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Aan de tekst en beelden in deze brochure kunnen geen 

rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. 

De tekeningen zijn niet op schaal en alle maten zijn circa 

maten. Plan Woonhaven Elka, december 2018.
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Dorps karakter met veel voorzieningen

Wonen in Lisse

In het hart van de Bollenstreek ligt de gemeente Lisse, omringd 
door bollenvelden, de Kagerplassen en de wereldberoemde 
Keukenhof. De Zuid-Hollandse gemeente telt 22.756 inwoners. 
Binnen de gemeentegrenzen liggen de buurtschappen De Engel 
en Halfweg.

Lisse is één van de Hollandse plaatsen die is ontstaan op een 
oude strandwal en kent een lange geschiedenis. In 1998 vierde 
de gemeente haar 800-jarig bestaan, maar is mogelijk veel 
ouder. Volgens naamkundigen betekent Lisse waarschijnlijk 
‘palissade of verschansing’. De naam van het dorpsplein  
‘t Vierkant verwijst naar zo’n palissade. 

Wij begrijpen wel dat men zich graag in de gemeente Lisse 
verschanst. Lisse heeft naast de Keukenhof en de prachtige 
bollenvelden meer te bieden. Denkt u bijvoorbeeld aan fijne 
winkels, gezellige eettentjes en restaurants, theater, bioscoop, 
musea, monumenten en een rijk verenigingsleven. Als het op 
evenementen aan komt is er met grote regelmaat iets in Lisse 
te doen. 

Het hele jaar door kunt u in de streek rondom bloemendorp 
Lisse genieten van het polderlandschap, de plassen, de bossen 
en de prachtige duinen aan de kust. Met het strand op maar 
acht kilometer afstand en in de nabijheid van grote steden als 
Amsterdam, Leiden en Haarlem is Lisse een mooie uitvalsbasis 
voor een heerlijke wandeling, fietstocht of een middagje 
shoppen en cultuur. 

De gemeente biedt medische voorzieningen en diverse basis- 
scholen met meerdere soorten onderwijs. Ook voor het voort-  
gezet onderwijs kunt u in Lisse terecht. De steden Haarlem en 
Leiden en luchthaven Schiphol zijn vanuit Lisse met de auto 
binnen circa 20 minuten te bereiken.
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Lisse

Op het voormalige terrein van de Elka Kistenfabriek in Lisse 
wordt door Adriaan van Erk een woongebied met 40 woningen 
ontwikkeld en gerealiseerd. In Woonhaven Elka geniet u 
van de rust, de natuur en het heerlijke buitenleven. Niet 
alleen in uw straat. Het centrum van Lisse is op loopafstand, 
en ook strand, zee, prachtige duinen en bossen zijn binnen 
handbereik. In mum van tijd bent u bij de winkels, scholen 
en faciliteiten van Lisse, Sassenheim, Voorhout en Noordwijk. 
Kortom, heerlijk vrij wonen aan het water, met het comfort  
van het dorpscentrum van Lisse dichtbij, in het huis van uw 
dromen. 

Woonhaven Elka bestaat uit 14 grondgebonden waterwoningen 
met elk een ligplaats voor een sloep. De woonoppervlakte 
bedraagt circa 168 m2. De brochure van deze woningen is apart 
beschikbaar. 

Daarnaast bestaat het plan uit een appartementencomplex 
met zeven woonlagen met in totaal 26 appartementen, waarvan 
twee riante penthouses. De begane grond van dit complex is 
gereserveerd voor de entree, 26 bergingen en een bovengrondse 
stallingsgarage met 12 parkeerplaatsen. De woonoppervlakte 
varieert van circa 119 m2 tot 188 m2.

Elk appartement beschikt over een eigen ligplaats in de ‘haven’. 
Via de privé landtong is de steiger met 22 ligplaatsen te bereiken. 
De vier meest luxe appartementen beschikken over een ligplaats 
grenzend aan het appartementengebouw. De haven sluit aan 
op het waterrijke landschap van de omgeving. Voor een bezoek 
aan de Kagerplassen of de grachten van Amsterdamunt u 
vanuit uw appartement zo uw sloep instappen.

Overzicht van de appartementen:

Ruime appartementen met zicht op water

Unieke plek om te wonen

Type
Totale

woonopp.* 
Woonkamer,

keuken 
Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Balkon

Externe
berging

C 144 m2 53,3 m2 20,5 m2 15,6 m2 11,1 m2 14,4 m2 ca. 5,5 m2

Cs 144 m2 53,3 m2 20,5 m2 15,6 m2 11,1 m2 14,4 m2 ca. 5,5 m2

D 119 m2 46,3 m2 16,9 m2 13,1 m2 - 13,1 m2 ca. 5,5 m2

Ds 119 m2 46,3 m2 16,9 m2 13,1 m2 - 13,1 m2 ca. 5,5 m2

E 188 m2 75,6 m2 28,2 m2 17,0 m2 9,4 m2 96,7 m2 ca. 7,5 m2

Es 188 m2 75,6 m2 28,2 m2 17,0 m2 9,4 m2 96,7 m2 ca. 7,5 m2

* Woonoppervlakte in m2 GBO
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Plattegrond begane grond
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Appartement    Lisdodde type C

LISDODDE  vierkamerappartement
• woonoppervlakte ca. 144 m²

• privé parkeerplaats in garage (m.u.v. bnr. 101, 104, 

105 en 108) en berging op de begane grond

• een ligplaats voor een sloep in de haven

• ruime hal met garderobe en dubbele deuren naar de 

woonkamer/keuken (ca. 53 m²) met ruim balkon en 

zicht op het water

• keuken (zie blz. 16)

• 3 ruime slaapkamers waarbij de hoofdslaapkamer 

wordt voorzien van een aparte kleedruimte

• 2 badkamers (zie blz. 17)

• in het gehele appartement vloerverwarming en 

gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning

• het appartement wordt gasloos uitgevoerd met een 

warmtepomp in de technische ruimte/berging in 

het appartement
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Sfeerplattegrond type C

plattegrond
7e verdieping

plattegrond
2e t/m 6e 
verdieping

plattegrond
1e verdieping
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Afwerkstaat    Lisdodde type C

Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting

HAL
zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

sierpleisterwerk
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• 1 rookmelder
• deuropenerinstallatie (nabij de woonkamerdeur), videofoon installatie met
    kleurenscherm

METERKAST
(IN ALGEMENE 
HAL)

zandcement dekvloer multiplex niet afgewerkt
• elektrameter, gasmeter, groepenkast
• 2 dubbele wandcontactdozen volgens verkoopcontracttekening

TOILET tegels volgens monster

tegels volgens monster
tot ca. 125 cm. hoogte en daarboven 
sausklaar stucwerk en dampopen  
muurverf

glad sauswerk 
zonder v-naden

• lichtpunt met bewegingssensor
• wandcloset Villeroy en Boch conform specificatie
• fonteincombinatie Villeroy en Boch conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift

BERGING
zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaar, wandcontactdozen en lichtpunt volgens verkoopcontracttekening 
• aansluitpunten voor wasmachine en wasdroger
• warmtepomp en wtw installatie  incl. elektrische aansluitpunten 
• ventilatie volgens voorschrift
• aansluitpunt pomp vloerverwarming

SLAAPKMR. 1/
KLEEDRUIMTE

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• draadloze temperatuurregeling
• telecom en data aansluitpunten (2x) volgens verkoopcontracttekening

BADKAMER 1 tegels volgens monster

tegels volgens monster tot plafond 
in douchehoek en t.p.v. bad en tot 
ca. 125 cm hoogte overige wanden

boven tegelwerk sausklaar stucwerk en 
dampopen muurverf

glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• wastafelcombinatie (2x) Villeroy&Boch met H. Grohe kraan conform specificatie
• ligbad Villeroy en Boch met H. Grohe badset en H. Grohe badkraan conform specificatie
• inloopdouche met douchedeur en met Easydrain en H. Grohe doucheset
• toiletcombinatie Villeroy&Boch conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als bijverwarming
• handdoekradiator volgens verkoopcontracttekening
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Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting

HAL
zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

sierpleisterwerk
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• 1 rookmelder
• deuropenerinstallatie (nabij de woonkamerdeur), videofoon installatie met
    kleurenscherm

METERKAST
(IN ALGEMENE 
HAL)

zandcement dekvloer multiplex niet afgewerkt
• elektrameter, gasmeter, groepenkast
• 2 dubbele wandcontactdozen volgens verkoopcontracttekening

TOILET tegels volgens monster

tegels volgens monster
tot ca. 125 cm. hoogte en daarboven 
sausklaar stucwerk en dampopen  
muurverf

glad sauswerk 
zonder v-naden

• lichtpunt met bewegingssensor
• wandcloset Villeroy en Boch conform specificatie
• fonteincombinatie Villeroy en Boch conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift

BERGING
zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaar, wandcontactdozen en lichtpunt volgens verkoopcontracttekening 
• aansluitpunten voor wasmachine en wasdroger
• warmtepomp en wtw installatie  incl. elektrische aansluitpunten 
• ventilatie volgens voorschrift
• aansluitpunt pomp vloerverwarming

SLAAPKMR. 1/
KLEEDRUIMTE

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• draadloze temperatuurregeling
• telecom en data aansluitpunten (2x) volgens verkoopcontracttekening

BADKAMER 1 tegels volgens monster

tegels volgens monster tot plafond 
in douchehoek en t.p.v. bad en tot 
ca. 125 cm hoogte overige wanden

boven tegelwerk sausklaar stucwerk en 
dampopen muurverf

glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• wastafelcombinatie (2x) Villeroy&Boch met H. Grohe kraan conform specificatie
• ligbad Villeroy en Boch met H. Grohe badset en H. Grohe badkraan conform specificatie
• inloopdouche met douchedeur en met Easydrain en H. Grohe doucheset
• toiletcombinatie Villeroy&Boch conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als bijverwarming
• handdoekradiator volgens verkoopcontracttekening

Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting

WOONKAMER/
KEUKEN

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

Woonkamer
• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• telecom en data aansluitpunten volgens verkoopcontracttekening
• 1 klokthermostaat
• 1 bediening wtw-installatie
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• ventilatie volgens voorschrift

Keuken
• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• 1 bedraad  aansluitpunt t.b.v. kooktoestel 
• 1 loos aansluitpunt t.b.v. vaatwasser 
• 1  loos aansluitpunt t.b.v. boiler 
• 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. afzuigkap
• 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. koelkast
• 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. vonkontsteking
• 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. combimagnetron
• 1 loos aansluitpunt t.b.v. oven
• keuken en apparatuur conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming

SLAAPKAMER
2 EN 3

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• draadloze temperatuurregeling
• telecom en data aansluitpunt volgens verkoopcontracttekening

BADKAMER 2 tegels volgens monster

tegels volgens monster tot plafond in 
douchehoek ca. 125 cm hoogte overige 
wanden

boven tegelwerk sausklaar stucwerk en 
dampopen muurverf

glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• wastafelcombinatie Villeroy&Boch met H. Grohe kraan conform specificatie
• inloopdouche met douchedeur en met Easydrain en H. Grohe doucheset
• vloerverwarming als bijverwarming
• handdoekradiator volgens verkoopcontracttekening
• ventilatie volgens voorschrift
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Appartement    Watermunt type D

WATERMUNT  driekamerappartement
• woonoppervlakte ca. 119 m²

•  ruime parkeermogelijkheden voor het gebouw

•  berging op de begane grond

• een ligplaats voor een sloep in de haven 

• ruime hal met garderobe

• woonkamer/keuken (ca. 46 m²) met ruim balkon 

(bereikbaar vanuit woonkamer en slaapkamer 1) 

met zicht op het water

• keuken (zie blz. 16)

• 2 ruime slaapkamers waarbij de hoofdslaapkamer 

wordt voorzien van een aparte kleedruimte

• ruime badkamer (zie blz. 17)

• in het gehele appartement vloerverwarming en 

gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning

• het appartement wordt gasloos uitgevoerd met een 

warmtepomp in de technische ruimte/berging in 

het appartement



Sfeerplattegrond type D
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Afwerkstaat    Watermunt type D

Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting

HAL
zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

sierpleisterwerk
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• 1 rookmelder
• deuropenerinstallatie (nabij de woonkamerdeur), videofoon installatie met
    kleurenscherm

METERKAST
(IN ALGEMENE 
HAL)

zandcement dekvloer multiplex niet afgewerkt
• elektrameter, gasmeter, groepenkast
• 2 dubbele wandcontactdozen volgens verkoopcontracttekening

TOILET tegels volgens monster

tegels volgens monster
tot ca. 125 cm. hoogte en daarboven 
sausklaar stucwerk en dampopen  
muurverf

glad sauswerk 
zonder v-naden

• lichtpunt met bewegingssensor
• wandcloset Villeroy en Boch conform specificatie
• fonteincombinatie Villeroy en Boch conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift

BERGING
zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaar, wandcontactdozen en lichtpunt volgens verkoopcontracttekening 
• aansluitpunten voor wasmachine en wasdroger
• warmtepomp en wtw installatie  incl. elektrische aansluitpunten 
• ventilatie volgens voorschrift
• aansluitpunt pomp vloerverwarming

SLAAPKMR. 1/
KLEEDRUIMTE

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• draadloze temperatuurregeling
• telecom en data aansluitpunten (2x) volgens verkoopcontracttekening

SLAAPKAMER 2
zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• draadloze temperatuurregeling
• telecom en data aansluitpunt volgens verkoopcontracttekening
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Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting

HAL
zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

sierpleisterwerk
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• 1 rookmelder
• deuropenerinstallatie (nabij de woonkamerdeur), videofoon installatie met
    kleurenscherm

METERKAST
(IN ALGEMENE 
HAL)

zandcement dekvloer multiplex niet afgewerkt
• elektrameter, gasmeter, groepenkast
• 2 dubbele wandcontactdozen volgens verkoopcontracttekening

TOILET tegels volgens monster

tegels volgens monster
tot ca. 125 cm. hoogte en daarboven 
sausklaar stucwerk en dampopen  
muurverf

glad sauswerk 
zonder v-naden

• lichtpunt met bewegingssensor
• wandcloset Villeroy en Boch conform specificatie
• fonteincombinatie Villeroy en Boch conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift

BERGING
zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaar, wandcontactdozen en lichtpunt volgens verkoopcontracttekening 
• aansluitpunten voor wasmachine en wasdroger
• warmtepomp en wtw installatie  incl. elektrische aansluitpunten 
• ventilatie volgens voorschrift
• aansluitpunt pomp vloerverwarming

SLAAPKMR. 1/
KLEEDRUIMTE

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• draadloze temperatuurregeling
• telecom en data aansluitpunten (2x) volgens verkoopcontracttekening

SLAAPKAMER 2
zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• draadloze temperatuurregeling
• telecom en data aansluitpunt volgens verkoopcontracttekening

Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting

WOONKAMER/
KEUKEN

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
glad sauswerk 
zonder v-naden

Woonkamer
• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• telecom en data aansluitpunten volgens verkoopcontracttekening
• 1 klokthermostaat
• 1 bediening wtw-installatie
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• ventilatie volgens voorschrift

Keuken
• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. kooktoestel 
• 1 loos aansluitpunt t.b.v. vaatwasser 
• 1  loos aansluitpunt t.b.v. boiler 
• 1 bedraad  aansluitpunt t.b.v. afzuigkap
• 1 bedraad  aansluitpunt t.b.v. koelkast
• 1 bedraad  aansluitpunt t.b.v. vonkontsteking
• 1 bedraad  aansluitpunt t.b.v. combimagnetron
• 1 loos aansluitpunt t.b.v. oven
• keuken en apparatuur conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming

BADKAMER tegels volgens monster

tegels volgens monster tot plafond 
in douchehoek en t.p.v. bad en tot 
ca. 125 cm hoogte overige wanden

boven tegelwerk sausklaar stucwerk en 
dampopen muurverf

glad sauswerk 
zonder v-naden

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• wastafelcombinatie (2x) Villeroy&Boch met H. Grohe kraan conform specificatie
• ligbad Villeroy en Boch met H. Grohe badset en H. Grohe badkraan conform specificatie
• inloopdouche met douchedeur en met Easydrain en H. Grohe doucheset
• toiletcombinatie Villeroy&Boch conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als bijverwarming
• handdoekradiator volgens verkoopcontracttekening
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Uw keuken wordt voorzien van 
een kunststof werkblad met een 
rvs spoelbak en een éénhendel 
mengkraan. Ook wordt uw keuken 
voorzien van een keramische kookplaat 
met afzuigkap, een koelkast met a+ 
label en een combimagnetron. Voor de 
woningen wordt het standaard pakket 
“Prominent” aangehouden. Dit pakket 
staat voor het afwerkingsniveau van 
uw keuken en van uw appartement. 

Ruimte voor uw eigen wensen
Bij aankoop van uw woning wordt 
u de mogelijkheid geboden om 
uw keuken naar eigen wens aan te 
passen. De adviseur van Intermat zal 
u graag ontvangen en adviseren in 
hun showroom. Indien u een andere 
keuken wenst en dit door Adriaan van 
Erk laat leveren en plaatsen, wordt 
het aankoopbedrag van de standaard 
keuken met het door u gekozen 
alternatief verrekend.

Kiest u er voor om uw keuken door 
een andere keukenleverancier te laten 
plaatsen, dan dient u er rekening 
mee te houden dat plaatsing pas na 
oplevering mogelijk is.

Getoonde keuken geeft een sfeerimpressie.

Uw keuken    Lisdodde en Watermunt

Adriaan van Erk heeft er voor gekozen om uw woning zo compleet mogelijk aan te bieden 
zodat u niet na oplevering nog voor allerlei kosten komt te staan. De woning wordt standaard 
voorzien van een Keller keuken, met de nodige inbouwapparatuur. 
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Afwerkingspakket
Bij deze appartementen wordt standaard het afwerkings- 
pakket “Prominent” aangeboden. Dit houdt in dat de (hoofd) 
badkamer standaard wordt uitgevoerd met een wandcloset, 
een wastafel inclusief spiegel en mengkraan, een inloopdouche 
met douchegoot, douchecombinatie en hardglazen nisdeur  
en met een bad combinatie. De wandtegels worden t.p.v. de 
douche en het bad tot plafondhoogte aangebracht, de overige 
wanden tot ca. 1250+ vloer met daarboven stucwerk met 
muurverf.

De toiletruimte in de appartementen type C en D worden 
standaard uitgevoerd met een wandcloset en een fontein  
met fonteinkraan. De wandtegels in het toilet worden tot een 
hoogte van ca. 1,25 m aangebracht met daarboven stucwerk 
met muurverf. 

De wandtegels in zowel badkamer(s) als toiletruimten worden 
uitgevoerd in het formaat 15x30 cm in de kleur glans wit en 
worden liggend verwerkt. De vloertegels worden uitgevoerd in 
het formaat 30x60 cm in de kleur donkergrijs.

Ruimte voor uw eigen wensen
Bij aankoop van uw woning wordt u de mogelijkheid geboden 
om uw badkamer en toilet naar eigen wens aan te passen. De 
adviseurs van Intermat ontvangen en adviseren u graag in hun 
showroom. 

Indien u ander sanitair of tegelwerk wenst en dit door Adriaan 
van Erk laat leveren en plaatsen, wordt het aankoopbedrag van 
het sanitair en tegelwerk verrekend met het door u gekozen 
alternatief. Kiest u er voor om de badkamer door een andere 
leverancier te laten leveren en plaatsen dan dient u er rekening 
mee te houden dat plaatsing pas na oplevering mogelijk is.

Uw badkamer en toilet    Lisdodde en Watermunt

Intermat is een bedrijf dat een ruim assortiment aan keukens, 

badkamers en tegels verkoopt. Alles onder één dak in Mijdrecht.

Ontdekken opent je zintuigen. Het vergroot je wereld en verrijkt 

je leven. Bij Intermat ontdek je de toonaangevende keuken-, 

tegel- en badkamermerken. Je kunt er je ideaal ervaren en je kunt 

er kwaliteit voelen. Heel letterlijk. Door onze complete collectie 

kun je jouw stijl en sfeer ter plekke ontdekken en samenstellen. 

Intermat inspireert, adviseert en kan jou ontzorgen bij het 

realiseren van je droom.

Ontdek ons talent.  www.intermat.nl

Intermat in Mijdrecht

Complete badkamer naar wens



Penthouse    Anemoon type E
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ANEMOON  penthouse met vier kamers
• woonoppervlakte ca. 188 m²

• twee privé parkeerplaatsen in garage en ruime 

berging op de begane grond

• een ligplaats voor een sloep aan de steiger aan het 

appartementengebouw

• ruime hal met garderobe

• woonkamer/keuken (ca. 75 m²) met zeer ruim 

balkon (ca. 96 m²) met zicht op het water

• keuken (zie blz. 22)

• 3 ruime slaapkamers waarbij de hoofdslaapkamer 

wordt voorzien van een aparte kleedruimte

• 2 badkamers (zie blz. 23)

• in het gehele appartement vloerverwarming en 

gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning

• het appartement wordt gasloos uitgevoerd met een 

warmtepomp in de technische ruimte/berging in 

het appartement



Sfeerplattegrond type E
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Afwerkstaat    Anemoon type E

Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting

HAL/
GARDEROBE

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

sierpleisterwerk
verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• 1 rookmelder
• deuropenerinstallatie (nabij de woonkamerdeur), videofoon installatie met
    kleurenscherm

METERKAST
(IN ALGEMENE 
HAL)

zandcement dekvloer multiplex niet afgewerkt
• elektrameter, gasmeter, groepenkast
• 2 dubbele wandcontactdozen volgens verkoopcontracttekening

TOILET tegels volgens monster
tegels volgens monster
tot ca. 125 cm. hoogte en daarboven 
sierpleisterwerk

verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

• lichtpunt met bewegingssensor
• wandcloset Villeroy en Boch conform specificatie
• fonteincombinatie Villeroy en Boch conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift

BERGING
zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

• schakelaar, wandcontactdozen en lichtpunt volgens verkoopcontracttekening 
• aansluitpunten voor wasmachine en wasdroger
• warmtepomp en wtw installatie  incl. elektrische aansluitpunten 
• ventilatie volgens voorschrift
• aansluitpunt pomp vloerverwarming

SLAAPKMR. 1/
KLEEDRUIMTE

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• draadloze temperatuurregeling
• telecom en data aansluitpunten (2x) volgens verkoopcontracttekening

BADKAMER 1 tegels volgens monster

tegels volgens monster tot plafond 
in douchehoek en t.p.v. bad en tot 
ca. 125 cm hoogte 

overige wanden boven tegelwerk 
sierpleisterwerk

verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• wastafelcombinatie (2x) Villeroy&Boch met H. Grohe kraan conform specificatie
• ligbad Villeroy en Boch met H. Grohe badset en H. Grohe badkraan conform specificatie
• inloopdouche met douchedeur en met Easydrain en H. Grohe doucheset
• toiletcombinatie Villeroy&Boch conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als bijverwarming
• handdoekradiator volgens verkoopcontracttekening



21

Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting

HAL/
GARDEROBE

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

sierpleisterwerk
verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• 1 rookmelder
• deuropenerinstallatie (nabij de woonkamerdeur), videofoon installatie met
    kleurenscherm

METERKAST
(IN ALGEMENE 
HAL)

zandcement dekvloer multiplex niet afgewerkt
• elektrameter, gasmeter, groepenkast
• 2 dubbele wandcontactdozen volgens verkoopcontracttekening

TOILET tegels volgens monster
tegels volgens monster
tot ca. 125 cm. hoogte en daarboven 
sierpleisterwerk

verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

• lichtpunt met bewegingssensor
• wandcloset Villeroy en Boch conform specificatie
• fonteincombinatie Villeroy en Boch conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift

BERGING
zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

• schakelaar, wandcontactdozen en lichtpunt volgens verkoopcontracttekening 
• aansluitpunten voor wasmachine en wasdroger
• warmtepomp en wtw installatie  incl. elektrische aansluitpunten 
• ventilatie volgens voorschrift
• aansluitpunt pomp vloerverwarming

SLAAPKMR. 1/
KLEEDRUIMTE

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• draadloze temperatuurregeling
• telecom en data aansluitpunten (2x) volgens verkoopcontracttekening

BADKAMER 1 tegels volgens monster

tegels volgens monster tot plafond 
in douchehoek en t.p.v. bad en tot 
ca. 125 cm hoogte 

overige wanden boven tegelwerk 
sierpleisterwerk

verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• wastafelcombinatie (2x) Villeroy&Boch met H. Grohe kraan conform specificatie
• ligbad Villeroy en Boch met H. Grohe badset en H. Grohe badkraan conform specificatie
• inloopdouche met douchedeur en met Easydrain en H. Grohe doucheset
• toiletcombinatie Villeroy&Boch conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als bijverwarming
• handdoekradiator volgens verkoopcontracttekening

Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting

WOONKAMER/
KEUKEN

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

sierpleisterwerk
verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

Woonkamer
• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• telecom en data aansluitpunten volgens verkoopcontracttekening
• 1 klokthermostaat
• 1 bediening wtw-installatie
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• ventilatie volgens voorschrift

Keuken
• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. kooktoestel 
• 1 aansluitpunt t.b.v. vaatwasser (2)
• 1  aansluitpunt t.b.v. boiler (3)
• 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. afzuigkap
• 1 bedraad  aansluitpunt t.b.v. koelkast
• 1 bedraad  aansluitpunt t.b.v. vonkontsteking
• 1 bedraad  aansluitpunt t.b.v. combimagnetron
• 1 loos aansluitpunt t.b.v. oven
• keuken en apparatuur conform specificatie
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming

SLAAPKAMER
2 EN 3

zandcement dekvloer
(zwevende dekvloer)

behangklaar afgewerkt
verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• ventilatie volgens voorschrift
• vloerverwarming als hoofdverwarming
• draadloze temperatuurregeling
• telecom en data aansluitpunt volgens verkoopcontracttekening (1x)

BADKAMER 2 tegels volgens monster

tegels volgens monster tot plafond 
in douchehoek ca. 125 cm hoogte 
overige wanden

boven tegelwerk sausklaar stucwerk en 
dampopen muurverf

verlaagd glad gipsplaten 
plafond met sauswerk

• schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening
• wastafelcombinatie Villeroy&Boch met H. Grohe kraan conform specificatie
• inloopdouche met douchedeur en met Easydrain en H. Grohe doucheset
• vloerverwarming als bijverwarming
• handdoekradiator volgens verkoopcontracttekening
• ventilatie volgens voorschrift
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Uw keuken wordt voorzien van een 
kunststof werkblad met een rvs 
1,5 inlegspoelbak en éénhendel 
mengkraan. Ook wordt de keuken 
voorzien van een keramische kookplaat 
met afzuigkap, een koelkast met 
a+ label, een combimagnetron en 
een geïntegreerde vaatwasser. Voor 
de woningen type Anemoon wordt 
het standaard pakket “Unicum” 
aangehouden. Dit pakket staat voor 
het afwerkingsniveau van uw keuken 
en van uw appartement. 

Ruimte voor uw eigen wensen
Bij aankoop van uw woning wordt 
u de mogelijkheid geboden om 
uw keuken naar eigen wens aan te 
passen. De adviseur van Intermat zal 
u graag ontvangen en adviseren in 
hun showroom. Indien u een andere 
keuken wenst en dit door Adriaan van 
Erk laat leveren en plaatsen, wordt 
het aankoopbedrag van de standaard 
keuken met het door u gekozen 
alternatief.

Kiest u er voor om uw keuken door 
een andere keukenleverancier te laten 
plaatsen, dan dient u er rekening 
mee te houden dat plaatsing pas na 
oplevering mogelijk is.

Getoonde keuken geeft een sfeerimpressie.

Uw keuken    Anemoon type E

Adriaan van Erk heeft er voor gekozen om uw woning zo compleet mogelijk aan te bieden 
zodat u niet na oplevering nog voor allerlei kosten komt te staan. De woning wordt standaard 
voorzien van een Keller keuken, met de nodige inbouwapparatuur. 
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Afwerkingspakket
Bij deze appartementen wordt standaard het afwerkingspakket 
“Unicum” aangeboden. Dit houdt in dat de (hoofd) badkamer 
standaard wordt uitgevoerd met een wandcloset, een dubbele 
wastafel inclusief spiegel en mengkraan, een inloopdouche  
met douchegoot, douchecombinatie en hardglazen nisdeur en 
met een bad combinatie. De wandtegels worden t.p.v. de douche 
en het bad tot plafondhoogte aangebracht, de overige wanden 
tot ca. 1250+ vloer met daarboven stucwerk met muurverf.

De toiletruimte in de appartementen type E worden 
standaard uitgevoerd met een wandcloset en een fontein  
met fonteinkraan. De wandtegels in het toilet worden tot een 
hoogte van ca. 1,25 m aangebracht met daarboven stucwerk 
met muurverf. 

De wandtegels in zowel badkamer(s) als toiletruimte worden 
uitgevoerd in het formaat 30x60 cm in de kleur glans wit en 
worden liggend verwerkt. De vloertegels worden uitgevoerd in 
het formaat 60x60 cm in de kleur donkergrijs.

Ruimte voor uw eigen wensen
Bij aankoop van uw woning wordt u de mogelijkheid geboden 
om uw badkamer en toilet naar eigen wens aan te passen. De 
adviseurs van Intermat ontvangen en adviseren u graag in hun 
showroom. 

Indien u ander sanitair of tegelwerk wenst en dit door Adriaan 
van Erk laat leveren en plaatsen, wordt het aankoopbedrag van 
het sanitair en tegelwerk verrekend met het door u gekozen 
alternatief. Kiest u er voor om de badkamer door een andere 
leverancier te laten leveren en plaatsen dan dient u er rekening 
mee te houden dat plaatsing pas na oplevering mogelijk is.

Uw badkamer en toilet    Anemoon type E

Intermat is een bedrijf dat een ruim assortiment aan keukens, 

badkamers en tegels verkoopt. Alles onder één dak in Mijdrecht.

Ontdekken opent je zintuigen. Het vergroot je wereld en verrijkt 

je leven. Bij Intermat ontdek je de toonaangevende keuken-, 

tegel- en badkamermerken. Je kunt er je ideaal ervaren en je kunt 

er kwaliteit voelen. Heel letterlijk. Door onze complete collectie 

kun je jouw stijl en sfeer ter plekke ontdekken en samenstellen. 

Intermat inspireert, adviseert en kan jou ontzorgen bij het 

realiseren van je droom.

Ontdek ons talent.  www.intermat.nl

Intermat in Mijdrecht

Complete badkamer naar wens
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Bewezen Adriaan van Erk kwaliteit

Al meer dan vijftig jaar staat Adriaan van Erk bekend 
om zijn klantgerichte vakmanschap. Inmiddels hebben 
we al honderden projecten gerealiseerd. Onze filosofie 
draait om het feit dat het leveren van kwaliteit veel 
verder gaat dan gebruik van de beste materialen of 
het inzetten van de beste vakmensen. Uiteindelijk 
moet de eindgebruiker de kwaliteit ervaren en juist 
daarom richten wij ons op de klant. Als toekomstige 
bewoner moet uw nieuwe appartement voldoen aan 
uw belangrijkste woonwensen. We letten daarom 
aandachtig op de kwaliteit, isolatie, veiligheid en 
het energieverbruik van onze woningen. Bovendien 
besteden we veel aandacht aan de omgeving. Sluiten 
de plannen wel aan op de omgeving? Hoe komt de 
infrastructuur eruit te zien? Welke criteria gelden er 
voor de gebruiker? Hoe ziet het wensenpakket eruit? 
Met die vragen gaan wij aan de slag. 

Materialen met kwaliteit
De basis van uw appartement moet goed zijn. Adriaan 
van Erk kiest altijd voor kwaliteitsproducten. Zo worden 
de vloeren en de woning scheidende wanden van 
massief beton gemaakt en worden de afwerkvloeren 
als zgn. “zwevende dekvloeren” uitgevoerd i.v.m. de 
toepassing van vloerverwarming. 
Dit komt ten goede aan een goede geluidsisolatie en een 
prettig binnenklimaat. De platte daken worden ook in 
massief beton uitgevoerd voorzien van hoogwaardige 

afschotisolatie en dakbedekking. De buitenkozijnen 
worden in onze eigen timmerfabriek vervaardigd van 
duurzaam en FSC- en PEFC-gecertificeerd hout. Zo 
hebben we invloed op de kwaliteit en de uitstraling 
van onze producten.

Milieuvriendelijk bouwen
Appartementen van Adriaan van Erk zijn energiezuinig 
en krijgen het groene energielabel A. Er worden 
diverse energie besparende materialen en producten 
toegepast. Zo worden de appartementen voorzien van 
een warmtepomp met vloerverwarming in het gehele 
appartement en worden de appartementen gasloos 
uitgevoerd. 

In de appartementen wordt hoogwaardige gevel- 
isolatie en dakisolatie toegepast, waardoor de 
buitenschil uitstekend is geïsoleerd. In verband met 
de toepassing van vloerverwarming wordt in de 
appartementen een gebalanceerd ventilatiesysteem 
toegepast met warmteterugwinning, waardoor geen 
ongewenste koudeval optreedt door ventilatieroosters 
in de gevel.

Ook worden de appartementen van Woonhaven Elka 
standaard voorzien van PV-panelen op het platte dak 
van de gebouw, niet direct zichtbaar vanaf de begane 
grond. 

Een energiezuinige appartement biedt u als bewoner 
meer voordelen dan u wellicht denkt. U profiteert 
als bewoner van lagere energiekosten en dus lagere 
maandlasten. Deze besparing loopt jaar na jaar door. 
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Het Woonidee

Het Woonidee is overzichtelijk, een echte woonbeleving

Het Woonidee is dé bron van inspiratie die Adriaan van Erk  
biedt aan haar kopers. In Het Woonidee proeft u de sfeer van 
uw nieuwe huis en ziet u wat er standaard mogelijk is op het 
gebied van keukens, sanitair en tegelwerk. Hier kunt u zien  
hoe het eruit kan komen te zien en welke kwaliteit u kunt 
verwachten. 

Het Woonidee helpt u bij het maken van de belangrijke 
inrichtingskeuzes waar u als koper van uw nieuwe huis voor 
komt te staan.

Alle woningen in Woonhaven Elka worden standaard voor- 
zien van een complete keukenopstelling en fraai sanitair en 
tegelwerk in de badkamer en toiletruimten. Adriaan van Erk 
biedt u daarbij onder andere de mogelijkheid om zonder 
prijsconsequenties uit diverse alternatieve kleuren te kiezen. 

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van 
de afwerking van uw woning, ontvangt u te zijner tijd een 
uitnodiging voor de bewonersbijeenkomst in Het Woonidee. 
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Koop-/aannemingsovereenkomst
Alle afspraken met betrekking tot de aankoop van 
de grond en de bouw worden vastgelegd in een koop-/
aannemingsovereenkomst. De koop-/aannemingsover- 
eenkomst wordt getekend door u en de verkoper 
(Adriaan van Erk). Door het ondertekenen van deze 
overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van de  
v.o.n. prijs, terwijl Adriaan van Erk zich verplicht tot de  
bouw van de woning. Wanneer de overeenkomst is 
getekend, zal er een exemplaar naar de notaris worden 
gezonden. Zodra de notaris bericht krijgt dat de notariële 
leveringen kunnen plaatsvinden, zult u rechtstreeks van 
de notaris vernemen op welke datum de leveringsakte en 
hypotheekakte kunnen worden gepasseerd.

Notaris
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een 
zogenaamde “akte van transport” bij de notaris. Vóór de 
datum van notarieel transport zendt de notaris u een 
afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde 
bedrag is aangegeven (inclusief bij- komende kosten). 
Op de afrekening is tevens vermeld welk bedrag u tijdig 
aan de notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag 
dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de vanaf de 
transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. 
Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende 
bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen. 
Op de transportdatum worden over het algemeen twee 
akten getekend; de akte van eigendomsoverdracht en de 
hypotheekakte. Bijkomende kosten kunnen zijn:
• de (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde  

termijnen tot de transportdatum;
• de kosten in verband met een hypothecaire geldlening;
• eventueel de vooruit verschuldigde premie levens- 

verzekering. 

Appartementsrecht
U bent bij de aanschaf van een appartement eigenaar 
voor een gedeelte van het complex. U heeft het 
exclusieve gebruiksrecht van het appartement en bent 
mede-eigenaar van het hele gebouw. Het complex van 
woningen is in juridische zin gesplitst in zogenaamde 
appartementsrechten. U koopt dus niet, zoals bij een 
eengezinswoning, het eigendomsrecht op een huis, maar 
het appartementsrecht in een gebouw. Dit betekent 
dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor uw eigen 
appartement, maar samen met de andere eigenaren 
ook verantwoordelijk bent voor de buitenkant van het 
gebouw, de fundering, de lift, de algemene ruimten, (het 
water rondom) de steigers en de privé landtong.

Vereniging van Eigenaren
De kopers van een appartement zijn van rechtswege 
(bij akte van levering geregeld) lid van de “Vereniging 
van Eigenaren” (VvE), de gezamenlijke eigenaren van 
het complex. Zo’n vereniging moet minimaal een 
keer per jaar vergaderen. Tijdens die vergaderingen 
worden diverse belangrijke beslissingen genomen, 
bijvoorbeeld over maatregelen voor het onderhoud van 
het gebouw, de onderhoudskosten, het opstellen van 
een huishoudelijk reglement voor het gebruik van de 
algemene ruimten en dergelijke. Wij zullen het initiatief 
nemen tot het organiseren van de eerste vergadering.
Als appartementseigenaar hoeft u geen opstalverze- 
kering af te sluiten voor het appartement. De VvE sluit 
een opstalverzekering voor het gebouw af, waarvan de 
premie in de bijdrage voor de VvE is doorberekend.

Koperskeuze
U wordt in de gelegenheid gesteld, mits tijdig ingediend 
en voor zover technisch mogelijk, uw wensen voor 

het aanbrengen van wijzigingen in uw woning bij 
ons kenbaar te maken. Wij laten u dan weten of wij  
deze kunnen uitvoeren en eventueel voor welke prijs.  
De koperskeuzelijst maakt deel uit van de koop-/ 
aannemingsovereenkomst. Het uit laten voeren van 
werkzaamheden door andere partijen dan bedrijven 
behorende bij, of voorgeschreven door de Adriaan van 
Erk Groep is voor de oplevering niet toegestaan.

Oplevering
Voor de officiële oplevering vindt er een vooropname 
plaats in het bijzijn van u en de aannemer. Eventueel 
geconstateerde onvolkomenheden worden tijdens 
de vooropname genoteerd. Deze vooropname heeft 
overigens geen juridische status, maar is bedoeld om, 
ter voorbereiding op de officiële oplevering, eventuele 
onvolkomenheden vooraf op te lossen. 

Circa één week na de vooropname vindt de officiële 
oplevering plaats. Tijdens deze oplevering vindt er een 
laatste grondige inspectie van de woning plaats. Hierbij 
worden eventuele gebreken en/of tekortkomingen 
alsmede de meterstanden genoteerd op het “proces 
verbaal van oplevering’’. 

De woning kan alleen aan u worden opgeleverd indien  
aan alle financiële verplichtingen is voldaan en het 
transport van de eigendomsakte van het huis en de 
eventuele hypotheekakte heeft plaatsgevonden. Pas  
na ondertekening van het proces-verbaal van oplevering 
is de woning officieel van u en worden de sleutels 
overhandigd. Op dat moment gaat de onderhouds- 
termijn van drie maanden in, zoals beschreven in de 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2016, 
waarna de garantietermijnen gaan gelden.

Kopersinformatie
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Koopsom vrij op naam
Koopt u een nieuwbouwwoning, dan krijgt u altijd te maken met 
verkoop vrij op naam. Vrij op naam wil zeggen dat de kosten voor 
het overdragen van de woning voor rekening van Adriaan van Erk 
Ontwikkeling komen. Echter wil dit niet zeggen dat u bepaalde 
kosten niet hoeft te betalen. De kosten worden namelijk 
verwerkt in de koopprijs van de woning. In de vrij op naam koop-/
aanneemsom zijn de volgende kosten opgenomen:
• de koopsom etc. van de bouwkavel;
• de bouwkosten van de basisuitvoering;
• de honoraria van de architect, de constructeur en de overige 

adviseurs;
• de verkoopkosten;
• de notariskosten verband houdende met de juridische levering, 

inclusief de kadastrale inmeting;
• de legeskosten van de bouwvergunning;
• eenmalige “huis” aansluitkosten
 (elektra, water en riolering);
• de aansluitkosten van het centrale antennesysteem 
 tot en met het abonnee-overgavepunt in de 
 meterkast;
• de kosten i.v.m. de aanvraag van Woningborg Garantie;
• de CAR-verzekering;
• het geldende btw-tarief.

Wat en wanneer te betalen
De termijnregeling is in de koop-/ aannemingsovereenkomst 
vermeld. Deze overeenkomst geeft aan dat u tot de datum van de 
akte van levering uitstel van betaling heeft. Maar voor de vervallen 
bouwtermijnen ontvangt u inmiddels wel de termijnnota’s. Op 
de datum van de akte van levering moet u deze bouwtermijnen 
en de daarover verschuldigde bouwrente voldoen. Over deze 
rente is btw verschuldigd. Indien u over eigen middelen beschikt, 
kunt u eventueel voor de akte van levering de verschuldigde 
termijnnota’s aan de ondernemer betalen. Na de betaling van  

de termijnnota’s is de koper geen bouwrente meer verschuldigd 
over de vervallen termijnnota’s. Vervolgens ontvangt u telkens 
wanneer de bouw tot een bepaald punt is gevorderd een volgende 
termijnnota. Deze nota’s moeten uiterlijk binnen 14 dagen na 
dagtekening zijn voldaan. Op dit project is het opschortingrecht 
(5%-regeling) van toepassing, zoals omschreven in de Garantie- 
en waarborgregeling van Woningborg.

Woningborg Garantie
De woning wordt geleverd met een officieel erkend 
garantiecertificaat van Woningborg. Voordat een bouw- 
onderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst 
Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, 
technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij elk  
bouwplan dat voor garantie bij Woningborg is aangemeld, is 
nauwkeurig bekeken of het voldoet aan de technische eisen 
die door Woningborg worden gesteld, maar ook of de omvang 
van het plan de financiële en technische capaciteiten van de 
ondernemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen is voldaan 
mag de woning onder Woningborg Garantie worden verkocht en 
ontvangt de koper na het ondertekenen van de overeenkomst 
het garantiecertificaat. De bouwkundige voorzieningen buiten 
de woning, welke niet één geheel vormen met de woning, en 
groenvoorzieningen zijn uitgesloten van Woningborg Garantie. 
Uitzonderingen hierop zijn, indien van toepassing, tuinmuren en 
gemetselde privacyschermen.

Wat houdt de Woningborg Garantie in
Als u een woning met Woningborg Garantie koopt, betekent 
dat onder andere het volgende: met de aanmelding van het 
bouwplan en afgifte van het Woningborg Garantiecertificaat 
verplicht Adriaan van Erk zich tot het verstrekken van garantie op 
de kwaliteit van de woning. De bouwonderneming garandeert 
de kwaliteit van de woning tot maximaal  
6 jaar en 3 maanden na oplevering.



De voordelen van nieuwbouw
Op financieel vlak kan nieuwbouw worden ervaren als een stevige investering, want veel mensen 
maken een woning direct zoveel mogelijk naar wens zodat je de jaren daarna hiervan kan 
profiteren. Tegelijkertijd is dit ook een groot voordeel, want wie wil er nu niet in een huis wonen 
dat volledig voldoet aan je eigen wensen?

Naast het wonen in een huis dat 
volledig voldoet aan uw eigen wensen 
zijn er de financiële voordelen zoals een 
lage energierekening door toepassing 
van de nieuwste technieken en goede 
isolatie. Ook betaalt u bij nieuwbouw 
geen overdrachtsbelasting. 

Tevens kent u als eerste bewoner uw 
woning het beste en zijn er dus geen 
verborgen gebreken. Nieuw bouwen 
betekent zeker de eerste jaren geen 
onderhoud en mocht er wel een 
probleem ontstaan, dan is de kans 
groot dat reparatie hiervan valt onder 
de woningborg garantie!

Een nieuwbouw woning is fris en 
biedt u het nodige comfort zodat u 
aangenaam kunt wonen.
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Een huis is een van de leukste, maar ook een van de grootste 
aankopen in ons leven. Voordat je hiervan kunt gaan genieten, 
wil je er zeker van zijn dat je de hypotheek kiest die het best bij je 
past en het voordeligst is. Financieel Comfort is niet gebonden 
aan een geldverstrekker en wordt niet op provisiebasis betaald 
waardoor wij je in alle vrijheid kunnen adviseren. 

Het kopen van een nieuwe woning is doorgaans een leuke 
en emotionele aangelegenheid, welke ook zakelijk bekeken 
dient te worden. De financiën spelen namelijk een grote rol 
voordat u uiteindelijk uw handtekening zult zetten. Immers, 
hoe gaat u uw toekomstige woning financieren, hoe gaat u om 
met dubbele lasten tijdens de bouw van uw nieuwe woning, 
wat is bouwrente, kan ik mijn bestaande hypotheekcondities 
meeverhuizen, wanneer ga ik betalen voor de nieuwe woning, 
wat heeft dit voor fiscale gevolgen enzovoorts.

Speciaal voor het beantwoorden van al deze vragen heeft 
Adriaan van Erk de hulp ingeschakeld van een onafhankelijk 
financieel adviseur, die u vanaf het moment van interesse 
vrijblijvend bij kan staan. Het kantoor, Financieel Comfort, 
heeft twee erkende hypotheek-adviseurs in dienst die u graag 
op weg helpen bij het aankopen van de nieuwe woning en  
u desgewenst van dienst kunnen zijn bij het aangaan van  
een nieuwe hypotheek. 

Financieel Comfort is al 20 jaar actief op het gebied van 
hypotheken en verzekeringen en heeft bij praktisch alle 
hypotheekverstrekkers in Nederland een aanstelling. Hierdoor 
kan Financieel Comfort u dan ook voorzien van een onafhankelijk 
en gedegen advies.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website 
www.financieelcomfort.nl. Uiteraard kunt u de adviseurs ook 
telefonisch benaderen.

Kantoor Berkel en Rodenrijs
Wilhelminastraat 12 a
2651 DL  Berkel en Rodenrijs
010-5110996
info@financieelcomfort.nl

Financieel Comfort

Wij ontzorgen met gedegen maatwerk

Kantoor Schoonhoven
Koestraat 144
2871 DT  Schoonhoven
0182-820990
info@financieelcomfort.nl 
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Informatie Adriaan van Erk Groep
Adriaan van Erk hecht veel waarde aan het constant bewaken en waar mogelijk verbeteren van 
haar kwaliteit van werken. Om deze kwaliteit inhoud te geven en te waarborgen, nemen wij deel 
aan de Stichting Klantgericht Bouwen.
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Stichting Klantgericht Bouwen
Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) is opgericht in samen- 
werking met brancheorganisatie Bouwend Nederland. Bouwend 
Nederland is de grootste werkgeversorganisatie in de bouw en 
vertegenwoordigt 5.000 bouwondernemingen.

Bovenmatige prestaties
Adriaan van Erk is gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk 
‘Klantgericht Bouwen’. Dit keurmerk wordt toegekend aan 
bouwbedrijven en aannemers die projectmatig nieuwbouw- 
woningen bouwen en die beter presteren dan de markt. De 
tevredenheid van de kopers en de kwaliteit van de opgeleverde 
nieuwbouwwoningen wordt continu gemeten en vergeleken 
met Nederlandse ondernemingen in dezelfde branche. Met 
de website www.bouwnu.nl biedt SKB een platform voor het 
op objectieve wijze vergelijken van de bouwprestaties van 
verschillende bouwondernemingen in nieuwbouw(koop)
projecten. Consumenten (kopers) worden uitgenodigd om deel 
te nemen aan een enquête over de bouwonderneming die 
betrokken is geweest bij de bouw van hun woning. 
 
Op basis van de uitkomst van de enquêtes worden beoordelingen 
(uitgedrukt in cijfers) uitgerekend en gepubliceerd. Daarnaast 
kunnen consumenten in de enquête een tekstuele review geven 
over de betreffende bouwonderneming. 
 
Wij streven naar de beste prijs-/kwaliteitverhouding. Als ijkpunt 
voor een constante hoge kwaliteit heeft Adriaan van Erk zich ten 
doel gesteld het kwaliteitskeurmerk ‘Klantgericht Bouwen’ te 
behouden. Op basis van informatie van kopers zal de Stichting 

Klantgericht Bouwen de kwaliteit van de dienstverlening en 
de kwaliteit van de oplevering van Adriaan van Erk meten en 
jaarlijks opnieuw beoordelen.

Speerpunten:
• Meer dan vijftig jaar ervaring met alle aspecten van de bouw;
• Eigen materieeldienst met uitgebreid machinepark;
• Waarborg van de kwaliteit van de dienstverlening, voor 

zowel de bouw- en/als het oplevertraject door het keurmerk 
‘Klantgericht Bouwen’.

Adriaan van Erk stelt de wensen en eisen van opdrachtgevers  
en eindgebruikers voorop. De beheersing van het gehele 
ontwikkel- en bouwproces is de garantie voor een optimale 
coördinatie en een soepel verlopend bouwproces. Het leveren 
van kwaliteit in alle producten en diensten, de belangrijkste 
doelstelling van de organisatie, komt terug in de efficiency,  
het planmatig werken en de toepassing van duurzame 
materialen.

Klantgericht Bouwen
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DISCLAIMER  -  Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan 
de hand van de gegevens en tekeningen die verstrekt zijn door architecten, 
constructeurs en adviseurs van het plan. Desondanks is een voorbehoud 
gemaakt ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit bijvoorbeeld een 
stedenbouwkundige verkaveling, een gewijzigde constructie of uit eisen van de 
overheid en/of nutsbedrijven of welstandseisen. De voornaamste maten zijn op 
de verkooptekeningen vastgelegd of zijn in de technische omschrijving vermeld. 
Hoewel aan de maatvoering veel zorg is besteed, kunnen er maatafwijkingen 
voorkomen. Een afwijkende perceelgrootte is niet verrekenbaar. De definitieve 
grootte van de kavel is bepaald bij de kadastrale opmeting, die plaatsvindt na 
de oplevering. De opgenomen perspectieftekeningen in of behorende bij deze 
verkoopdocumentatie geven een ‘artist impression’ weer. Verschillen tussen 
deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering kunnen voorkomen. Aan deze 
tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden.


