 

     

Hoogeveen, .. ……………….. …….  ……………………...……………., .. ……………….. ……. 

 

      

      

      

      

Adelaarsneus BV    De verkrijger(s): …………………………...  
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ONTWIKKELING

Adelaarsneus BV
Postbus 32 7900 AA Hoogeveen

Buitenvaart 1210 7905 SG Hoogeveen

Telefoon (0528)246090

E-mail info@adelaar.nl

Internet www.adelaarprojectontwikkeling.nl

MAKELAARS

Lamberink Nieuwbouwmakelaars
Lamsoor 10 9738 AL Groningen

Telefoon (050)5472222

E-mail info@nieuwbouwgroningen.nl

Internet www.nieuwbouwgroningen.nl


