APPARTEMENTEN

Ruimte om te genieten

INHOUD
Oude handelsstad aan het IJsselmeer
Nieuwbouw met historische geloofwaardigheid
‘Twee’ gezichten 
Centraal gelegen
Historische omgeving, moderne voorzieningen
Het beste voor deze plek
Moderne appartementen
Situatietekening
Appartementen blok B
Verdiepingsoverzichten blok B
Appartementen M
Appartementen blok A
Verdiepingsoverzichten blok A
Appartementen M
Appartementen L
Appartementen XL
Penthouse 2-laags
Penthouse
Keuken en badkamer
Parkeren
Appartementsrecht Vereniging van Eigenaars

03
04
07
08
10
12
15
16
18
20
24
28
30
32
34
43
50
54
56
58
59

01

02

OUDE HANDELSSTAD AAN HET
IJSSELMEER
Net als in de zeventiende eeuw pronkt het knusse Edam nog altijd als
een rode edelsteen te midden van kaarsrecht doorsneden polderland.
Edam dankt zijn welvaart aan de koopvaart, de land- en de scheepsbouw.
Ooit behoorde de stad, naast Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen tot de
belangrijkste handelssteden van Holland. In de zeventiende eeuw voeren
schepen via een open en ook nog tolvrije verbinding met de Zuiderzee
de koopwaar aan. Op ruim dertig werven werden fregatten en fluiten
gebouwd en Leeghwaters droogmakerijen bezorgden de stad een
‘gouden’ handelsproduct: Edammer kaas.

Edam: een goed bewaard geheim

Edam, gemeente Edam-Volendam, heeft als oude handelsstad aan het IJsselmeer
een heel eigen cultuur. Het Noord-Hollandse kaasstadje, bijna grenzend aan
Purmerend en dichtbij Amsterdam, heeft slechts zo’n 7000 inwoners.
De rijke historie is duidelijk terug te vinden in de authentieke kern van Edam met
verschillende bezienswaardige gebouwen, knusse winkelstraten en gezellige
terrassen. De 18e-eeuwse kaaspakhuizen en de kaasmarkt in de stad bevestigen
de belangrijke rol die de Edammer kaas speelt in de geschiedenis van Edam.
De ligging aan het IJsselmeer maakt Edam een aantrekkelijke woonplaats voor
liefhebbers van watersport, water en ruimte. In de omgeving van Edam vind je de
typische Hollandse vissersplaatsen Volendam, Monnickendam en Marken. Aan de
rand van het sfeervolle, historische centrum van Edam is nu ruimte voor nieuw
wonen. Misschien wel iets voor jou.

Nieuw wonen in hartje Edam

Baandervesting is een kleinschalige nieuwbouwwijk op een voormalig fabrieks
terrein. Qua sfeer en uiterlijk sluit het project nauwgezet aan bij het Oudhollandse
straatbeeld binnen de historische vestingwerken. De naam ‘Baandervesting’
verwijst naar de hier al eeuwenlang aanwezige landschappelijke vestingwal.
Wonen in Baandervesting is kiezen voor wonen in een oude binnenstad, omringd
door monumenten. Maar mét het comfort van nu en zónder het ruimtegebrek
waar je in oude binnensteden vaak mee te maken hebt.
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NIEUWBOUW MET HISTORISCHE
GELOOFWAARDIGHEID

Baandervesting is niet zomaar een nieuwbouwproject. De variatie
in de hoogte van de woningen en de diversiteit in kappen, gevels en
metselverbindingen in Baandervesting leveren een woonomgeving op
die een organisch geheel vormt met het oude hart van Edam.
Deze karaktervolle sfeer wordt nog eens benadrukt door het omringende water
en de volwassen bomenrij aan de zuidzijde van Baandervesting. Baandervesting is
nieuwbouw met een geloofwaardigheid die het hart van Edam verwarmt.

Geniet van rust en ruimte

Wonend in Baandervesting, zo dicht bij het stadscentrum, kun je volop genieten van
de dorpse bedrijvigheid en de toeristische dynamiek van de oude koopvaardijstad.
Doordat de wijk omsloten is door brede grachten, kun je je in Baandervesting
echter ook makkelijk onttrekken aan de drukte en er genieten van de rust en de
ruimte, het groen en het water.
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Geﬁlterd zonlicht geeft
een lommerrijke sfeer
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TWEE
ʻGEZICHTENʼ
Baandervesting heeft twee lange straten en twee korte en heeft de
vorm van een langwerpig blok. De bebouwing aan de ene lange zijde,
’t Marken, bestaat uit een rij van verschillende typen herenhuizen.
De rij weerspiegelt de diversiteit van de bebouwing aan de overkant
van het water, zodat er een organisch geheel ontstaat met dat deel van
historisch Edam.
Ook de herinnering aan de oude industriële sfeer van de handelsstad is aan
deze zijde meegenomen in het ontwerp. Op de hoek, aan het Baanplein, wordt
bijvoorbeeld het oude pakhuis De Vlijt ‘herbouwd’.
Aan de andere zijde van Baandervesting, langs de Baandervesting/Schuttersgracht, bestaat de bebouwing weer uit een rij van verschillende typen herenhuizen.
Deze zijde heeft een ander ‘gezicht’ dan de bebouwing aan ‘t Marken. Aan deze
zuidzijde van Baandervesting wordt de sfeer sterk bepaald door de lange rij volwassen bomen langs het water. Het gebladerte van deze bomenrij zal het zonlicht
filteren en zo ontstaat op straat een lommerrijk gevoel.
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CENTRAAL
GELEGEN
Baandervesting is centraal gelegen in Edam en heeft een gunstige ligging
ten opzichte van het nabijgelegen Volendam en Purmerend. Je bereikt
deze plaatsen met de auto binnen respectievelijk tien en vijftien minuten
via de N247 en de N244. Ook Amsterdam is vanaf Baandervesting maar
een half uurtje rijden.
Wil je gebruikmaken van het openbaar vervoer, dan kun je in de omgeving van
Baandervesting bij verschillende bushaltes op de bus stappen. De centrale
bushalte van Edam aan de Singelweg ligt op vijf minuten lopen en twee minuten
fietsen van Baandervesting. Vanaf daar ben je met de bus in circa 25 minuten op
Amsterdam Centraal Station.
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N274

N274

Markermeer

N244

Edam
N244

Purmerend
Volendam
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N274
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Amsterdam
Amsterdam
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HISTORISCHE
OMGEVING,
MODERNE
VOORZIENINGEN
Ook wat voorzieningen betreft woon je in nieuwbouwwijk Baandervesting
op een perfecte locatie. Doordat de wijk vlak bij het historische centrum
ligt, heb je letterlijk alles op steenworpafstand.
Op circa 500 meter afstand vind je een supermarkt. Andere basisvoorzieningen,
zoals winkels, restaurantjes, een museum en de Kaasmarkt zijn ook prima lopend
of op de fiets te bereiken. Heb je kleine kinderen? Die breng je in ongeveer drie
minuten fietsen naar Basisschool de Piramide of Trimaran. In de oude kom van
de Voorhaven vind je op ongeveer drie minuten lopen ook nog De Nieuwe School
(Jenaplanonderwijs). Ook de apotheek en de huisarts vind je op nog geen
1,5 kilometer van je voordeur verwijderd.
En lekker sporten? Ook sportvoorzieningen zijn er op korte afstand. Zo is er een
atletiekvereniging en een voetbalvereniging in Edam en, zoals je van een plaats
aan het IJsselmeer mag verwachten, zijn er volop watersportmogelijkheden.
De historische omgeving in combinatie met veel moderne voorzieningen maken
van Baandervesting een aantrekkelijke woonwijk.
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Alle voorzieningen
op steenworpafstand
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ARCHITECT DANIEL DIDDEN
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HET BESTE VOOR DEZE PLEK
Een historisch aandoende wijk die aansluit op de
bebouwing en sfeer van de oude stadskern op een unieke
locatie in het hart van Edam. Dat wordt Baandervesting.
Daniel Didden van Mulleners + Mulleners Architecten bestudeerde voor het ontwerp van deze kleinschalige nieuwbouwwijk
zorgvuldig de bebouwing, het straatbeeld en de kleurstellingen
in het historische centrum en benaderde de karakteristieke
sfeer zo geloofwaardig mogelijk. “Ik heb gestreefd naar de
beste invulling voor deze plek. Het mooiste compliment zou zijn
als het stadsbezoekers straks niet direct opvalt dat er sprake is
van nieuwbouw.”
Het ontwerp voor Baandervesting is geïnspireerd op onder
andere de natuurlijke diversiteit, de vele individueel gebouwde
panden, de dwarskappen met rode dakpannen en de dansende
ritmiek in het straatbeeld van de oorspronkelijke bebouwing.
Didden koos daarom in Baandervesting voor een rijke differentiatie in hoogte, breedtes, gevelindelingen, metselverbanden,
kozijnen en stijlelementen in de gevels en zocht aansluiting bij
het tamelijk rustige en ingetogen kleurgebruik van de historische panden. “Voor de geloofwaardigheid van het plan moet je
ook op detailniveau overtuigend zijn. Hopelijk gaat deze kwaliteit gewaardeerd en gekoesterd worden door de bewoners.”

Onder een laagje patina ...

Achter alle historisch aandoende gevels van Baandervesting
bevinden zich hedendaagse woningen die voldoen aan alle eisen
van deze tijd. “De individuele bouw van weleer is geïmiteerd,
maar achter de verschillende gevels liggen woningen met
moderne basisplattegronden. En waar er in de historische
stad bijvoorbeeld geen ruimte is voor privéparkeerplaatsen,
hebben de woningen in Baandervesting parkeerplaatsen op
eigen terrein en ook voor bezoekers is er voldoende parkeer
gelegenheid”, vertelt Didden. Bij de indeling van de verschillende woningen is rekening gehouden met het uitzicht op de
oude stad of de eigen tuin en met de lichtinval, waardoor er
zowel tuin- als straatgerichte woningen zijn. “Ook bij de indeling
van de appartementen is rekening gehouden met de lichtinval
en het uitzicht. En waar mogelijk beschikken de appartementen
over een buitenruimte.”
Met het door de architect minutieus aangebrachte laagje patina
wordt in Baandervesting de historische sfeer van de binnenstad
verlengd. Maar ónder dit laagje is wonen in Baandervesting
dus echt wonen van nú. “Deze bijzondere combinatie van een
‘historisch’ decor en charmante, dorpse gezelligheid met
het comfort van alle woonkwaliteiten van nieuwbouw, maken
Baandervesting tot een buitengewoon project. Het was een mooi
en uitdagend project om aan te werken”, besluit Didden.

Dorpse gezelligheid en de
woonkwaliteiten van nieuwbouw
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Goed geïsoleerd, verantwoord
gebouwd en milieuvriendelijk
verwarmd
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MODERNE
APPARTEMENTEN
Baandervesting bestaat in totaal uit ruim tachtig woningen. Naast
verschillende typen herenhuizen zullen er, achter historisch aandoende
gevels, 38 moderne appartementen van verschillende omvang worden
gerealiseerd.
De appartementen zijn te vinden in twee complexen van drie of vier verdiepingen
hoog: het ‘herbouwde’ pakhuis De Vlijt op de hoek van het Baanplein en aan
de andere kant van ’t Marken, op de hoek met de Korte Baansteeg. Voor iedere
woonwens een geschikt type: medium (één slaapkamer), large (twee slaap
kamers), extra large (twee slaapkamers) en zelfs zeer royale penthouses. Dus
of je nu starter, doorstromer of gesetteld bent, als je jezelf ziet wonen in één
van de ‘nieuwe monumenten’ in het hart van Edam, dan heeft Baandervesting
je iets te bieden.

Ruimte voor duurzaamheid

De woningen in Baandervesting voldoen royaal aan alle duurzaamheidseisen die
in het Bouwbesluit zijn vastgelegd. De woningen worden, achter hun historisch
aandoende buitenkant, zo goed geïsoleerd, zo verantwoord gebouwd en zo
milieuvriendelijk verwarmd door middel van bodemwarmtepompen als je van
hedendaagse nieuwbouwwoningen mag verwachten. Zó energiezuinig zelfs, dat
zonnepanelen niet nodig zijn om aan de duurzaamheidseisen te voldoen.
Dankzij de uitstekende isolatie, samen met de WTW-unit voor de ventilatie en de
laag temperatuur vloerverwarming met warmtepomp die ’s zomers ook beperkt
kan koelen, geniet je altijd van een aangenaam binnenklimaat. De appartementen
in Baandervesting hebben een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,4. Alle
woningen zijn gasloos. Koop je een woning in Baandervesting, dan ben je verzekerd
van een ‘state of the art’ duurzame woning. Dat is goed voor het milieu en zie je
terug in je portemonnee!

15

Situatiekaart
Baandervesting
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Appartementen
BLOK B

18

EEN HEERLIJKE
PLEK
In Baandervesting, op de hoek van de Korte Baansteeg en ’t Marken,
komt een kleinschalig appartementencomplex met vijftien vergelijkbare
appartementen. De ‘medium’ appartementen met één slaapkamer,
zijn gelegen op de begane grond, op de eerste verdieping of op de
tweede verdieping. De appartementen zijn bereikbaar via een centraal
trappenhuis.
De appartementen in dit complex zijn compact, maar door de efficiënte indeling
zeker aantrekkelijk en uitermate geschikt voor twee- of éénpersoonshuishoudens. Je hebt alles voor jezelf.
De appartementen zijn van alle gemakken voorzien: een fijne woonkamer met
open keuken die zich leent voor verschillende indelingsmogelijkheden, een ruim
bemeten slaapkamer waar je behalve een royaal bed ook kledingkasten kwijt
kunt, een badkamer met wastafel, douche en toilet, een entree en een berging
met wasmachine-aansluiting. De indeling van de appartementen kan enigszins
van elkaar verschillen, afhankelijk van de ligging in het complex. Ze zijn echter
qua woonoppervlakte vergelijkbaar. En van ál deze appartementen kun je een
heerlijk thuis maken!
Op het binnenterrein van het appartementencomplex bevindt zich een gemeenschappelijke, groen ingerichte binnentuin, waar je heerlijk kan ontspannen. Hier
vind je ook de fietsenstalling met ruimte voor in ieder geval twee fietsen per
appartement.
Bekijk de verschillende impressies en laat je verrassen door de leuke mogelijk
heden van deze appartementen. Naar welk bouwnummer gaat jouw voorkeur uit?
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Verdiepingsoverzichten
BLOK B - APPARTEMENTEN M
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Interieurimpressie bouwnummer 55

23

Appartementen M
BOUWNUMMERS 48, 53 EN 58
VERDIEPINGEN BEGANE GROND, EERSTE VERDIEPING EN TWEEDE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 49 M²
AANTAL KAMERS 2

SCHAAL 1:75

48

LIGGING BEGANE GROND

BOUWNUMMER 48
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Appartementen M
BOUWNUMMERS 45, 50 EN 55
VERDIEPINGEN BEGANE GROND, EERSTE VERDIEPING EN TWEEDE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 50 M²
AANTAL KAMERS 2

SCHAAL 1:75

50
LIGGING EERSTE VERDIEPING

BOUWNUMMER 50

25

Appartementen M
BOUWNUMMERS 44, 49 EN 54
VERDIEPINGEN BEGANE GROND, EERSTE VERDIEPING EN TWEEDE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 50 M²
AANTAL KAMERS 2

SCHAAL 1:75

54
LIGGING TWEEDE VERDIEPING

BOUWNUMMER 54
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Appartementen M
BOUWNUMMERS 47, 52 EN 57; GESPIEGELD 46, 51 EN 56
VERDIEPINGEN BEGANE GROND (47), EERSTE VERDIEPING (52) EN TWEEDE VERDIEPING (57);
GESPIEGELD BEGANE GROND (46), EERSTE VERDIEPING (51) EN TWEEDE VERDIEPING (56)
WOONOPPERVLAKTE 50 M²
AANTAL KAMERS 2

SCHAAL 1:75
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LIGGING TWEEDE VERDIEPING

BOUWNUMMER 57
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Appartementen
BLOK A

28

COMFORTABEL
WONEN
Op de hoek van de Baanstraat en ’t Marken wordt het oude pakhuis
‘De Vlijt’ herbouwd met ernaast een pand dat aan een ouderwets
fabrieksgebouw doet denken. Verscholen achter deze gevels – en
dus niet als één geheel herkenbaar – bevindt zich straks het andere
appartementencomplex van Baandervesting. Hierin bevinden zich in
totaal 23 appartementen van vier verschillende typen. Welk type je ook
kiest, je kunt er prettig en comfortabel wonen. Het complex is deels drie
verdiepingen en deels vier verdiepingen hoog.
Dit appartementencomplex biedt voor iedere woonwens een geschikt type:
zes ‘medium’ appartementen (1 slaapkamer), negen ‘large’ appartementen
(2 slaapkamers), zes ‘extra large’ appartementen (2 slaapkamers) en zelfs twee
zeer royale penthouses. Waar de ‘medium’ appartementen uitstekend geschikt
zijn voor bewoning door één of twee personen, lenen de royale penthouses zich,
door de drie of zelfs vier slaapkamers, met gemak voor bewoning door een groter
huishouden. De ‘large’ en ‘extra large’ appartementen zitten er, zoals uit de benaming al blijkt, qua omvang tussenin. De appartementen kunnen per type nog van
indeling verschillen, afhankelijk van de ligging in het complex. Alle appartementen beschikken over een privé buitenruimte.

Voor iedere woonwens een appartement

De ‘medium’ appartementen zijn klein, maar fijn en bieden alles wat je nodig
hebt. De ‘large’ appartementen zijn echt een maatje groter en bieden je niet één,
maar zelfs twee slaapkamers. Bij de ‘extra large’ appartementen is er nóg een
‘schepje’ woonruimte bovenop gedaan: met name de woonkamer heeft een zeer
royale omvang. Dat de twee penthouses echt iets bijzonders zijn, zal je niet verbazen. Ze bieden een zee aan ruimte en op de geweldige dakterrassen heb je een
fantastisch uitzicht. Dit wil iedereen wel.
Bestudeer maar eens de inspirerende impressies van verschillende appartementen in dit complex en ontdek dat eigenlijk ieder appartement prachtig is. Gaat je
voorkeur uit naar een appartement en zie je jezelf wonen in het knusse hart van
Edam, dan heeft Baandervesting je iets te bieden.
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Verdiepingsoverzichten
BLOK A
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Appartementen M
BOUWNUMMERS 61; GESPIEGELD 60
VERDIEPING BEGANE GROND
WOONOPPERVLAKTE 49 M²
BUITENRUIMTE OP HET WESTEN
AANTAL KAMERS 2

SCHAAL 1:75

61

LIGGING BEGANE GROND

BOUWNUMMER 61
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Appartementen M
BOUWNUMMERS 67 EN 75; GESPIEGELD 66 EN 74
VERDIEPINGEN EERSTE VERDIEPING (67) EN TWEEDE VERDIEPING (75);
GESPIEGELD EERSTE VERDIEPING (66) EN TWEEDE VERDIEPING (74)
WOONOPPERVLAKTE 49 M²
BALKON OP HET WESTEN
AANTAL KAMERS 2

SCHAAL 1:75

67

LIGGING EERSTE VERDIEPING

BOUWNUMMER 67
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Appartementen L
BOUWNUMMER 63
VERDIEPING BEGANE GROND
WOONOPPERVLAKTE 87 M²
BUITENRUIMTE OP HET ZUIDEN
AANTAL KAMERS 3

SCHAAL 1:75

63

LIGGING BEGANE GROND

BOUWNUMMER 63
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Appartementen L
BOUWNUMMERS 71 EN 79
VERDIEPINGEN EERSTE VERDIEPING EN TWEEDE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 87 M² EN 83 M²
BALKON OP HET NOORDEN
AANTAL KAMERS 3

SCHAAL 1:75

71

LIGGING EERSTE VERDIEPING

BOUWNUMMER 71
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Appartementen L
BOUWNUMMER 62
VERDIEPING BEGANE GROND
WOONOPPERVLAKTE 86 M²
BUITENRUIMTE OP HET WESTEN
AANTAL KAMERS 3

SCHAAL 1:75

62
LIGGING BEGANE GROND

BOUWNUMMER 62
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Appartementen L
BOUWNUMMERS 68 EN 76
VERDIEPINGEN EERSTE VERDIEPING EN TWEEDE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 86 M²
BALKON OP HET WESTEN
AANTAL KAMERS 3

SCHAAL 1:75

68
LIGGING EERSTE VERDIEPING

BOUWNUMMER 68

37

38

Interieurimpressie bouwnummer 77
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Appartementen L
BOUWNUMMER 70
VERDIEPINGEN EERSTE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 85 M²
BALKON OP HET NOORDEN
AANTAL KAMERS 3

SCHAAL 1:75

70

LIGGING EERSTE VERDIEPING

BOUWNUMMER 70
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Appartementen L
BOUWNUMMER 77
VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 90 M²
BALKON OP HET WESTEN
AANTAL KAMERS 3

SCHAAL 1:75

77

LIGGING TWEEDE VERDIEPING

BOUWNUMMER 77
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Appartementen L
BOUWNUMMER 73
VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 92 M²
BALKON OP HET OOSTEN
AANTAL KAMERS 3

SCHAAL 1:75

73

LIGGING TWEEDE VERDIEPING
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BOUWNUMMER 73

Appartementen XL
BOUWNUMMER 64
VERDIEPINGEN BEGANE GROND
WOONOPPERVLAKTE 114 M²
TERRAS OP HET ZUIDEN
AANTAL KAMERS 3

SCHAAL 1:75

64

LIGGING BEGANE GROND

BOUWNUMMER 64
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44

Interieurimpressie bouwnummer 80
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Appartementen XL
BOUWNUMMERS 72 EN 80
VERDIEPINGEN EERSTE VERDIEPING EN TWEEDE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 114 M² EN 102 M²
BALKONS OP HET ZUIDEN EN NOORDEN
AANTAL KAMERS 3

SCHAAL 1:75

BOUWNUMMER 72

72

LIGGING EERSTE VERDIEPING
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Appartementen XL
BOUWNUMMER 69
VERDIEPING EERSTE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 113 M²
BALKON OP HET WESTEN
AANTAL KAMERS 3

SCHAAL 1:75

69

LIGGING EERSTE VERDIEPING

BOUWNUMMER 69
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Appartementen XL
BOUWNUMMER 59
VERDIEPING BEGANE GROND
WOONOPPERVLAKTE 111 M²
BUITENRUIMTE OP HET OOSTEN
AANTAL KAMERS 3

SCHAAL 1:75

BOUWNUMMER 59

59
LIGGING BEGANE GROND
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Appartementen XL
BOUWNUMMER 65
VERDIEPING EERSTE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 111 M²
BALKON OP HET ZUIDEN
AANTAL KAMERS 3

SCHAAL 1:75
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LIGGING EERSTE VERDIEPING

BOUWNUMMER 65
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Penthouse 2-laags
BOUWNUMMER 78
VERDIEPING TWEEDE EN DERDE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 144 M²
DAKTERRAS OP HET ZUIDEN
AANTAL KAMERS 5

SCHAAL 1:75
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LIGGING TWEEDE VERDIEPING

Trap naar
woonkamer,
keuken en
dakterras

BOUWNUMMER 78

50

78

LIGGING DERDE VERDIEPING

51
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Interieurimpressie bouwnummer 81
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Penthouse
BOUWNUMMER 81
VERDIEPING DERDE VERDIEPING
WOONOPPERVLAKTE 190 M²
DAKTERRAS OP HET ZUIDEN
AANTAL KAMERS 5

SCHAAL 1:75

LIGGING DERDE VERDIEPING
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Lift
Direct toegang
tot woning
met lift

BOUWNUMMER 81
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EEN KEUKEN
ZOALS JIJ DAT
WENST
De keuken wordt vaak gezien als het middelpunt van het huis. De plek waar je
in de ochtend heerlijk geniet van een kop koffie, na werk, school of onder het
koken gezellig bijpraat met de andere gezinsleden of vrienden. De woningen
in Baandervesting worden zonder keuken (casco) opgeleverd. Op de verkoop
tekening is een indicatieve opstelling van de keuken weergegeven.
Afgestemd op de ruimte van jouw woning. Heb je andere wensen? Door middel
van de koperskeuzelijst is het mogelijk om aansluitpunten (behalve de WTWafzuigpunten en de rioolaansluiting) te wijzigen en toe te voegen. Samen met een
keukenleverancier naar keuze kun je jouw ideale keuken samenstellen.
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BADKAMER WAARIN JE
JE HELEMAAL THUIS VOELT
Ook in je badkamer zal het je aan niets ontbreken. Heerlijk om
je even helemaal terug te trekken en te ontspannen. Hier voel
je je direct thuis. Daarom moet je badkamer helemaal bij jouw
leefstijl passen. Voor elke woning in Baandervesting is met
zorg een complete badkamer samengesteld. Jouw badkamer is
standaard uitgerust met Villeroy & Boch sanitair, Grohe kranen,
een douche en kwaliteitstegels.

Mocht je andere ideeën hebben, geen enkel probleem. Onze
adviseurs van kopersbegeleiding bespreken graag de mogelijkheden, zodat de sanitaire ruimtes bij jouw smaak, wensen en
behoeften aansluiten.
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PARKEREN
Op de begane grond bevindt zich de fietsen berging met ruimte voor het stallen
van 80 fietsen. Op het binnenterrein zijn 15 parkeerplaatsen beschikbaar. Deze
parkeerplaatsen zijn gekoppeld aan specifieke bouwnummers.
De fietsenstalling en de centrale hal op de begane grond zijn beide voor bewoners
vanaf het binnenterrein direct bereikbaar. In de centrale hal bevindt zich de lift
met toegang tot de woningen.
Indien jouw woning niet beschikt over een privé parkeerplaats op het binnenterrein kun je bij de gemeente een straatparkeervergunning aanvragen.
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Interieurimpressie bouwnummer 78

APPARTEMENTSRECHT
VERENIGING VAN EIGENAARS
De notaris verdeelt het gebouw door middel van een Akte van
Splitsing en op basis van splitsingstekeningen door in appartementsrechten. Een appartementsrecht is een aandeel in het
gebouw dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een
bepaald gedeelte van dat gebouw, namelijk je privégedeelte.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het eigendom en de
gebruiksrechten. Het eigendom van het gehele gebouw komt
toe aan alle eigenaars gezamenlijk. Daarnaast heeft iedere
appartementseigenaar het gebruiksrecht van die gedeelten van
het gebouw die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bedoeld
(bijvoorbeeld: het trappenhuis, de hal, de lift).
Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen wordt
via de splitsingsakte een Vereniging van Eigenaars opgericht.
Iedere appartementseigenaar wordt automatisch en van
rechtswege lid van deze vereniging. Het bestuur wordt door de

gezamenlijke eigenaars benoemd. In het reglement van de vereniging, worden zaken geregeld m.b.t. het gebruik, het beheer,
en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van
het gebouw. De appartementseigenaars betalen maandelijks
een bijdrage, te weten een eigenaarsbijdrage (ook wel servicekosten genoemd). Deze bijdrage bestaat onder meer uit kosten
voor onderhoud en instandhouding van het gebouw, de daarbij
horende installaties en de opstalverzekering. Jaarlijks stelt de
Vereniging van Eigenaars de maandelijkse bijdrage opnieuw
vast. Het reglement eist dat de vereniging eenmaal per jaar een
leden vergadering belegt. In de eerste vergadering, die over het
algemeen drie maanden voor oplevering wordt gehouden, wordt
een begroting op jaarbasis voorgelegd waar de eigenaars met
elkaar een besluit over moeten nemen. De eerste vergadering
van de vereniging zal worden georganiseerd door de verkoper in
samenwerking met een professionele VvE beheerder.
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MEER INFORMATIE
Baandervesting is een ontwikkeling van

Verkoopinformatie
Van de Steege Projectmakelaars
Buikslotermeerplein 418
1025 WP Amsterdam
+ 31 (0) 20 435 70 40
projecten@vandesteege.nl

Realisatie

Disclaimer
Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze brochure
bekend waren. Alle wijzigingen in tekst, beeld , illustratie en tekeningen zijn voorbehouden aan BPD gebiedsontwikkeling en Konder Wessels
Projecten. De opgenomen perspectieftekeningen geven slechts een impressie weer. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de
juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.

NIEUWBOUW-BAANDERVESTING.NL

