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L’Entrepôt

Impressie van het Kopgebouw

Het Kopgebouw gezien vanaf de hoek Trambaan / Oud-Bonaventurasedijk.

Voor woord

Voorwoord
Toen ik de kans kreeg om het bedrijfsterrein van Aardappelhandel
G. Kruythoff & Zn. aan de Oud-Bonaventurasedijk te herontwikkelen tot
woningbouwlocatie, was ik meteen enthousiast. Als geboren en getogen
Strijenaar zit Strijen in mijn hart. De plek, zo dicht bij alle voorzieningen
en toch helemaal in het groen, is echt een parel in de Hoeksche Waard.
Wij zijn als team PROBAS blij en trots tegelijk dat we juist op deze unieke
locatie voor 23 huishoudens een nieuw thuis mogen bouwen en zo een
bescheiden steentje bijdragen aan het vergroten van het woningaanbod
in de Hoeksche Waard. L’Entrepôt wordt na De Striene en Le Garage het
derde appartementencomplex dat PROBAS in Strijen realiseert.
In deze brochure nemen we u graag mee in de wereld van L’Entrepôt,
dat door de architecten van Van den Berk | Tjonck Architects zo mooi is
ingepast in de bestaande bebouwing. De appartementen variëren niet
alleen in oppervlakte en prijsstelling, maar ook in beleving en uitzicht.
Zoekt u reuring? Of juist rust? In L’Entrepôt is de keuze aan u.

Bas Hooghwerff
PROBAS Ontwikkeling

L’Entrepôt
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01 Natuurlijk Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard leef je het gezonde leven, op je eigen tempo in alle
vrijheid, met ruimte om je heen en op een steenworp afstand van dynamische steden als Rotterdam en Dordrecht. Een eiland waar je veel leuke
dingen kunt doen. Je vindt er je favoriete koffietentje, mooie kledingzaken, sportverenigingen, goede restaurants en de beste scholen. Maar
dat niet alleen!
In de Hoeksche Waard is van alles te beleven. De landelijke en waterrijke
ligging van de Hoeksche Waard biedt zeer goede mogelijkheden voor
recreatie. Het is een gebied van rust en ruimte, van prachtige vergezichten en van gezelligheid en cultuur. Met kleine dorpjes met monumentale
pandjes en knusse terrassen, jachthavens en watersport, nieuwe natuur
en oude kreken. Een plek om onbekommerd te genieten!
Een indruk van alles wat er in de Hoeksche Waard te beleven valt? Kijk op
www.visithw.nl voor de beste tips.

visithw.nl
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Ontdek de schoonheid
van de Hoeksche Waard

02 Strien, graag gezien
Het dorp Strijen beschikt over faciliteiten als een overdekt zwembad,
sporthal, bibliotheek, jeugdsoos, centrum voor Integrale Zorgverlening,
biedt golf-faciliteiten en sportclubs. Dynamische steden als Dordrecht en
Rotterdam zijn met de auto binnen 20 minuten bereikbaar.
Als oudste dorp van de Hoeksche Waard is Strijen rijkelijk voorzien van
de meest uiteenlopende monumenten. Denk aan diverse woningen aan
de Kerkstraat, boerderijen en bunkers in de Mariapolder. Elf van deze
monumenten hebben inmiddels het predicaat ‘Rijksmonument’, zoals de
Grote of Sint Lambertuskerk.

»

Strijen was tijdens de Middeleeuwen een welvarende gemeenschap.
Dit blijkt vooral uit de diverse opgravingen. Het grootste deel van de
archeologische vondsten worden permanent tentoongesteld in het
museum Het Land van Stryen aan de Kerkstraat. Het museum is gevestigd

De Grote of Sint Lambertuskerk is een Rijksmonument.
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Museum Het Land van Stryen. »

in een voormalige dorpssmederij met een aangebouwde woning aan de
achterkant. Voor groepen van min. 10 personen organiseert het museum
rondleidingen door het museum en de Lambertuskerk, eventueel met een
dorps rondwandeling.
Strijenaren zijn trots op hun dorp, dat ook wel 'Strien' genoemd wordt.
De ondernemersvereniging is erg actief en verrast regelmatig met acties
en evenementen, zoals de Herfstmarkt in september, die elk jaar veel
bezoekers trekt.

»

‘De Kaai’ is recent omgetoverd tot Huiskamer van Strijen. Het is de
centrale plek in het dorp waar de haven en de winkelstraten Kerkstraat en Boompjestraat samenkomen. Hierdoor is een prettigere sfeer
ontstaan voor winkelend publiek en mensen die een terrasje willen
pakken.

Op en rond de Haven vind je diverse terrassen.

« Het centrum van Strijen biedt een fijne mix van unieke,
kleine winkels en bekende ketens.
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L’Entrepôt

Impressie van het Middengebouw

Het Middengebouw gezien vanaf de achterzijde van het complex.

Ontwikkelaar en aannemer Bas Hooghwerff:

“Mensen een mooie woonplek bieden,
daar gaat mijn hart sneller van kloppen.”

Bas Hooghwerff is projectontwikkelaar in hart
en nieren en directielid van Aannemingsbedrijf
P. & G. Hooghwerff in Strijen. Zijn hart gaat
sneller kloppen als hij een pareltje van een
woonlocatie ontdekt wanneer hij over ons
mooie eiland toert. Woont zelf in een appartement in Strijen en wil daar nooit meer weg.
"Alweer zo'n vier jaar geleden benaderde vriend
Gerrit Kruythoff mij. Hij wilde te zijner tijd stoppen met de aardappelhandel. Of ik soms belangstelling had voor de locatie? Ik was meteen
enthousiast. De plek, zo dicht bij alle voorzieningen en toch helemaal in het groen, is echt
een parel in de Hoeksche Waard. Als geboren en
getogen Strijenaar vind ik het extra leuk om in
Strijen te ontwikkelen.
In welk appartement van L’Entrepôt ik zelf wel
zou willen wonen? De combi van rustig wonen
met veel privacy en wat reuring buiten, vind
ik een fijne leefomgeving. Die vind je in het
Kopgebouw van L’Entrepôt. Uitkijkend op de
Trambaan valt er altijd wat te zien, terwijl er
niemand bij je naar binnen kijkt. Maar alle

Ik ben trots en blij dat we met de
bouw van L’Entrepôt een bescheiden
steentje kunnen bijdragen aan het
interview
vergroten van
hetProbas
woningaanbod in
de Hoeksche Waard.

appartementen hebben zo hun charme. Zelf
woon ik sinds 2017 in een appartement dat
door ons bedrijf gebouwd is. Het is daar heerlijk
wonen. Als we een weekend erop uit willen of op
vakantie gaan, hoeven we alleen de deur achter
ons dicht te trekken en we zijn weg. Niemand die
voor de tuin hoeft te zorgen. Dat geeft heel veel
vrijheid.
Waar de kopers straks het meest blij mee zijn?
Met de locatie! Alles ligt op een steenworp
afstand. Voorzieningen, natuur, openbaar
vervoer. Je kunt veilig parkeren op eigen terrein.
Veel mensen die interesse hebben in een appartement, vinden het moeilijk om de stap te zetten
en aarzelen soms een aantal jaren. Ben ik er al
aan toe om in een appartement te wonen? Ga
ik de tuin niet missen? Mijn tip is: wacht niet
te lang om de stap te zetten. Verhuizen heeft
veel impact en als je ouder wordt, trek je dat op
een gegeven moment niet meer. Dan kun je niet
anders dan wonen in een veel te groot huis, met
meestal ook teveel spullen."

 www.hooghwerff.nl
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03 Unieke locatie

Op de prachtige plek waar nu nog het aardappelpakhuis van Aardappelhandel G. Kruythoff & Zn staat, aan de Oud-Bonaventurasedijk 26 te
Strijen, komen straks 23 duurzame appartementen.
Laat de auto maar staan, want u wandelt hier overal binnen 5 minuutjes
naar toe. Naar de winkels, de terrasjes en de weekmarkt. Maar ook naar
de mooie natuurgebieden van Strijen waar het heerlijk struinen is. Verder
weg? De bus stopt op 400 meter van uw appartement.
De nieuwe sportschool waar u kunt werken aan uw vitaliteit, ligt hier
letterlijk 'aan de overkant'. In de directe omgeving bevinden zich ook het
medisch centrum met apotheek, het overdekte zwembad, de bibliotheek,
het gezellige dorpshuis en de sportvelden. Een balletje slaan kan dichtbij
huis, op de greens van de Strijense Golfclub aan de Trambaan.
L’Entrepôt ligt helemaal omzoomd in een groene zoom met parkeergelegenheid op eigen terrein. Vanuit het Kopgebouw heeft u een fraai uitzicht
over de Trambaan en de Oud-Bonaventurasedijk, vanuit het Staartgebouw
kijkt u uit over het weidse landschap.

L'Entrepôt is omzoomd door groen. »
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In de directe omgeving zijn volop mogelijkheden tot wandelen en
genieten van de frisse buitenlucht. Een rondje met de hond over het
schelpenpad rond de Keen of bijzondere vogels spotten in het Oudeland
van Strijen. Vanuit uw appartement loopt u zo naar de natuurijsbaan van
de Strijense IJsclub die traditiegetrouw begin december onder water
wordt gezet en opengaat als er voldoende dik ijs ligt.
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Wie graag fietst of wandelt, komt in Strijen en Strijensas volop aan zijn
trekken. In de Oeverlanden Hollands Diep bij Strijensas bijvoorbeeld. Net
als zijn grote broer de Biesbosch, is het een zoetwatergetijdegebied. Hier
vindt u ongerepte natuur, met verruigde rietlanden, open water, geulen
en kreken, buitendijkse natuur en wilgenbossen. En met eb en vloed dus,
wat zeldzaam is op zoet water. Met een beetje geluk spot u er de lepelaar
of ziet u een bever. Er zijn goede wandelpaden, maar in een groot deel
van het gebied kun je ook buiten de paden struinen. Het fietspad langs de
Buitendijk maakt onderdeel uit van het fietsroutenetwerk in de Hoekse
Waard.
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« L’Entrepôt op de kaart. Waarbij het gearceerde
deel het centrum van Strijen is.
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Architect Mark van den Berk:

“Onze inspiratie halen we uit de omgeving.”
Wonen gaat om een plek die
saborP weivretni
functioneel is. Veel architecten
vergeten dat.
Mark van den Berk is architect en mede-oprichter van Van den Berk | Tjonck Architects. Dit
Bredase architectenbureau haalt de inspiratie
uit de omgeving. Mark vindt het kunstzinnige
en conceptueel ontwerpen het leukste aan zijn
vak. Leeft in zijn vrije tijd verrassend bescheiden
in een huurhuis. En dat is prima voor hem. Het
stelt hem in staat om regelmatig de deur achter
zich dicht trekken om te doen wat hij het liefste
doet: nieuwe inspiratie opdoen door te reizen.
"L’Entrepôt is na De Striene en Le Garage
alweer het derde appartementencomplex in
Strijen naar een ontwerp van Van den Berk |
Tjonck Architects. Wij zijn inmiddels helemaal
thuis in de Hoeksche Waard. Wat een prachtig
eiland om te wonen!
Waar we ons door hebben laten inspireren bij
het ontwerp voor L’Entrepôt? Door de situatie
en de omgeving. We wilden iets bijzonders
ontwerpen. Hebben bewust gekozen voor wat
meer traditionele materialen. Zo konden we
aansluiten bij karakteristieke elementen. Het
gebouw ligt dicht tegen de entree van Strijen
aan en staat op een heel markante plek. Daardoor kregen we al snel het idee dat L’Entrepôt
een baken moest worden.

16

 www.vandenberktjonckarchitects.nl

Het gebouw heeft een driedeling. Het Kopgebouw heeft een sterke uitstraling door de
mansarde kapvorm op dat gebouw. Die kapvorm
is geïnspireerd op de verschillende kapvormen
van de bebouwing aan de Oud-Bonaventurasedijk. Het Middengebouw kenmerkt zich door
de grote eenvoud, als antwoord op de rijtjeswoningen ertegenover. Het Staartgebouw is
weer familie van het Kopgebouw. We willen
hiermee bereiken dat het gebouw zich echt
opent, naar het landschap toe.
De 23 appartementen variëren van ca. 65 m²
tot ca. 224 m² BVO en kijken uit over de OudBonaventurasedijk en levendige Trambaan, of
het rustgevende groene weidelandschap.
Mijn tip voor toekomstige kopers? Veel mensen
bekijken de koop van een appartement vanuit
de binnenkant. Hoeveel slaapkamers zijn er,
wat is het woonoppervlak? Soms is het handig
om niet alleen naar het functionele, maar ook
naar het ruimtelijke te kijken. De ervaring die je
er kan hebben. Wat wordt het uitzicht? Dan kan
het zomaar zijn dat je in een kleiner appartement met een groots uitzicht meer woonplezier
ervaart, dan in groter appartement."

Situatie & Gevelaanzichten
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L’Entrepôt

Situatie & Gevelaanzichten

Op de volgende pagina's treft u tekeningen aan van de bouwkundige situatie en de gevelaanzichten van het Kopgebouw,
Middengebouw en Staartgebouw.
De bijgevoegde 3D-impressies per deel van het gebouw, geven u
daarnaast een goed beeld van de uitstraling van het complex in
haar omgeving.

Via de Oud-Bonaventurasedijk heeft u toegang tot de binnenplaats
van L'Entrepôt.

17

18

L’Entrepôt

Situatie
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Gevelaanzicht Trambaan

L’Entrepôt

HET KOPGEBOUW
HET MIDDENGEBOUW

HET STAARTGEBOUW



» Gevelaanzicht vanaf de Trambaan

el wonen met vrij uitzicht en
Groen en comfortab

toch dicht bij alle faciliteiten.
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L’Entrepôt

Gevelaanzicht achterzijde

HET KOPGEBOUW

HET STAARTGEBOUW
HET MIDDENGEBOUW

» Gevelaanzicht vanaf binnenterrein



Aan de binnenzijde van het complex vindt u naast parkeergelegenheid ook een prachtig aangelegde ‘groene zone’ en de toegang tot
het Kop-, Midden- en Staartgebouw.








» Gevelaanzicht vanaf Oud-Bonaventurasedijk




Gevelaanzicht Kopgebouw

L’Entrepôt

» Gevelaanzicht zij/achter-Kopgebouw




Wonen in het Kopgebouw betekent ruimte, licht en vrij uitzicht. Alle appartementen bevinden zich op een hoek met ruim terras.

21

22

L’Entrepôt

Gevelaanzicht Staartgebouw



» Gevelaanzicht vanaf wandelpad



artgebouw zijn uniek
De appartementen in het Sta
al wooncomfort.
in hun soort en bieden optima

» Gevelaanzicht achter-Staartgebouw



Grote ramen zorgen voor een
zee aan daglicht in de
appartementen en op het bal
kon is het optimaal
genieten van zomerse dagen.

Plattegronden
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L’Entrepôt

Plattegronden

Ieder deel van het complex heeft zijn eigen karakter wat
zich uit in 23 unieke appartementen. Op de volgende
pagina's kunt u aan de hand van de plattegronden
zien waar in het complex uw droomappartement zich
bevindt. Vervolgens kunt u vanaf pagina 27 sfeer proeven
en meer zien en lezen over de kenmerken van ieder type
appartement in L'Entrepôt.

Het Middengebouw gezien vanaf de Trambaan.

23

24

L’Entrepôt

Plattegronden bouwnummers per verdieping

Op deze pagina kunt u per verdieping zien welke Typenummers zich waar in het complex bevinden en welk
bouwnummer het appartement heeft.
Dit bouwnummer geldt voor zowel het appartement
als de bijbehorende berging op de begane grond. Bij de
berging is alleen het cijfer van het bouwnummer weergegeven (zonder BNR).

» Tweede verdieping van L’Entrepôt

C2-7
BNR20

A2-5
B2-5

BNR14

A2-4

BNR15

B2-6
BNR16

B2-7
BNR17

C2-6

B2-8
BNR18

BNR19

BNR13

» Begane grond van L’Entrepôt
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» Derde verdieping van L’Entrepôt

C2-7
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» Eerste verdieping van L’Entrepôt

» Vierde verdieping van L’Entrepôt

C1-5
A1-3

BNR12
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BNR11

A1-2
BNR04

BNR06
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BNR08

BNR09
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C1-4
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BNR23

A4-8

Plattegronden appartementen per verdieping

» Tweede verdieping van L’Entrepôt

» Begane grond van L’Entrepôt



» Derde verdieping van L’Entrepôt

» Eerste verdieping van L’Entrepôt


» Vierde verdieping van L’Entrepôt



L’Entrepôt

25

26

L’Entrepôt

Appartementen

Tour de L'Entrepôt
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L’Entrepôt

Proef de sfeer

We nemen u in deze brochure graag mee op een Tour de L’Entrepôt. Pak
de plattegrond erbij en reis in gedachten met ons mee naar uw mogelijke
toekomstige woonplek.
L’Entrepôt bestaat uit drie aanééngesloten delen. Het Kopgebouw
bevat acht Type A-appartementen verdeeld over vijf bouwlagen, Het
Middengebouw bevat acht Type B-appartementen verdeeld over twee
bouwlagen en het Staartgebouw bevat zeven Type C-appartementen
verdeeld over drie bouwlagen. Elk appartement beschikt over een aparte
berging op begane grondniveau.
Droom weg bij de impressies van binnen en van buiten en bepaal aan de
hand van de kenmerken van de 23 appartementen welk appartement het
best aan uw woonwensen voldoet. Vergeet daarbij vooral niet het uitzicht
mee te laten wegen, dat per type appartement verschilt.
Bladerend door deze brochure laten de plattegronden van de afzonderlijke appartementen zien wat de onderlinge verschillen zijn. De
interieurtekeningen en artist impressions geven vervolgens een
inspirerend beeld van hoe het interieur van een appartement eruit zou
kunnen zien.
Ziet u zich er al wonen?

Bien sûr!

Hier kijkt u naar L' Entrepôt vanaf het Kopgebouw.
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L’Entrepôt

Dit mag u van L'Entrepôt verwachten

DE APPARTEMENTEN
Een vide. Verblijfsruimtes over twee verdiepingen. Een balkon van meer dan 20 meter lang. Elk appartement in L’Entrepôt heeft
wel iets unieks. Op de volgende pagina’s nemen we u graag mee in de sfeer van L’Entrepôt, met plattegronden, impressies en
kenmerken van de 23 appartementen. Bij elke plattegrond staat aangegeven waar het appartement gesitueerd is in het gebouw.
In de beschrijvingen treft u de afkorting BVO aan. De BVO is de vloeroppervlakte inclusief alles gemeten op vloerniveau, dus
inclusief gevels, dragende wanden, vides etc. Een woningscheidende muur (muur tussen twee appartementen) telt voor de helft
mee bij het berekenen van de BVO.

VEILIG PARKEREN

EXTRA BERGING

De overige parkeervakken op eigen terrein zijn voor vrij gebruik
en voor bezoekers.

TWEE LIFTEN EN VIDEOFOON

In het middengebouw, onder de appartementen, komt een
afsluitbare stallingsgarage met privé parkeergelegenheid voor
19 voertuigen. Daarnaast komen er op het binnenterrein nog 7
privé parkeervakken onder een carport, voor bewoners van het
complex.

BINNENBERGING

Alle appartementen beschikken over een binnenberging waarin
de opstelplaats is voorzien van:
- de binnen-unit van de warmtepompinstallatie
- de unit van de mechanische ventilatie (WTW-installatie)
- de verdeler van de vloerverwarming
- de opstelplaats voor wasmachine en wasdroger
De posities van deze opstellingen zijn indicatief en kunnen
in de praktijk afwijken, hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.

Op de begane grond, in zowel het Kopgebouw als Staartgebouw,
bevinden zich de bergingen. Elk appartement beschikt over
zo’n berging, waar u eenvoudig uw kinderwagen, fiets, e-bike of
scootmobiel kunt stallen. De nummering op de situatietekening
correspondeert met het appartementnummer.

De appartementen op de verdiepingen zijn bereikbaar middels
de liften, in elke centrale entree is één lift. Voor uw veiligheid is
elk appartement voorzien van een videofoon-installatie waarmee de centrale entree-deur kan worden geopend.

ONDERHOUDSVRIJ

Alle appartementen zijn voorzien van onderhoudsarme
aluminium buitenkozijnen. De stalen binnenkozijnen zijn
uitgevoerd met bovenlicht en voorzien van dichte opdekdeuren.
Een glasdeur scheidt de woonkamer van de hal. Afwijkingen
hierin zijn per appartement aangegeven.

AFWERKING WANDEN EN PLAFONDS

De niet-dragende wanden tussen de ruimten binnen het appartement worden uitgevoerd als lichte scheidingswand.
Betonplafonds worden voorzien van spuitwerk en daar waar
houten dakelementen worden toegepast, wordt de binnenzijde
afgewerkt met gipsplaten, voorzien van spuitwerk.

Wat L’Entrepôt zo aantrekkelijk én uniek maakt

BADKAMER EN TOILET

INSTALLATIE EN VENTILATIE

KEUKEN

Op het dak van het middengebouw en staartgebouw worden PV
panelen geplaatst. Het gehele complex is gasloos en wordt als
Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) uitgevoerd.

De wanden in de “natte” ruimten zijn voorzien van wandtegels
(badkamer tot plafond en toilet tot 1.40+ vloerpeil) en de vloer
is voorzien van vloertegels. Het sanitair in het toilet bestaat
uit een wandcloset en fonteinbakje met kraan. In de badkamer
bestaat het sanitair uit een wandcloset, wastafel, douchehoek
met vloergoot en thermostaatkraan met glijstang-set. Indien
nodig wordt een elektrische radiator geplaatst.

In de appartementen is geen keuken opgenomen. Wel zijn de
aansluitpunten voor een standaard keuken opgenomen. Er is
door Image keukens te Oud-Beijerland een optionele projectkeuken samengesteld.
Deze keukenleverancier kan voor u de totale keukeninrichting
verzorgen inclusief eventuele wandafwerking boven het
aanrechtblad. Tevens zal deze keukenleverancier de levering
en de montage van de keukeninrichting coördineren. De aansluitpunten voor de standaard keukenopstelling zijn opgenomen. Indien u een keuken bij deze keukenleverancier bestelt,
worden de standaard aansluitingen binnen de keukenzone
kosteloos geplaatst indien dit binnen de door P. & G. Hooghwerff gestelde termijn plaatsvindt.

GASLOOS

Het appartement is uiteraard gasloos en wordt uitgerust met
een individuele lucht-water warmtepompinstallatie, bestaande
uit een binnen- en buitendeel. Het binnendeel komt in de
berging in het appartement, het buitendeel wordt op het betondak van het middengebouw geplaatst. Warmteopwekking
(verwarming en tapwater) vindt plaats door de luchtwaterwarmtepomp met boiler.

De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming/vloerkoeling. Ventilatie van het appartement vindt plaats middels
mechanische WTW (warmte terugwin) installatie, met luchtafvoer in keuken, badkamer en toilet en luchttoevoer in de
woonkamer en slaapkamer(s). Niet voorzien zijn afzuigkappen
in de keuken. De elektrische installatie binnen het appartement
wordt uitgevoerd conform NEN 1010.

BIODIVERSITEIT

Ook aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie is gedacht
rondom L’Entrepôt. Op het binnenterrein, dat eigendom blijft
van de Vereniging van Eigenaren (VvE), worden de parkeerplaatsen afgewisseld met groen, bestaande uit siergrassen,
gazon, bomen en een ecologische wadi, conform beplantingsadvies.
Aan de zijde van de Trambaan, waar nu nog een houtopstand
aanwezig is, wordt op gemeentegrond een functioneel beplantingsvak gerealiseerd met vaste planten en siergrassen. De zes
bestaande Esdoorns aan de Trambaan blijven gehandhaafd.

L’Entrepôt
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Het Kopgebouw gezien vanaf de Trambaan.
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Het Kopgebouw

Het Kopgebouw

L’Entrepôt

APPARTEMENTEN TYPE A

Het Kopgebouw is gesitueerd op de hoek van de Oud-Bonaventurasedijk/Trambaan.
Hier komen acht Type A-appartementen verdeeld over vijf bouwlagen. De appartementen
in dit gedeelte van het appartementencomplex variëren van 104 m2 BVO tot maar liefst
224 m2 BVO.
Alle appartementen zijn hoekappartementen. Door de grote raampartijen in beide
gevels ontstaat een prachtige lichtinval en hebt u een fraai uitzicht op de Trambaan en
Oud-Bonaventurasedijk. Ze hebben een groot balkon aan twee gevels. U loopt als het
ware langs uw appartement. Hier vindt u altijd wel een plekje in de zon om te genieten
van wat er om u heen gebeurt!
Wonen in het Kopgebouw betekent ruimte, licht en vrij uitzicht. Ontdek alle Type
A-appartementen op de volgende pagina’s.

Hier kijkt u naar het Kopgebouw, gezien vanaf de Oud-Bonaventurasedijk.
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BEGANE GROND | TYPE A0-1, BOUWNUMMER 1
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Type A0-1 INRICHTINGSVOORSTEL

L’Entrepôt

BOUWNUMMER 1 // APPARTEMENT A0-1
ca. 115 m² BVO

Wilt u wel gelijkvloers wonen, maar houdt u ook van een tuin? Dan is
dit appartement op de begane grond echt iets voor u. Het beschikt
over een riante aangrenzende buitenruimte met uitzicht op de
Oud-Bonaventurasedijk. U loopt zo vanuit uw woonkamer via de
schuifpui uw terras op. Hier is ruimte genoeg om samen met
familie en vrienden te genieten van buiten.

Kenmerken bouwnummer 1

• Ruim wonen op de begane grond in het Kopgebouw
• Aan woonkamer grenzend terras van ca. 32 m2 op het noordwesten bereikbaar middels schuifpui
• Vanuit uw woonkamer uitzicht op de Oud-Bonaventurasedijk
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 115 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement toegangsdeur in de ruime hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Twee slaapkamers
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties
en ruimte voor wasmachine en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en
2e toilet
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)

Appartement A0-1
De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom,
evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten
aan worden ontleend.
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» eerste verdieping

1e verdieping | Type A1-2, BOUWNUMMER 4

» positie in L’Entrepôt

Type A1-2, INRICHTINGSVOORSTEL

L’Entrepôt

Bouwnummer 4 // Appartement A1-2
ca. 111 m² BVO

Op de hoek gelegen ruim appartement in het Kopgebouw. Vanaf uw
balkon en de grote glaspuien in uw woonkamer hebt u een mooi uitzicht
over de Oud-Bonaventurasedijk, waar altijd wat te zien is. Bijzonder is de
afmeting van het balkon: ruim 20 meter lang, hoe riant is dat?

Kenmerken bouwnummer 4

• Ruim wonen op de 1e verdieping in het Kopgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 111 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement toegangsdeur in
de ruime hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Twee slaapkamers
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte
voor wasmachine en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 28 m2 op het westen en
noord-westen, bereikbaar middels schuifpui zowel vanuit de
woonkamer als vanuit de slaapkamers
• Vrij uitzicht vanuit uw woonkamer door de grote glaspuien
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)
De getoonde impressie is van Type A2-4. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en
3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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1e verdieping | Type A1-3, BOUWNUMMER 5
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Type A1-3, INRICHTINGSVOORSTEL

L’Entrepôt

Bouwnummer 5 // Appartement A1-3
ca. 113 m² BVO

Op de hoek gelegen ruim appartement met een fraai uitzicht vanaf
de erker over de Oud-Bonaventurasedijk richting het oosten. Vanaf het
balkon kijkt u op de aan de overkant van de dijk liggende vijver. Houdt u
van vissen? Loop de dijk over, gooi die hengel maar uit en geniet!

Kenmerken bouwnummer 5

• Ruim wonen op de 1e verdieping in het Kopgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 113 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement toegangsdeur in
de ruime hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Erker aan woonkamer van waaruit 3-zijdig vrij uitzicht over
Oud-Bonaventurasedijk
• Twee slaapkamers
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte
voor wasmachine en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 8 m2 op het noordwesten
bereikbaar middels schuifpui
• Vrij uitzicht vanuit uw woonkamer over de Trambaan
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)
De getoonde impressie is van Type A2-4. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden
en 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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» tweede verdieping

2e verdieping | Type A2-4, BOUWNUMMER 13

» positie in L’Entrepôt

Type A2-4 INRICHTINGSVOORSTEL

L’Entrepôt

Bouwnummer 13 // Appartement A2-4
ca. 115 m² BVO

Dit appartement bevindt zich op de hoek van de Trambaan met de
Oud-Bonaventurasedijk, op de 2e verdieping. Hoe hoger we komen, wordt
het uitzicht steeds fraaier. Op deze plek is altijd wat te zien. Dit unieke
appartement heeft een erker, een balkon en twee slaapkamers.

Kenmerken bouwnummer 13

• Ruim wonen op de 2e verdieping in het Kopgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 115 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement toegangsdeur in
de ruime hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Erker aan woonkamer van waaruit 3-zijdig vrij uitzicht over
Oud-Bonaventurasedijk
• Twee slaapkamers
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte
voor wasmachine en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 23 m2 op het westen 		
bereikbaar middels schuifpui
• Vrij uitzicht vanuit uw woonkamer over de Trambaan
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)
De getoonde impressie is van Type A2-4. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met de
grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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3D-impressie van Type A2-4.

L’Entrepôt



2e verdieping | Type A2-5, BOUWNUMMER 14
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Type A2-5, INRICHTINGSVOORSTEL

L’Entrepôt

Bouwnummer 14 // Appartement A2-5
ca. 110 m² BVO

Op de 2e verdieping gelegen appartement met groot balkon op de hoek,
met uitzicht over de Oud-Bonaventurasedijk.

Kenmerken bouwnummer 14

• Comfortabel wonen de 2e verdieping in het Kopgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 110 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement toegangsdeur in
de ruime hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Twee slaapkamers
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte
voor wasmachine en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 17 m2 op het noordoosten
bereikbaar middels schuifpui
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)

De getoonde impressie is van Type A2-5. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden zen 3D-impressies zijn met de
grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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» derde verdieping

3e verdieping | Type A3-6, BOUWNUMMER 21

» positie in L’Entrepôt

Type A3-6 INRICHTINGSVOORSTEL

L’Entrepôt

Bouwnummer 21 // Appartement A3-6
ca. 104 m² BVO

Hoe hoger we komen, hoe fraaier het uitzicht. Op de 3e verdieping
gelegen ruim hoekappartement met een bijzonder uitzicht. Dit
appartement heeft een uitzonderlijk groot balkon, over de volledige
breedte en lengte van uw appartement. Vanuit uw woonkamer
kijkt u op zowel de Oud-Bonaventurasedijk als de Trambaan.
En daar is altijd wat te zien.

Kenmerken bouwnummer 21

Appartement A3-6

De getoonde impressie geeft de positie van Type A3-6 in het Kopgebouw weer. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het
appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

• Comfortabel wonen op de 3e verdieping in het Kopgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 104 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement toegangsdeur in de ruime hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Slaapkamer
• Slaapkamer/werkkamer/logeerkamer
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en
ruimte voor wasmachine en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e
toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 28 m2 op het
westen, bereikbaar middels schuifpui
• Uniek/vrij uitzicht vanuit uw woonkamer over de Trambaan
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)
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3e verdieping | Type A3-7, BOUWNUMMER 22
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3e verdieping | Type A3-7, INRICHTINGSVOORSTEL

L’Entrepôt

Bouwnummer 22 // Appartement A3-7
ca. 110 m² BVO

Dit ruime appartement is gesitueerd op de 3e verdieping en
kenmerkt zich door zeven ramen in de iets hellende dakvlak. Hier valt
altijd wat te zien, want u kijkt uit op de bezoekers die via Trambaan
Strijen binnenrijden. Vanaf uw balkon hebt u ook een mooi uitzicht over
de grote vijver aan de overkant van de dijk. Wordt er vandaag nog wat
gevangen?

Appartement A3-7

Kenmerken bouwnummer 22

• Ruim wonen op de 3e verdieping in het Kopgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 110 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement toegangsdeur in
de ruime hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Twee slaapkamers
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte
voor wasmachine en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 9 m2 op het noordoosten,
bereikbaar middels schuifpui
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)

De getoonde impressie geeft de positie van Type A3-7 in het Kopgebouw weer. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De
plattegronden en 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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4e verdieping | Type A4-8, BOUWNUMMER 23

L’Entrepôt

4e verdieping | Penthouse, BOUWNUMMER 23

Bouwnummer 23 // Penthouse A4-8
ca. 224 m² BVO

» positie in L’Entrepôt











 


































 





 













» vierde verdieping




51

52

L’Entrepôt

4e verdieping | Type A4-8, INRICHTINGSVOORSTEL

De getoonde impressie is van Type A4-8. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

4e verdieping | Penthouse, INRICHTINGSVOORSTEL

L’Entrepôt

Bouwnummer 23 // Penthouse A4-8
ca. 224 m² BVO
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A 4-8

En dan last but not least: het penthouse van het Kopgebouw. Als enige woont u op de
4e verdieping. Stap in de lift, draai de sleutelschakelaar om en stap enkele seconden later
uit in uw eigen appartement. Een eigen toegang vanuit de lift, hoe bijzonder is dat? En
dan het appartement zelf. Dat is zeer ruim opgezet met een luxe badkamer. Het balkon is
net zo riant als het penthouse zelf. Ook hier geldt: wát een fantastisch uitzicht om van
te genieten. Daar raak je nooit op uitgekeken.

• Exclusief wonen op de 4e verdieping in het Kopgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van maar liefst 224 m² BVO
• De liftinstallatie komt in uw eigen hal uit middels de
Penthouse-ontsluiting (niet door andere bewoners
middels de lift bereikbaar). Vanuit uw appartement kunt u
zelf de lift bedienen om bezoekers te ontvangen
• Vanuit uw eigen afgesloten ontvangsthal komt u in de ruime
hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Twee riante slaapkamers
• Praktische inpandige ruime berging met elektrische installaties en ruimte voor wasmachine en droger
• Separate bijkeukenkast
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e
toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 35 m2 op het
westen bereikbaar middels schuifpui
• Fantastisch uitzicht vanuit uw woonkamer over de Trambaan
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)
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Impressie van het penthouse, Type A4-8

Het penthouse heeft een groot terras met prachtig uitzicht.

Wooncoach Gradus van Leeuwen:

“Onze rol is als intermediair eerlijk
advies te geven aan de kopers.”
Gradus van Leeuwen is wooncoach bij Het
Woonlab, het adviescentrum dat kopers van
L’Entrepôt ontzorgt bij het maken van keuzes
voor hun toekomstige appartement. Gradus
woont al jaren in de Hoeksche Waard en is
recent verhuisd naar 'de mooiste dijk van het
hele eiland'.

Wat er zo bijzonder is aan Het Woonlab? We
merken dat kopers makkelijker keuzes kunnen
maken omdat alles in één showroom te zien
is. Bij ons kunt u bij wijze van spreken met een
projecttegel van de nieuwe badkamervloer naar
een door uzelf gekozen bad lopen, om te kijken
of de kleuren een goede match zijn.

‘Wat een wooncoach doet? Wij ontzorgen de
kopers bij het maken van koperskeuzes. Iedere
koper van L’Entrepôt krijgt een gesprek van dik
twee uur in Het Woonlab. Dan leg ik het proces
uit en laat ik zien wat men in de basis heeft
gekocht. We werken altijd op afspraak, zodat we
alle aandacht aan de kopers kunnen geven.

Verder bieden we ondersteuning bij het bewaken van deadlines voor koperskeuzes en geven
we advies over de te kiezen materialen. We
werken met ‘Volg je Woning’. Kopers krijgen
automatisch een melding per mail als er nieuws
te melden is of er een deadline aan zit te
komen en worden zo nooit verrast. Ook is in
een persoonlijk dossier altijd het overzicht
terug te vinden van alle gemaakte keuzes.
Online, 24/7 en altijd actueel. Dat geeft rust en
inzicht.

Onze rol is als intermediair een eerlijk advies
te geven. We zijn er niet op uit om kopers te
verleiden om bijvoorbeeld duurder sanitair of
tegels uit te kiezen dan de standaard specificaties van het project. We willen juist informeren over wat u al gekocht hebt. Wenst u wat
anders, dan biedt Het Woonlab volop inspiratie.
In deze showroom vindt u legio materialen voor
ieder budget. Niet alleen de standaard projectmaterialen van L’Entrepôt, maar ook sanitair,
tegels, vloeren, badkamers en méér, van
toonaangevende merken.

We merken dat kopers in Het
Woonlab makkelijker keuzes
kunnen maken, omdat alles in
één showroom te zien is.

Mijn tip voor de kopers? Bereid u goed voor.
Maak vooraf een Plus-en-Min-lijstje voor als
u keuzes moet maken. En dan bedoel ik niet
de keuze waar de bank straks komt te staan.
Maar stel uzelf bijvoorbeeld de vraag: "Is het
budget dat we voor de keuken, badkamer en
afwerking van de vloeren hebben gereserveerd,
wel realistisch?"
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3D-impressie van het Middengebouw.
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Het Middengebouw

Het Middengebouw

L’Entrepôt

APPARTEMENTEN TYPE B

Het Middengebouw, de naam zegt het al, ligt tussen het Kopgebouw en Staartgebouw
in en loopt parallel aan de Trambaan. Hier komen acht Type B-appartementen, in twee
lagen, boven de afsluitbare stallingsgarage. Deze ruime appartementen zijn identiek qua
indeling en hebben een bruto woonoppervlak van ca. 101 m2.
De kamerbrede pui zorgt voor veel lichtinval. Het grote balkon, dat bij bijna alle appartementen net zo breed is als de woonkamer, is gericht op het zuidwesten.
Wonen in het Middengebouw is op elk moment van de dag genieten. Ontdek alle type
B-appartementen op de volgende pagina’s.

Hier kijkt u naar het Middengebouw, gesitueerd aan de Trambaan.
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» tweede verdieping







      



















 







































 





 




 










































   





















1e/2e verdieping
| Type B1-1 & B2-5, BOUWNUMMER 6 & 15
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Type B1-1 & B2-5, INRICHTINGSVOORSTEL
galeri j

Bouwnummer 6 & 15 // Appartement B1-1 & B2-5
ca. 101 m² BVO

hal

slaapkamer

slaapkamer
wtw

mk
vv
wp

berging
badkamer

wm/wd

woonkamer

Kenmerken bouwnummer 6 & 15

• Ruim wonen op de de 1e verdieping (bnr. 6) of 2e verdieping (bnr. 15) in het
Middengebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 101 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u op de galerij en via de appartement-toegangsdeur in de
hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Twee slaapkamers
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte voor wasmachine
en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 14 m2 op het zuidwesten, bereikbaar middels
schuifpui
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)
De getoonde impressie is van Type B2-6. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen
inrichten. De inrichting maakt geen onderdeel uit van de aanneemsom, evenals de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en de 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

B1- 1

balkon

Vanuit de woonkamer loopt u door de kamerbrede schuifpui zó het op het zuidwesten gelegen balkon op. Een heerlijke plek om
in uw comfortabele loungeset te genieten.
Door de fraaie betonnen afscheiding tussen
de appartementen kunt u in alle rust genieten
van uw privacy.
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» eerste verdieping





















































































 






 







 











  






 















 










 

 
    
      










































 

   


























» positie in L’Entrepôt






 

 

  





















 




 
  


  


















» tweede verdieping
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Type B1-2 & B2-6, INRICHTINGSVOORSTEL
galeri j

Bouwnummer 7 & 16 // Appartement B1-2 & B2-6
ca. 101 m² BVO

hal
slaapkamer
slaapkamer
wtw

mk
vv
wp

berging
badkamer

Keuken

woonkamer

Kenmerken bouwnummer 7 & 16

• Ruim wonen op de de 1e verdieping (bnr. 7) of 2e verdieping (bnr. 16) in het
Middengebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 101 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u op de galerij en via de appartement-toegangsdeur in
de hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Twee slaapkamers
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte voor wasmachine
en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 15 m2 op het zuidwesten, bereikbaar middels
schuifpui
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)
De getoonde impressie is van Type B2-6. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen
inrichten. De inrichting maakt geen onderdeel uit van de aanneemsom, evenals de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

balkon

B 2- 6

Wat een licht komt hier binnen door de
kamerbrede pui. De woonkamer loopt zo door
in een op het zuidwesten gelegen balkon, wat
een ruimte!
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3D-impressie van Type B2-6.









 

 
 






















 





      

  





      

 



 








 


 








   

























 















































 

























» positie in L’Entrepôt




















 








 





















 



  















 

















 


  























 



















 




» tweede verdieping

      







      

































 











































 












 








» eerste verdieping







   

















1 /2 verdieping | Type B1-3 & B2-7, BOUWNUMMER 8 & 17
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Type B1-3 & B2-7, INRICHTINGSVOORSTEL
galeri j

Bouwnummer 8 & 17 // Appartement B1-3 & B2-7
ca. 101 m² BVO

hal
slaapkamer
slaapkamer
wtw

mk
vv
wp

berging
badkamer

Keuken

woonkamer

Kenmerken bouwnummer 8 & 17

• Ruim wonen op de de 1e verdieping (bnr. 8) of 2e verdieping (bnr. 17) in het
Middengebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 101 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u op de galerij en via de appartement-toegangsdeur in
de hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Twee slaapkamers
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte voor wasmachine
en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 15 m2 op het zuidwesten, bereikbaar middels
schuifpui
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)
De getoonde impressie is van Type B2-6. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen
inrichten. De inrichting maakt geen onderdeel uit van de aanneemsom, evenals de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

balkon

B 2- 6
De woonkamer is door de brede schuifpui
bijna één geheel met het kamerbrede
balkon. Dat zorgt voor een prachtige lichtinval. Door de fraaie betonnen afscheiding
tussen de appartementen kunt u in alle rust
kunt genieten van uw privacy. Ziet u zichzelf
hier al zitten?
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» tweede verdieping
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» eerste verdieping





















   

















1e/2e verdieping | Type B1-4 & B2-8, BOUWNUMMER 9 & 18
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Type B1-4 & B2-8 INRICHTINGSVOORSTEL
galeri j

Bouwnummer 9 & 18 // Appartement B1-4 & B2-8
ca. 101 m² BVO

hal

slaapkamer

slaapkamer
wtw

mk
vv
wp

berging
badkamer

wm/wd

woonkamer

Kenmerken bouwnummer 9 & 18

• Ruim wonen op de de 1e verdieping (bnr. 9) of 2e verdieping (bnr. 18) in het
Middengebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 101 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u op de galerij en via de appartement-toegangsdeur in de
hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Twee slaapkamers
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte voor wasmachine
en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 14 m2 op het zuidwesten, bereikbaar middels
schuifpui
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)
De getoonde impressie is van Type B2-6. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen
inrichten. De inrichting maakt geen onderdeel uit van de aanneemsom, evenals de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

B1- 1

balkon

Vanuit de woonkamer loopt u zo door de
brede schuifpui het balkon op. Hier is
het heerlijk genieten! Niet alleen in de
zomer, maar het hele jaar door. Want het
uitzicht vanaf de balustrade op het fraai
aangelegde plantsoen beneden, verandert
met de seizoenen mee.
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3D-impressie vanaf het Staartgebouw.

Impressie vanaf het Staartgebouw

Keukenspecialisten Lenneke, Jeroen en Lorenzo van der Meijde:

“Ga niet over één nacht ijs bij het kiezen
van uw nieuwe keuken."
Lenneke, Jeroen en Lorenzo van der Meijde zijn
de gezichten achter Image Keukens. Specialist
op het gebied van keukeninrichting bij nieuwbouwprojecten en verbonden aan L’Entrepôt.
Het familiebedrijf opereert volledig zelfstandig
en realiseert al 25 jaar de meest uiteenlopende
keukenwensen. Jeroen en Lenneke wonen in de
mooie Hoeksche Waard. 'Onze keuken is echt
het hart van ons huis'.
Wie de showroom van Image Keukens in
Oud-Beijerland binnenstapt, wordt meteen
geraakt door de ongedwongen sfeer en betrokkenheid van het team. Aan tafel met één van
de adviseurs wordt dat gevoel nog verder versterkt. Lorenzo vertelt enthousiast: "Het 3Dontwerpprogramma waarmee we werken, geeft
een prachtige, realistische weergave van de
keuken in de ruimte. Je kunt je helemaal voorstellen hoe het straks wordt."
Jeroen: "We hebben veel ervaring in projecten
en merken dat dit echt een voordeel is voor de
kopers. Die staan voor veel keuzes en moeten
soms al in een pril stadium beslissen. De
aannemer wil immers al vroeg in het traject
weten wat er gekocht is en waar alle leidingen
en installaties moeten komen.

Laat je niet onder druk zetten door
vandaag te beslissen. Wat is er mis
met morgen?”

Wij zijn helemaal thuis in alle mogelijke opties
van L’Entrepôt. Van elk bouwnummer beschikken we over de technische tekeningen voor de
installaties. We laten de toekomstige bewoners
altijd op groot scherm zien wat er mogelijk is.
De benodigde aanpassingen in het leidingwerk
geven wij voor u door aan de aannemer. Als u
uw nieuwe keuken bij ons aanschaft, is de coördinatie en het verplaatsen van de bestaande
aansluitpunten binnen de keukenruimte, voor
rekening van Image Keukens. Ook een groep
voor de vaatwasser en een wateraansluiting
t.b.v. de vaatwasser is dan inbegrepen.
Wij maken voor elke koper een goed doordacht
ontwerp op basis van de keukenwensen. Dat
ontwerp krijgt men samen met het prijsplaatje
mee naar huis. Hierin zijn we heel transparant.
We vinden dat ook niet meer dan normaal. Vaak
krijg je bij grotere keukenleveranciers niks mee
op papier. Of men wordt onder druk gezet: Alleen als je vandaag beslist, krijg je de keuken
voor deze prijs.
Onze tip voor de kopers? Ga niet over één nacht
ijs, maar laat het ontwerp voor uw toekomstige
keuken even bezinken. Dat is beter dan dat u
later spijt krijgt van de gekozen indeling."

 www.imagekeukens.nl
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Het Staartgebouw

Het Staartgebouw

L’Entrepôt

APPARTEMENTEN TYPE C

Het Staartgebouw buigt langzaam af naar de groene omgeving. Hier komen zeven Type
C-appartementen, verdeeld over drie bouwlagen, die variëren van 65 m2 BVO tot wel
205 m2 BVO. Alle appartementen zijn uniek. Er is zelfs een appartement over twee
verdiepingen, met een vide voor een nog ruimtelijker gevoel.
De balkons van alle appartementen in het Staartgebouw zijn op het zuidoosten gericht
en bieden een uniek uitzicht over het weidelandschap. Ideaal voor wie rust zoekt!
Wonen in het Staartgebouw staat voor luxe, rust en een weids uitzicht. Ontdek alle
Type C-appartementen op de volgende pagina’s.

Hier kijkt u naar het Staartgebouw, zoals de naam al doet vermoeden, aan de achterzijde van het
complex.
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begane grond | Type C0-1, BOUWNUMMER 2






























      



 
 












      
      









































 

  
 






 
 

» positie in L’Entrepôt
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Type C0-1, INRICHTINGSVOORSTEL

Bouwnummer 2 // Appartement C0-1
ca. 78 m² BVO

hal
berging
slaapkamer

wp

terras
wm/wd

mk

L’Entrepôt

wtw
vv

Dit appartement beschikt over een buitenruimte op het zuiden.
Vanuit de schuifpui in de woonkamer stapt u zo uw terras op.
Hier kunt u heerlijk genieten van de zon en de rust, terwijl u
uitkijkt over het achterliggende weiland.

woonkamer
badkamer

CO 1

Kenmerken bouwnummer 2

• Wonen op de begane grond in het Staartgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 78 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement-toegangsdeur in de hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Slaapkamer
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en
ruimte voor wasmachine en droger
• Badkamer, bereikbaar vanuit slaapkamer middels schuifdeur, voorzien van douche en wastafel
• Aan woonkamer grenzend terras van ca. 15 m2 op het zuiden
bereikbaar middels schuifpui
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)

Appartement C0-1

De getoonde impresse geeft de positie van Type C0-1 in het Staartgebouw weer. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement
zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en
3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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begane grond | Type C0-2, BOUWNUMMER 3
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» positie in L’Entrepôt




 

      












 









   















   
 
































































































































 

  





  





 



 

 



 




Type C0-2, INRICHTINGSVOORSTEL
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Bouwnummer 3 // Appartement C0-2
ca. 75 m² BVO

mk
wm/wd

berging

wtw

badkamer

vv

slaapkamer
woonkamer

wp

terras
hal
Keuken

Houdt u van de zon? Dit appartement beschikt over een buitenruimte
op het zuiden, bereikbaar door de schuifpui vanuit de woonkamer. Hier
kunt u heerlijk genieten van het zonnetje en de rust en uitkijken over het
achterliggende weiland.

CO 2

Kenmerken bouwnummer 3

• Wonen op de begane grond in het Staartgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 75 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement-toegangsdeur in
de hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Slaapkamer
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte
voor wasmachine en droger
• Badkamer, bereikbaar vanuit slaapkamer, voorzien van douche en
wastafel
• Aan woonkamer grenzend terras van ca. 28 m2 op het zuiden,
bereikbaar middels schuifpui
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)

Appartement C0-2

De getoonde impressie geeft de positie van Type C0-2 in het Staartgebouw weer.
De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen
geen rechten aan worden ontleend.
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1e verdieping | Type C1-3, BOUWNUMMER 10








»eerste verdieping
 























      
















 
 



























   





 














 



  







 
 


 



























 




































   
 







» positie in L’Entrepôt
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Type C1-3, INRICHTINGSVOORSTEL

L’Entrepôt

Bouwnummer 10 // Appartement C1-3
ca. 72 m² BVO
hal

slaapkamer

wm/wd

mk

berging
wp

wtw
vv

woonkamer

balkon

badkamer

Een heerlijk hoekappartement op de 1e verdieping met balkon op het
zuiden en uitzicht over het weiland. Wat wilt u nog meer?

C1 3

Kenmerken bouwnummer 10

• Wonen op de 1e verdieping in het Staartgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 72 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement-toegangsdeur
in de hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Slaapkamer
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte
voor wasmachine en droger
• Badkamer, bereikbaar vanuit slaapkamer middels schuifdeur,
voorzien van douche en wastafel
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 4 m2 op het zuiden
bereikbaar middels schuifpui
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)

Appartement C1-3
De getoonde impressie geeft de positie van Type C1-3 in het Staartgebouw weer. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u
het appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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1e verdieping | Type C1-4, BOUWNUMMER 11
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Type C1-4, INRICHTINGSVOORSTEL

L’Entrepôt

Bouwnummer 11 // Appartement C1-4
ca. 65 m² BVO

mk

badkamer

wtw

slaapkamer

vv

berging

balkon

wp

woonkamer
hal

Een fijn appartement met een aan de woonkamer grenzende slaapkamer. Vanuit uw slaapkamer loopt u rechtstreeks de badkamer in, hoe
comfortabel is dat! Vanaf het balkon op het zuiden hebt u een fraai
uitzicht op het rustgevende achterland.

keuken

C1- 4

Kenmerken bouwnummer 11

Appartement C1-4

De getoonde impressie geeft de positie van Type C1-4 in het Staartgebouw weer. De interieurtekeningen
geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de
aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met
de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

• Wonen op de 1e verdieping in het Staartgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 65 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement-toegangsdeur
in de hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Slaapkamer
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte
voor wasmachine en droger
• Badkamer, bereikbaar vanuit slaapkamer, voorzien van douche
en wastafel
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 6,5 m2 op het zuiden
bereikbaar middels schuifpui
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)
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1e verdieping | Type C1-5, BOUWNUMMER 12
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» positie in L’Entrepôt

 



 
 




 
  











































De plattegrond is
een kwartslag gedraaid ten opzichte van
dewerkelijke positie in het appartementengebouw.
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Type C1-5, INRICHTINGSVOORSTEL

Bouwnummer 12 // Appartement C1-5
ca. 134 m² BVO

Keuken

woonkamer
balkon

slaapkamer
slaapkamer
hal

Kenmerken bouwnummer 12

• Riant wonen op de 1e verdieping in het Staartgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 134 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement-toegangsdeur in de ruime hal met
separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken
• Slaapkamer
• Slaapkamer/werkkamer
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte voor wasmachine
en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 15 m2 op het zuiden bereikbaar middels
schuifpui
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)
De getoonde impressie is van Type C2-7. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen inrichten.
De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en de 3Dimpressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

mk

berging

badkamer

wp

wm/wd

vv
wtw

C 1- 5

Een rustigere plek kan bijna niet, als je ziet
waar dit zeer ruime appartement zich bevindt in
het complex. Groot is het balkon op het zuiden.
Vanuit de woonkamer is er een mooi uitzicht
op de ecologische vijver, waar de flora en fauna
schittert. Het groene achterland is als een
levend schilderij, dat wisselt met de seizoenen.
Een uitzicht dat nooit verveelt.
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» positie in L’Entrepôt

 



      







 





 























2e verdieping | Type C2-6, BOUWNUMMER 19








» tweede verdieping
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Type C2-6, INRICHTINGSVOORSTEL

Bouwnummer 19 // Appartement C2-6
ca. 134 m² BVO

mk

berging

wtw

Keuken

vv

wp

balkon

badkamer

hal

Kenmerken bouwnummer 19

• Riant wonen op de 2e verdieping in het Staartgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 134 m² BVO
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartement-toegangsdeur in de ruime
hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met open keuken bereikbaar vanuit hal door openslaande
dubbele glasdeuren
• Twee slaapkamers
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte voor
wasmachine en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en 2e toilet
• Aan woonkamer grenzende balkons van ca. 8 en 9 m2 op het zuiden
bereikbaar middels schuifpui
• Fantastisch uitzicht over achterliggende polderlandschap
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)

De getoonde impressie is van Type C2-6. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen
inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

woonkamer

slaapkamer

slaapkamer

balkon

Wie wil hier nu niet wonen? Een ruim appartement op de 2e verdieping van het
Staartgebouw dat op veel manieren in te richten is. Het schuin omhoog
lopende plafond maakt het heel ruimtelijk. Ook hier hebt u een uniek
uitzicht vanuit de woonkamer op het achterland. En met twee balkons
kunt u altijd kiezen waar u van buiten gaat genieten.
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3D-impressie van Type C2-6.
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2e verdieping | Type C2-7, BOUWNUMMER 20





























 








 
 

 

 



 






 


 




De plattegrond is een kwartslag gedraaid ten opzichte van
de werkelijke positie in hetappartementengebouw.







  















» positie in L’Entrepôt













































»tweede verdieping
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3e verdieping | Type C2-7, BOUWNUMMER 20









      
      







































 


 

      
      








 

 
 
  

 
 
  














 


 




















































 














» positie in L’Entrepôt


De plattegrond is een kwartslag gedraaid ten opzichte van
de werkelijke positie in het appartementengebouw.































































 








































 
 

 









» derde verdieping
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2e + 3e verdieping | Type C2-7, BOUWNUMMER 20

De getoonde impressie is van Type C2-7. De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met
de grootste zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Type C2-7, INRICHTINGSVOORSTEL

L’Entrepôt

Bouwnummer 20 // Appartement C2-7
ca. 205 m² BVO
woonkamer
Keuken

Fraai in te delen, zeer ruim appartement. Het enige appartement
in L’Entrepôt met twee verdiepingen. Wat een ruimte krijg je
met zo’n vide, je kijkt zo naar de 2e verdieping. Vanaf beide
verdiepingen hebt u door de grote raampartijen fraai uitzicht
op het rustgevende groene achterland.

woonkamer
entresol

balkon
woonkamer
vide

Kenmerken bouwnummer 20

slaapkamer
slaapkamer
berg kast
9.55m²

hal

mk

berging

badkamer

wp
vv
wtw

C 2- 7

C3- 7 V er dieping En t r e s ol

De interieurtekeningen geven een impressie hoe u het appartement zou kunnen inrichten. De inrichting maakt geen deel uit van de aanneemsom, evenmin als de keuken en de doucheombouw. De plattegronden en 3D-impressies zijn met de grootste zorg samengesteld.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

• Riant wonen op de 2e en 3e verdieping in het Staartgebouw
• Totaal bruto vloeroppervlak van circa 135 m² BVO
(2e verdieping) en 70 m² BVO (3e verdieping)
• Vanuit de centrale hal komt u via de appartementtoegangsdeur in de ruime hal met separaat toilet
• Lichte woonkamer met vide en open keuken
• De verdieping, in te richten als extra woon-, werk- of
slaapkamer in het appartement is bereikbaar via een
open hard houten trap
• Slaapkamer
• Slaapkamer/werkkamer
• Praktische inpandige berging met elektrische installaties en ruimte voor wasmachine en droger
• Complete badkamer voorzien van douche, wastafel en
2e toilet
• Aan woonkamer grenzend balkon van ca. 18 m2 op het
zuiden bereikbaar middels schuifpui
• Fantastisch uitzicht over achterliggende polderland
schap
• Optioneel maatwerk mogelijk
• Eigen berging op begane grond (zie pagina 24)
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Interieurimpressie Type C2-7

Appartement Type C2-7 beschikt over een vide op de 3e verdieping.

Makelaar Jens de Jong:

“Locatie, locatie, locatie. Dat zit bij
L’Entrepôt Strijen méér dan goed.”
Jens de Jong is eigenaar van Makelaardij de
Jong, dat met vestigingen in Puttershoek en
Oud-Beijerland de hele Hoeksche Waard als
marktgebied heeft. Het makelaarskantoor
verkoopt bestaande bouw en nieuwbouw,
taxeert en verhuurt en verkoopt bedrijfsonroerend goed. Jens woont met zijn gezin in een
ruime twee-onder-één kapwoning in Puttershoek.
Jens: "Ons team kijkt ernaar uit om met u kennis te maken om u te begeleiden bij misschien
wel de belangrijkste aankoop van uw leven:
een appartement in het prachtige project
L’Entrepôt Strijen. Kopen vanaf tekening vraagt
om meer inlevingsvermogen dan bij het kopen
van een bestaande woning. Wij schetsen aan de
hand van technische tekeningen en impressies
een goed beeld van uw toekomstige appartement. Zo helpen we u een weloverwogen keuze
te maken.
Locatie, locatie, locatie. Dat is de belangrijkste
waardebepaler bij woningen. Dat zit bij
L’Entrepôt Strijen, zo midden tussen het groen
en toch met alle voorzieningen in de directe
omgeving, méér dan goed. Woningbouwlocaties met zoveel pluspunten zijn er niet veel

Mijn tip voor kopers? Bepaal eerst waar
u gelukkig van wordt.
de
saborPDat
weivrmaakt
etni
keuze een stuk eenvoudiger.”

in de Hoeksche Waard. Een appartement kopen
in L’Entrepôt is dan ook letterlijk en figuurlijk
een solide investering in uw toekomst. U geniet
vanaf de allereerste dag dat u er woont.
Laat u een woning achter? Dan is een vrijblijvende en kosteloze waardebepaling van uw
huidige woning door één van onze makelaars,
de eerste stap. Zo weet u direct wat uw woning
waard is. Plan daarna een afspraak in met uw
financieel adviseur. Zo weet u waar u aan toe
bent en welk bedrag er gefinancierd moet
worden. U bent dan goed voorbereid voor het
intake-gesprek bij ons, nadat u een appartement toegewezen hebt gekregen."
Jens: "Mijn tip voor kopers? Bepaal eerst waar
u gelukkig van wordt. Zoekt u rust of reuring?
Wilt u ontbijten in het zonnetje of juist genieten
van de avondzon? Eén of twee slaapkamers?
Beoordeel aan de hand van uw woonwensenlijstje en budget de plattegronden en artist
impressions in deze brochure. Zo ontstaat een
shortlist van alle appartementen die aan uw
wensen voldoen. Dat maakt de keuze een stuk
eenvoudiger."

 www.makelaardijdejong.nl
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Het Staartgebouw en de binnenplaats.

3D impressie buitenaanzicht

Interieuradviseur Arie Reedijk:

“De manier van inrichten bepaalt of je je
ergens thuisvoelt.”
Arie Reedijk behoort tot de 5e generatie van
Reedijk Wonen in Strijen. Het alweer 136 jaar
bestaande familiebedrijf heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Arie woont en
werkt zijn hele leven al in Strijen en is nog elke
dag content met die keuze. Arie: "Hier kijken
mensen nog naar elkaar om en er heerst een
gemoedelijke sfeer."

De 10.000 m2 grote woonwinkel biedt alles
onder één dak, voor woonkamer, slaapkamer en
keuken. Jong en oud komt hier graag vanwege
de gemoedelijke sfeer en de brede collectie.
Verrassend groot en gevarieerd is het aanbod
in keukens van Superkeukens. Reedijk Wonen
staat in de wijde omgeving goed bekend, waardoor klanten steeds weer terugkomen.

Reedijk Wonen startte in 1886 aan de Schenkeldijk in Strijen. Het begon allemaal met een handkar vol stoffen, garen en band waarmee men
langs de deuren ging. Al in de jaren dertig van
de 20e eeuw werden meubels en woninginrichtingsartikelen aan het assortiment toegevoegd.
Er kwamen shows in het Dorpshuis en de eerste
winkel werd geopend. De woonwinkel groeide
keer op keer uit zijn jasje en verhuisde meerdere
keren, maar bleef altijd trouw aan Strijen.

Arie: "Kopen en inrichten vanaf papier is altijd
lastig. De artist impressies van uw nieuwe
appartement zijn misschien uw smaak niet. De
ervaren interieuradviseurs van Reedijk Wonen
beschikken over de plattegronden van de
appartementen van L’Entrepôt en kunnen aan de
hand van uw woonwensen samen met u naar de
mogelijkheden kijken. Welke meubels wilt u
meenemen en welke niet? De afmetingen van
de appartementen bepalen de ruimtelijkheid,
maar de keuze van inrichting, de meubels,
maken dat u zich er thuis voelt.

In 2001 werd gestart met de bouw van het
huidige bedrijfspand, dat doet denken aan een
schip, dat richting de Trambaan vaart. Arie vertelt: "Een jonge architect uit Amsterdam kwam
met dit ontwerp en we waren meteen enthousiast. In Aannemingsbedrijf P. & G. Hooghwerff
vonden we een betrouwbare bouwpartner en we
bleven de hele bouwperiode op koers. Amper
een jaar later konden we de deuren openen van
dit prachtige pand."

De afmetingen van een appartement
bepalen de ruimtelijkheid.
saborP weivrDe
etni meubels
bepalen de huiselijkheid.

Mijn tip voor kopers van L’Entrepôt? Wacht
niet te lang met de plannen voor de inrichting,
want de levertijden kunnen best lang zijn. Kom
gewoon na het tekenen van de koopovereenkomst een keer langs voor een oriënterend
bezoek en een vrijblijvend interieuradvies."

 www.reedijkwonen.nl
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Parkeren in L'Entrepôt

Parkeren
7 Privé parkeerplekken onder de carport
19 Privé parkeerplekken in de afsluitbare stallingsgarage
Ca. 12,5 m2
In het Middengebouw, op de begane grond onder de appartementen, komt een open,
afsluitbare stallingsgarage met privé parkeergelegenheid voor 19 voertuigen. Deze
stallingsgarage is bereikbaar vanaf de Oud-Bonaventurasedijk.
De gevels van de stallingsgarage zijn ingevuld met CorTen-staal gevelbeplating in een
open structuur. De garage wordt afgesloten door een garagedeur die bedienbaar is door
middel van een handzender. Er wordt een toegangscontrolesysteem aangebracht, zodat
u niet onverhoopt tegenover elkaar komt te staan als u de garage in- of uitrijdt.
Daarnaast komen er op het binnenterrein nog 7 privé parkeervakken onder een carport,
voor bewoners van L’Entrepôt. Voor elk appartement is één parkeerplaats in de parkeergarage of onder de carport aangewezen. Er zijn 3 parkeerplaatsen onder de carport los
te koop. De overige 17 parkeervakken op eigen terrein zijn voor vrij gebruik en voor
bezoekers. Bekijk voor meer informatie en de prijzen de bijbehorende verkoopprijslijst.
De plattegrond geeft de positie van de parkeerplaatsen weer.

Parkeren in L'Entrepôt
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Overdekte parkeerplaatsen bewoners

23 22

21 14 13

15 16 17

18 19

Trambaan

» Bekijk de grote plattegrond op pagina 18.
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ONZE KENNIS
VOOR UW
AANKOOP

Een eigen woning, onze adviseur staat voor u klaar!

De aankoop van een eigen woning is doorgaans één van de
belangrijkste beslissingen in uw leven. PROBAS Ontwikkeling
B.V. / P. & G. Hooghwerff B.V. beseft dat u niet elke dag zoveel
geld uitgeeft en dat het bouwen van een woning niet voor
iedereen dagelijks werk is. Als koper van een woning van
PROBAS Ontwikkeling B.V. / P. & G. Hooghwerff B.V. heeft u
recht op respect en aandacht. Onze kennis willen we dan ook
graag inzetten om u voor, tijdens en na het bouwproces met
raad en daad bij te staan. Deze brochure is hier een eerste
uitvloeisel van. In de navolgende tekst laten we nu enkele
zaken de revue passeren die van belang zijn bij het kopen van
een nieuwe woning.

De makelaar: dienstverlener

Wanneer u geïnteresseerd bent in een woning van PROBAS
Ontwikkeling B.V. / P. & G. Hooghwerff B.V. dan is een gesprek
met een voor dit project geselecteerde makelaar de eerste
stap. Eerst informeert de makelaar u over de woningen en
over de diverse mogelijkheden. Vervolgens gaat u samen
met de makelaar aan het werk om tot een besluit te komen:
u bespreekt de kwaliteit van de afwerking en indelingsmogelijkheden. Verder wordt stilgestaan bij uw individuele woonwensen en de mogelijkheid deze in de woning te verwezenlijken.
Besluit u tot de koop, dan informeert de makelaar u over de
koop-/aannemingsovereenkomst. Ook begeleidt de makelaar
het administratieve werk voor u. Na ondertekening van de
koop-/aannemingsovereenkomst wordt u door de kopersbegeleiding uitgenodigd voor een gesprek om uw eventuele
aanvullende woonwensen te bespreken.

Kopersbegeleider: vraagbaak, advies en toezicht

PROBAS heeft ervoor gekozen om de kopersbegeleiding door
Havestate Sales & Support / Het Woonlab uit te laten voeren,
zij hebben jarenlange ervaring met het begeleiden en adviseren van kopers van nieuwbouwprojecten. U wordt uitgenodigd voor een gesprek om uw eventuele woonwensen te
bespreken waarin zij uitleg geven van de mogelijkheden.

Tijdens dit gesprek krijgt u antwoord op al uw vragen over de
showroomprocedures, keuze van opties en de bouw van uw
nieuwe woning.

Oplevering

Als uw woning klaar is, wordt u in de gelegenheid gesteld om
vóór de oplevering het appartement te schouwen. Tijdens de
schouw noteert u eventuele onvolkomenheden die u aan de
bouwondernemer verstrekt. De bouwondernemer zorgt ervoor
dat al het mogelijke wordt gedaan om uw woning bij de oplevering helemaal klaar te hebben. Minimaal veertien dagen voor
de oplevering krijgt u schriftelijk bericht over de definitieve
datum van oplevering.
Onvolkomenheden die tijdens de oplevering worden vastgesteld, worden genoteerd in het proces verbaal van oplevering, op een standaard opnameformulier. De vermelde punten
moeten binnen een termijn van drie maanden verholpen worden.
Weersafhankelijke werkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk,
wanneer de weersomstandigheden het toelaten, worden
voltooid. Is dat gebeurd, dat zet u definitief uw handtekening.
Tot slot wordt u geïnformeerd over de toegepaste materialen en
ontvangt u bij de oplevering het document “praktische handleiding voor uw appartement”. Dit in verband met het onderhoud, de Woningborg-garantie en met het doel u informatie
te geven over het gebruik van uw appartement in de eerste
periode van bewoning.
Ter voorkoming van misverstanden nog het volgende: alle
afspraken met onze medewerkers over de datum van oplevering,
de betalingen, wijzigingen en andere bouwaangelegenheden,
zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door PROBAS
Ontwikkeling B.V. danwel aannemingsbedrijf P. & G. Hooghwerff B.V.

L’Entrepôt
Energie label

Tegelijkertijd met de oplevering wordt u het certificaat Energielabel overhandigd.

Constructie / werkzaamheden direct na oplevering

Een nieuwbouwwoning heeft in de eerste periode van bewoning
een hoge vochtigheidsgraad. Daarom raden wij u aan in deze
periode goed te ventileren en niet te hard te stoken. (Hiermee
wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk, door ondermeer uittredend bouwvocht,
beperkt.) Ondanks dat blijft het mogelijk dat er krimpscheurtjes
ontstaan. Mede door toepassing van diverse materialen met
verschillende eigenschappen zullen de krimpscheurtjes met
name bij de aansluitnaden ontstaan. Deze kunnen tijdens het
onderhoud van de woning, door u zelf, worden dichtgezet, met
bijvoorbeeld een acrylaatkit. Dit geldt alleen binnen de woning.
Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren enz. kunnen
niet zonder meer op de afwerkvloer worden aangebracht. Door
droging en werking van de onderliggende constructievloer en
van de afwerkvloer ontstaan krimpscheurtjes, die doorgegeven
worden aan de tegel- of grindvloer. Daarnaast is de vloer voorzien van vloerverwarming, hetgeen de nodige beperkingen
geeft. Kies daarom voor een deskundige leverancier en stem
de benodigde (speciale) voorzieningen goed af om geen problemen te krijgen. Vanwege de vloerverwarming mag er niet
worden geschroefd en gespijkerd in de vloer, in verband met het
beschadigen van de vloerverwarming.
Vloerbedekking kan worden aangebracht op de afwerkvloeren,
echter dient u dit goed met uw leverancier af te stemmen
vanwege de isolerende werking van de vloerbedekking. Niet
alle vloerbedekkingsoorten zijn geschikt voor toepassing i.c.m.
vloerverwarming. Ook bij steenachtige wandafwerkingen
dienen speciale voorzieningen (bijv. insnijden en krimpgaas) te
worden toegepast.

Eventuele aftimmeringen / plinten dienen zo aangebracht te
worden dat zij bewegingen in de constructie kunnen volgen
(bijvoorbeeld plafondplinten aan het plafond bevestigen en niet
aan de wand).
INFORMATIE EN FORMALITEITEN

Koop-/Aannemingsovereenkomst

De koop-/aannemingsovereenkomst is een document waarmee
koper en verkoper met elkaar afspreken dat de woning kan
worden gebouwd. In de koop- en aannemingsovereenkomst die u aangaat met PROBAS Ontwikkeling B.V. / P. & G.
Hooghwerff B.V. staat onder meer de uiterste datum voor
genoemde eigendomsoverdracht vermeld en het maximale aantal werkbare dagen tot oplevering. Dit document is opgesteld
op basis van Woningborgrichtlijnen. Bij de overeenkomst horen
ook algemene voorwaarden, waarin onderwerpen geregeld
worden die voor elke nieuwbouw van toepassing zijn.

Koopsommen

De koopsommen die op de prijslijst staan vermeld, zijn ‘vrij op
naam’. Dat wil zeggen dat de navolgende kosten in de prijzen
zijn opgenomen:
• Grondkosten;
• Bouwkosten, loon- en materiaalkostenstijging;
• Architectenhonorarium, kosten overige adviseurs;
• Toezicht tijdens de bouwperiode;
• Aansluitkosten van water, elektra, riolering;
• Legeskosten;
• Notaris- en kadastrale kosten de leveringsakte;
• Makelaarscourtage;
• Omzetbelasting;
• Kosten garantiecertificaat GIW.

99

100

L’Entrepôt

ONZE KENNIS
VOOR UW
AANKOOP

Een eigen woning, onze adviseur staat voor u klaar!

De navolgende kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen:
• Eventuele waarborgsommen voor levering van water en elektra;
• De aansluitkosten van de telefoon en centrale antenne
inrichting;
• Meubilair, tuin- en straatinrichting (attributen) anders dan in
de tekst vermeld;
• Financieringskosten;
• Renteverlies tijdens de bouw.

Energie

Uw woning is bij oplevering voorzien van elektra en water. Na
oplevering verzoeken wij u dit om te zetten in een contract bij
een energie leverancier van uw keuze.

Elektra

P. & G. Hooghwerff B.V. heeft de levering van elektriciteit
afgesloten bij Eneco, per opleveringsdatum melden wij ons af
als afnemer, maar uw woning blijft altijd voorzien van stroom.
U bent echter vrij om dit bij Eneco te blijven afnemen of een
andere leverancier te kiezen. Regelt u wel tijdig uw contract met
de betreffende leverancier met als ingangsdatum de opleverdatum.

Water

Water wordt in deze regio geleverd door EVIDES. Wij verzoeken
u om ongeveer 1 week na de oplevering contact op te nemen met
EVIDES, klantenservice, 0900-0787, u krijgt dan een keuzemenu waarbij u optie 2 kiest. Dan kunt u zich aanmelden als
nieuwe klant.

Eigendomsoverdracht

Tot de zaken die in Nederland vastgelegd moeten worden via de
notaris, behoren koop en verkoop van onroerend goed en
het aangaan van hypotheken. In ons geval zorgt de notaris
voor de juiste inhoud van de koop-/aannemingsovereenkomsten waarin u zich onder een aantal voorwaarden verbindt
tot koop en PROBAS Ontwikkeling B.V. / P. & G. Hooghwerff
B.V. zich verplicht tot het leveren van de woning. In de koop-/
aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van

transport vermeld. Vóór die datum stuurt de notaris u een
afrekening toe, waarop het totale, op die datum, verschuldigde
bedrag is aangegeven. Dit is dan inclusief bijkomende kosten
zoals:
• De (bouw)rente over de vervallen, maar tot de leveringsdatum, nog niet betaalde termijnen;
• De notariskosten voor het opmaken van een eventuele hypotheekakte;
• De afsluitkosten van een eventuele hypotheek.
De grondkosten zijn verschuldigd per datum van de koop-/
aannemingsovereenkomst en dienen betaald te worden bij
eigendomsoverdracht van grond of appartementsrecht. De
overige kosten worden betaald in (bouw)termijnen. Telkens
wanneer de bouw weer zover is dat één termijn is vervallen, ontvangt u van ons een factuur.

Aktes

Bij de notaris passeert ook de leveringsakte (ook wel de akte
van levering of transportakte genoemd). Dit betekent dat de
eigendomsoverdracht plaats vindt, die zorgt dat het appartementsrecht met grond correct op naam komt te staan. Ook
de hypotheekakte, waarin de eventuele financiering wordt
geregeld, is het werk van de notaris. De notaris staat, in helder
Nederlands, voor u klaar als juridisch contractadviseur.

De 5%-regeling

Deze regeling geeft u als koper extra zekerheid om geconstateerde gebreken bij de oplevering van uw woning snel verholpen
te krijgen en werkt als volgt:
Bij de oplevering van uw woning moeten alle betalingstermijnen (incl. het saldo van eventueel meer- of minderwerk)
zijn overgemaakt. De laatste 5% van de aanneemsom stort u op
een nader op te geven rekening van de notaris.
PROBAS Ontwikkeling B.V. / P. & G. Hooghwerff B.V. heeft
de mogelijkheid deze ‘5%-regeling’ om te zetten in een
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collectieve bankgarantie 5%-opschortingrecht of borgtocht
en heeft hiervoor gekozen. Dat geeft u de zekerheid dat
PROBAS Ontwikkeling B.V. / P. & G. Hooghwerff B.V. de geconstateerde gebreken zal verhelpen.
Deze dienen in het algemeen binnen een termijn van drie
maanden te zijn opgelost met uitzondering van het buitenschilderwerk in bepaalde perioden en bestellingen/leveranties. Pas dan wordt de ‘5%-regeling’ ofwel bankgarantie/borgtocht opgeheven. Gelijktijdig met het tekenen van de koop-/
aannemingsovereenkomst ontvangt u de stukken van deze
‘5%- regeling’. Bij het notarieel transport geeft u definitief aan
of u van deze regeling gebruik wenst te maken. Het spreekt voor
zich dat in een dergelijke regeling de werking precies verwoord
is zoals: de beoordeling van uw woning, de betaling, het depot
c.q. de bankgarantie bij de notaris, de oplevering, herstel van
gebreken en tekortkomingen, geschillen en het opheffen van de
bankgarantie.

boek 5, titel 9). Daarnaast is er een splitsingsakte voor elke VvE
afzonderlijk met daarin opgenomen het regelment van splitsing waarin de verdere gebruiks- en onderhoudsregels staan
vermeld. Aanvullend daarop kunnen er in een Huishoudelijk
Reglement nog nadere regels vastgesteld worden.

Splitsingsakte en de tekening

APPARTEMENT

De verdeling van een gebouw ligt vast in de notariële splitsingstekening. Zowel deze splitsingstekening als ook de bijbehorende splitsingsakte zijn in de openbare registers van het Kadaster
ingeschreven, waarmee iedereen de inhoud hiervan kan lezen.
In de akte staan de appartementen nauwkeurig omschreven.
Verder staan daar de kadastrale gegevens van het hele gebouw
vermeld. Op de splitsingstekening staan alle appartementen ingetekend. Daarop kan men ook zien welke ruimten in het
gebouw voor gemeenschappelijk gebruik zijn. Juridisch is het
namelijk zo dat het gehele gebouw gezamenlijk eigendom is van
alle appartementseigenaren, die daarnaast ieder afzonderlijk
een uitsluitend gebruiksrecht hebben van hun eigen appartement.

Gesplitst of horizontaal eigendom

Reglement van splitsing

Wie een eengezinswoning koopt, wordt eigenaar van het hele
huis. Bij een appartement ligt dat anders. Een appartementencomplex is gesplitst in meerdere woningen. Koopt u een
appartement, dan koopt u eigenlijk een appartementsrecht.
Hiermee verwerft u het exclusief gebruiksrecht voor uw privéwoongedeelte én wordt u mede-eigenaar van het gehele
complex. Samen met de andere eigenaren bent u verantwoordelijk voor het gehele gebouw. Alle eigenaren van een appartementsrecht worden daarom automatisch en van rechtswege lid
van de Vereniging van Eigenaren (VvE).
De VvE heeft dus de verantwoordelijkheid voor het gebouw én
de gemeenschappelijke ruimten en installaties. Dus niet alleen
voor het dak en de gevels, maar ook voor de centrale hallen,
trappenhuizen en lift. De algemene regelingen voor appartementsrechten zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW

Bij de akte van splitsing behoort een splitsingsreglement.
Hierin staan de regels waaraan alle eigenaren zich hebben te
houden. Deze regels betreffen in hoofdzaak het gebruik van
zowel de gemeenschappelijke als de privé-gedeelten en de bijdrage in de gemeenschappelijke kosten voor het onderhoud van
het gebouw. Bijna altijd is van toepassing verklaard een “Modelreglement bij splitsing in appartementen” uitgegeven door
het Koninklijke Notariële Broederschap. In het reglement van
splitsing wordt dan naar deze algemene regels verwezen en op
sommige punten zijn aanvullingen of wijzigingen aangebracht,
al naar gelang de bijzonderheden van het betreffende gebouw
dat noodzakelijk maken. Verder staan er regels voor huurders
in die van belang zijn als men appartementen heeft verhuurd.
De bepalingen van het splitsingsreglement blijven altijd van
kracht, ook voor latere eigenaren van een woning. Zij zijn daar
automatisch aan gebonden.
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Het is dus zaak voor de overdracht van een appartementsrecht
altijd naar die regels te vragen.
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Kosten van onderhoud aan het gebouw

De kosten van onderhoud binnen het eigen appartement komen
altijd voor rekening van de eigenaar zelf. Maar er zijn ook kosten
van onderhoud aan bijvoorbeeld het dak, de riolering en de
gemeenschappelijke installaties, en deze kosten zijn voor de
eigenaren gezamenlijk.
Het aandeel dat iedere eigenaar daaraan moet bijdragen is
te vinden in de splitsingsakte. Soms is dat voor alle eigenaren gelijk (kosten verdeeld op aantal eigenaren), maar
meestal is het verschillend al naar gelang bijvoorbeeld de
grote van het appartement en worden de kosten verdeeld op
ieders zogenoemde breukdeel in het totaal van alle breukdelen.
Jaarlijks moet een vergadering van eigenaren worden belegd,
waarin die kosten worden vastgesteld, zowel van het afgelopen
jaar (jaarrekening) als van het komende jaar (begroting). In die
begrote kosten dragen de eigenaren dan vervolgens maandelijks een vast bedrag bij.

Het functioneren van de Vereniging van Eigenaren

Bij het gebouw waartoe uw appartement behoort, is een
Vereniging van Eigenaren opgericht in de splitsingsakte. Deze
vereniging heeft tot wettelijke taak het behartigen van de
gemeenschappelijke belangen van de eigenaren in het appartementsgebouw. Tenminste eenmaal per jaar dient een vergadering van de vereniging gehouden te worden. Daarin kunnen dan
de problemen over gebouw, beheer en onderhoud van het
gebouw of gedeelten daarvan besproken worden. Van deze
vergaderingen worden er altijd notulen gemaakt.

Het bestuur

Nu er al het een en ander over de vereniging zelf is verteld, moet
aandacht worden geschonken aan de functie van het bestuur in
de Vereniging van Eigenaren. Het bestuur wordt benoemd door

de Vereniging van Eigenaren. Het onderhoud van het gebouw,
dagelijkse reparaties en dergelijke zijn aan haar zorgen toevertrouwd. In veel gevallen wordt naast het bestuur door de
vergadering van eigenaren een beheerder aangesteld. Men
kan gerust zeggen dat bij veel verenigingen van eigenaren de
beheerder een sleutelpositie inneemt. Hij beheert namens
het bestuur mede de gelden van de vereniging (gevormd uit
de maandelijkse bijdragen van de eigenaren) en zorgt voor de
verzekering (zie hierna). De beheerder roept ook namens het
bestuur de vergaderingen van eigenaren bijeen, hij maakt de
agenda daarvoor op en is vaak een vraagbaak voor de eigenaren
bij reparaties en veranderingen in het gebouw of aan een
appartement.

Verzekeringen

Een aparte regeling betreft de verzekering van het gebouw
en daarmee van de appartementen. Met de overdracht van de
woning wordt ook het risico voor schade (onder andere door
brand, storm, vernieling etc.) overgedragen. Het splitsingsreglement schrijft een opstal- en een aansprakelijkheidsverzekering voor van het gehele gebouw waartoe uw appartement behoort. Deze verzekering dekt schade als gevolg van
brand, regen, blikseminslag en sneeuw etc. De opstal- en
aansprakelijkheidsverzekering moet voor oplevering afgesloten
worden door het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.
Daarnaast worden vaak andere verzekeringen afgesloten,
bijvoorbeeld voor glasschade en de bestuurdersaansprakelijkheid. De verzekering wordt afgesloten op naam van de Vereniging van Eigenaren. Bij verkoop van uw appartement is de
nieuwe eigenaar dus automatisch verzekerd. Een inboedelverzekering dient de bewoner zelf af te sluiten, zodat uw woning
op de dag van de oplevering hiervoor direct verzekerd is.
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Huishoudelijk reglement

Naast het splitsingsreglement kan er bij de Vereniging van
Eigenaren een Huishoudelijk Reglement (HR) opgesteld
worden. Daarin staan vaak voorschriften vermeld over
het gebruik van de woning, regels van architectonische
aard (bijvoorbeeld keuze van zonwering), het gebruik
van de gemeenschappelijke gedeelten en dergelijke.
Dit huishoudelijk reglement staat niet op het Kadaster ingeschreven, maar is bij het bestuur of de beheerder te verkrijgen.
De voorschriften daarvan gelden ook voor nieuwe eigenaren.

onder meer aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen. U kunt er afspraken plannen, keuzes maken, digitaal
ondertekenen en communiceren met uw contactpersonen. Dit
proces wordt begeleid door Havestate Sales & Support.

Verandering in uw eigen appartement of in het gebouw

Voorrang GIW-bepalingen

Het gebouw en de woningen staan nauwkeurig omschreven
in de splitsingsakte en nog eens precies getekend op de
splitsingstekening, te vinden onder meer op het Kadaster.
Wijzigingen in de op-, aan- of onderbouw of wijzigingen in
het gebouw behoeven altijd de toestemming van de vergadering van eigenaren. Ook de wijzigingen in de verdeling van de
gemeenschappelijke kosten behoeven de toestemmingen van
de vergadering. Genoemde wijzigingen worden door de notaris
vastgelegd in een akte van wijziging splitsing waarvan een
afschrift naar het Kadaster gaat.
SERVICE EN GARANTIE

De P. & G. Hooghwerff B.V. service

We gaven het al eerder aan: bij het kopen van een woning komt
nogal wat kijken. Tekeningen, overeenkomsten, aktes, brieven,
brochures, enz. enz., kunnen het u danig onoverzichtelijk
maken, waardoor u soms door de bomen het bos niet meer ziet.
Wij helpen u echter tijdens het gehele proces om het spoor
niet bijster te raken. Wij leveren u dan ook goede, duidelijke en
geordende informatie. Deze informatie is er een voorbeeld van,
maar er is meer:
Wij maken één persoonlijk woningdossier, “Volg je Woning”,
waar u als koper alle informatie over uw woning kunt vinden.
Een online dossier dat altijd beschikbaar is, bestaande uit

De onderhoudsmap: deze map ontvangt u bij de oplevering van
uw woning. Hierin is informatie opgenomen die nodig is om uw
woning in goede staat te houden, zoals tekeningen, een opsomming van gebruikte materialen en een kleurenschema.

Ongeacht hetgeen in deze omschrijving is bepaald gelden
onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg.
In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor
de verkrijger, dan prevaleren steeds de bovengenoemde
bepalingen van Woningborg.

Een woning met Woningborg-garantie: extra zekerheid

Als u een woning koopt, wilt u de garantie dat uw woning in
perfecte staat en in overeenstemming met uw wensen wordt
opgeleverd. Om deze garantie te kunnen geven heeft P. & G.
Hooghwerff B.V. zich aangesloten bij Woningborg. Dit instituut
hanteert strenge selectienormen voordat een bouwondernemer
ingeschreven kan worden. De criteria waarop wordt beoordeeld
zijn onder meer: vakbekwaamheid, deskundigheid, technische
kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid etc. 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 gaan.
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Als aan alle eisen wordt voldaan mag de woning onder
Woningborg-garantie worden verkocht en ontvangt de koper na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst het
waarborgcertificaat.

Wat Woningborg-garantie voor u betekent

Als u een woning met Woningborg-garantie koopt, betekent dat
onder meer:
• Met ingang van het bouwplan en afgifte van het Woningborg-waarborgcertificaat verplichten wij ons tot garantie op
kwaliteit van de woning.
• De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is in overeenstemming met het model van Woningborg, u heeft dus
altijd een veilig contract.
• De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van Woningborg.
• U blijft nooit met een half afgebouwde woning zitten
wanneer er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de
bouwondernemer. 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 omtrent de kwaliteit
van de woning dan kan Woningborg uitspraak doen die
bindend is voor de koper en bouwondernemer.
DE KLEINE LETTERTJES GROOT GESCHREVEN

Wijzigingen tijdens de bouw

Onder meer omdat bij het bouwen van een woning nog veel
ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt PROBAS Ontwikkeling
B.V. / P. & G. Hooghwerff B.V. zich het recht voor aan de opstallen de naar haar oordeel noodzakelijke (architectonische)
of technische wijzigingen aan te brengen. Bedoelde eventuele
wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde
van de woning en geven geen aanleiding tot enige verrekening
met de koper. Hoewel aan de maatvoering de meeste zorg
is besteed, kunnen er maatafwijkingen voorkomen. De in de
brochure en tekeningen genoemde maten zijn bedoeld als cir-

ca maten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Wij
adviseren u nadrukkelijk bij het inrichten van uw woning de
maten ter plaatse na te meten. Waar fabrikanten en merknamen worden genoemd, kunnen hiervoor door PROBAS
Ontwikkeling B.V. / P. & G. Hooghwerff B.V. ook andere
fabrikanten worden gebruikt, mits dit gelijkwaardig is.
Alle informatie in de brochure over het plan wordt u gegeven
onder voorbehoud en goedkeuring van bouw- en woningtoezicht
en nutsbedrijven. De perspectieftekening geeft een artist
impression weer. Derhalve kunnen hieraan geen rechten
worden ontleend. De technische omschrijving vormt één geheel
met de bijbehorende tekeningen.
De verkooptekeningen met technische omschrijving en de
materialen- en kleurstaat zijn met zorg samengesteld aan
de hand van de gegevens en tekeningen van de architect, de
constructeur, de gemeentelijke diensten en adviseurs van het
bouwplan. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten
aanzien van mogelijke alsnog door te voeren wijzigingen van
architectonische of bouwtechnische en/of constructieve aard,
evenals voor eventuele afwijkingen die voort kunnen vloeien
uit nadere eisen en wensen van overheden, Woningborg en/of
nutsbedrijven.
Wij zijn gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen in het
bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de
uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan
de kwaliteit van de woningen. Ook kunnen genoemde merken
of fabrikanten worden vervangen door gelijkwaardige producten. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven
tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten.
Uitdrukkelijk wordt nogmaals aangegeven dat de verkoopbrochure géén contractdocument is en is bedoeld om een zo
nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van de woning, de
omgeving en de procedures. De opgenomen artist-impressions
en interieurperspectieven dienen als illustratie van de
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woningen. De definitieve kleurstellingen van de woningen
worden bepaald door de architect. Aan de impressies en illustraties kunnen geen rechten worden ontleend. Zo verkrijgt u
inzicht in de ruimte en eventuele indelingsmogelijkheden van
een woning. Volledigheidshalve wordt gemeld dat de opgenomen
inrichtingsattributen, zoals kasten, meubilair, vloer en wandafwerkingen niet behoren tot de levering. Het aangeven van
tegelwerk, zoals in de badkamers, is gedaan door middel van
eenvoudige arcering. Het legpatroon, -richting en afmetingen
van de tegels kunnen hieraan niet worden ontleend.
De in de verkoopstukken opgenomen situatietekening en eventuele inrichtingen van openbare gebieden zijn opgesteld aan de
hand van de laatst bekende gegevens. Eventuele wijzigingen
met betrekking tot de directe omgeving van de woningen zijn
mogelijk. De ondernemer is hiervoor niet aansprakelijk

Maatvoering en materiaalkeuze

Alle afmetingen zijn circa maten en in millimeters gemaatvoerd, tenzij anders is aangegeven. Indien, op tekening, deze
maatvoering tussen de wanden is aangegeven, is daarbij geen
rekening gehouden met enige wandafwerking. Ook tijdens het
bouwen kunnen geringe maatafwijkingen tot stand komen. De
plattegronden van de woningen zijn zo goed mogelijk op schaal
opgenomen. Mede doordat bij drukwerk het optreden van enige
vervorming niet geheel is uit te sluiten, kunnen de op tekening
aangegeven maataanduidingen afwijken van uw eigen meetwerk in uw woning.
WOONWENSEN BINNEN
Uitgebreide uitleg hierover wordt gegeven tijdens het 1e gesprek
met de kopersbegeleiding. Hier beknopt enige toelichting.

De vrije keuze

Er wordt geen keuken in uw appartement geplaatst. Wel kunnen
wij voor oplevering leidingwerk en aansluitpunten tegen meerwerk voor u verplaatsen. Indien u ervoor kiest om de keuken via

Image Keukens te betrekken, zijn de kosten voor het verleggen
van de aansluitpunten binnen de keukenruimte voor rekening
van Image Keukens.

Sluitingsdata

In verband met de voortgang van de bouwwerkzaamheden zijn
er voor de keuze van verplaatsen leidingwerk en aansluitpunten t.b.v. door derden te leveren keukens, sanitair, tegelwerk
en overige opties sluitingsdata afgesproken. Deze data zijn
bekend bij de kopersbegeleiding. Immers, de stand van de
bouwwerkzaamheden is bepalend voor hetgeen daadwerkelijk
nog kan worden uitgevoerd. Werkzaamheden door uzelf en/
of derden kunnen uitsluitend na de oplevering worden uitgevoerd. Let er dus goed op wanneer u uiterlijk uw keuze voor een
bepaalde optie moet hebben bepaald. Mochten deze data bij
aankoop van uw woning al verlopen zijn dan zal er in overleg
met de kopersbegeleiding bekeken worden wat er mogelijk is.

Opties

Voor de meest voorkomende standaard opties is een prijslijst
opgenomen. Deze optielijst krijgt u tijdens het gesprek met de
kopersbegeleiding aangeboden en aan de hand van deze lijst
bepaalt u uw keuzes. Mochten er dan nog vragen zijn dan kunt
u dit bespreken met de kopersbegeleiding. Nadat u uw keuze
op de optielijst heeft aangegeven en verstuurd heeft, ontvangt
u een offerte/bevestiging met uw keuze ter goedkeuring en een
plattegrond waarop uw keuzes zijn verwerkt. Een rechtsgeldig
gewaarmerkte kopie van deze stukken ontvangen wij gaarne
van u terug. Zodra de kopersbegeleiding in het bezit is van
deze ondertekende stukken worden uw wensen definitief en ter
uitvoering doorgegeven aan de aannemer.

Maatwerk

Als datgene wat wij bieden niet aan uw individuele wensen kan
voldoen, kunt u aan de kopersbegeleiding uw overige wensen
kenbaar maken. De kopersbegeleider zal dan bekijken wat de
mogelijkheden zijn, de haalbaarheid toetsen en uiteindelijk de
kosten voor u op een rijtje zetten. Dit maatwerk wordt in de
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optielijstbevestiging meegenomen. Maatwerk zal altijd getoetst
moeten worden aan de voorschriften en de bouwvergunning.
Bepaalde keuzes kunnen er zelfs toe leiden dat de opleveringsdatum verschoven moet worden. Keuzes die de voortgang
van het bouwproces dusdanig verstoren kunnen niet worden
gehonoreerd.

Offerte

De showroom /Het Woonlab laat zien wat er standaard bedacht
is voor uw woning en biedt de mogelijkheden van een individuele aanpassing, aanvulling of andere keuze. Uw wens wordt door
de kopersbegeleiding vertaald in een offerte compleet met
leverantie en montage van de onderdelen. Met uitzondering van
bouwkundige en installatie technische aanpassingen, die een
gevolg kunnen zijn van uw keuze, kan de kopersbegeleiding u
zelf een volledige offerte doen. De offerte gaat vergezeld van
een tekening van uw keuze aan onderdelen, ingetekend op de
door u gekozen woning.

Standaard

Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een standaard levering.
Het Woonlab laat u zien wat er in een standaard pakket
mogelijk is; in principe geldt hiervoor dezelfde methodiek als
een individuele keuze, echter nu worden de standaard onderdelen aan u bevestigd en ingetekend op de tekening van uw
woning. Er vindt in dat geval geen verrekening met u plaats.

Op tijd klaar

Aannemingsbedrijf P. & G. Hooghwerff B.V. verzorgt, na uw
keuze en bevestiging, de coördinatie van de leveringen, de
controle op de levering en uitvoering en draagt er zorg voor dat
het bestelde bij oplevering van de woning gereed is. Echter het
kan voorkomen dat hetgeen u wenst pas net voor oplevering
ingemeten kan worden en dat het zodanig pas na de oplevering
geplaatst kan worden. Alle keuzes vallen normaal binnen de
Woningborg-garantie.

Opleveringsplanning

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf start bouw. Hierbij dienen de
nodige reserves in acht genomen te worden, omdat het bouwen
enerzijds nog steeds veel ambachtelijk werk met zich meebrengt
en anderzijds afhankelijk is van de weersomstandigheden. In
een later stadium zullen de prognoses steeds nauwkeuriger
kunnen worden bepaald. Om bovenstaande redenen kunnen
aan afgegeven prognoses geen rechten worden ontleend.

Bezoek aan de bouwplaats

Uit veiligheidsoverwegingen is het bezoeken van de bouwplaats
door kopers niet toegestaan. Om u toch de gelegenheid te bieden de vorderingen van het werk enigszins te bezien, zal door
ons een regeling worden opgesteld, waarbij bezoek onder begeleiding op vastgestelde tijdstippen mogelijk zal zijn. U ontvangt
hierover te zijner tijd nader bericht.

Garantie op technische gebreken na oplevering

De garantietermijnen, uitsluitingen en dergelijke zijn omschreven in artikel 9 van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2021. Woningborg hanteert een klachtenprocedure. Enkele aandachtspunten met betrekking tot het
'verzoek tot herstel':
• de klacht moet direct na constatering schriftelijk worden
gemeld;
• u dient ons altijd in de gelegenheid te stellen om het
garantiegebrek te herstellen.
• door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met ons/
Woningborg (tijdens vakantieperiodes) in principe niet worden
verhaald, tenzij er sprake is van een noodsituatie en een
schade beperkende noodreparatie noodzakelijk is.
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Onderhoud algemeen

Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten zijn
onderhoudsinspecties en onderhoudswerkzaamheden absoluut
noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat u hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt.
Het is dringend aan te bevelen om een korte verslaglegging van
de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk er vanwege de
huidige ARBO voorschriften extra kosten bij u in rekening
worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het glazenwassen, één en
ander afhankelijk van het ontwerp en locatie.

Beglazing

De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze veroudert en
krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen aan de kozijnen
en/of beglazing blijkt dat er geen of onvoldoende onderhoud is
gepleegd, kunnen uw garantierechten in gevaar komen. Voor
het onderhoud dient u overschilderbare beglazingskit toe te
passen, nadere informatie hierover vindt u bij oplevering van de
woning in de praktische handleiding.
Een geheel ander verschijnsel is de zogenaamde glasetsing.
Dit wordt veroorzaakt door uitloging van bijvoorbeeld metselwerk of betonnen onderdelen. Deze uitloging vindt plaats door
een chemische reactie tussen deze bouwmaterialen en het
verontreinigde hemelwater. Om schade te voorkomen is het
frequent reinigen van de beglazing noodzakelijk. Er zijn ook
gespecialiseerde bedrijven, welke u opdracht kunt geven om de
beglazing te voorzien van een speciale coating.

Schilderwerk

Eventuele houten kozijnen, ramen, deuren en geveltimmerwerken zijn tijdens de bouw behandeld met:
• binnenschilderwerk: watergedragen verf
• kitsoorten: overschilderbare kit

Onderhoudsschema

Conform onderhoudsadvies geveltimmerwerk SGT wat bij
oplevering van de woning wordt verstrekt. Correct onderhoud
van het kit- en schilderwerk (dit geldt ook voor het binnenschilderwerk) conform het advies van de ondernemer is noodzaak.
Enerzijds met betrekking tot uw garantierechten, maar zeker
ook met betrekking tot (vroegtijdige) schade aan uw geveltimmerwerk na het verstrijken van de 'zesjaars-garantietermijn'
van Woningborg (zie Bijlage A, als bedoeld in artikel 9 van de
Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2021).
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