wonen - leven - genieten

www.vogroep.nl

“achter welke gevel schuilt jouw thuis?”

De Vesting:
De Vesting is een nieuwe wijk gelegen in één van
de nieuwste uitbreidingen 'het Scheldekwartier'
van Vlissingen. De wijk heeft zijn naam te
danken aan het schitterende binnenplein
waar jij en je buren kunnen parkeren en je
eigen achtertuin kunt betreden. Om deze
binnenplaats heen bouwen we 43 unieke
stadswoningen en 3 ruime appartementen.
De Vesting is een ontwikkeling van de
Vlissingse Ontwikkelingsgroep. Een partij
met ervaring op het Scheldekwartier, na
de 23 gebouwde woningen aan de Willem
Ruysstraat. Wederom hebben ze de handen
ineen geslagen met de Creatieve, Bouwkundige
Vormgevers van BRvision, om gezamenlijk tot
dit schitterende plan te komen. Met als motto:
"Achter welke gevel schuilt jouw thuis?"
Kies één van deze heerlijke stadswoningen uit en
maak hier je eigen vesting van. Een eigen plekje
waar jij en je gezin heerlijk tot rust kunnen
komen. Een ruimte waar je lekker jezelf kan
zijn en een plaats waar je je veilig voelt.

wonen - leven - genieten
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een dynamische locatie welke zijn vaste
bestemming heeft gevonden
Hieronder zien we een impressie van hoe
het Scheldekwar�er zijn deﬁni�eve vorm
begint aan te nemen. Het Scheldekwar�er
is een plan wat stad en omgeving jaren lang
hee� bezig gehouden en niet al�jd in de posi�eve zin van het woord. Hier is de laatste
jaren een verandering in gekomen en wordt
er door diverse ontwikkelaars hard gewerkt
om van het Scheldekwar�er een schi�erende nieuwe wijk te maken die de stad en deze
desbetreﬀende loca�e verdient.
Het Scheldekwar�er is een zeer dynamische

loca�e die in de afgelopen eeuwen meerdere func�es hee� bekleed. Zijn naam hee�
het natuurlijk te danken aan de laatste func�e met een uitgestrekte scheepswerf waar
Vlissingen door is groot gemaakt. Maar ook
in de periode daarvoor kleedde het terrein
een belangrijke func�e in.
Ter plaatse van deelgebied Scheldewijk lag
ooit het Glacis; een ﬂauw aﬂopend terrein
dat beschoten kon worden vanaf de ves�ng
en de beschu�ng op het Glacis zelf.
Het Glacis lag in de ves�nggracht en dit was

een belangrijk onderdeel van de verdediging.
Het rijke verleden van Vlissingen als ves�ngstad vormt eveneens een inspira�ebron
voor de nieuwe ontwikkelingen. Vandaar
onze verwijzing met “De Ves�ng” als deze
dynamische loka�e zijn deﬁni�eve vorm en
func�e gaat inkleden.
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Voorzieningen dichtbij
Onderwijs, zorg, welzijn en vrije
tijd. Vlissingen heeft u alles te
bieden.

Situatie tekening
Situatie met positie woningen,
bergingen en parkeerplaatsen.

Woningen en appartementen
Alle ins en outs van de woningtypes en appartementen

Technische gegevens
Verkoopinformatie,

planinfor-

matie en technische omschrijving.
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Leren Het onderwijs in Vlissingen is uitgebreid; van basisscholen met verschillende signatuur tot beroepsopleidingen.
Met mogelijkheden voor speciaal en individueel onderwijs.

MIN.

Uitgaan Het uitgaansleven is
veelzijdig; gezellige cafés en
restaurants op en rond het Bellamypark, het Arsenaaltheater
en bioscoop de Cinecity.

MIN.

Sporten Voor de twijfelaars is
het misschien moeilijk kiezen.
Zoveel mogelijkheden telt Vlissingen op sportgebied. Zowel
voor indoor- als outdoorsporten.

Treinstation
en snelweg

boulevard
en strand

09

MIN.

IN- EN OUTDOOR SPORT

basis
onderwijs
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MIN.

SHOPPEN

BIOSCOOP DE
CINECITY
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Studeren De in Vlissingen gelegen Scalda en Hogeschool
Zeeland biedt een breed scala
beroepsopleidingen aan.

Natuur Voor een heerlijke wandeling of fietstocht hoeft u niet
ver van huis. De Boulevard is
hier uitermate geschikt voor.
Een heerlijk dagje strand, duinen en het Nollebos. Uitwaaien
aan het water.

BElLAMYPARK
UITGAAN

gezondheidszorg
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MIN.

MIN.

MIN.

Shoppen Direct aan deze
woonwijk bevindt zich een
overdekt winkelcentrum dat
uitmondt in het autovrije centrum van Vlissingen met diverse
winkelketens.

MIN.

Gezondheid Het voorzienings
niveau op zorggebied is hoog
met het Admiraal De Ruyter
Ziekenhuis op loopafstand, vele
artsenpraktijken,
fysiotherapeuten etc.

Bereikbaarheid De ligging van
deze woonwijk is zeer strategisch. Midden in het centrum,
maar binnen enkele ogenblikken op de A58. Ook het station
is op loopafstand.
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Overzichtstekening

“de Vesting”

Het bouwplan "de Vesting" bestaat uit 43
woningen en 3 appartementen. De woningen zijn
onderverdeeld in 10 verschillende woningtypes,
gebouwd in 4 fases.
Fase 1a en 2a liggen gelegen aan de Singel. Fase 1b
ligt gelegen aan Parkzicht en Fase 2b ligt deels aan
Parkzicht en deels aan de Trambaan.
Tussen Fase 1a en 2a bevindt zich de entree richting
de binnenplaats. Op het binnenterrein kan worden
geparkeerd en zijn de achtertuinen bereikbaar.
De Fases 1a en 1b zullen gelijktijdig in de verkoop
komen. Zodra Fase 1a is verkocht zal Fase 2a
worden opengezet. Fase 2b wordt open gezet
zodra Fase 1b is verkocht. Elke fase heeft zijn eigen
bijzonderheden, deze worden op de volgende
pagina's benoemd.
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Fase 1a is gelegen aan de Singel. De
Singel zal worden doorgetrokken
en als een groene aorta door het
Scheldekwartier lopen. De Singel
heeft een schitterend groen en
ruimtelijk karakter door de groene
middenstrook en de vier bomenrijen.
Dit geeft de woningen een sfeervol
en gezellig uitzicht aan de voorkant.

BOUWFASE -1A-

WONINGTYPE
-1-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-3-

WONINGTYPE
-3-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-1-

Binnen deze fase vallen 11 woningen,
onderverdeeld in 3 woningtypes.
Op de aanzichtsfoto hieronder
zijn de woningtypes benoemd. De
detailgegevens van deze woningen
zijn verderop in de brochure te zien.
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BOUWFASE -2a-

Net als Fase 1a ligt Fase 2a gelegen
aan de Singel. Tussen Fase 1a en
2a in komt de doorgang richting
het middenterrein. Het hart van
"De Vesting". Aangeduid met
het
schitterende
cortenstalen
verbindingsstuk.
Deze fase beschikt over 11 woningen
en het appartementenblok, gelegen
op het hoekpunt tussen de Singel
en de Trambaan. De 11 woningen
zijn onderverdeeld in een vijftal
woningtypes.

APPARTEMENTENBLOK

WONINGTYPE
-5-

WONINGTYPE
-1-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-4-

WONINGTYPE
-4-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-3-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-1-

De woningen beschikken over een
ruime, op het zuiden gelegen
achtertuin. Meer informatie over
de verschillende woningtypes
zijn verderop te vinden in de
brochure.

BN
22

BN
21

BN
20

BN
19

BN
18

BN
17

BN
16

BN
15

BN
14

BN
13

BN
12

15

“achter welke gevel schuilt jouw thuis?”

WONINGTYPE
-7-

WONINGTYPE
-7-

WONINGTYPE
-8-

WONINGTYPE
-8-

WONINGTYPE
-8-

WONINGTYPE
-8-

WONINGTYPE
-8-

WONINGTYPE
-7-

WONINGTYPE
-7-

WONINGTYPE
-9-

WONINGTYPE
-9-

WONINGTYPE
-9-

BOUWFASE -1b-

WONINGTYPE
-6-

De woningen gelegen in Fase 1b
zijn voor stadse begrippen 'uniek'
te noemen. Aan de voorzijde van
deze woningen bevindt zich een
schitterend groen park. Het groene
hart van het Scheldekwartier. De
woningen wijken qua aanzicht sterk
af van de woningen aan de Singel
of de Trambaan. De woningen zijn
voorzien van een volledige 3de
bouwlaag en de mogelijkheid van
een dakopbouw. De woningen zijn
dan ook met recht 'ruim' te noemen.
In totaal worden er in Fase 1b 11
woningen gebouwd. De woningen
zijn onderverdeeld in 4 verschillende
woningtypes.
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WONINGTYPE
-10-

WONINGTYPE
-10-

WONINGTYPE
-1-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-4-

WONINGTYPE
-4-

WONINGTYPE
-2-

WONINGTYPE
-1-

WONINGTYPE
-1-

BOUWFASE -2B-

BN
31

BN
30

BN
29

BN
28

BN
27

BN
26

BN
25

BN
24

BN
23

Fase 2b bevindt zich voornamelijk
aan de Trambaan. De Fase kenmerkt
zich als het verbindingsstuk tussen
de woningen aan Parkzicht en de
woningen aan de Singel, met op beide
hoekpunten een ware blikvanger. Zo
wordt de hoek van de Singel gesierd
door middel van het schitterende
appartementencomplex. De Kruising
met Parkzicht komt tot stand door 2
zeer unieke woningen die de statige
pakhuizen van Parkzicht combineert
met de bouwstijl die we terugvinden
aan de Trambaan en aan de Singel.
Fase 2b telt in totaal een 11-tal
woningen, verdeeld in vijf
verschillende woningtypes.
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de woningen
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Woningtype -1Optie’s

Om individueel onze kopers van
dienst te kunnen zijn, hebben wij
diverse op�es beschikbaar die
van dit huis uw thuis kunnen maken. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden.
Hee� u interesse in dit woningtype? Kijk op de situa�e welke het
beste bij u past en vraag de informa�e op van het desbetreﬀende
bouwnummer.

Begane grond

Verdieping

Beschrijving

Dit markante bouwwerk neemt zijn plek in aan de Singel en aan de Trambaan.
In totaal hebben we deze woning 7x een plekje gegeven binnen “De Ves�ng”.
Type 1 schuilt achter 2 verschillende gevelbeelden. Doordat de kap haaks op
de straat staat is het een ware blikvanger in de straat. Tevens is het type telkens terug te vinden als sluitstuk van het straatbeeld.
Type 1 is terug te vinden met de voordeur aan de voorzijde of aan de zijgevel,
zoals op deze pagina is weergegeven. Vanuit de hal betreed u de woonkamer
met open keuken. De woonkamer is aan de achterzijde voorzien van een riante achterpui met dubbele openslaande deuren.
Bijzonder aan dit type is de ruimte die deze woning u biedt. De basis is uitgevoerd met maar liefst 5 ruime slaapkamers, verdeeld over de verdieping en
de zolder.

Zolder
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Woningtype -2Optie’s

Om individueel onze kopers van
dienst te kunnen zijn, hebben wij
diverse op�es beschikbaar die
van dit huis uw thuis kunnen maken. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden.
Hee� u interesse in dit woningtype? Kijk op de situa�e welke het
beste bij u past en vraag de informa�e op van het desbetreﬀende
bouwnummer.

Begane grond

Verdieping

Beschrijving

Type 2 is een riante tussenwoning die in het plan terug te vinden is aan de
Singel en aan de Trambaan. In totaal hebben we deze woning 13x een plekje
gegeven binnen de Ves�ng. Type 2 schuilt achter 3 verschillende gevelbeelden. Doordat ook de naastgelegen gevels vaak anders zijn, is haast elke woning uniek te noemen.
De woonkamer is voorzien van een open keuken aan de voorzijde van de woning. Deze ruime keuken biedt mogelijkheden voor diverse keukenopstellingen. Vanaf de woonkamer is de tuin te bereiken die aan de achterzijde grenst
aan het binnenterrein van “De Ves�ng”. In de woonkamer bevindt zich de
trap die toegang biedt aan de verdieping. Onder de trap is met een deur de
trapkast te bereiken. Ideaal om uw stofzuiger, strijkplank en voorraad op te
bergen. De verdieping biedt ruimte voor 3 slaapkamers en een badkamer.
Tevens is er een vaste trap aanwezig naar de ruime zolder. De zolder is een
ruime hobbykamer met een dichte kast t.b.v. de technische installa�es.

Zolder
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Woningtype -3Optie’s

Beschrijving

Hee� u interesse in dit woningtype? Kijk op de situa�e welke het
beste bij u past en vraag de informa�e op van het desbetreﬀende
bouwnummer.

Via de voordeur bereikt u de hal waar zich de toegang bevindt tot het toilet
en de woonkamer. De woonkamer is aan de voorzijde voorzien van een open
keuken die ruimte biedt voor diverse keukenopstellingen. Ook de woonkamer, met als blikvanger de achterpui is op verschillende manieren gezellig
in te delen. Vanuit de woonkamer kunt u via de verdiepingstrap Een drietal
ruime slaapkamers en een badkamer betreden. Op zolder bevindt zich een
ruime 4de slaapkamer, een hobbykamer en een technische ruimte.

Om individueel onze kopers van
dienst te kunnen zijn, hebben wij
diverse op�es beschikbaar die
van dit huis uw thuis kunnen maken. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden.

Begane grond

Verdieping

Gelijk aan types 1 en 2 bevindt ook type 3 zich aan de Singel in totaal komt dit
woningtype 3x voor in 2 verschillende gevelvarianten. Het type hee� met zijn
dwarskap veel weg van type 1. In tegenstelling tot type 1 is type 3 de blikvanger in het midden van de straat die het straatbeeld breekt door zijn gedraaide
kap. Ook deze woningen zijn voorzien van fraaie authen�eke details met een
knipoog naar het verleden.

Zolder
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Woningtype -4Optie’s

Om individueel onze kopers van
dienst te kunnen zijn, hebben wij
diverse op�es beschikbaar die
van dit huis uw thuis kunnen maken. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden.
Hee� u interesse in dit woningtype? Kijk op de situa�e welke het
beste bij u past en vraag de informa�e op van het desbetreﬀende
bouwnummer.

Verdieping

Beschrijving

Type 4 is op twee plaatsen binnen “De Ves�ng” te vinden. Deze woning hebben we beide keren als blok van 2 binnen de straat geprojecteerd. Met een
schi�erende erker aan de voorzijde van de woning gee� het de woningen aan
de Singel en Trambaan net even wat ﬂair. Daarnaast oogt het ondanks zijn
klassieke oorsprong ontze�end fris, gecombineerd met het dieprode metselwerk.
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de erker, die als basis in de keuken is uitgevoerd. Door dit stukje extra ruimte Is het mogelijk om aan de voorzijde van de woning de eetkamer te plaatsen. Een ideale keukenopstelling
die hiermee samen gaat is een hoekkeuken met een gezellige baropstelling.
Ondanks dat deze woning nagenoeg dezelfde pla�egrond hee� als de andere woningen aan de Singel, lijkt het door dit schi�erende pronkstuk alsof u
zich in een compleet andere woning begee�. De verdieping is iden�ek aan
woningtype 2 voorzien van 3 ruime slaapkamers, een badkamer op de verdieping en een open hobbykamer met dichte technische ruimte op zolder.

Zolder
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Woningtype -5Optie’s

Om individueel onze kopers van
dienst te kunnen zijn, hebben wij
diverse op�es beschikbaar die
van dit huis uw thuis kunnen maken. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden.
Hee� u interesse in dit woningtype? Kijk op de situa�e welke het
beste bij u past en vraag de informa�e op van het desbetreﬀende
bouwnummer.

Begane grond

Verdieping

Beschrijving

Type 5 Is een unieke woning binnen “De Ves�ng” gelegen aan de Singel direct
gelegen aan het appartementenblok op de hoek van de Singel en de Trambaan. In tegenstelling tot de overige woningen in het plan hee� de woning
een afwijkende breedtemaat wat een compleet andere pla�egrond toelaat.
Ruimte is voor deze woning het sleutelwoord. Zowel op de begane grond als
op de verdieping en zolder is deze woning ruim te noemen. Er is nergens bij
dit type op ruimte bespaart.
De woning is op de begane grond voorzien van een kantoor, welke eventueel
ook als slaapkamer gebruikt kan worden. Ook bestaat de mogelijkheid om de
woning te voorzien van een badkamer op de begane grond. De verdieping is
voorzien van 3 zeer riante slaapkamers en een grote badkamer. De zolder is
voorzien van een technische ruimte en kan eenvoudig worden ingedeeld met
2 extra slaapkamers. Ruimtelijk wonen in het centrum van Vlissingen.

Zolder
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Woningtype -6Optie’s

Om individueel onze kopers van
dienst te kunnen zijn, hebben wij
diverse op�es beschikbaar die
van dit huis uw thuis kunnen maken. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden.
Hee� u interesse in dit woningtype? Kijk op de situa�e welke het
beste bij u past en vraag de informa�e op van het desbetreﬀende
bouwnummer.

Begane grond

Verdieping

Beschrijving

Woningtype 6 is het hoekpand aan de linkerzijde van het Park. We hebben
ervoor gekozen om de woning in de schuinte van de aangelegen straat te
bouwen. Hierdoor biedt de woning aan de achterzijde veel ruimte. De ruimte
is ook terug te vinden in de tuin die evenals de woning steeds breder wordt.
Doordat de woning op de hoek is gesitueerd hee� de woning op alle verdiepingen extra lich�nval door de ramen in de zijgevel. De woning is onderdeel
van een blok van drie woningen in dezelfde s�jl. Door het donkere metselwerk en de Franse balkons hee� de woning een chique uitstraling.
Via de voordeur komt u binnen in de hal, voorzien van meterkast, toilet en
verdiepingstrap. De woonkamer is voorzien van een open keuken aan de
voorzijde. De woning is voorzien van een viertal ruime slaapkamers en een
badkamer, welke verdeeld zijn over 2 bouwlagen.

Zolder
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Woningtype -7Optie’s

Om individueel onze kopers van
dienst te kunnen zijn, hebben wij
diverse op�es beschikbaar die
van dit huis uw thuis kunnen maken. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden.
Hee� u interesse in dit woningtype? Kijk op de situa�e welke het
beste bij u past en vraag de informa�e op van het desbetreﬀende
bouwnummer.

Begane grond

Verdieping 1

Beschrijving

Woningtype 7 is te vinden aan het Park. De woning komt op vier plaatsen voor
in twee verschillende sfeervarianten. De woning is qua indeling anders dan
dan andere woningen.
De begane grond is voorzien van een inpandige garage en een hobbykamer.
Ook prima te gebruiken als kantoor aan huis, kapperszaak of nagelstudio. Op
de eerste verdieping bevindt zich een ruime woonkamer met aan de achterzijde de open woonkeuken. De woonkamer kijkt uit over het park, wat het
groene hart vormt van het Scheldekwar�er. Op de tweede verdieping hebben
een drietal slaapkamers en de badkamer hun plekje bemach�gd.
Via een vaste trap is het prach�ge dakterras te bereiken welke op het zuiden
is gelegen. De favoriete plek van ware zonaanbidders. Een absolute luxe voor
een woning in het stadscentrum.

Verdieping 2

Zolder
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Woningtype -8Optie’s

Beschrijving

Hee� u interesse in dit woningtype? Kijk op de situa�e welke het
beste bij u past en vraag de informa�e op van het desbetreﬀende
bouwnummer.

Via de voordeur komt u binnen in de hal, voorzien van meterkast, toilet en
verdiepingstrap. De woonkamer is voorzien van een open keuken aan de
voorzijde. De woning is voorzien van een viertal ruime slaapkamers en een
badkamer, verdeeld over 2 bouwlagen.

Om individueel onze kopers van
dienst te kunnen zijn, hebben wij
diverse op�es beschikbaar die
van dit huis uw thuis kunnen maken. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden.

Begane grond

Verdieping

Woningtype 8 ligt gelegen aan Parkzicht, met aan de voorzijde een schi�erend uitzicht over het park. Dit woningtype komt vijf keer voor in “De Ves�ng”
in drie verschillende gevelface�en. De woningen hebben het gestalte van sta�ge pakhuizen met een knipoog naar het verleden. Eén van de woningen is
juist heel modern uitgevoerd, zoals je dit zo nu en dan ook tegenkomt in oude
stadskernen. Het contrast gee� het straatbeeld net iets extra’s. Welke variant
past het beste bij u?

Zolder
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Woningtype -9Optie’s

Beschrijving

Hee� u interesse in dit woningtype? Kijk op de situa�e welke het
beste bij u past en vraag de informa�e op van het desbetreﬀende
bouwnummer.

Via de voordeur komt u binnen in de hal, voorzien van meterkast, toilet en
verdiepingstrap. De woonkamer is voorzien van een open keuken aan de
voorzijde. De woning is voorzien van een viertal ruime slaapkamers en een
badkamer, verdeeld over 2 bouwlagen. Op de bovenste etage bevindt zich
een schi�erend inpandig balkon met uitzicht over het park. Het balkon is gelegen op het zuiden en ruim genoeg om hier met meerdere mensen te vertoeven op een warme zomeravond.

Om individueel onze kopers van
dienst te kunnen zijn, hebben wij
diverse op�es beschikbaar die
van dit huis uw thuis kunnen maken. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden.

Begane grond

Verdieping

Woningtype 9 komt in “De Ves�ng” drie keer voor. Elk van deze woningen gelegen aan het Park. De woningen zijn monumentaal qua uitstraling voorzien
van diverse verschillende metselwerkdetails die de het sta�ge karakter van de
woning versterkt. Het sta�ge karakter is terug te vinden in alle woningen aan
het Park, verkregen door zijn ver�caliteit. Deze pakhuizen bieden een zee van
ruimte verdeeld over drie woonlagen.

Zolder
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Woningtype -10Optie’s

Om individueel onze kopers van
dienst te kunnen zijn, hebben wij
diverse op�es beschikbaar die
van dit huis uw thuis kunnen maken. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden.
Hee� u interesse in dit woningtype? Kijk op de situa�e welke het
beste bij u past en vraag de informa�e op van het desbetreﬀende
bouwnummer.

Begane grond

Beschrijving

Woningtype 10 is het verbindingsstuk tussen de sta�ge pakhuizen aan het
Plein en de authen�eke gezinswoningen aan de Trambaan. Een ware eyecatcher die het beste van beide s�jlen combineert. De woning komt tweemaal
voor, wat gezamenlijk dit schi�erende plaatje opleveren. De woningen zijn
door de schuine wanden uniek te noemen. Een tweede exemplaar van deze
vind u nergens. De woningen bieden volop leefruimte verdeeld over 3 bouwlagen.
De woning is op de begane grond voorzien van een ruime woonkamer en een
ruime lee�euken die van elkaar gescheiden zijn door de hal. Vanuit de hal
kunt u de verdieping bereiken voorzien van 3 ruime slaapkamers. De masterbedroom is voorzien van een ruime inloopkast. De zolder biedt voldoende
mogelijkheden om 2 extra slaapkamers toe te voegen aan deze woning.

Verdieping
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Appartement -1-

Beschrijving

Appartement 1 ligt gelegen op de
begane grond van het appartementencomplex. Via de centrale hal kunt
u door lopen en via uw voordeur bereikt u dit luxe appartement. Het appartement is uitgerust met een ruime slaapkamer en een logeerkamer.
Vanuit de hal is een luxe badkamer te
bereiken en het losse toilet.
De woonkamer hee� een open keuken. Aan de kant van de Singel hee�
het appartement een gezellig inpandig terras, waar u heerlijk privé buiten kunt zi�en.

Plattegrond
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Appartement -2-

Beschrijving

Appartement 2 bereikt u via de centrale hal. U kunt naar boven via de
li� of het centrale trappenhuis. Op
uw appartement aangekomen vind
u een ruime slaapkamer, een badkamer en een los toilet. Tevens is er
een tweede slaapkamer aanwezig.
De woonkamer en keuken zijn riant
te noemen. Uniek aan deze ruimte
is dat u aan alle kanten ramen hebt.
Dit zorgt voor een heerlijk binnenklimaat. De ruime keuken gee� u toegang tot het dakterras.
Op de begane grond hee� u toegang
tot uw eigen berging. De berging is
voorzien van een sec�onaldeur en
ruim genoeg om gebruikt te worden
als garage.

Plattegrond
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Appartement -3-

Beschrijving

Op de tweede verdieping bevindt
zich appartement 3. Dit appartement
is via de centrale binnenkomst te bereiken via de li� of via de centrale
trap. Vanuit de centrale binnenkomst
kunt u ook bij uw eigen berging komen. De berging biedt voldoende
ruimte voor het stallen van een auto.
Het appartment is verdeeld over 2
bouwlagen. De eerste bouwlaag is ingedeeld met een luxe badkamer met
toilet, een slaapkamer en een ruime
woonkamer met open keuken.
Dit heerlijke appartment hee� een
schi�erend dakterras aansluitend
aan de keuken.
Uniek aan dit appartement is de ruime zolder die vanuit de woning te
bereiken is. We kunnen alle mogelijkheden van deze ruimte omschrijven,
maar laten dat graag over aan uw eigen fantasie. Aan ruimte is geen gebrek, en aan uitzicht niet minder.

Plattegrond
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algemene informatie

43 WONINGEN en 3 appartementen "de vesting"
Een woning/appartement met zekerheid
De woningen en appartementen van “De Vesting” worden
aangeboden met Bouwgarant waarborg-garantie. Koopt u een
woning onder Bouwgarant, betekent dit voor u o.a. het volgende:

bouwmaterialen.
Daarnaast zijn reeds vele energiebesparende maatregelen en
voorzieningen opgenomen waarvan u uiteindelijk de voordelen
geniet tijdens bewoning.

•

Uitvoeringsduur, datum van aanvraag
De uitvoeringsduur voor de bouw van de woningen bedraagt een
nader in de aannemingsovereenkomst omschreven aantal werkbare
werkdagen. Bij de woningen start het tellen van deze dagen vanaf
het moment dat de begane grondvloer ligt, dit volgens de richtlijnen
van de Bouwgarant regeling. De benodigde bouwtijd om de
gevolgschade van onvoorziene omstandigheden en/of onwerkbaar
weer te verhelpen, zoals brand, storm en waterschade, wordt
aangemerkt als onwerkbare werkdagen.

•

•

•

•

•

•

Gaat de ondernemer tijdens de bouw failliet? Dan zorgt de
Bouwgarant voor de afbouw van uw woning. Is de afbouw om
wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt de waarborg-garantie u een financiële schadeloosstelling.
Iedereen kan zich aannemer noemen, maar BouwGarant-aannemer word je alleen als je over de juiste diploma’s en
verzekeringen beschikt. Als u een BouwGarant-aannemer
inschakelt, bent u er zeker van dat u werkt met een ervaren
vakman die zijn zaken op orde heeft.
Om het BouwGarant-keurmerk te mogen dragen, moet een
bouwbedrijf aan een reeks van kwaliteitseisen voldoen. Die eisen
hebben onder meer te maken met de wijze van offreren, hoe hij
meer- en minderwerk berekent en zijn werkwijze bij oplevering.
Ook zaken als de kredietwaardigheid worden gecontroleerd. Als
de aannemer het BouwGarant-keurmerk eenmaal heeft, wordt
hij regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie.
Een BouwGarant-aannemer maakt duidelijke afspraken en zet
die voor u op papier. Die afspraken gelden niet alleen voor de
offerte, maar voor het hele traject tot en met de oplevering. U
komt dus nooit voor onaangename verrassingen te staan.
Mocht er toch iets misgaan tijdens de bouw en u komt zelf met uw
aannemer niet tot een oplossing, dan biedt de klachtenregeling
van BouwGarant uitkomst. We doen er alles aan om samen met
u en uw aannemer tot een oplossing te komen.
BouwGarant-aannemers
zijn
aangesloten
bij
de
Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw. Dit is een
onafhankelijke instantie die u kunt inschakelen als u een probleem
heeft met uw aannemer, waar u samen of na tussenkomst
van BouwGarant niet uitkomt. De Geschillencommissie is
opgericht door de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en
BouwGarant.
Let op: het Bouwgarant-certificaat dient u in uw bezit te hebben
voordat de eigendomsoverdracht via de notaris plaatsvindt.

Milieumaatregelen
Bij het ontwerpen van de woningen, de inrichting van het openbaar
gebied, de keuze van materialen en de werkzaamheden tijdens de
bouw, wordt rekening gehouden met milieu- en energieaspecten.
Niet alleen het gescheiden inzamelen en afvoeren van bouwafval
wordt gerealiseerd, tevens zal het afval tijdens de uitvoering worden
beperkt door zoveel mogelijk met prefab onderdelen te werken.
In samenwerking met de ontwikkelende partners is er een bewuste
en verantwoorde keuze gemaakt voor de diverse toe te passen

De uitvoeringsduur wordt derhalve vermeerderd met het aantal
werkbare werkdagen dat nodig is voor het verhelpen van deze
schade. Feest- en vakantiedagen, de weekenden en ATV-dagen
vallen niet onder werkbare dagen.
Tekeningen
De op tekening aangegeven huishoudelijke apparaten,
keukeninrichtingen en overige getekende inrichtingselementen
behoren niet tot de levering (behoudens datgene wat met name in
deze omschrijving is genoemd).
Aan wijzingen en/of afwijkingen te opzichte van de getekende
inrichtingen kunnen geen rechten worden ontleend. De
situatietekening geeft derhalve een impressie van deze inrichting,
wijzigingen hierin worden nadrukkelijk voorbehouden.
De artist impression waarin het ontwerp van de woningen en het
openbaar gebied is weergegeven geeft een sfeerbeeld, een impressie
van de werkelijkheid. Aan deze tekening(en) kunnen geen rechten
worden ontleend.

Maatvoering
Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven zijn alle maten op de
tekeningen uitgedrukt in millimeters. Indien de maatvoering tussen
wanden wordt aangegeven is daarbij geen rekening gehouden met
enige wandafwerking. De maatvoering op de tekeningen betreft
‘circa’ maten, geringe maatafwijkingen tijdens de uitvoering worden
voorbehouden.

Aansluitingen woningen
De woningen worden aangesloten op het rioleringsstelsel en
de nutsvoorzieningen, zoals water en elektra. De woningen zijn
tevens voorzien van een aansluitmogelijkheid voor centrale
antenne inrichting (CAI). De aansluitkosten voor de betreffende
nutsvoorzieningen zijn in de verkoopprijs inbegrepen, met
uitzondering van de abonnement- en aansluitkosten voor CAI zijn
geheel voor rekening van de koper. Door de koper moet tijdig vòòr
oplevering van de woning, de aanvraag voor de levering van water
en elektriciteit worden ingediend, zodat uw woning bij oplevering
reeds is aangesloten.
Deze aanvraagformulieren worden u tijdig door de VOG toegestuurd.
Voor de oplevering vindt de aansluiting van water en elektra plaats
op naam van de koper. Een en ander is nodig om de

installaties te testen. De kosten van energieverbruik van water en
elektra, zijn tot het moment van oplevering voor rekening van de
verkoper.
Verkoopprocedure
Wanneer u geïnteresseerd bent in een woning dan kunt u een afspraak maken voor een informa�egesprek met de makelaar. In dit
gesprek kunnen de volgende punten aan de orde komen:
• op�e- en bedenk�jd;
• bouw�jd en planning;
• koperskeuze;
• koop- en aannemingsovereenkomst;
• ontbindende en opschortende voorwaarden;
• termijnbepalingen;
• renteverlies �jdens de bouw;
• ﬁnancieringsmogelijkheden;
• afspraak tekengesprek;
• eigendomsoverdracht; de tranportakte

Aankoopprocedure
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Onderstaand geven wij u ter informa�e een overzicht van de gang
van zaken vanaf het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de oplevering. Dit betre� de navolgende zaken, die wij
achtereenvolgens beknopt beschrijven.
•
•
•
•
•
•

de koopsom, wat hieronder verstaan wordt bij een nieuw te
bouwen woning;
koop- en aannemingsovereenkomst;
hoe u de koop- en aanneemsom betaalt en eventueel ﬁnanciert
met een hypotheek;
op welke wijze de woning aan u wordt opgeleverd;
hoe u de woning aan uw eigen ‘woonwensen’ aanpast;
de garan�e

Koopsom vrij op naam (v.o.n.)
De koopsommen van de woningen zijn ‘vrij op naam’. Dat wil zeggen
dat de hieronder genoemde kosten, die met verwerven van een woning gemoeid zijn, in de koopsom en aannemingssom zijn begrepen:
• grondkosten;
• standaard bouwkosten;
• garan�eregeling;
• architecten- en constructeurs honorarium;
• bouwvergunningkosten (legeskosten);
• standaard aansluitkosten voor gas, water, elektriciteit, cai, telefoon en riolering
• makelaarskosten;
• notariskosten inzake tranportakte;
• we�elijke verschuldigde belas�ngen, BTW / overdrachtsbelas�ng;

•
•

kadastrale inme�ng;
kopersbegeleiding.

Eventuele wijzigingen van de tarieven van deze we�elijke verschuldigde belas�ngen door de rijksoverheid worden ingevolge we�elijk
voorschri� aan de koper doorberekend.
Betalingswijze
Pas bij de definitieve eigendomsoverdracht (tekenen akte van
kwijting) bij de notaris betaalt u de grondtermijn en de reeds
vervallen bouwtermijnen, rentekosten en eventueel bijkomende
kosten. De termijnen en betalingen staan vermeld in de
aannemingsovereenkomst. Tijdens de bouwperiode ontvangt u,
wanneer de bouw weer zover gevorderd is dat een van de termijnen
is vervallen, van de aannemer een verzoek tot betaling van de
betreffende termijn. Over de verschuldigde maar niet tijdig betaalde
termijn(en) wordt in de aannemingsovereenkomst overeengekomen
rente berekend.
Hypotheek tijdens de bouw
De ontvangen nota’s van de bouwtermijnen zendt u zo spoedig
mogelijk, voorzien van uw handtekening, naar uw geldverstrekker,
die dan voor betaling zorg draagt. Wij adviseren u een kopie van
elke termijn voor uw eigen administratie te bewaren. Vanaf de
transportdatum bij de notaris worden hypotheekrente en/of
aflossing en/of levensverzekeringspremie over het totaal geleende
bedrag betaald. Daarbij wordt over het verschil en de door de
geldgever nog te betalen termijnen een rentevergoeding verstrekt.
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Deze rentevergoeding, de zogenaamde depotrente, is veelal gelijk
aan de te betalen rente.
Financiering
De koopsom van uw woning kunt u geheel of gedeeltelijk financieren met een hypothecaire financiering. De verschillen tussen hypotheekvormen zijn vaak groot. Iedereen verkeert echter in andere
(financiële) omstandigheden en stelt andere eisen aan een hypotheek. Hierdoor kan de meest geschikte hypotheekvorm per koper
verschillen. Via de makelaar c.q. uw hypotheekadviseur kunt u, geheel vrijblijvend, een op maat gesneden hypotheekadvies krijgen.

Bij een woning die verkocht wordt na de start van de bouw behouden de verkoper c.q. aannemer zich het recht voor het meer- en
minderwerk zoals opgenomen in de standaard alternatievenlijst,
afhankelijk van de stand van de bouw en voorbereiding, al dan niet
te accepteren.
Het meerwerk geldt in overeenstemming met de richtlijnen van
Bouwgarant de navolgende betalingsregelingen, 25% te betalen
bij opdrachtverstrekking van het meer- en minderwerk. 75% te betalen bij gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstkomende betalingstermijn.

Belastingsvoordeel
De meeste kosten, verband houdend met de financiering van uw
woning, zijn op dit moment fiscaal aftrekbaar in het jaar, waarin de
betaling heeft plaatsgevonden (conform de thans geldende regelingen van de overheid).
Deze kosten zijn:
• hypoheekrente;
• hypotheekakte kosten, inl. kadastraal recht;
• afsluitkosten hypotheek;

Indien het totaalsaldo minderwerk oplevert, zal dit met de laatste
termijn verrekend worden.

Oplevering van de woning
Voor de formele overdracht van uw woning zal een vertegenwoordiger van de aannemer met u het pand inspecteren. Desgewenst
kunt u zich bij de officiële oplevering laten bijstaan door een
deskundige van bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis. De daaraan
verbonden kosten zijn voor eigen rekening. Voorafgaand aan de
formele oplevering vind circa een week voor oplevering een zogenaamde ‘voorschouw’ plaats waarbij de eventuele aanwezige onvolkomenheden kunnen worden vermeld en deze wellicht voor de
formele oplevering kunnen zijn verholpen.

5% Opleveringsregeling
Voor de oplevering betaalt u de gehele aanneemsom,
inclusief het meerwerk aan de aannemer. Bij deze betaling heeft u
de mogelijkheid om 5% van de aanneemsom, zijnde de helft van
de laatste termijn van de aanneemsom, te storten op een depotrekening bij de notaris.
Zodra de aannemer de bij de oplevering geconstateerde gebreken heeft hersteld en u het proces-verbaal van oplevering voor
de tweede keer heeft ondertekend, is de notaris gemachtigd tot
uitbetaling van de onder zijn berusting zijnde laatste 5% van de
aanneemsom.
Mocht de aannemer binnen de gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen hebben voldaan, dan dient u de notaris en de aannemer hiervan binnen de gestelde termijn schriftelijk in kennis te
stellen.

De eventuele geconstateerde onvolkomenheden bij de formele
oplevering worden in een proces-verbaal van oplevering genoteerd, dat door beide partijen wordt ondertekend, waarna de woning officieel opgeleverd is.
De genoteerde onvolkomenheden dienen binnen drie maanden
(onderhoudstermijn) door de aannemer te zijn hersteld. Na afloop
van deze onderhoudstermijn gaan de garanties in.
De oplevering en de overdracht van de sleutels geschiedt nadat bij
de verkoper alle betalingen van de koopsom, eventueel meerwerk
en eventuele rentekosten binnen zijn en aan alle verdere verplichtingen is voldaan.
Individuele aanpassingen
Wijzigingen zijn alleen mogelijk zolang de voortgang op de bouwplaats daardoor niet wordt vertraagd en/of de voorgestelde wijzigingen niet strijdig zijn met de geldende voorschriften, eisen en
normen.
De verkoper c.q. aannemer zijn gerechtigd om door de koper aangegeven verzoeken tot wijzigingen, die afwijken van de standaard
alternatievenlijst, af te wijzen.

Algemeen
Alle gemaakte afspraken betreffende wijzigingen, verrekeningen,
datum van oplevering en alle andere aangelegenheden betreffende de bouw en het daarmee verband houdende, zijn slechts geldig
nadat daarvan een schriftelijke bevestiging door de koper is ontvangen.

Verzekering
Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd door de aannemer. U
dient echter de woning te verzekeren vanaf de datum van oplevering.
Wijzigingen
Tijdens het bouwproces kunnen er wijzigingen optreden die van
invloed zijn op de technische omschrijving en dus ook op de tekst
van deze brochure. Als deze wijzigingen reeds voor de koop van de
woning zijn aangebracht, worden zij alsnog door middel van inlegvellen in de brochure of errata aangegeven. Wijzigingen ter voldoening aan de overheidseisen en/of nutsbedrijven en voorschriftenalsmede wijzigingen in uitvoering en materiaalkeuze die �jdens de
uitvoering noodzakelijk blijken, worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Bovengenoemde wijzigingen geven nimmer aanleiding tot enige verrekening. Over wijzigingen die na de koop essen�eel blijken wordt u
geïnformeerd middels een erratum. Dit mogen alleen wijzigingen zijn
die een technische verbetering of noodzaak zijn. De situa�etekening,

waarop de woningen met de daarbij behorende grond, de straten,
het openbaar groen, etc. staan aangegeven, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd. Desondanks kan het voorkomen
dat op het moment van verkoop de tekeningen niet meer geheel met
de werkelijke situa�e overeenstemmen omdat bijvoorbeeld de lokale overheid door een inspraakprocedure genoodzaakt wordt van het
oorspronkelijke plan af te wijken. Uiteraard wordt u hiervan zo goed
mogelijk op de hoogte gehouden. Ongeacht hetgeen in deze brochure is bepaald, gelden onverkort de door Bouwgarant voorgeschreven
regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. In geval enige

bepaling deze verkoopdocumenta�e onverenigbaar of voor de koper
nadelig mocht zijn, prevaleert in dat geval steeds hetgeen dat door
de bepalingen van Bouwgarant is voorgeschreven.
Op de verkoopbrochure zijn wijzigingen voorbehouden. De in de verkoopbrochure opgenomen impressies en tekeningen zijn bedoeld
om een indruk van de toekoms�ge situa�e te geven en pretenderen
geenszins een exacte weergave te zijn van het uiterlijke product. Aan
de inhoud van deze verkoopbrochure, zowel tekeningen als beschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Technische omschrijving
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Peil
As peil (P=0) wordt aangegeven de afgewerkte bovenkant van de
vloer van de begane grond, van waaruit alle hoogte- en dieptematen worden gemeten. Deze maatvoering wordt in overleg met de
gemeentelijke diensten nader vastgesteld. Gezien de woningen het
straatniveau volgen, zit er tussen de woningen onderling hoogteverschillen. Kopers dienen hier rekening mee te houden met hun tuininrich�ngsplannen.
Grondwerken
Voor de aanleg van de funderingen, bestra�ngen, riolering, diverse
nutsleidingen, kabels etc. worden de noodzakelijke grondwerken
verricht. Na aﬂoop worden de ontgravingen aangevuld met de uitkomende grond. De op tekeningen aangegeven tuinen worden voorzien van teelbare grond, geëgaliseerd en de bovenste 300 mm vrij
van grove obstakels opgeleverd. Grondwerken, bestra�ngen, beplan�ngen e.d. vallen niet onder het gewaarborgde van de Bouwgarant
Garan�e- en waarborgregeling.
Buitenriolering
De aanleg- en aansluitkosten van de rioleringen zijn in de koop- en
aanneemsom begrepen. De aanleg en aanslui�ng van de buitenriolering op het hoofdriool geschiedt overeenkoms�g de geldende gemeentelijke voorschri�en en eisen.
Bestratingen
Er wordt op de kavel slechts die bestra�ng aangebracht die op de
tekening is aangegeven. De bestra�ng, beplan�ng en inrich�ng van
het openbaar gebied rondom de woningen, zoals aangegeven op de
tekeningen, zal in nauw overleg met de gemeente Vlissingen worden gerealiseerd. Deﬁni�eve uitvoering kan mogelijk afwijken van
hetgeen op tekeningen is aangegeven, aan deze afwijkingen kunnen
geen rechten worden ontleend.

Funderingen
De woningen worden voorzien van funderingspalen. De aantallen,
lengte en afme�ngen van deze funderingspalen worden bepaald
door de constructeur aan de hand van resultaten van het mechanisch grondonderzoek. Overeenkoms�g het advies van de constructeur wordt een funderingsconstruc�e aangebracht van betonbalken
voorzien van de benodigde wapening.
Betonwerk
De hierna genoemde onderdelen worden uitgevoerd in gewapend
beton:
•
de funderingsconstruc�e en heipalen;
•
de vloeren van de begane grond;
•
de vloeren van de eerste en tweede verdieping;
•
de pla�e dakvloeren van de woningen;
Kruipruimte
De woningen worden in opdracht van de gemeente niet voorzien van
een kruipruimte.
Gevels en binnenwanden
Het metselwerk van de woningen wordt in baksteen uitgevoerd in de
kleuren rood, mangaan en deels voorzien van een wi�e keimlaag. Het
metselwerk zal worden voorzien van een doorgestreken grijze voeg.
Alle buitengevels van de woningen worden voorzien van spouwisola�eplaten, minimale isola�ewaarde van de gevels bedraagt minimaal
Rc=4.50 m2 K/W, een en ander conform de EPC berekeningen.
Waar nodig worden boven de in de gevels aanwezige kozijnen lateien
toegepast en geveldilata�es aangebracht.
Binnenspouwblad en woningscheidende wanden
De binnenspouwbladen en woningscheidende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen.

Erfscheiding
De erfascheidingen en tuinmuren zijn geen onderdeel van dit bouwplan. Kopers kunnen zelfstandig of collec�ef hun eigen erfafscheiding
bepalen. Met enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen worden
los benoemd.
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Niet dragende binnenwanden
De binnenwanden in de woning worden waar mogelijk uitgevoerd
in lichte scheidingswanden, een en ander volgens de geldende
NEN-normen. De geluidsisola�ewaarde van tussen twee, in een woning gelegen verblijfsruimten, moet tenminste -20 db zijn, dit geldt
echter niet voor binnenwanden waarin een deurkozijn is opgenomen.
Dakconstructies
De dakconstruc�e van de woningen wordt uitgevoerd in betonvloeren. De woningen welke voorzien zijn van een hellend dak, worden
voorzien van een scharnierkap. Rc = 6.00 m2 K/W.
Dakbedekkingen
Het pla�e dakvlak van de woningen wordt afgewerkt met dakbedekking. Onder de dakbedekking worden isola�eplaten aangebracht. De
totale isola�ewaarde van de dakconstruc�e is minimaal Rc = 6.00 m2
K/W, een en ander volgt uit de EPC berekeningen. De hellende daken
worden voorzien van een keramische pan.
Dakbedekkingen
De goten en buitenbe�mmeringen worden uitgevoerd in een duurzame houtsoort, voorzien van een zinken kraal aan de bovenzijde.
Kozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen, -ramen en –deuren, worden vervaardigd in hoogwaardig hardhout en voldoen aan de eisen van Poli�ekeurmerk Veilig Wonen. De vaste buitenramen zijn draai-kiepramen voorzien van
dubbele kierdich�ng.
De voordeur en bergingsdeur worden uitgevoerd als op tekening
aangegeven en voorzien van isolerende beglazing.
De voordeur wordt voorzien van een blank geanodiseerde brievenklep met binnenklep.
De binnenkozijnen worden vervaardigd van fabrieksma�g afgewerkt,
gemoﬀeld plaatstaal, kleur Alpine wit, met bovenlichten. De bovenlichten worden voorzien van blank Crepi ﬁguurglas. Het bovenlicht
van de meterkast wordt voorzien van een wit paneel.
De binnendeuren van de woning worden uitgevoerd in fabrieksma�g
afgewerkte vlakke opdekdeuren kleur Alpine wit.

door een gedeeltelijk gesloten zonwering, slagschaduw of te hoge
temperaturen t.g.v. het aanbrengen van binnenzonwering te dicht op
het glas;
• �jdelijke condensvorming aan de buitenzijde, bij koud weer;
• tevens kunnen in de beglazing a�ankelijk van de uitvoering geringe kleurverschillen ontstaan.
Hang- en sluitwerk
Al het benodigde hang- en sluitwerk van de gevelkozijnen, ramen
en deuren worden aangebracht volgens geldende normen met SKG**-cer�ﬁca�e. De cilindersloten van de voor-, terras- en bergingsdeur zijn gelijksluitend, dat wil zeggen bedienbaar met één sleutel.
Alle bereikbare ramen en deuren worden voorts voorzien van het
benodigde inbraakpreven�eve hang- en sluitwerk volgens de geldende eisen van het Bouwbesluit.
De buitenkozijnen ter plaatse van alle beweegbare ramen en deuren
van de woningen worden voorzien van de benodigde tochtproﬁelen.
De deurkrukken, vrij- en bezetsloten, deurroze�en enz. van de binnen- en buitendeuren worden uitgevoerd in lichtmetaal.
Vloeren
De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd in een geisoleerde betonnen vloer met een minimale isola�ewaarde van Rc =
3.50 m2 K/W.
In de vloeren worden waar mogelijk de leidingen van elektra, riolering, water en ven�la�e opgenomen. Afme�ngen van de vloeren
en de benodigde hoeveelheid wapening worden in overleg met de
constructeur bepaald.
Dekvloeren
De vloeren in alle ruimten van de woningen worden, behalve toilet(ten) en badkamer, afgewerkt met een cementdekvloer, dik ca.
70mm op de begane grond.
Wand afwerkingen
Alle wanden in de woning worden ‘behangklaar’ afgewerkt, met uitzondering van die wandgedeelten waarop het spuit- en/of tegelwerk
wordt aangebracht. De wanden van de meterkast worden niet nader
afgewerkt.
‘Behangklaar’ wil zeggen dat de wanden bij oplevering, na verwijdering van eventuele verontreinigingen direct geschikt zijn voor het
aanbrengen van een smeerlaag en het aanbrengen van behang. Voor
het aanbrengen van sauswerk o.i.d. dienen de wanden eerst zorgvuldig afgewerkt te worden.

Beglazing
De buitenbeglazingen van de woningen zullen worden uitgevoerd in
een HR-isolerende beglazing (hoog-rendement), daar waar vereist
conform de geldende voorschri�en en energieberekeningen.

Plafondafwerking
Alle plafonds van de woningen, met uitzondering van de meter kast,
worden uitgevoerd in wit spuitwerk. De vloernaden blijven in het
zicht.

Bij de toepassing van HR-beglazing dient rekening gehouden te worden met:
• een verhoogde kans op het ontstaan van thermische breuk onder invloed van bijvoorbeeld: een gedeeltelijke beschaduwing door
bijvoorbeeld het afplakken van de ruit met posters, s�ckers e.d. of

Regenwaterafvoeren
De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink en worden beves�gd met bijpassende pijpbeugels aan de gevels. De hemelwaterafvoer van de berging wordt uitgevoerd in pvc.

Dorpels en vensterbanken
Onder de deurkozijnen van de badkamer en het toilet wordt een
kunststeen dorpel aangebracht. Bij de overige binnendeuren worden
geen dorpels aangebracht.

•
•
•
•

Ter plaatse van de voordeuren van de woningen worden de onderdorpels uitgevoerd in kunststeen.

Waterinstallatie en sanitair
Vanaf de meterkast wordt een koud-waterleiding aangelegd met aftakkingen naar:
• het wandcloset en het fonteintje in het toilet;
• de douche thermostaatkraan in de badkamer;
• de wastafelmengkranen in de badkamer;
• de vaatwasmachineaanslui�ng (afgedopt);
• de wasautomaataanslui�ng;
• de warmtepomp

De vensterbanken, daar waar op tekening aangegeven, worden uitgevoerd in kunststeen in diverse breedtes.
Tegelwerk
Het tegelwerk wordt standaard aangebracht in de toiletruimte en
badkamer. In de badkamer wordt het vloertegelwerk ter plaatse van
de douchehoek op afschot aangebracht. De wanden in het toilet
worden tot aan het plafond betegeld. In de badkamer worden de
wanden plafond hoog betegeld. Voor zowel de vloer- en wandtegels
bestaat de mogelijkheid om een keuze te maken uit een aantal geglazuurde vlakke tegels in diverse kleurstellingen. Deze tegels zijn te
bezich�gen bij de projectshowroom van het tegelwerk. Uitbreidingen van het tegelwerk �jdens de bouw en voor oplevering, zijn alleen
mogelijk via de tegelshowroom van dit project. Het meer- en minderwerk verbonden aan uw keuzepakket wordt met u verrekend met de
stelposten behorende bij het standaard tegelwerk.
De standaardkleur van de voegmortel voor de vloertegels is grijs en
voor de wandtegels standaard wit.
Metaalwerken
Nabij de voordeuren van de woningen wordt een huisnummerbordje aangebracht, uitvoering overeenkoms�g de voorschri�en van de
gemeente.
Binnentimmerwerk en binneninrichting
De benodigde materialen ten behoeve van de diverse a�immeringen, leidingkokers, a�immerla�en, koo�e�mmeringen en koplatten, waar nodig, worden geleverd en aangebracht.
In de meterkast wordt een meterbord op regelwerk aangebracht
overeenkoms�g de voorschri�en van de nutsbedrijven.
Schilderwerk
De binnenkozijnen en –deuren zijn reeds fabrieksma�g voorzien van
een afwerklaag.
De in het zicht blijvende waterleidingen en gasleidingen in de meterkast en bergingsruimte worden niet nader afgewerkt.
De buitenzijde van de kozijnen en de houten buitenbe�mmeringen
worden afgelakt opgeleverd. De binnenzijde van de buitenkozijnen
worden gegrond opgeleverd.

voor de afvoer van de spoelbak in de keuken;
voor de opstelplaats van de vaatwasmachine in de keuken;
voor de afvoeren in de badkamer;
voor de afvoeren in de toiletruimte.

Vanaf de plaats van de warmtepomp wordt een wamwaterleiding
aangelegd met vertakkingen naar:
• de douchte thermostaatkraan in de badkamer;
• de wastafelmengkranen in de badkamer;
• afgedopt aansluitpunt in de keuken.
Sanitair
Uw woning wordt uitgevoerd met sanitair van Villeroy en Boch. De
woning is standaard voorzien van een vrijhangend toilet en fonteinopstelling in de toilet. De badkamer is voorzien van een inloopdouche, vrijhangend toilet, wastafel en een elektrische radiator. Een ligbad is een op�e.
Het standaard sanitair is te bezich�gen bij de voor dit project geselecteerde projectshowroom. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk
om, nadat u de woning hee� gekocht, uw sanitair keuze naar uw persoonlijke smaak aan te passen. In overleg met de projectshowroom
kan tot een nader te bepalen uiterste datum voor de daadwerkelijke
uitvoering individueel gekozen worden voor wijzigingen op het standaard sanitair. Wijzigingen en uitbreidingen van het sanitair �jden
de bouw en voor oplevering, zijn alleen mogelijk via de showroom
van dit project. Het meer- en minderwerk wordt door de showroom
opgegeven waarbij het standaard sanitair wordt verrekend.
Keuken
de woning wordt aangeboden zonder keuken. De keuken kan na oplevering worden geplaatst. De aansluitpunten van de keuken worden
conform de pla�egrond afgedopt aangebracht.
Trappen
De vaste trap naar de verdieping wordt uitgevoerd in vurenhout. De
trap is voorzien van een traphek op binnenboom en de 1e verdieping, standaardmodel in dezelfde houtsoort als de trap met rechthoekige bovenregel en ronde spijlen. Langs de muurzijde wordt een
hardhouten ronde muurleuning aangebracht. Het trapgat wordt
rondom afge�mmerd met mul�plex.

Binnenriolering
De binnenriolering wordt uitgevoerd in KOMO-gekeurde kunststof
buis met de volgende aansluitpunten:
• voor de afvoer van een wasautomaat;
• voor de afvoer (overstort) van de wp.;
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Gasinstallatie
De woningen worden niet aangesloten op het gasnet. Dit betekent
dat we de woningen op een alterna�eve wijze zullen verwarmen. Koken op gas is hiermee ook uitgesloten.
Verwarmingsinstallatie
De berekening van het vermogen zal geschieden overeenkoms�g aan
de ISSO publica�e 51 ‘Warmteverliesberekening voor woningen en
woongebouwen’ bepaling benodigd vermogen per vertrek en totaal.
Er dient rekening te worden gehouden met een toeslag voor het
opwarmen zoals bedoeld in de ISSO publica�e 51, die is gebaseerd
op een 8-urige nachtverlaging/bedrijfsbeperking en een opwarm�jd
van 2 uur met een nachtverlaging van 2˚C.
De woning wordt verwarmd door middel van een lucht-water warmtepomp met vloerverarming als hoofdverwarming voor zowel de
begane grond als de 1e verdieping. Dit laagtemperatuur verwarmingssysteem is zeer doelma�g, energiezuinig en voorbereid op toekoms�ge ontwikkelingen.
De ontwikkeling van verwarmingsinstalla�es draait momenteel op
volle toeren. Indien er gedurende de verkoop van dit project een beter alterna�ef op de warmtepomp beschikbaar komt, kan de projectontwikkelaar de keuze maken om hierin te wijzigen.
Daar waar vloerverwarming komt, kunnen wij niet garanderen dat
er geen krimpscheuren in de ondervloer ontstaan. Hiermee dient u
rekening te houden bij de keuze van uw vloerafwerking. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een klokthermostaat, geplaatst op circa 1500mm boven de vloer in de woonkamer.
Door de aanwezigheid van kunststof aan- en afvoerslangen in de afwerkvloeren is het niet toegestaan om in de afwerkvloeren te boren
of te spijkeren, met een keuze van uw vloerafwerking dient u daarmee rekening te houden.
Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijk�jdige verwarming van alle vertrekken, bij gesloten ramen en deuren, en gesloten ven�la�eroosters.
• Woonkamer / keuken
22 ˚C
• Hal
20 ˚C
• Toilet
20 ˚C
• Slaapkamers
20 ˚C
• Badkamer
22 ˚C
Mechanische ventilatie
De woningen worden geven�leerd door een vraaggestuurd natuurlijk ven�la�esysteem. Het combineert natuurlijke luch�oevoer en
mechanische luchtafvoer. In de woningen wordt een mechanische
afzuigunit met gelijkstroomven�lator geplaatst. De ven�la�e wordt
bepaald op basis van de luchtkwaliteit (CO2) in de woonkamer en het
vochtgehalte (RH) in de badkamer. Via zelfregelende ven�la�eroosters in de gevelkozijnen wordt verse buitenlucht aangevoerd.
De ventilatie-unit wordt geplaatst nabij de c.v.- opstelling in de
berging. In de woonkamer wordt een CO2 sensor geplaatst. Deze

meet con�nu de luchtkwaliteit. In de badkamer wordt een RH sensor
geplaatst. Deze meet con�nu de luchtvoch�gheid. In verscheidene
ruimtes worden afzuigproﬁelen geplaatst.
Overige ventilatievoorzieningen
De toevoer van de ven�la�elucht in het toilet en de badkamer geschiedt door middel van openingen onder de deuren. De ven�la�e
van de meterkast geschiedt aan de onder- en bovenzijde van de deur.
Elektrische installatie
De laagspanningsinstalla�e wordt vanaf de door het stroomleverende bedrijf aan te brengen meter(s) in de meterkast geïnstalleerd volgens het gemodiﬁceerde centraaldozen systeem.
De lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen, loze leidingen e.d.
worden in aantallen aangebracht conform de geldende voorschriften, de NEN 1010: ‘Veiligheidsvoorschri�en voor laagspannings-installa�es’. De plaatsen van de desbetreﬀende aansluitpunten staan
op de tekening aangegeven. Door nadere uitvoeringseisen kunnen
er afwijkingen ontstaan.
De gehele elektrische installa�e wordt door de aannemer geheel afgemonteerd. De leidingen worden waar mogelijk weggewerkt in de
muren en in de plafonds. In de berging, meterkasten t.p.v. de installa�eopstelling worden de leidingen op de muur gemonteerd. In het
zicht komende leidingen worden uitgevoerd in kunststof. Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen worden uitgevoerd in kunststof; type inbouw, in de berging en in de meterkast; type opbouw.
Loze leidingen worden voorzien van een controledraad vanaf het
aansluitpunt tot in de meterkast.
Standaardhoogten zijn, indien niet afzonderlijk aangegeven, van
schakelaars circa 1.050mm boven de vloer. Wancontactdozen in de
woon- en slaapkamers circa 300mm, wandcontactdozen in de keuken t.p.v. het aanrechtblad circa 1.200mm en in de overige ruimten
circa 1.050mm boven de afgewerkte vloer. Leidingen (loos en bedraad) ten behoeve van KPN en CAI worden eveneens op een hoogte
van circa 300 mm boven de afgewerkte vloer aangebracht.
De daarvoor in aanmerking komende groepen worden beveiligd
door middel van een aardlekschakelaar.
Zonnepanelen
De woningen zijn niet voorzien van zonnepanelen, maar dit is wel 1
van de mogelijke op�es die gekozen kunnen worden. Wij adviseren
u ook om de woning te voorzien van zonnepanelen. Gezien u uw woning gaat verwarmen met behulp van elektra in plaats van gas, zal uw
elektrisch verbruik sterk toenemen.
centrale antenne installatie
Ten behoeve van de aanslui�ng op het plaatselijk centraal antennesysteem wordt een bedraad aansluitpunt in de woonkamer aangebracht. In de hoofdslaapkamer wordt een loos aansluitpunt aangebracht op de op tekening aangegeven plaats.

Brandpreventie
Ten behoeve van een �jdige signalering van brand en/of rookontwikkeling worden, daar waar overeenkoms�g de voorschri�en vereist,
rookmelders aangebracht tegen het plafond. Deze rookmelders zijn
rechtstreeks aangesloten op de elektrische installa�e en zijn tevens
voorzien van een noodaccu in geval van stroomuitval. De aangegeven plaatsen zijn indica�ef.
Ruimtebenamingen
Binnen het thans geldende bouwbesluit zijn de betreﬀende ruimten
in de woningen benoemd als verkeers- en verblijfsruimten e.d.
Voor de betreﬀende ruimten gelden in het Bouwbesluit speciﬁeke
eisen ten aanzien van inrich�ng en voorzieningen. Om eventuele
leveringsgeschillen te voorkomen zijn onderstaand de betreﬀende
ruimtebenamingen overeenkoms�g het Bouwbesluit;

Ruimte
Woonkamer
Keuken
Hal/entree
Toilet
Meterkast
Badkamer
Slaapkamer
Berging

Benaming
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verkeersruimte
Toiletruimte
Technische ruimte
Badruimte
Verblijfsruimte
Bergingsruimte

De verblijfsgebieden in de woningen worden gevormd door de verblijfsruimten, te weten;
Woonkamer, keuken en slaapkamer(s).
Schoonmaken en oplevering
De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, tegelwerk
en beglazing worden voor oplevering schoongemaakt, het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

afwerking van de woning
43 WONINGEN en 3 appartementen "de Vesting"
Hal/entree
Vloer
Wanden
Plafond

betonvloer; cementdekvloer
behangklaar
wit spuitwerk

Toilet
Vloer
Wanden
Plafond

betonvloer; afgewerkt met vloertegels
wandtegels tot aan het plafond
wit spuitwerk

Badkamer
Vloer
Wanden
Plafond

betonvloer; afgewerkt met vloertegels
wandtegels tot aan het plafond
wit spuitwerk

Keuken
Vloer
Wanden
Plafond

betonvloer; cementdekvloer
behangklaar
wit spuitwerk

Meterkast
Vloer
Wanden
Plafond

niet nader afgewerkt
niet nader afgewerkt, achterwand houten schot
niet nader afgewerkt

Kleurenschema
Metselwerk
Dorpels
Voegwerk
Keimwerk
Kozijnen
Gevelbekleding
Goten
Hemelwaterafvoer

-baksteen wf, handvorm, Rood/mangaan
-uit te voeren in prefab raamdorpels
-grijs doorgestreken
-wit
-hardhout
-onderhoudsarm kleur grijs
-duurzame houtsoort met zinken kraal
-zink

Kleuren onder voorbehoud en afhankelijk van goedkeuring welstand.

Woonkamer
Vloer
betonvloer; cementdekvloer
Wanden
behangklaar
Plafond
wit spuitwerk
Slaapkamers
Vloer
betonvloer; cementdekvloer
Wanden
behangklaar
Plafond
wit spuitwerk

57

“achter welke gevel schuilt jouw thuis?”

Projectgegevens
ontwikkeling

VOG Vlissingse Ontwikkelings Groep B.V.
[P]

[T]
[M]
[W]

postbus 48
4380 AA Vlissingen
0118-440254
mail@vogroep.nl
www.vogroep.nl

Aannemer

Bouwbedrijf Joziasse BV
[A]

[T]
[M]
[W]

industrieweg 5
4382 NA Vlissingen
0118-417873
contact@bouwbedrijfjoziasse.nl
www.bouwbedrijfjoziasse.nl

Ontwerp

BRVision
[A]

[T]
[M]

Burgemeester Lewestraat 37
4456 CD Lewedorp
06-30717126
info@BRvision.nl

Verkoop

3D o.g. B.V.
[P]

[T]
[M]
[W]

postbus 48
4380 AA Vlissingen
0118-414460
info@3D-og.nl
www.3D-og.nl
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