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ALGEMEEN

Van Zanten Bouw heeft het bouwplan ‘Westpoint’ ontwikkeld in Vlaardingen. Het project bevat 53 appartementen. In 

fase 1 zijn reeds 8 twee-onder-één kapwoningen, 6 hoekwoningen en 6 tussenwoningen gebouwd. Het plan is gelegen 

naast het recreatiegebied ‘De Krabbeplas’. 

De appartementen van dit project zijn ontworpen door Alsemgeest Design & Build.

VISUALISATIES

De inrichting op de situatietekening en de artist impression van het openbare terrein (paden, straat, planten, bomen, 

water, parkeerplaatsen e.d.) zijn aangegeven op basis van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten 

de invloedssfeer van Van Zanten Bouw. De opgenomen perspectieftekeningen geven slechts een artist impression 

weer. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden, ook niet qua kleurstelling e.d. Deze worden veelal in 

een later stadium door de architect ingevuld.

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Het project wordt gerealiseerd conform de bepalingen volgens het Bouwbesluit zoals van toepassing op het tijdstip van 

de bouwaanvraag. Verder zijn van toepassing de voorschriften van Bouw- en Woningtoezicht gemeente Vlaardingen, 

de bepalingen van nutsbedrijven en de garantiebepaling zoals omschreven in de Woningborg Garantie- en 

waarborgregeling Nieuwbouw 2016.

WONINGBORG EN UITSLUITING GARANTIE

Alle woningen die door Van Zanten Bouw worden gebouwd, vallen onder Woningborg-garantie. Niet onder deze garantie 

vallen voorzieningen buiten de woning, voorzieningen van niet bouwkundige aard en/of voorzieningen welke niet onder 

de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn aangebracht. (zie verder wegwijzer kopers pagina 13)

UITVOERINGSDUUR EN BOUWVOLGORDE

De uitvoeringsduur van de woningen bestaat uit een in de koop-/aannemingsovereenkomst vastgesteld

aantal werkbare werkdagen. De nummers in de woningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door 

iedereen gehanteerd, ook in officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die betrekking 

hebben op uw nieuwe adres, die volgen pas als de woningen bijna gereed zijn.

BETALINGSTERMIJNEN

De betalingstermijnen worden in de koop-/aannemingsovereenkomst geregeld.

OPLEVERING

De oplevering van de woning zal plaatsvinden binnen een termijn, nader in de koop-/aannemings-overeenkomst 

genoemd. De kopers worden minimaal 14 dagen voor de oplevering schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve 

datum waarop de oplevering gaat plaatsvinden. De koper wordt vóór de  oplevering in de gelegenheid gesteld tot het 

schouwen van de woning (voorschouw). Van Zanten Bouw draagt zorg voor de kwaliteitscontrole voordat de beoordeling 

door de koper plaatsvindt. Alle  appartementen worden bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, het tegelwerk en 

de beglazing worden schoon opgeleverd. Het omringende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten 

alvorens, door derden, de infrastructuur wordt aangelegd. De onderhoudstermijn en garantietermijn zijn conform de 

Woningborg-garantie. De garantietermijn gaat direct in zodra de woning is opgeleverd.
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PEIL EN MATEN

Alle hoogten en diepten worden uitgemeten vanuit één punt: het peil P. Het peil is de bovenkant afgewerkte begane 

grondvloer ter plaatse van de entree van de appartementen. De hoogte van het peil ten opzichte van het N.A.P wordt 

bepaald in overleg met de desbetreffende dienst in de gemeente Vlaardingen. De schaal van de tekeningen is niet 

bindend. De juiste maten van het terrein wordt na opmeting door het kadaster vastgesteld.

GRONDWERK

Er wordt het nodige grondwerk uitgevoerd voor de fundering, leidingwerk, beplanting en bestrating.

 

BUITENRIOLERING EN HEMELWATERAFVOEREN

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn bij de koop-/aannemingssom inbegrepen. De riolering wordt 

samengesteld uit kunststof buizen en bijbehorende hulpstukken en aangesloten op het gemeenteriool.

TERREININRICHTING

Het openbaar gebied dat binnen de projectgrenzen valt, wordt aangelegd door de ontwikkelaar. Daaronder vallen 

de bestratingen van de wegen, openbare parkeerplaatsen en de voetpaden, de straatverlichting, bomen en overige 

beplantingen en de waterpartijen.

AFVALVERZAMELING

Er zijn ondergrondse vuilcontainers geplaatst in de Hugo de Vriesstraat.

BEPLANTING OP OPENBAAR GEBIED

Volgens de eisen van de gemeente Vlaardingen worden er bomen, hagen en plantsoenen aangelegd. De beplanting zal 

aangebracht worden in de daarvoor geschikte periode, eventueel na oplevering.

BERGINGEN

De buitenbergingen van de appartementen zijn gesitueerd op de begane grond en 1e verdieping. De bergingen op de 

begane grond zijn bereikbaar via de centrale hal en vanaf buiten. De bergingen zijn voorzien van een betonnen vloer 

(gevlinderd of voorzien van een dekvloer), kalkzandsteenwanden en een stalen inbouw kozijn met een dichte deur en 

bovenlicht. In de bergingen komt een wandcontactdoos (opbouw) en een lichtpunt. De wandcontactdoos wordt apart 

aangesloten op het elektriciteitsnet van de bijbehorende woning.

GARAGES (VAN TOEPASSING VOOR WONINGTYPEN A1, A1SP, E, F, K EN L)

De buitenmuren van de garage worden niet voorzien van isolatie en is niet verwarmd. De vloer van de garage wordt 

afgewerkt met een zandcement vloer. Het platte dak van de garage wordt waterdicht afgewerkt met bitumen of 

kunststof dakbedekking met daarop een ballastlaag van grind. De garage wordt voorzien van een stalen kanteldeur en 

wordt op natuurlijke wijze geventileerd. 

BETONWERK

Fundering

Voor het complex wordt een betonnen fundering op betonpalen toegepast. De lengte van de palen en het aantal wordt 

vastgesteld op basis van grondonderzoek ter plaatse. In de fundering worden de benodigde sparingen t.b.v. invoeren 

van nutsleidingen (water, gas, elektra, telefonie en centrale antenne-inrichting) opgenomen.

Bouwmuren

De dragende bouwmuren zullen als massieve betonwanden worden uitgevoerd.

Begane grondvloer

Op de begane grondvloer wordt een geïsoleerde betonvloer aangebracht. De dikte wordt bepaald volgens opgave van 

de constructeur en leverancier.

Verdiepingsvloeren

De verdiepingsvloeren zullen als massieve betonvloeren worden uitgevoerd, waarin de nodige leidingen en kanalen 

worden opgenomen en welke worden voorzien van de nodige sparingen. De verdiepingvloeren van de appartementen 

boven buitenbergingen worden aan de onderkant geïsoleerd. 

BALKONS EN GALERIJEN

De balkons, galerijen en de trappen in het trappenhuis zullen in (prefab)beton worden uitgevoerd. De bovenzijde van de 

balkons en galerijen worden met een antisliplaag en schrobranden uitgevoerd.

GEVELS

De buitengevels worden uitgevoerd als spouwmuren. Het buitenblad is van schoon metselwerk in baksteen. De 

binnenbladen zijn van kalkzandsteen en/of beton. Deze buitengevels worden in de tussenliggende spouw geïsoleerd 

met minerale wol. In het gemetselde buitenblad van de gevels worden open stootvoegen aangebracht voor ventilatie 

van de spouw. In het metselwerk worden plaatselijk dilatatie-/ krimpvoegen opgenomen. Deze worden verder niet 

afgewerkt. Op advies van de constructieadviseur worden boven de buitenkozijnen stalen geveldragers c.q. gevellateien 

geplaatst. 

BINNENGEVELS

De niet-dragende binnenspouwbladen (kopgevels) van de van de woning worden uitgevoerd in kalkzandsteen en/of 

houtskelet.

SEPARATIEWANDEN

De niet-dragende binnenwanden in de woning worden als gipswanden uitgevoerd met een dikte van 70mm.

DAKEN

Op de platte betondaken van de bovenste appartementen, worden isolatieplaten onder afschot aangebracht. De 

daken worden waterdicht afgewerkt met bitumen of kunststof dakbedekking met daarop een ballastlaag van grind. 

In de dakbedekking worden de benodigde doorvoeren ten behoeve van de CV- en MV- installatie en riool-ontluchting, 

alsmede de benodigde hemelwaterafvoeren aangebracht.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Alle buitenkozijnen, deuren en ramen zijn vervaardigd van hardhout (met uitzondering van de aluminium schuifpuien) 

en voorzien van dubbele beglazing en het benodigde hang- en sluitwerk, één en ander conform de eisen gesteld in de 

rapportage geluidwerende voorzieningen, alsmede warmte-isolerende eisen.

Ter plaatse van bewegende delen in de kozijnen worden tochtwerende voorzieningen aangebracht. De draairamen in 

de gevels zijn zoveel mogelijk naar binnendraaiend uitgevoerd. De buitenkozijnen worden aan de buitenzijde voorzien 

van prefab betonnen waterslagen en aan de binnenzijde worden de kozijnen met een borstwering afgewerkt met een 

kunststeen vensterbank.
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HANG- EN SLUITWERK

Het hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’. Dit betekent dat er inbraakvertragende 

maatregelen worden genomen. De woningen worden voorzien van hang- en sluitwerk in weerstandsklasse 2 en sloten 

en cilinders met SKG** norm.

SLAGBOOM

Ter plaatse van de inrit van het parkeerterrein wordt een elektrisch bedienbare slagboom geplaatst. Per parkeerplaats 

wordt er een handzender voor bediening van deze slagboom geleverd.

BINNENKOZIJNEN EN DEUREN

In de woning worden fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen toegepast, al dan niet voorzien van 

bovenlichten. De binnendeuren zijn opdekdeuren, fabrieksmatig afgelakt en voorzien van solide hang- en sluitwerk 

in lichtmetalen uitvoering. De kozijnen en deuren worden uitgevoerd in de kleur gebroken wit. Onder de badkamer en 

toiletdeur van de appartementen komt een kunststenen dorpel. Onder de overige binnendeuren komen geen dorpels. 

TRAPPEN EN BALUSTRADEN

De trappen van het appartementencomplex ter plaatste van het algemene- en noodtrappenhuis worden vervaardigd 

van prefab beton. De trappen worden verder voorzien van de nodige metalen leuningen.

HEKWERKEN

Ter plaatse van de prefab balkons, terrassen en galerijen worden gelaagde glazen hekwerken geplaatst met 

aluminium/stalen ballusters en regels.

PRIVACYSCHERM

Het privacyscherm bestaat uit een frame van aluminium/stalen profielen in de zelfde kleur als de baluster op de 

borstwering. De afmeting is 2000 x 2000 mm en gemonteerd tegen de gevel. Daarna volgen delen die van gelijke 

hoogte zijn als de balustrade op de gemetselde borstwering of glazen hekwerk.

BEGLAZING

De glasopeningen in de gevelkozijnen, en de ramen en deuren, worden voorzien van isolerend dubbelglas,

kwaliteit hoog rendement uitvoering (HR++ glas). De bovenlichten in de binnenkozijnen zijn van enkel blank glas. In het 

bovenlicht van de meterkast wordt een wit hardboard paneel geplaatst. De hekwerken van de balkons en terrassen zijn 

uitgevoerd in gelaagd glas. Privacy schermen en hekwerken die een scheiding vormen tussen twee woningen worden 

uitgevoerd in gelaagd glas.

 

BINNENTIMMERWERK

In de appartementen worden, behoudens langs betegelde vloeren houten plinten aangebracht. In de trappenhuizen en 

de lifthallen waar geen plinttegels toegepast worden, worden houten plinten aangebracht. 

Waar nodig worden de binnenzijden van de gevelkozijnen afgetimmerd met koplatten en/of plaatmateriaal. 

Aansluitingen tussen constructieonderdelen worden, waar nodig afgetimmerd. 

KEUKENINRICHTING

De keuze van de keuken blijkt in de praktijk heel persoonlijk. Van Zanten Bouw laat de keuze dan ook geheel aan de 

koper over. De levering en montage van een inbouwkeuken is derhalve niet in de koopsom van de woningen begrepen.

De op tekening aangegeven keuken geeft slechts een mogelijke opstelling weer. Leidingwerk en de riolering worden 

aangebracht conform de standaard keuken. De standaard voorzieningen zijn: een rioolaansluiting, een warm- en koud 

wateraansluiting, een schakelaar en een afzuigrooster voor de mechanische ventilatie en gevoede wandcontactdozen 

voor de keukenapparatuur. Het leidingwerk voor gas, water en riolering wordt afgedopt op de wand of de vloer. 

Na oplevering kan door derden een inbouwkeuken worden aangebracht waarbij opgemerkt wordt dat eventuele 

aanpassingen aan leidingwerk en riolering als meerwerk door de aannemer kan worden uitgevoerd.

SCHILDERWERK EN AFWERKING

Buitenschilderwerk

Al het schilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend beitssysteem. Alle te schilderen houten onderdelen worden 

(fabrieksmatig) voorzien van grondverf en in het werk dekkend behandeld met (beits)verf.

Binnenschilderwerk 

Al het schilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend beitssysteem. Alle te schilderen onderdelen worden 

(fabrieksmatig) voorzien van een laag grondverf en in het werk dekkend met een watergedragen verf behandeld.

Korte omschrijving van het schilderwerk:

• De binnenzijde van de houten gevelkozijnen, -ramen en –deuren inclusief de aftimmeringen;

• De afdekregels van de kopse separatiewanden en de halfhoge separatiewanden;

• De hardhouten binnendeur- en raamkozijnen en deuren van de algemene ruimten.

STUCADOORSWERK

De plafonds in de woning en de wanden boven het tegelwerk in het toilet worden voorzien van structuur spuitwerk. De 

wanden in de woning, die niet zijn voorzien van tegelwerk of spuitwerk, worden behangklaar opgeleverd. Dit betekent 

dat de grootste gaten in de wanden worden gedicht. Kleinere gaten blijven onafgewerkt. De wanden zijn vlak genoeg 

om ze te behangen. Er wordt geen bouwbehang aangebracht, plinten worden wel aangebracht. Let op! op de wanden 

kan niet altijd direct sauswerk, spuitwerk, spachtelputz of iets dergelijks worden aangebracht. Een voorbehandeling is 

dan noodzakelijk. De plafonds en wanden van de meterkast en de buitenbergingen worden niet afgewerkt.

VLOERAFWERKING

De betonnen vloeren van de appartementen worden afgewerkt met een zandcement of anhydriet dekvloer. De vloeren 

van de toiletruimte en badkamer in de appartementen zijn betegeld. Op de begane grondvloer bij de hoofdentree wordt 

een schoonloopmat aangebracht en de rest van de vloer van de entree (appartementengebouw), gang trappenhuis en 

lifthal op de begane grond en de 1e verdieping worden vloertegels (inclusief plinttegels) aangebracht.

De vloer van de overige algemene ruimten, bergingen, stallingsruimte scootmobiel, technische ruimte, fietsenstalling 

en gangen worden uitgevoerd in beton (gevlinderd) en/of afgewerkt met een dekvloer.

De vloeren op de 2e tot en met 12e verdieping van de lifthal en gangen naar het trappenhuis worden uitgevoerd met 

tapijt in een door de architect nader te bepalen type en kleurstelling.

TEGELWERK

Voor de vloer en wandtegels van de appartementen worden een aantal keuzepakketten samengesteld zonder 

meerprijs. Tegen meerprijs zijn andere tegels mogelijk mits deze worden uitgezocht bij de vastgestelde 

tegelleverancier en geplaatst door de aannemer.

Wandtegels

De mat witte wandtegels, met afmetingen 20x40cm, worden voorzien van een witte voeg. De wandtegels worden in 

het toilet aangebracht tot een hoogte van circa 1,2 m1 en in de badkamer tot aan het plafond. De tegels worden staand 

verwerkt. De vloer- en wandtegels worden niet strokend verwerkt. Bij de uitwendige hoeken wordt in het wandtegelwerk 

een kunststof hoekprofiel opgenomen.
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Vloertegelwerk

In de badkamer en het toilet worden vloertegels aangebracht volgens een keuzepakket. De vloertegels worden voorzien 

van een grijze voeg. De afmetingen van de tegels zijn 30x60cm. In het keuzepakket kunt u kiezen uit twee kleuren grijs 

en antraciet.

Vloertegelwerk algemene ruimte

Ter plaatse van de hoofdentree van het appartementencomplex in het portaal, postvakruimte, werkkast en lifthal op de 

begane grond (peil=0 niveau) worden tegels aangebracht met bijpassende plinttegels in een door de architect nader 

te bepalen afmeting en kleurstelling. De schoonloopmat bij de hoofdentree wordt in het tegelwerk gespaard met een 

metalenrandprofiel.

WATERINSTALLATIE

Vanaf de watermeter komt een koud waterleiding naar de aansluitpunten van:

• De gootsteenmengkraan in de keuken;

• De closetcombinatie in het toilet;

• De tapkraan voor het fonteintje in het toilet;

• De douchemengkraan en de wastafelmengkraan in de badkamer;

• Het aansluitpunt van de tapspiraal van de CV-ketel;

• De wasmachinekraan in de binnenbergingen.

Aansluitpunten in de warmwaterleiding vanaf de tapspiraal CV-ketel:

• De gootsteenmengkraan in de keuken;

• De douchemengkraan en de wastafelmengkraan in de badkamer.

Alle waterleidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in de wanden.

SANITAIR

In de appartementen wordt sanitair geleverd in de kleur wit en aangesloten op de toe- en afvoerleidingen.

Het sanitair wordt compleet afgemonteerd met verchroomde kranen en bevestigingsmiddelen. Het fonteintje en de 

wastafel zijn voorzien van wit kunststof bekersifon en vloerbuis in het zicht.

UITRUSTING TOILETRUIMTE:

Hangend toilet, kleur wit, voorzien van:

• Een hardkunststof closetzitting met deksel (kleur wit);

• Een inbouw reservoir met waterbesparende drukknop;

• Een fontein (kleur wit);

• Een verchroomde wastafelkraan.

UITRUSTING BADKAMER:

Wastafel, kleur wit, met:

• Een verchroomde wastafelmengkraan;

• Een kunststof planchet en vierkante spiegel;

• Een verchroomde douchethermostaatkraan met omstelinrichting met glijstangcombinatie en waterbesparende 

douchekop;

• Doucheputsifon met rvs bovenplaat.

WASMACHINE AANSLUITING

Ten behoeve van de wasmachine wordt een wasmachineaansluiting gemaakt, bestaande uit:

• Tapkraan met beluchter, terugslagklep en uitloop met slangwartel;

• Afvoergarnituur bestaande uit heet waterbestendige buissifon en vloerbuis.

De plaats van de wasmachine aansluiting wordt uitgevoerd volgens tekening.

WATERINSTALLATIE ALGEMENE RUIMTE

In de algemene ruimte op de begane grond wordt een uitstortbak (kleur wit) aangebracht, voorzien van een tapkraan 

en aangesloten op de algemene watermeter. De uitstortbak is voorzien van een witkunststof bekersifon en vloerbuis in 

het zicht.

VERWARMINGS- EN WARM WATERINSTALLATIE

De woningen worden voorzien van een verwarmingsinstallatie bestaande uit:

• Een aardgasgestookte gesloten HR-wandketel met tapspiraal, klasse CW4;

• De verwarmingsinstallatie is een combinatie van vloerverwarming en radiatoren;

• Een expansievat, vulkraan, overloop en overdrukbeveiliging;

• Gepoedercoate plaatradiatoren voorzien van ontluchtingskraan en radiator-afsluiter bevestigd aan de wand of voor 

de pui op steunen;

• Een vulpunt in de binnenberging/cv.-ruimte;

• Een kamerthermostaat in de woonkamer;

• Een vulslang, een sleutel voor de ontluchtingskranen en gebruiksaanwijzing CV-installatie.

De capaciteit van de verwarmingsinstallatie is zodanig dat bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken de in de 

ruimtestaat vermelde temperaturen bereikt en onderhouden kunnen worden bij gesloten ramen en deuren.

• Woonkamer 20 °C

• Keuken 20 °C

• Slaapkamers 20 °C

• Badkamer 22 °C

• Toilet 15 °C

• Inpandige verkeersruimte 15 °C

De genoemde temperaturen worden berekend met een buitentemperatuur van -10°C en een windsnelheid van 

8 m/sec. De bergingen, eventuele kastruimten en de toiletruimte worden niet verwarmd. De leidingen (indien 

aanwezig) worden in de dekvloeren weggewerkt. Om gedurende circa twee weken te kunnen proef stoken met de 

verwarmingsinstallatie, worden elektra en water mogelijk enkele weken voor de oplevering van de woning aangesloten. 

Dit gebeurt dan, voor rekening van de aannemer.

VENTILATIE

Warmteterugwinning en ventilatie appartementen

In ieder appartement wordt een gebalanceerde mechanische ventilatie-unit met warmte terugwinning en bypass 

geïnstalleerd. Deze gebalanceerde ventilatie houdt in dat verse buitenlucht door middel van warmtewisselaar wordt 

voorverwarmd door afgezogen lucht uit de keuken, toilet, badkamer en opstelplaats van de wasmachine en die wordt 

daarna ingeblazen in de woonkamer/keuken en slaapkamers. De bypass zorgt er voor dat gedurende de zomer 

buitenlucht kan worden toegevoegd die de warme binnenlucht zoveel mogelijk vervangt. De installateur bepaalt de 

exacte plaats en hoeveelheden van de in/uitblaasopeningen.
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Ventilatie bergingen en liftschacht

De ventilatie van de buitenbergingen geschiedt door middel van de mechanische afzuiging. Deze bergingen zijn 

minder geschikt voor het opbergen van vochtgevoelige materialen zoals kleding en papier.

De liftschachten worden conform de voorschriften natuurlijk geventileerd.

GASINSTALLATIE

Vanaf de gasmeter worden leidingen gelegd naar het aansluitpunt voor een kooktoestel in de keuken en de plaats 

van de centrale verwarmingsinstallatie. Alle woningen worden individueel aangesloten op het gasnet, één en ander 

conform de aansluitvoorwaarden van de plaatselijke netbeheerder.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De woning wordt individueel aangesloten op het elektriciteitsnet, één en ander conform advies en voorwaarden 

van de plaatselijke netbeheerder. De levering van apparaten en armaturen is, tenzij anders vermeld, niet bij de 

koopsom inbegrepen. In de woning wordt een elektrische installatie aangebracht conform NEN 1010. De installatie 

wordt minimaal verdeeld over 3 lichtgroepen, waarvan 1 groep ten behoeve van de wasmachineaansluiting is. 

Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen in de woning zijn van kunststof in de kleur wit, type inbouw. Alle 

wandcontactdozen zijn geaard.

Het aantal lichtpunten en wandcontactdozen zijn op de verkooptekeningen aangegeven. De wandcontactdozen komen 

op een hoogte van 300 mm boven de vloer. Voor schakelaars, en waar wandcontactdozen gecombineerd zijn met een 

schakelaar, is de hoogte ca. 1050 mm boven de vloer.

In de keuken volgens voorschriften op 1200 mm. De buisleidingen en de aansluitdozen worden weggewerkt in wanden 

en plafonds. In de buitenberging worden lichtpunt en wandcontactdozen als opbouw uitgevoerd.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE ALGEMENE RUIMTEN

Het appartementengebouw wordt voorzien van een elektrische installatie die voldoet aan de voorschriften

van het elektriciteitsbedrijf en aan de NEN 1010. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de algemene 

meterkast op de begane grond en verdeeld over de verscheidene groepen naar de diverse aansluitpunten. 

Op deze algemene installatie wordt aangesloten:

• De liftinstallatie en de deurcommunicatie-installatie;

• De slagboom bij het parkeerterrein;

• De verlichting en de wandcontactdozen in de centrale hal, hal/gang verdiepingen, galerij, trappenhuizen en de 

technische ruimte;

• De verlichting en noodverlichting van de stallingsruimte voor scootmobielen en bergingen op de begane grond en 

de 1e verdieping;

• De mechanische ventilatie in de bergingen;

• De overige werktuigkundige installaties.

De lichtpunten van de algemene ruimten worden voorzien van armaturen met energiezuinige lampen, noodverlichting 

en pictogrammen. De verlichting in de gangen van de bergingen worden ingeschakeld door middel van een 

bewegingsmelder. De lichtpunten in de bergingen worden voorzien van een armatuur met een 12V lamp en een 

schakelaar bij de deur. In de stallingsruimte voor scootmobielen worden de leidingen, de wandcontactdozen en het 

schakelmateriaal overwegend in het zicht, als opbouw, gemonteerd. Op de begane grond in fietsenberging, de ruimte 

voor scootmobielen, gangen en bergingen worden metalen kabelgoten in het zicht aan het plafond gemonteerd. 

In deze goten worden telefoon, CAI en elektra leidingen van de nutsleveranciers aangebracht. Ook de riolering en 

gasleiding worden zichtbaar aan het plafond gemonteerd. Voor het schoonmaken van de algemene ruimten wordt op 

elke verdieping een wandcontactdoos aangebracht. In de algemene ruimten worden de leidingen in de wanden en 

vloeren  opgenomen en schakelmateriaal en wandcontactdozen als inbouw gemonteerd.

Voor de levering van elektriciteit van de algemene ruimten en het plaatsen van de verbruikmeter(s) zal de aannemer, 

namens de Vereniging van Eigenaren aanvragen. De verbruiks- en vastrechtkosten van deze aansluiting zijn met 

ingang van de oplevering volledig voor de Vereniging van Eigenaren.

CENTRALE ANTENNE INSTALLATIE (CAI)

In de woonkamer komt een bedraad aansluitpunt voor de kabelantenne. De hoofdslaapkamer krijgt een loze 

buisleiding vanaf de meterkast. Deze kan geschikt worden gemaakt als aansluitpunt voor een kabelantenne.

TELEFOONAANSLUITING

In de meterkast komt een loze leiding voor de telefoonaansluiting. De hoofdslaapkamer krijgt een loze buisleiding 

vanaf de meterkast. Deze kan geschikt gemaakt worden als aansluitpunt voor een telefoonaansluiting. Alle 

aansluitingen en loze leidingen worden op circa 300 mm boven de vloer geplaatst. De voor de aansluitingen benodigde 

contracten met de kabelexploitant en met het telecommunicatiebedrijf zullen door de kopers zelfstandig moeten 

worden afgesloten. De aansluitkosten van telefoon en CAI zijn dus niet opgenomen in de koopsommen.

COMMUNICATIE 

De appartementen worden voorzien van een videofooninstallatie met elektrische deuropener. Bezoekers  melden zich 

door op de bel te drukken bij de centrale toegang op de begane grond. Vervolgens kan vanuit de woning de centrale 

toegangsdeur worden ontgrendeld. Een separate drukknop naar de deurbel in de hal wordt geplaatst op de deurpost 

naast de toegangsdeur van de woning. 

BEVEILIGINGSINSTALLATIE

In de woningen zullen volgens de brandweervoorschriften optische rookmelders worden geplaatst, aangesloten op het 

lichtnet en voorzien van een back-up batterij. De plaats van de rookmelders is aangegeven op de verkooptekeningen. 

De definitieve positie wordt door de installateur bepaald conform de norm NEN 1010.

ENERGIEHUISHOUDING

De energiehuishouding van een totale woning of (woon)gebouw wordt uitgedrukt in de zogenaamde Energie Prestatie 

Coëfficiënt (EPC). Hierbij wordt onder andere gekeken naar de warmte-isolatie van vloeren, wanden, daken en 

beglazing. Door een optimale afstemming van installaties en isolatiewaarden voldoet de EPC aan de eis klasse A.

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN

De appartementen zijn toegankelijk via een centrale entreehal. Deze entreeruimte ligt op straatniveau. In de entreehal 

zijn de postbussen aangebracht, die aan de binnenzijde te openen zijn. Vanuit deze entreehal vertrekken de liften naar 

de lifthallen op de verdiepingen. In de lifthallen bevinden ook voordeuren van de appartementen. De bij de woning 

behorende parkeerplaats ligt op een afgesloten parkeerterrein. De woningen op de begane grond, 4e en 12e verdieping 

hebben de beschikking over een garage.

LIFTINSTALLATIE

Voor de bereikbaarheid van de appartementen wordt er een dubbele lift gemonteerd voor personenvervoer.

Met een stopplaats op de begane grond en op elke verdieping. De liften zijn voorzien van een leuning, een noodknop en 

een spiegel. De elektrische voeding wordt betrokken vanaf de centrale (algemene) meterkast.
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WEGWIJZER
VOOR KOPERS

KOPERSINFORMATIE

Het doet ons plezier u deze brochure te overhandigen. Nu u de beslissing heeft genomen of gaat nemen tot de 

aankoop van een appartement van project ‘Westpoint’, wordt u geconfronteerd met allerlei onderwerpen waarmee u, 

normaal gesproken, niet of nauwelijks te maken zult hebben. Wij proberen u hierin, in aansluiting op de informatie 

die u reeds van Van Zanten Bouw heeft gekregen, zoveel mogelijk helderheid te verschaffen over deze niet alledaagse 

zaken. Via deze brochure, de artist impressions, de verkooptekeningen en de persoonlijke toelichting, wordt geprobeerd 

u een helder beeld van uw toekomstige woning te geven.

VRAGEN

Indien u na het bestuderen van deze brochure nog vragen heeft, zijn de medewerkers van Van Zanten Bouw altijd 

bereid deze te beantwoorden en zij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 010 – 434 34 33. U bent natuurlijk ook 

(op afspraak) welkom aan de Beugsloepweg 11 te Vlaardingen.

WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

Het onderhavige bouwplan is bij Woningborg N.V. uit Gouda (hierna te noemen “Woningborg”) aangemeld voor het 

verkrijgen van een bewijs van planacceptatie voor het mogen bouwen van de appartementen met toepassing van de 

Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016.

De Woningborg-garantie in geval van een appartementengebouw 

Bij de aankoop van een appartementsrecht gelden er iets andere regels dan wanneer u een eengezinshuis koopt.  Een 

appartementengebouw is of wordt gesplitst in appartementsrechten. Koopt u een appartementsrecht, dan wordt u 

mede-eigenaar van het hele appartementengebouw. Alle verkrijgers tezamen zijn koper van het gebouw. 

De gedeelten die voor privé-gebruik bestemd zijn (woonruimte, berging e.d.), worden de ‘privé-gedeelten’ genoemd. 

De gedeelten in het gebouw die geen privé-gedeelten zijn maar toebehoren aan alle eigenaren, worden de 

gemeenschappelijke gedeelten genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fundering, het casco, de liften en het 

trappenhuis. 

In de splitsingsakte(n) wordt aangegeven wat privé of gemeenschappelijk is. De privé-gedeelten worden apart 

van de gemeenschappelijke gedeelten opgeleverd. Het privé-gedeelte wordt aan u als verkrijger opgeleverd. De 

gemeenschappelijke gedeelten worden aan de gezamenlijke verkrijgers opgeleverd (de zogenaamde ‘algemene 

oplevering’). 

Voor alle zaken die de gemeenschappelijke gedeelten betreffen, treedt de Vereniging van Eigenaren (hierna te noemen: 

‘VvE’) op. Alle eigenaars in het gebouw zijn automatisch lid van de VvE. 

Iedere individuele appartementseigenaar ontvangt, mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor afgifte, een eigen 

Woningborg-certificaat voor het privé-gedeelte. De garantietermijn voor een privé-gedeelte gaat net als bij een 

eengezinshuis in vanaf drie maanden na de oplevering van het privé-gedeelte. De VvE ontvangt een eigen certificaat, 

maar pas na oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten. De garantietermijn voor de gemeenschappelijke 

gedeelten gaat in vanaf drie maanden na de algemene oplevering. 

MEER INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE EN DE WERKZAAMHEDEN VAN WONINGBORG KUNT U TERUGVINDEN OP 

WWW.WONINGBORG.NL.
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Aan deze verkoopbrochure kunnen voor wat betreft de inhoud van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling geen 

rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de officiële Woningborg Garantie- en waarborgregeling, is bindend.

EEN HUIS MET WONINGBORG-GARANTIE: EXTRA ZEKERHEID

Alle woningen die door Van Zanten Bouw worden gebouwd, worden gegarandeerd door Woningborg. Als u een woning 

met Woningborg-garantie koopt, wilt u de garantie dat uw woning in perfecte staat en overeenkomstig uw wensen 

wordt opgeleverd. Om deze garantie te kunnen geven, is dit project  aangemeld bij Woningborg N.V.. Woningborg 

hanteert strenge selectienormen voordat een bouwondernemer ingeschreven kan worden. Dit zijn onder andere  

vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit van de uitvoerders en kredietwaardigheid. Bij elk bouwplan 

dat voor garantie bij Woningborg wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of het voldoet aan alle 

technische eisen door het instituut gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële en technische 

kwaliteiten van de bouwondernemer niet te boven gaat. Als aan alle eisen wordt voldaan, mag de woning onder 

Woningborg-garantie worden verkocht en ontvangt de koper na het tekenen van de koop-/aannemings-overeenkomst 

het waarborgcertificaat.

WAT WONINGBORG-GARANTIE VOOR U BETEKENT

Als u een woning met Woningborg-garantie koopt, betekent dat onder meer:

• Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het Woningborg -waarborgcertificaat verplicht de aannemer 

zich tot garantie op de kwaliteit van de woning;

• De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van Woningborg, u heeft dus altijd 

een veilig contract waarin de afspraken duidelijk zijn vastgelegd;

• Bij het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt u het door Woningborg uitgegeven boekje “Een 

huis met zekerheid” waarin u nog gedetailleerder alle bijzonderheden over de garantie kunt vinden (onder andere 

ook de gebruikte koop-/aannemingsovereenkomst);

• U blijft nooit met een half afgebouwde woning zitten wanneer er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de 

aannemer. Door bemiddeling van Woningborg wordt uw woning door een ander afgebouwd, terwijl de schade tot 

een bepaald maximum door Woningborg wordt gedragen;

• Wanneer er geschillen zouden ontstaan over de kwaliteit van de woning kan Woningborg uitspraak doen die 

bindend is, voor de koper en de aannemer.

VOORRANG WONINGBORG-BEPALINGEN

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving, kopersinformatie en ruimtestaat is bepaald, gelden onverkort de 

regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. In geval enige 

bepaling in deze technische omschrijving en/of ruimtestaat daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht 

zijn voor u, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

UITSLUITING WONINGBORG-GARANTIE

Niet onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling vallen voorzieningen buiten de woning, voorzieningen 

van niet bouwkundige aard en/of voorzieningen welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn 

aangebracht.

MEER- EN MINDERWERK

Het is op beperkte schaal mogelijk wijzigingen te doen aanbrengen in de door u gekochte woning. Gebruikelijk 

is om een en ander te coördineren door middel van een meer- en minderwerklijst. In deze lijst worden de 

keuzemogelijkheden aan u voorgelegd met daaraan verbonden de meer- en minderwerk prijzen. De gewenste 

aanpassingen mogen niet leiden tot vertraging in de bouw en geen aantasting van de constructie of het algemene 

karakter tot gevolg hebben. Dit ter beoordeling van Van Zanten Bouw.

Voor al het meer- en minderwerk kunt u zich wenden tot Van Zanten Bouw. Wij stellen een lijst samen met 

standaard mogelijkheden. Maar ook voor niet standaard mogelijkheden kunt u zich wenden tot Van Zanten Bouw. Na 

ondertekening door u van de standaardlijst, worden de gekozen veranderingen definitief en worden deze vervolgens 

door Van Zanten Bouw uitgevoerd. De definitieve opdrachtverstrekking en facturering geschiedt via Van Zanten Bouw. 

Het totaalbedrag van het meer- en minderwerk moet betaald worden conform onderstaande regeling. (Bij opdracht 

dient 25% van het totaal bedrag van het meerwerk te worden betaald. Voor de oplevering dient de overige 75% betaald 

te zijn.)

Het uitvoeren van de gewenste verandering is afhankelijk van het stadium van de bouw. Na een nog nader vast 

te stellen datum worden geen verzoeken tot wijzigingen meer in behandeling genomen. Voor al het meer- en 

minderwerk wordt een van tevoren vastgestelde sluitingsdatum bepaald en voor die sluitingsdatum dient het meer-/

minder werk door de koper schriftelijk te zijn opgedragen. Deze sluitingsdatum wordt u nog nader medegedeeld. 

U krijgt tevens de mogelijkheid het tegelwerk en sanitair naar persoonlijke wens te realiseren via een nader bekend te 

maken leverancier.

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

Bij het afsluiten van deze overeenkomst gaan koper en verkoper een overeenkomst aan, waarbij de koper zich 

ondermeer verplicht tot de betaling van de koopprijs en de verkoper zich verplicht tot de bouw en de levering 

van de woning. In de overeenkomst staat onder andere een artikel dat bepaalt dat de bouw slechts zal starten 

indien een bepaald percentage van de woningen zijn verkocht. Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst hebt 

getekend, ontvangt u als regel binnen enkele dagen een kopie-exemplaar van de door beide partijen ondertekende 

overeenkomst. De originele koop-/aannemingsovereenkomst wordt naar de notaris gezonden, die dan de akte 

van transport van het perceel grond en de daarop in aanbouw zijnde woning kan voorbereiden. Gelijktijdig wordt 

een exemplaar van de overeenkomst naar de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen gezonden. Deze stuurt u het 

garantiecertificaat toe.

 

FINANCIËN

Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst wacht u tot u een factuur ontvangt voor de vervallen 

termijnen (een bepaald percentage van de aanneemsom die betaald moet worden nadat het appartement  weer wat 

verder in aanbouw gevorderd is) en mogelijke bouwrente.

Als u over ‘eigen geld’ beschikt, kunt u deze rekening betalen. Heeft u dat niet en is de hypotheekakte nog niet bij 

de notaris ondertekend, dan betaalt u nog niet. U krijgt dan automatisch uitstel van betaling, zoals dat in de koop-/

aannemingsovereenkomst is geregeld. Over de verschuldigde maar nog niet betaalde termijnen wordt rente bij u in 

rekening gebracht.

Deze wordt, gelijk met de vervallen termijnen, bij de notaris met u verrekend. Iedere keer wanneer tijdens de bouw 

een termijn vervalt, ontvangt u een factuur van Van Zanten Bouw. U zendt deze zo spoedig mogelijk, voorzien van uw 

handtekening, naar uw hypotheekverstrekker.

Deze draagt zorg voor de betaling. Voor eventueel door u opgedragen meer- en minderwerk geldt de betalingsregeling 

volgens de woningborg-bepalingen, zoals ook in de koop-/aannemingsovereenkomst is opgenomen. Vanaf de 

datum dat u de hypotheekakte bij de notaris heeft ondertekend, betaalt u hypotheekrente. Veelal stelt de bank de 

gehele lening ter beschikking, maar houdt zij de nog niet vervallen termijnen in depot. U betaalt dan over het gehele 

leningsbedrag rente, terwijl u over de nog niet betaalde termijnen rente vergoed krijgt van de bank. Feitelijk betaalt u op 

deze wijze alleen rente over de uitbetaalde termijnen.
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NOTARIS EN EIGENDOMSOVERDRACHT

De juridische koop van de woning geschiedt door middel van een zogeheten akte van transport bij de notaris. Ruim 

voor de datum van notarieel transport ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale, op die datum 

verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Hieruit blijkt welk bedrag u tijdig aan de notaris 

moet betalen. Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten:

• De akte van transport van de grond en de woning van verkoper aan koper;

• De hypotheekakte met betrekking tot de lening die u ten behoeve van de aankoop heeft gesloten.

Naast de overeengekomen prijs van uw woning kunnen ook bijkomende kosten in rekening worden gebracht.

Deze kosten zijn:

• De grondrente tot de transportdatum;

• De (bouw-)rente tot de transportdatum over de vervallen maar niet betaalde termijnen;

• De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;

• De afsluitkosten voor de geldgever;

• Eventueel een deel van het saldo van het opgedragen meer- en minderwerk.

VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE)

Aangezien de appartementen deel uitmaken van een gebouwencomplex, worden zij gesplitst in zogenaamde 

appartementsrechten. Als u koopt, wordt u eigenaar van een appartementsrecht dat u het exclusieve recht geeft 

op het gebruik van een bepaald appartement met toebehoren. De omschrijving van het eigendom wordt uiterst 

nauwkeurig bepaald en in een notariële akte vastgelegd. U verwerft ook een onverdeeld aandeel in het eigendom van 

het gemeenschappelijke terrein onder en naast het gebouwencomplex. Om zowel de exploitatie als het onderhoud van 

het gemeenschappelijke eigendom en de onderlinge rechten en plichten goed te kunnen regelen, wordt elke eigenaar 

automatisch en van rechtswege lid van de VvE. Deze heeft in haar reglementen alle gemeenschappelijke belangen 

vastgelegd van de eigenaren onderling en ten aanzien van de gemeenschappelijke voorzieningen. 

De exploitatie van het gehele gebouw brengt kosten met zich mee. Deze worden over alle eigenaren van een 

appartement door middel van een verdeelsleutel omgeslagen. Tenminste een maal per jaar komen alle leden/

eigenaren in vergadering bijeen en (her) benoemen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Er wordt dan met het bestuur overlegd over de exploitatiekosten van het afgelopen jaar en de begroting voor het 

komende jaar. Met het aan u toekomende stemrecht, stemt u mee bij de besluitvorming over deze zaken. Ook de 

opstalverzekering van het appartementengebouw wordt door de VvE collectief afgesloten. Voor de verzekering van uw 

inboedel dient u zelf een polis af te sluiten.

GEZAMENLIJKE KOSTEN EN LASTEN EN DE VVE

Tot de gezamenlijke kosten en lasten worden gerekend:

• Kosten die gemaakt zijn in verband met het normale onderhoud of het normale gebruik van de 

gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw of de daartoe behorende installaties of tot het onderhoud daarvan;

• Kosten die verband houden met noodzakelijke herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen voor zover deze niet 

volgens de bepalingen van de akte van splitsing ten laste komen van (een) bepaalde eigenaar/eigenaren;

• Kosten die verband houden met de oprichting van de VvE en met de administratie van het gebouw of met de 

aanstelling van een administrateur;

• De verschuldigde publiekrechtelijke lasten, voor zover de eigenaren daarin niet individueel worden aangeslagen;

• Het schoonhouden en de verlichting van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, zoals trappenhuizen, 

entrees, gangen en liften en het energiegebruik van de bergingen en de bergingsgangen;

• Alle overige kosten en lasten, gemaakt in het belang van alle eigenaren of door de gezamenlijke eigenaren als 

zodanig verschuldigd.

• Gebruikelijk is dat de bijdrage aan de VvE maandelijks betaald wordt. Bij de oprichtingsvergadering van de VvE, die 

gehouden wordt voordat de opleveringen van de woningen plaatsvindt, wordt bepaald hoe hoog die bijdrage is. De 

bijdrage is niet van de belasting aftrekbaar en zijn lasten die u heeft naast uw hypotheeklasten. De oprichting van 

de Vereniging van Eigenaren geschiedt op initiatief van de VvE-beheerder.

DE HYPOTHEEK

De aankoop van uw woning kan, wanneer niet of niet voldoende geld aanwezig is, worden gefinancierd door middel 

van een hypothecaire lening. Het onderpand voor deze lening is de woning.

Met welke geldverstrekker u in zee gaat, zal afhangen van het aangeboden rentepercentage en de

voorwaarden.

WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW

Bij de bouw van een huis vindt nog veel ambachtelijk werk plaats. Daardoor is het soms nodig enkele wijzigingen in 

de technische omschrijving door te voeren. Als er wijzigingen zijn aangebracht voordat u de woning koopt, vindt u 

deze wijzigingen in de verkoopdocumentatie, bijvoorbeeld in de vorm van inlegvellen. Van noodzakelijke, essentiële 

wijzigingen na verkoop, wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.

OPLEVERING

Tijdens de bouw zullen een of meerdere prognosedata van oplevering worden gemeld. De datum en tijd van de 

definitieve oplevering wordt uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk medegedeeld.

De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Dat wil zeggen dat het sanitair, de tegels en het glaswerk schoon zijn 

en de vloeren geveegd. Ongeveer een week voordat de woning opleveringsgereed is, krijgt u de gelegenheid deze te 

inspecteren op de uitvoering van het eventueel overeengekomen meer- en minderwerk en onvolkomenheden. Dit 

wordt de ‘voorschouw’ genoemd. Op een formulier kunt u de gebreken vermelden en aan de opzichter/aannemer 

overhandigen. Vervolgens heeft de aannemer de mogelijkheid die gebreken nog voor de oplevering te verhelpen.

Bij de officiële oplevering worden de dan nog geconstateerde onvolkomenheden op het Proces Verbaal van Oplevering 

vastgelegd. De aannemer dient er voor te zorgen dat deze worden verholpen. U kunt zich tijdens de oplevering laten 

ondersteunen door een bouwkundig adviseur (b.v. van de ‘vereniging eigen huis’). Voor de oplevering heeft u van Van 

Zanten Bouw de eindafrekening ontvangen.

Als u aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u bij de oplevering de sleutels van de woning. Dit is de 

feitelijke (juridische) levering van de woning.

ONDERHOUDSTERMIJN

Nadat u de sleutel van uw woning heeft ontvangen gaat de onderhoudstermijn van zes maanden in. Tijdens de 

onderhoudstermijn krijgt u de gelegenheid schriftelijk te berichten of alle eerder geconstateerde onvolkomenheden na 

de oplevering zijn opgelost, alsmede onvolkomenheden te melden, welke zijn ontstaan na de oplevering die niet het 

gevolg zijn van verkeerd gebruik of het ‘werken’ van materialen. Bij kleine onvolkomenheden moet u er rekening mee 

houden dat een woning wordt gebouwd uit ‘levende’ materialen. Materialen die nog kunnen gaan ‘werken’, zoals dat in 

bouwtermen heet. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in hoeken bij stucwerk haarscheurtjes kunnen ontstaan. Dat is niets 

ernstigs, ze worden veroorzaakt door het uit de woning wegtrekkende vocht. Deuren kunnen gaan klemmen, omdat 

het hout moet wennen aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen nooit worden 

voorkomen. Nadat alle onvolkomenheden zijn verholpen, wordt de verkoper geacht aan zijn verplichtingen te hebben 

voldaan.
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VRIJ OP NAAM (V.O.N.)

De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die 

met het verwerven van een eigen woning gemoeid zijn, bij de koopsom zijn inbegrepen:

• Grondkosten;

• Bouwkosten;

• Eventuele stijging van loon- en materiaalkosten;

• Architecten- en adviseurhonoraria;

• Verzekering tijdens de bouw;

• Notarishonorarium inzake transportkosten;

• Makelaarscourtage/verkoopkosten;

• Gemeentelijke leges de bouw betreffende BTW;

• Kadastrale uitmeting;

• Bouwvergunning;

• Kosten garantiecertificaat Woningborg;

• Aansluitkosten water, riolering, gas, elektra, telefoon en CAI.

De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet bij de koop-/aanneemsom inbegrepen. Niet 

bij de koopsom inbegrepen zijn kosten zoals:

• De kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening

• Afsluitkosten;

• Taxatiekosten;

• Rente tijdens de bouw;

• Notariskosten voor de hypotheekakte;

• Rente over de grondkosten en reeds vervallen bouwtermijnen;

• Gemeentelijke heffingen;

• Individuele administratiekosten bij het aanvragen van levering van energie, CAI en telefoon;

• Keuken.

Sommige kosten dienen bij ondertekening van de Akte van Levering bij de notaris betaald te worden. De notaris weet 

welke dat zijn. Andere kosten betaalt u aan de hypotheekverstrekker op een tijdstip zoals dat tussen u en die instelling 

wordt geregeld, op aanslag of op het moment van aanvraag. Het is dikwijls mogelijk dat de rente tijdens de bouw en de 

rente over de grondkosten en vervallen bouwtermijnen meegefinancierd worden met de hypotheek.

VERZEKERINGEN

Tijdens de bouw, tot de datum van oplevering, zijn alle woningen via de aannemer verzekerd tegen de risico’s van 

brand- en stormschade. Vanaf de datum van oplevering dient u dit zelf geregeld te hebben, tenzij voor de woningen 

van het appartementencomplex de Vereniging van eigenaren dit gedaan heeft.

PRIJSSTIJGINGEN

De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast, met uitzondering van 

de wijziging in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor rekening en risico van 

verkoper.

UW HUIDIGE WONING

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

leegkomen ruim wordt gesteld. Ook met betrekking tot de opzegtermijn van uw huurwoning raden wij u aan voorzichtig 

te zijn. Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven. In een later stadium zullen 

die prognoses steeds gedetailleerder en ook beter worden. Wacht u de brief af waarin de datum van de officiële 

oplevering wordt medegedeeld, alvorens u definitieve maatregelen treft. Natuurlijk streven wij ernaar de prognose voor 

de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Echter, tal van omstandigheden (zoals vorst, regen, stakingen, etc.) 

kunnen een verschuiving veroorzaken.

SAMENSTELLING BROCHURE

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door 

architecten en adviseurs van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken, bijvoorbeeld ten aanzien 

van wijzigingen voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven en bijvoorbeeld ten aanzien van 

noodzakelijke technische wijzigingen, zonder dat een en ander afdoet aan de kwaliteit. Zo wijzen wij u er met nadruk 

op dat de plaats en grootte van de leidingschachten, ventielen voor de mechanische ventilatie, elektriciteitspunten 

etc. nog niet definitief zijn vastgesteld. Aan de hand van de capaciteitsberekening van de installateur is het mogelijk 

dat er afwijkingen komen ten opzichte van de verkooptekeningen. De op de verkooptekeningen ingeschreven maten 

zijn ‘circa’- maten en hebben geen bewijskracht. Aangezien wij niet kunnen instaan voor de exacte  maatvoering, 

adviseren wij u voor het bepalen van de juiste maten van vloerbedekking, zonwering en dergelijke, uitsluitend te meten 

in de woning die u heeft gekocht. 

De perspectieftekeningen die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie 

weer, waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden.
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In de onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt

RUIMTEN  AFWERKING VLOER  AFWERKING WAND  AFWERKING PLAFONDS  UITRUSTING  ELEKTRA CONFORM NEN 1010

Hoofdentree  vloertegels en t.p.v.  structuur spuitwerk wit structuur spuitwerk,  wit postkast  elektra conform NEN 1010

 entree een schoonloopmat     verlichting conform NEN 1010

Algemene  niet nader afgewerkt  conform opgave nutsbedrijven    algemene elektrameter conform opgave  

meterkast     nutsbedrijven

Trappenhuizen betonvloer voorzien van afwerkvloer structuur spuitwerk, wit akoestisch plafond onder  algemene watermeter conform opgave

 trap van beton met antisliplaag  trapzijde niet afgewerkt  nutsbedrijven

 trapbordes van prefab beton    elektra conform NEN 1010

 met antisliplaag    verlichting conform NEN 1010

 

Lifthal  vloertegels  structuur spuitwerk, wit  akoestisch plafond   elektra conform NEN 1010

Begane grond      verlichting conform NEN 1010

     

Lifthal  vloerbedekking  structuur spuitwerk, wit  akoestisch plafond   elektra conform NEN 1010

verdiepingen      verlichting conform NEN 1010

Hal bergingen  betonvloer (gevlinderd)  niet nader afgewerkt  niet nader afgewerkt   elektra conform NEN 1010

     verlichting conform NEN 1010

Algemene  betonvloer (gevlinderd)  niet nader afgewerkt  niet nader afgewerkt  een aansluitpunt en afvoer een lichtpunt inclusief schakelaar

kast(en)     water/riolering t.b.v.

    uitstortbak inclusief tapkraan

    

Technische ruimte  betonvloer (gevlinderd)  niet nader afgewerkt  niet nader afgewerkt   een lichtpunt inclusief schakelaar

Galerij  betonvloer voorzien van antisliplaag schoonmetselwerk  niet nader afgewerkt   verlichting conform NEN 1010

Fietsenstalling  betonvloer (gevlinderd)  niet nader afgewerkt  niet nader afgewerkt  stalen fietsenrekken  verlichting conform NEN 1010

Stallingsruimte scootmobiel betonvloer (gevlinderd)  niet nader afgewerkt  niet nader afgewerkt  elektra conform NEN 1010

 

AFWERKSTAAT 
ALGEMENE RUIMTES
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In de onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt

RUIMTEN  AFWERKING RUWE BETONVLOER  AFWERKING WAND  AFWERKING PLAFONDS  SANITAIR ELEKTRA / GAS / VENTILATIE

Hal  cement/anhydrietvloer  behangklaar  structuur spuitwerk, wit   elektra volgens tekening

Meterkast  zandcement/anhydrietvloer  conform opgave nutsbedrijven  niet nader afgewerkt   een groepenkast met aardlekschakelaar

     een elektrameter (levering en montage  

     door nutsbedrijf)

     een gasmeter (levering en montage door  

     nutsbedrijf)

     een watermeter

Woonkamer  zandcement/anhydrietvloer  behangklaar  structuur spuitwerk, wit    elektra volgens tekening

Keuken  zandcement/anhydrietvloer  behangklaar  structuur spuitwerk, wit  warm en koud-waterleiding elektra volgens tekening

    afgedopt t.b.v. gootsteen een afzuigpunt mechanische ventilatie

    afvoer riolering afgedopt   een gasaansluiting t.b.v. kooktoestel

    t.b.v. gootsteen

     

Badkamer tegelvloer  wandtegels tot plafond  structuur spuitwerk, wit  standaard sanitair elektra volgens tekening

 afm. 30x60 cm grijs/antraciet mat wit, afm. 20x40cm   een afzuigpunt

Toilet  tegelvloer  wandtegels tot 1,20m hoog,  structuur spuitwerk, wit  standaard sanitair  elektra volgens tekening

 afm. 30x60 cm grijs/antraciet mat wit, afm. 20x40cm;   een afzuigpunt 

  boven de tegels structuur

  spuitwerk

Slaapkamer(s)  zandcement/anhydrietvloer  behangklaar  structuur spuitwerk, wit   elektra volgens tekening

C.V.- m.v.-  zandcement/anhydrietvloer  behangklaar  structuur spuitwerk, wit  afvoer en waterleiding  elektra volgens tekening

ruimte/berging     afgedopt t.b.v.  een wtw installatie

    wasmachine  een C.V. installatie

Onbenoemde  betonvloer (gevlinderd) behangklaar  structuur spuitwerk, wit    elektra volgens tekening 

ruimte (type G)      

Buitenberging  betonvloer (gevlinderd)  niet nader afgewerkt  niet nader afgewerkt   een enkele wandcontactdoos

     (opbouw en individueel aangesloten)

     een lichtpunt inclusief schakelaar

AFWERKSTAAT 
APPARTEMENTEN
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KEUKEN

KT KK

WOONKAMER/KEUKEN

36.8 m²

SLAAPKAMER 1

17.3 m²

BADKAMER

6.1 m²

SLAAPKAMER 2

7.2 m²

TOILET

1.2 m²

BERGING

6.6 m²

WM CV

WONINGTYPE A1

merk 6 merk 7 merk 7merk 9

m
erk 2

merk 11

merk 10

afschot 16 mm/m1

HAL

10.1 m²

10
0x

10
0 

m
m

H
W

A
afschot 16 mm/m1

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

P78

merk 8

merk 7 merk 7

GARAGE

17.6 m²

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type A1sp
29-04-2016

A1
SP

SLAAPKAMER 1

BADKAMER

SLAAPKAMER 2

WONINGTYPE A1s

KEUKEN

KTKK

WOONKAMER/KEUKEN

36.8 m²

SLAAPKAMER 1

17.3 m²

BADKAMER
6.1 m²

SLAAPKAMER 2
7.2 m²

TOILET

1.2 m²
BERGING

6.6 m²

WMCV

MV

merk 6merk 7

merk 10
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2

merk 11

HAL

10.1 m²

afschot 16 mm/m1
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W

A

afs
ch

ot 
16

 m
m/m

1

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

P77

merk 8

merk 7

GARAGE

17.6 m²

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type A1
29-04-2016

A1
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B B

SP

merk 6

KEUKEN

KT KK

WM
CV

WOONKAMER/KEUKEN

36.8 m²

SLAAPKAMER 1

17.3 m²

HAL

10.1 m²
BADKAMER

6.1 m²

SLAAPKAMER 2
7.2 m²

TOILET BERGING
6.4 m²

MV

merk 9

merk 10
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erk 2

merk 11

10
19
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WONINGTYPE B
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afschot 16 mm/m1
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afschot 16 mm/m1
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m
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A

afschot 16 mm/m1

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type Bsp
29-04-2016

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

merk 6

WINDSCHERM

KEUKEN

KTKK

WMCV

HAL

10.1 m² 6.1 m²

SLAAPKAMER 2

7.2 m²

TOILET

1.2 m²
BERGING

6.4 m²
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afschot 16 mm/m1

hekwerk 1000+vl.

60

WONINGTYPE Bsp

WOONKAMER/KEUKEN
36.8 m²

SLAAPKAMER 1

17.3 m²

BADKAMER

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type B
29-04-2016
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DC
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afschot 16 mm/m1
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WOONKAMER/KEUKEN
36.8 m²

WM

CV

70

BERGING
6.3 m²

SLAAPKAMER 1
17.3 m²

TOILET

HAL

10.3 m²

KEUKEN

KT KK

BADKAMER
6.1 m²

SLAAPKAMER 2
7.2 m²

WONINGTYPE C

MV

60

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

brancardlift
1000 kg

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type C
29-04-2016

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

brancardlift
1000 kg

merk 12 merk 13
merk 9 merk 6
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70 3000
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KT
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WOONKAMER/KEUKEN

32.5 m²

SLAAPKAMER

14.0 m²

HAL

9.4 m² BADKAMER
5.0 m²

BERGING
6.4 m²

TOILET

WONINGTYPE D

MV
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30 30

30 30

10
0x

10
0 

m
m

H
W

A

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type D
29-04-2016
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E
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brancardlift
1000 kg ka
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34

betontrap

17 optr: 174,7mm

17 aantr: 230,0mm

KT

KK

WM

CV

TOILET
1.3 m²

WOONKAMER

51.9 m²

OPTIE SLAAPKAMER
22.3 m²

BERGING
6.6 m²

BADKAMER
9.2 m²

KEUKEN

SLAAPKAMER 1
15.7 m²

OPTIE KEUKEN
13.6 m²

SLAAPKAMER 2

WONINGTYPE E

mv

afs
ch

ot 
16

 m
m/m

1

balustrade 1,0m

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

P2

merk 8

GARAGE

20.3 m²

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type E
29-04-2016
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m
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TOILET
1.3 m²

WOONKAMER
54.2 m²

OPTIE SLAAPKAMER
22.3 m²

BERGING
6.6 m²

BADKAMER
9.2 m²

KEUKEN

SLAAPKAMER 1
15.2 m²

OPTIE KEUKEN
12.3 m²

SLAAPKAMER 2

WONINGTYPE F

mv

KT

afschot 16 mm/m1

merk 15

merk 21

m
erk 27

afschot 16 mm/m1

100x100 mm
HWA

balustrade 1,0m

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

brandweerlift
1000 kg

brancardlift
1000 kg

merk 3

ka
st

17 aantr: 230,0mm17 aantr: 230,0mm

P2

merk 8

GARAGE

20.3 m²

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type F
29-04-2016
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G

WD

SLAAPKAMER 2
15.1 m²

SLAAPKAMER 1
10.0 m²
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4.3 m²

BADKAMER
7.7 m²

C
V

TOILET

betontrap

17 optr: 174,7mm

17 aantr: 230,0mm

ONBENOEMDE RUIMTEWOONKAMER/KEUKEN

39.0 m²

HAL
10.6 m²

30

WONINGTYPE G

mv

K
T

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

brancardlift
1000 kg

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type G
29-04-2016



3736
H

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

brandweerlift
1000 kg

brancardlift
1000 kg

70

KEUKEN

SLAAPKAMER 2
14.9 m²

SLAAPKAMER 1
15.1 m²

BADKAMER
7.9 m²

770

100x100 mm
HWAHWA

KT KK
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35.3 m²

KEUKEN
12.1 m²
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D

GANG
11.2 m²

BERGING
7.1 m²

TOILET

CV

ONBENOEMDE RUIMTE

8.8 m²
WOONKAMER/KEUKEN

39.0 m²

balustrade 1,2m

WONINGTYPE H

WONINGTYPE G

m
v

K
T

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type H
29-04-2016



3938
J

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

brancardlift
1000 kg

afschot 16 mm/m1
W

M
W

D

SLAAPKAMER 1

15.2 m²

BADKAMER
5.9 m²

SLAAPKAMER 2

10.5 m²

770

100x100 mm
HWA

K
K

KEUKENKEUKEN

WOONKAMER/KEUKEN

32.6 m²

HAL

14.4 m²

W
M

W
DBERGING

TOILET

C
V

70

BERGING

6.2 m²

WASM. RUIMTE

3.9 m²

WONINGTYPE J

mv

m
v

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type J
29-04-2016



4140
K

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

30

brancardlift
1000 kg

GARDEROBE

brandweerlift
1000 kg

30

30

Ø 75 mm
DBA

betontrap

17 optr: 174,7mm

17 aantr: 230,0mm

betontrap

17 optr: 174,7mm

17 aantr: 230,0mm

afschot 16 mm/m1

WOONKAMER/KEUKEN

54.5 m²

WD WM

HAL
10.6 m²

BERGING
4.3 m²

BADKAMER
7.7 m²

SLAAPKAMER 2

15.1 m²

SLAAPKAMER 1
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KK

60

betontrap

17 optr: 174,7mm

17 aantr: 230,0mm

WONINGTYPE K

mv

P2

merk 8

GARAGE

20.3 m²

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type K
29-04-2016



4342
L

Renvooi elektrische installatie
Bel drukker

Bel signaal

Optische Rookmelder

Aansluitpunt t.b.v. wandlichtpunt

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Bedrade aansluiting

Centraaldoos t.b.v. plafondlichtpunt

Loze leiding naar meterkast

Verdeelinrichting

Afkortingen

AfzuigkapAFZ
BoilerB
Centrale antenne inrichtingCAI
Centrale verwarmingCV
KoelkastKK
KooktoestelKT
MeterkastMK
Mechanische ventilatieMV
TelefoonTEL
ThermostaatTH

VideofoonVF
WasmachineWA
WasdrogerWD

Twee-voudig wandcontactdoos, vertikale montage

Wandcontactdoos

230V bedrade aansluiting

Videofoon 2-tonig

VaatwasserVW

K
K

K
T

brancardlift
1000 kg

SLAAPKAMER 1

21.4 m²

BADKAMER
11.4 m²

BERGING
9.4 m²

SLAAPKAMER 2

9.7 m²

GARDEROBE
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1

brandweerlift
1000 kg
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WONINGTYPE L

m
v

P2

merk 8

GARAGE

20.3 m²

Appartementen complex "Westpoint" te Vlaardingen
Verkoop tekening elektra type L
29-04-2016



CONTACT

De ontwikkelaar en aannemer van Buitengewoon 

West is Van Zanten Bouw Vlaardingen. De verkoop 

wordt verzorgd door Makelaardij Thuis.

Kijk ook op: 

www.buitengewoonwest.nl

VERKOOP

MAKELAARDIJ THUIS

Westhavenkade 14

3131 AB  Vlaardingen

010 474 37 71

info@makelaardij-thuis.nl

www.makelaardij-thuis.nl

ONTWIKKELING / BOUW

VAN ZANTEN VLAARDINGEN

Beugsloepweg 11

3130 AC  Vlaardingen

010 43 43 433

info@vanzantenbouw.nl

www.vanzantenbouw.nl


