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Voor u ligt de brochure van woonproject twaalf luxe 

appartementen De Kuyperij. De Kuyperij is middenin het 

centrum van Horst gelegen aan het Wilhelminaplein 8 en 

bestaat uit gedeeltelijke nieuwbouw en gedeeltelijke 

verbouw van het bestaande gebouw. Hierbij krijgt het 

bestaande gebouw een complete ‘facelift’, waarbij het 

gebouw wordt uitgebreid tot een modern woongebouw in 

een hoogwaardige architectuur. 

Het nieuwbouwcomplex bestaat uit negen koop- en drie 

markthuurappartementen. De toekomstige bewoners van de 

luxe appartementen zijn verzekerd van een leven lang 

zorgeloos wonen. De appartementen worden namelijk 

gerealiseerd volgens hoge normen op het gebied van 

gezondheid, milieu en energie. Ook zijn de appartementen 

ontworpen volgens de hedendaagse maatstaven en passend 

in de bestaande, aangrenzende architectuur. De uitstraling in 

combinatie met een hoogwaardige afwerking bepalen de 

kwaliteit van dit woonproject.  

We nodigen u uit voor een eerste bezichtiging: ontmoet dit 

plan in deze brochure. Om een volledig beeld van het project 

te krijgen, zijn er verkooptekeningen en impressies in deze 

brochure verwerkt. Bij de makelaar zijn meerdere stukken te 

verkrijgen, waaronder: verkooptekeningen, Technische 

Omschrijving en 3D-visuals van het toekomstige straatbeeld.



SITUATIE 

VEILIGHEID

ZORG

DUURZAAMHEID



 

AANNEMER  
 

 

Een appartement is veel meer dan alleen een bouwwerk van 

beton, stenen en glas. Een appartement is vooral een thuis, 

waar u zich prettig wilt voelen. Een reflectie van uw 

levenswijze; wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle 

vrijheid om het geheel naar eigen smaak in te richten. Een 

goede aannemer begeleidt u in het proces van aankoop tot 

sleuteloverdracht. 

Dit project wordt gebouwd door Bouwmij Janssen. Bouwmij 

Janssen is de moderne ontwikkelende aannemer uit Venray 

en sinds 1945 actief in de bouw en gespecialiseerd in de 

realisatie van nieuwbouwprojecten. Zij doen dit met groot 

plezier, vakmanschap en oog voor detail. Bij veel projecten 

wordt samengewerkt met vaste regionale partners, 

waardoor de samenwerking soepel verloopt en de partijen 

op elkaar zijn ingespeeld. Hierdoor worden de beste 

resultaten bereikt met tevens goede servicemogelijkheden 

na oplevering.  

De meest onderscheidende kenmerken van Bouwmij 

Janssen zijn innovatie en een transparante werkwijze waarin 

openheid centraal staat. Innovatie zit hem vooral in de 

processen, want voor alle medewerkers is het een sport om 

bij elk project net iets slimmer en efficiënter te werken. Zo 

wordt de doorlooptijd van een project verder verkort 

zonder concessies te hoeven doen aan kwaliteit. De cijfers 

bewijzen dat deze aanpak werkt. Het gemiddeld aantal 

opleverpunten bij een onze nieuwbouwprojecten is zeer 

laag.  

 

 

Bouwmij Janssen bouwt met een Woningborg Garantie. Dit 

is de garantie- en waarborgregeling in de bouw die zorgt 

voor belangrijke zaken, zoals kwaliteitscontroles, garanties, 

zekerheden, aantoonbare ervaring, juiste diploma’s en 

verzekeringen, duidelijke afspraken en een correcte 

aftersales.  

Het is voor Bouwmij Janssen vanzelfsprekend om mooie, 

energiezuinige en hoogkwalitatieve appartementen te 

bouwen. Tevens streven zij ernaar om bij de oplevering de 

nieuwe eigenaren te laten glimmen van trots en hen in volle 

tevredenheid de sleutel van hun nieuwe thuis te 

overhandigen. 



TECHNISCHE GEGEVENS 
Koopappartementen 

Bouwgarantie 
De appartementen worden door ons gebouwd met een 
Woningborgcertificaat. 

Grondwerk 
De nodige grondwerken worden uitgevoerd voor 
funderingen, bestratingen, vloeren en leidingen.  

Buitenbergingen 
De buitenbergingen op de begane grond worden als prefab 
houten bergingen uitgevoerd. 

Fundering 
De aanlegdiepte en de uitvoering van de fundering worden 
uitgevoerd conform opgave constructeur.  

Vloeren 
De stallingsgarage en de buitenbergingen worden voorzien 
van bestrating. De begane grondvloer wordt uitgevoerd als 
een geïsoleerde betonvloer volgens opgave constructeur. De 
verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als (geïsoleerde) 
prefab betonvloer, volgens opgave constructeur. Vloer 
appartement 9 is een houten vloer. 

Gevels en wanden 
Buiten: de stallingsgarage zal grotendeels worden voorzien 
van niet nader afgewerkte betonnen wanden. De 
buitengevels worden in hoofdzaak gerealiseerd als 
schoonmetselwerk met een verdiepte voeg.  Gevelstuc ter 
plaatse van de entree, trappenhal, loggia’s en appartement 
9.   Wanden, vloer en dak appartement 9 bestaat uit 
houtskeletbouw en scheidingswanden bestaan uit metal 
stud wanden 

Binnen: de dragende binnenwanden worden uitgevoerd in 
kalkzandsteen, e.e.a. volgens opgave constructeur. De niet 
dragende binnenwanden op de eerste, tweede en derde 
verdieping worden uitgevoerd in verdiepingshoge 
cellenbeton elementen.  

Dakconstructie 
De platdakconstructie wordt uitgevoerd door een prefab 
betonvloer voorzien van een bitumineuze dakbedekking. 
Platdakconstructie appartement 9 is een houten  

Hang- en sluitwerk 
Het hang- en sluitwerk van deuren en ramen wordt 
uitgevoerd in licht metaal, weerstandklasse ІІ. 

Kozijnen, ramen en deuren 
Het voordeurkozijn en het deurkozijn van de buitenberging 
worden uitgevoerd in hardhout. Alle overige kozijnen, ramen 
en deuren in de buitengevel worden uitgevoerd in 
aluminium met uitzondering van de houten brandwerende 
kozijnen. De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in 
stalen, afgelakte montage-kozijnen met fabrieksmatig 
afgelakte opdekdeuren.  

Beglazing 
De buitenramen en deuren worden uitgevoerd in isolerende 
tripelbeglazing volgens EPC-berekening. 

Binnenafwerking - vloeren 
De vloeren van de badkamer en toilet worden voorzien van 
tegelwerk. Overige vloeren worden afgewerkt met een 
bouwkundige dekvloer.  

Binnenafwerking - wanden 
De wanden van het toilet worden voorzien van tegelwerk 
tot circa 120 cm en de wanden in de badkamer worden 
voorzien van tegelwerk van vloer tot plafond. Overige 
wanden, met uitzondering van de meterkast en deels de 
technische ruimte, worden behangklaar afgewerkt. 

Binnenafwerking - plafonds 
De plafonds worden afgewerkt met structuurspuitwerk, 
met uitzondering van het plafond ter plaatse van de 
meterkast. 

Sanitair 
Aansluitpunten voor sanitair worden aangesloten conform 
opgave. Het sanitair zal volgens de technische 
omschrijving worden aangebracht. 

Tegelwerk 
Voor het wand- en vloertegelwerk is een stelpost 
opgenomen, zie technische omschrijving voor de hoogte 
van deze stelposten. Tegelwerk kunt u wijzigen aan uw 
persoonlijke voorkeuren. 

Keuken 
Aansluitpunten voor de keuken conform verkooptekening. 
Er is geen keukeninrichting inbegrepen. 

Verwarming 
Appartement 9 wordt voorzien van radiatoren verwarming 
en de andere koopappartement worden voorzien van 
vloerverwarming als hoofdverwarming. 

Elektra 
De elektrische installatie wordt aangelegd volgens de 
geldende normen en voorschriften. Er wordt inbouw-
schakelmateriaal toegepast, in de kleur wit. Aansluitpunten 
voor de keuken conform verkooptekening. Aansluitpunten 
kunnen worden gewijzigd conform uw wensen, tegen een 
meerprijs. 

Installatie 
Er wordt een luchtwaterwarmtepomp installatie en warmte 
terugwininstallatie in ieder koopappartement aangesloten. 
Appartement 9 wordt voorzien van een vraag gestuurd 
ventilatiesysteem met ventilatiewarmtepomp.  

Photo Voltaic (PV) panelen (zonnepanelen) 
De koopappartementen, met uitzondering van 
appartement 9, worden voorzien van PV-panelen op het 
platte dak. Positie, oriëntatie en aantal conform EPC-
berekening en opgave installateur. Eventueel op tekening 
aangegeven panelen zijn indicatief weergegeven. De PV-
panelen zullen energie opwekken welke via een omvormer 
in de technische ruimte gekoppeld worden aan het 
elektriciteitsnet van uw appartement. Zodra de 
zonnepanelen stroom leveren heeft dit een positieve 
uitwerking op het stroomverbruik. 

 



 



 

GOED OM TE 

WETEN 
INLEIDING 

Een nieuw appartement kopen is een grote mijlpaal waarbij 
u met veel zaken te maken krijgt. Zo krijgt u onder andere te 
maken met onderwerpen van juridische en financiële aard. 
De makelaar en aannemer streven ernaar u hierin zo goed 
mogelijk te begeleiden en te adviseren. Wij bouwen uw 
appartement met toepassing van de garantie- en 
waarborgregeling van Woningborg NV en garanderen 
hiermee de kwaliteit en bieden u zekerheid. Hierbij worden 
alle kennis van zaken, ervaring en organisatie ingeschakeld 
om u straks optimaal woongenot te geven in het door u 
gekozen appartement. Deze omschrijving omvat de 
technische informatie omtrent de materialen, afwerkingen 
en installaties. Relevante toe te passen materialen worden 
door de aannemer bemonsterd en worden ter goedkeuring 
van de bouwdirectie en de architect aangeboden. Waar een 
merknaam en/of typeomschrijving genoemd is, mag hier “of 
gelijkwaardig” worden gelezen en kan hiervan af worden 
geweken. Alle in deze brochure en bijhorende tekeningen 
genoemde/vermelde maten dienen gelezen te worden als 
circa maten. Oppervlakten zijn gebruiksoppervlakten, 
gemeten op vloerniveau volgens NEN 2580, tenzij anders 
vermeld. Waar geen kleur of afwerking is vermeld, zal dit 
gebeuren volgens opgave architect en ter goedkeuring van 
de aannemer. 

ALGEMEEN 

Voor deze appartementen is door de garantie plichtige 
ondernemer een waarborgcertificaat aangevraagd conform 
de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. De bij deze 
regeling behorende brochure dient vóór het waarmerken 
van de technische omschrijving en het tekenen van de 
overeenkomst aan u overhandigd te worden door de 
verkoper van het appartement. De technische omschrijving 
ontvangt u op een later moment. 

WONINGBORGGARANTIE 

De appartementen worden met Woningborg garantie 
gebouwd. Het certificaat wordt uitgegeven door 
Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. 
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt 
kopers van nieuwbouwappartementen tegen de risico’s van 
een eventueel faillissement van de bouwonderneming 
tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. 
Eventuele optie(s) vallen ook onder de Woningborggarantie 
mits de optie(s) door de aannemer worden uitgevoerd. 
Ongeacht hetgeen overigens in deze brochure is bepaald, 
gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en 
waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals 
gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. In geval 
enige bepaling in deze brochure daarmee onverenigbaar 
mocht zijn, c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, 
prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde 
bepalingen van Woningborg. 

 

Woningborg geeft u meer zekerheid 

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij 
Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op 
financieel gebied, technische vakbekwaamheid en 
deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen 
en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. 
Ook wordt de concept aannemingsovereenkomst 
beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding 
tussen koper en bouwonderneming. 

Wat betekent de Woningborg Garantie- en 

waarborgregeling voor u? 

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit 
voor u onder andere het volgende: gaat uw 
bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt 
Woningborg voor afbouw van uw appartement. Is afbouw 
om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt 
Woningborg u een financiële schadeloosstelling, de 
bouwonderneming garandeert de kwaliteit van het 
appartement conform woningbouwgarantie 2016. 
Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de 
bouwonderneming, anders gezegd als de 
bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen, dan 
draagt Woningborg hier zorg voor. De garanties per 
onderdeel worden afgegeven conform de garantiestelling 
Woningborg. 
Bij Woningborg ingeschreven bouwondernemingen zijn 
verplicht om een model aannemingsovereenkomst met 
bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te 
gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis 
voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de 
bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en 
plichten van de koper en de bouwonderneming 
evenwichtig vastgelegd. Wanneer er na oplevering van het 
appartement geschillen tussen de koper en de 
bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van het 
appartement, dan kan Woningborg hierin bemiddelen. 

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? 

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming wor-
den uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet 
onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daar-
naast worden in uw aannemingsovereenkomst en in de Wo-
ningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspec-
ten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. De aan-
nemingsovereenkomst volgens het Woningborg-model 
wordt door ons gehanteerd. Bij het contract behoren de zo-
genaamde Algemene Voorwaarden en de algemene lich-
ting. Door het tekenen van de overeenkomst verplicht u zich 
tot het betalen van de koop-/aanneemsom, terwijl de on-
dernemer zich door medeondertekening verplicht tot leve-
ring van de grond en de aannemer zich bij ondertekening 
van de aannemingsovereenkomst verplicht tot de bouw van 
uw appartement conform de verkoopbrochure en techni-
sche omschrijving. 

De technische omschrijving, die u op een later moment 
ontvangt, wordt als contractstuk bij de verkoopstukken 
gevoegd. Aan deze brochure of andere verkoopuitingen 
kunnen geen rechten worden ontleend. 



ENERGIE PRESTATIE NORM 

De isolatie en installatie van het appartement is dusdanig 
dat een “Energie Prestatie Coëfficiënt” (EPC) van = 0,4 wordt 
gehaald. De “Energie Prestatie Coëfficiënt” wordt berekend 
aan de hand van verschillende waarden, waarbij naast 
isolatie ook de bezonning, het glasoppervlak en de 
installatietechniek van het appartement een rol spelen. 
Hiernaast zullen de koopappartementen worden voorzien 
van PV-panelen. 

SALDERINGSREGELING 

Saldering is het verrekenen van verbruikte stroom met de 
over diezelfde aansluiting zelf geleverde stroom, zoals bij dit 
project via optionele zonnepanelen. Hierdoor ontvangt de 
afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen: 
energiebelasting, opslag Duurzame Energie en btw) voor de 
teruggeleverde energie als die wordt betaald voor de 
energie die de afnemer op een ander tijdstip van de 
energieleverancier afneemt. Deze regeling wordt tot 2023 
door de overheid gegarandeerd. Hierna zal er mogelijk door 
de overheid een overgangsregeling opgesteld worden. 
Voor exacte uitgangspunten met betrekking tot 
teruglevering en salderen van stroom dient u contact op te 
nemen met uw stroomleverancier of installateur. 

MATERIALEN 

De toegepaste materialen en producten zijn met de 
grootste zorgvuldigheid gekozen en omschreven door de 
architect. Materialen en producten worden verwerkt 
volgens de voorschriften van de leveranciers en fabrikanten. 
Eventuele wijzigingen van voorgeschreven materialen en 
producten zouden bij nader inzicht kunnen wijzigen en 
dienen minimaal gelijkwaardige eigenschappen te bezitten. 

MAATVOERING 

De op de tekeningen aangegeven maten zijn circa maten in 
centimeters en tussen de wanden/vloeren gemeten, waarbij 
geen rekening is gehouden met enige wandafwerking, 
aftimmering etc. In verband met de nauwkeurige afwerking 
van de details, constructies, maatvoering materialen en 
dergelijke, kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten 
opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe 
afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de 
in de tekening gemeten maten kunnen geen rechten 
worden ontleend. De op de bouwtekeningen gestippeld 
weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven 
en opties behoren niet tot de standaardlevering. 

BEGELEIDING TIJDENS DE REALISERING 

De aannemer stelt een klantcoördinator beschikbaar. Nadat 
u de overeenkomst heeft getekend, nodigen wij u uit om 
tezamen met de klantcoördinator uw optionele wensen te 
vervullen. Alle wijzigingen in opdracht van de koper, 
moeten voldoen aan het gestelde in de artikelen van de 
algemene voorwaarden, behorende bij de overeenkomst. 
Wijzigingen zijn beperkt mogelijk. De aannemer en de VvE 
hebben het recht uw wijzigingen c.q. wensen te weigeren, 
bijvoorbeeld als het de voortgang van het werk belemmert. 
Wijzigingen worden door de hoofdaannemer aan u 
geoffreerd. Tijdens het bouwproces worden voor kopers 
bezichtigingen gepland. De kopers staan vrij hierbij 
aanwezig te zijn. Buiten de geplande bezichtigingen is, 
vanuit veiligheidsvoorschriften, toegang tot het 
bouwproject verboden. 

  



VRIJ OP NAAM 

De koopsom van het appartement is vrij op naam (v.o.n.). 
Navolgende kosten, die gemoeid gaan met het verwerven 
van een appartement, zijn in de koopsom inbegrepen: 

• grondkosten; 
• bouwkosten; 
• notariskosten (behoudens hypotheek kosten); 
• honoraria architect, constructeur en overige adviseurs; 
• kosten bouwvergunning/legeskosten; 
• toezicht en verkoopbegeleiding; 
• binnenbrengen nutsvoorzieningen; water, elektra en 

riolering;  
• kosten splitsingsakte; 
• makelaarscourtage/verkoopkosten; 
• kadastrale inmeting; 
• btw (thans 21%, eventuele wijzigingen worden 

conform wettelijke voorschriften doorberekend); 
• overdrachtsbelasting (voor zover van toepassing). 

Navolgende bijkomende kosten zijn voor rekening van de 
koper: 
• bouwrente; 
• financieringskosten; 
• meer- en minderwerk volgens een door de aannemer 

op te stellen mutatieformulier; 
• kosten hypotheekakte; 
• aansluitkosten van het CAI en glasvezelsysteem; 
• verder niet genoemde onderdelen, afwerkingen. 

PRIJSSTIJGINGEN 

De met u in de koop- en de aannemingsovereenkomst 
overeengekomen koopsom staat vast met uitzondering van 
wijzigingen in het btw-tarief (thans 21%). Loon- en 
materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor onze 
rekening en risico. De zogenaamde risicoregeling is dus 
uitgesloten. 

EIGENDOMSOVERDRACHT 

De koop van een appartement komt tot stand bij de 
ondertekening van de koop- en de 
aannemingsovereenkomst die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. De koopovereenkomst sluit u met JaBo 
Horst o.g. B.V. en de aannemingsovereenkomst met 
Bouwmij Janssen. De koopovereenkomst heeft betrekking 
op het appartementsrecht (eigendomsrecht). Voor de bouw 
van het appartement wordt een aannemingsovereenkomst 
gesloten. 

Met het tekenen van de aannemingsovereenkomst 
verplicht de koper zich tot het betalen van de koopsom 
terwijl de aannemer zich door medeondertekening 
verplicht tot de bouw van het appartement. Nadat de 
overeenkomst door de koper en verkoper is getekend, 
ontvangt de koper hiervan een kopie. Het originele 
exemplaar wordt naar de projectnotaris gezonden, die dan 
de notariële akte van eigendomsrecht kan maken.  

JURIDISCHE LEVERING 

Binnen de in de koop-/aannemingsovereenkomst gestelde 
termijn, maakt het notariskantoor een afspraak met u voor 
het tekenen van de leveringsakte en eventueel de 

hypotheekakte. Bij de juridische levering dient de koopsom 
voor het eigendomsrecht (appartementsrecht) te worden 
voldaan. Deze koopsom is een gedeelte van de 
overeengekomen v.o.n. prijs en bevat onder andere de 
grond en de bijkomende kosten. 

BETALINGSTERMIJNEN  

De aanneemsom wordt gedeclareerd in termijnen naar rato 
van de voortgang van de bouw. De termijnregeling van de 
bouwkosten is in de aannemingsovereenkomst vermeld. 
Het overgebleven deel van de v.o.n. prijs; de aanneemsom. 
Deze termijnen zijn momenten gedurende de bouw en 
beschreven in de aannemingsovereenkomst. 

APPARTEMENTSRECHT 

Het appartement dat u koopt, maakt deel uit van een 
gebouw met ondergrond. De grond is eigendom, er is géén 
erfpacht van toepassing. Het gebouw wordt juridisch 
gesplitst in appartementsrechten en gemeenschappelijke 
ruimten. U koopt dus feitelijk niet een woning, maar een 
appartementsrecht in een gebouw. Daarmee krijgt u een 
aandeel in het hele gebouw, met het exclusieve recht op het 
gebruik van een deel daarvan: uw appartementsrecht. 
Daarnaast heeft u het medegebruiksrecht van de 
gemeenschappelijke ruimten, zoals de entree en het 
trappenhuis. Dit houdt in dat u behalve voor uw eigen 
appartement ook medeverantwoordelijk bent voor het 
onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke 
installaties. Dit wordt vastgelegd in de akte van splitsing met 
bijbehorende splitsingstekening, die de notaris in concept 
heeft opgesteld. In deze akte staan ook zaken als toegestaan 
gebruik, bepalingen omtrent geluidsoverdracht van vloeren 
en de wijze van vergaderen van de Vereniging van 
Eigenaars, de VvE. De concept splitsingsakte en 
splitsingstekening vindt u in de kopersinformatiemap. 

VERENIGING VAN EIGENAARS 

U wordt samen met de andere eigenaren lid van de 
Vereniging van Eigenaars (VvE). De leden samen behartigen 
de gemeenschappelijke belangen, waaronder het 
onderhoud op lange termijn en de verzekering van het 
gebouw. U betaalt als lid van de VvE maandelijkse 
servicekosten. Deze kosten bestaan onder andere uit het 
leasebedrag van de lift. De oprichtingsvergadering van de 
VvE zal worden geïnitieerd door de opdrachtgever. 

RECHT VAN OPSTAL  

Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven 
een onroerende zaak die eigendom is van een ander rechts-
subject, gebouwen of werken (de zogenaamde opstallen) in 
eigendom te hebben.  

Bij dit appartementencomplex zijn er twee opstalrechten 
gevestigd, namelijk: het opstalrecht voor de geleasede lift 
en de trafo van Enexis. De lift bevindt zich in – en de trafo 
onder de opstal (het gebouw). De trafo kan mogelijk over-
last veroorzaken in de vorm van geluid, trillingen en/of elek-
tromagnetische straling.  Het leasebedrag van de lift zal ver-
rekend worden in de maandelijkse servicekosten. 



 



 

 



CONDITIES 
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5,1 m²

berging 1

5,1 m²

berging 2

5,6 m²

berging 3

5,3 m²

berging 6

5,5 m²

berging 5
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PEIL: 24.50+ NAP
REFERENTIE: Dorpel bestaande entree appartementen

Gemeente: Horst aan de Maas
Sectie: B
Nummer: 5901
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De verkoopdocumentatie is met zorg samengesteld. Het ontwikkelen van een project
is een voortdurend proces, waarbij, naar mate dit proces vordert, een steeds 
verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De op deze
verkoopdocumentatie aangegeven situatieschets betreft een momentopname.
In het streven naar een optimale kwaliteit is het niet uitgesloten dat zich
wijzigingen voordoen met betrekking tot peilhoogten, omringende peilhoogten,
maatvoeringen, juiste ligging, terreinafwerkingen en -voorzieningen,
hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, groeninrichting, voet- en
fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke, evenals eventuele afwijkingen
die kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of
nutsbedrijven. Hoogteverschillen in c.q. met aangrenzende percelen worden in
het werk bepaald. Niet op tekening aangegeven taluds zijn derhalve niet
uitgesloten.

Het peil waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met
de bovenkant van de bouwkundige begane grondvloer (bovenzijde dekvloer). 
De juiste maat wordt bepaald in overleg met de Dienst Bouw-en Woningtoezicht 
van de gemeente.

De afwerking van de straten, trottoirs, groenvoorzieningen, plaatsing van
openbare verlichting etc. is afhankelijk van de bouwsnelheid van de diverse
deelplannen. Het tijdstip en de fasering van de afwerking zal door de gemeente 
worden bepaald, doch zal in principe niet worden uitgevoerd voordat het volledige
gebouw gereed is voor bewoning.

perceel

bebouwing 1 verdieping

bebouwing < 1 verdieping

entree appartementen

entree parkeren
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