
7 EXCLUSIEVE APPARTEMENTEN  
AAN DE KAPELSTRAAT
EMMEN

BOUWONTWIKKELING









WONEN ZOALS U WENST! EEN EIGENTIJDSE MODERNE ARCHITECTUUR MET TOEPASSING 
VAN LUXE MATERIALEN ZORGEN VOOR ALLURE EN UITSTRALING. DE UNIEKE LOCATIE 
WAARBORGT RUSTIG WONEN IN EEN MOOIE WOONSTRAAT MET HET BRUISENDE 
CENTRUM OM DE HOEK.

Residentia
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DE STEDELIJKE KERN VAN EMMEN 

BIEDT VEEL VERTIER; WINKELEN, 

HORECA, EVENEMENTEN EN HET 

DIERENPARK. WONEN, WERKEN 

EN PLEZIER KUNNEN GOED 

GECOMBINEERD WORDEN IN DEZE 

GROENE STAD. EMMEN BEHOORT TOT 

DE VEILIGSTE EN GROENSTE REGIO’S 

VAN NEDERLAND. DE INWONERS ZIJN 

ER GELUKKIG EN OOK TOERISTEN 

GENIETEN ER VOLOP. WILDLANDS 

ADVENTURE ZOO VINDT U OP 

LOOPAFSTAND. EMMEN-CENTRUM 

BESCHIKT OVER HET GROOTSTE 

OVERDEKTE WINKELCENTRUM 

VAN NOORD-NEDERLAND. IN DE 

VELE PASSAGES IS HET HEERLIJK 

VERTOEVEN.



DE ZUIDOOSTHOEK VAN DRENTHE HEEFT EEN MOOI EN AFWISSELEND LANDSCHAP MET 
GROENE, WEIDSE LANDERIJEN EN MEANDERENDE RIVIERTJES. UITGESTREKTE, DROGE 
EN NATTE HEIDEVELDEN WORDEN AFGEWISSELD DOOR BOS. JE WANDELT ER DOOR HET 
ONGEREPTE LANDSCHAP DAT VINCENT VAN GOGH INSPIREERDE ZIJN LEVEN AAN DE 
SCHILDERKUNSTEN TE WIJDEN. JE FIETST ER OVER DE PADEN BEZONGEN DOOR  
DANIËL LOHUES IN ZIJN NUMMER ‘OP FIETSE’.
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DE KAPELSTRAAT IS EEN MOOIE, 

RUSTIGE WOONSTRAAT AAN  

HET STADSPARK MET HET BRUISENDE 

CENTRUM OM DE HOEK. ZONDER 

OVERDRIJVEN ÉÉN VAN DE MOOISTE 

LOCATIES VAN EMMEN-CENTRUM. 

EEN PLEK MET WEL DE VOORDELEN 

VAN HET CENTRUM, MAAR NIET DE 

NADELEN. 



MIDDEN IN HET CENTRUM VAN EMMEN LIGT DE KAPELSTRAAT. HET IS EEN VAN DE 
MOOISTE LOCATIES VAN EMMEN. DE KAPELSTRAAT IS EEN RUSTIGE WOONSTAAT WAAR 
HOOFDZAKELIJK BESTEMMINGSVERKEER KOMT. IN DE AFGELOPEN JAREN IS DE STRAAT 
KWALITATIEF VERRIJKT DOOR DE NIEUWBOUW VAN EEN AANTAL MODERNE GEBOUWEN. 
DE LIGGING NAAST DE KERK, DE KAPEL, ZORGT VOOR RUIMTE OM HET GEBOUW ZODAT DE 
BEZONNING EN UITZICHT OPTIMAAL ZIJN. UITKIJKEND OVER HET NIEUWE STADSPARK VAN 
EMMEN, KUNNEN WE GERUST OVER EEN TOPLOCATIE SPREKEN!

77



DIT PROJECT IS ONTWIKKELD IN 

DE OVERTUIGING HIER OPTIMAAL 

WOONGENOT TE KUNNEN BIEDEN.

ONTWORPEN IN EEN EIGENTIJDSE 

MODERNE ARCHITECTUUR MET 

TOEPASSING VAN LUXE MATERIALEN. 

HET COMPLEX OMVAT EEN KLEIN 

AANTAL, MAAR WEL HELE GROTE 

APPARTEMENTEN, DIE NAAR EIGEN 

KEUZE ZIJN IN TE DELEN.

NAAST EEN RUIME GARAGEBOX IN DE 

KELDER IS ER BUITEN, OP DE BEGANE 

GROND EEN EXTRA PARKEERPLEK 

VOOR U GERESERVEERD.



DEZE EXCLUSIEVE APPARTEMENTEN VAN RESIDENTIA EMMEN ZIJN BEDOELD VOOR 
HET TOPSEGMENT VAN DE MARKT. DIT KOMT TOT UITING IN DE ARCHITECTUUR, DE 
AFMETINGEN EN HET AFWERKINGSNIVEAU VAN HET COMPLEX. DE ARCHITECT HEEFT 
QUA SFEER AANSLUITING GEZOCHT BIJ HET NAASTGELEGEN APPARTEMENTENCOMPLEX 
VLINDERSTATE. DE TWEE ONTWERPEN ZIJN ALLEBEI VAN ZIJN HAND MAAR TOCH OOK 
DUIDELIJK VERSCHILLEND!
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EMMEN IS EEN GEMEENTE MET VEEL 

GROEN IN HET ZUIDOOSTEN VAN DE 

NEDERLANDSE PROVINCIE DRENTHE EN 

HEEFT EEN OPPERVLAKTE VAN ONGEVEER 

350 KM², WAARMEE HET DE GROOTSTE 

GEMEENTE VAN DRENTHE IS. 

MET EEN UITGEBREID WEGENNETWERK  

IS EMMEN EEN PRIMA UITVALSBASIS.  

VIA DE A37 LIGT ZWOLLE BINNEN 

HANDBEREIK EN IS EEN UITSTAPJE NAAR 

DUITSLAND GEEN WERELDREIS!

Centrum Emmen:
Residentieel wonen op 

een toplocatie! 
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Emmen en omgeving

 Emmen 

 Meppen (D)  Meppel 

 Assen 

 Zwolle 

 Hoogeveen 
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DE KAPELSTRAAT, ALS TOPLOCATIE 

IN HET CENTRUM, VERDIENT EEN 

PASSENDE INVULLING. DAAROM IS 

ALS AFRONDING VAN DE PLANNEN 

VOOR DE KAPELSTRAAT HET PROJECT 

“RESIDENTIA” ONTWIKKELD, MET ALS 

INZET DE REALISATIE VAN HET MOOISTE 

APPARTEMENTENGEBOUW VAN EMMEN.

De Kapelstraat:
Rustig wonen met het 

levendige centrum 
om de hoek!
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Begane grond Eerste verdieping

Plattegronden Residentia

A
B

C
D
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Tweede verdieping Derde verdieping

E
F G
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 De gevels 

De basis van dit eigentijdse appartementencomplex is een zwarte geëngobeerde steen 
met een schubstruktuur (geschaafd) en een afwijkend formaat. Uit deze metselwerkvlakken 
worden de kozijnen in de zijgevels als het ware willekeurig uitgesneden terwijl aan 
de voorzijde grote gaten gemaakt worden als vensters uitkijkend over het park. In wit 
stucwerk wordt er bij de rechter appartementen een gebaar gemaakt dat zich  
doorzet over het terras van het penthouse. Aan oost- en noordgevel zijn grote uitsneden 
gemaakt met glas zodat het duidelijk is waar de entree met trappenhuis zich bevindt.  

Zuidgevel (voorzijde)

Noordgevel (achterzijde)
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Oostgevel (entreezijde)

Westgevel (linkerzijde)
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A  Appartement A 

Appartement 270 m2

Balkon 23 m2

Kelder 47 m2

 Gebruiksoppervlak A 

Totaal 340 m2
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B  Appartement B 

Appartement 213 m2

Balkon 24 m2

Kelder 47 m2

 Gebruiksoppervlak B 

Totaal 284 m2
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C  Appartement C 

Appartement 270 m2

Balkon 23 m2

Kelder 47 m2

 Gebruiksoppervlak C 

Totaal 340 m2
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D  Appartement D 

Appartement 215 m2

Balkon 24 m2

Kelder 47 m2

 Gebruiksoppervlak D 

Totaal 286 m2
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E  Appartement E 

Appartement 270 m2

Balkon 23 m2

Kelder 50 m2

 Gebruiksoppervlak E 

Totaal 343 m2
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F  Appartement F 

Appartement 215 m2

Balkon 24 m2

Kelder 50 m2

 Gebruiksoppervlak F 

Totaal 289 m2
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Entree &  
parkeerkelder

 Trappenhuis & entree 

De entree heeft de allure die bij het gebouw past. De trap in de entree is betegeld met 
natuursteen. Door de terugliggende pui, voorzien van een hardglazen luifel, blijven 
bezoekers droog. Naast de entreedeur bevindt zich het bellentableau waar bezoekers 
zich kunnen melden en zij voor u zichtbaar zijn via de video intercominstallatie. De deur is 
voorzien van een automatische deuropener zodat ook rolstoelgebruikers ongehinderd naar 
binnen kunnen. De entree is voorzien van een schoonloopmat terwijl de overige centrale 
hallen voorzien zijn van tapijt. De wanden zijn voorzien van structuurpleisterwerk.  

De entree bevindt zich op straatniveau. De begane grond appartementen liggen 1.26 
m1 hoger, middels de trap of de lift kan men het appartement bereiken. De overige 
appartementen zijn allen middels de lift te bereiken. Als alternatief kan de trap gebruikt 
worden. Dit is een zogenaamd veiligheidstrappenhuis wat inhoudt dat bij eventueel brand 
in een appartement er nooit rook in het trappenhuis komt zodat er veilig gevlucht kan 
worden. Hiervoor is er een buitenruimte gemaakt tussen centrale hal en trappenhuis.  
De buitengevel hiervan is voorzien van glazen lamellen zodat er droog gelopen kan 
worden en inbrekers minder kans hebben. De trap gaat rechtstreeks door naar de kelder.  
De derde verdieping geeft toegang tot het penthouse en is alleen middels een sleutel 
bereikbaar.
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 01 | Voorrang Woningborg bepalingen 

Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald 
gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling 
en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door 
Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee 
onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, 
prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

 02 | Hoogteligging van het appartement 

Voor de hoogteligging zie de separatie terreintekening.  
Uitgangspunt: peil appartementen ligt op circa 1.26 m1 boven stoep ter 
plaatse van de entree. Het terrein loopt af richting Kapelstraat zodat de 
appartementen ter plaatse van het balkon hoger ligger ten opzichte van het 
terrein. De juiste hoogtemaat wordt bepaald in overleg met de gemeente. 

 03 | Fundering/konstruktie 

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het 
uitgevoerde terreinonderzoek wordt de volgende fundering toegepast:
De keldervloer dragend voor het gebouw (fundering op staal).
Een en ander conform het advies van de constructeur.

 04 | Terreininventaris 

Bestrating: 
•  Het trottoir ter plaatse van entree wordt uitgevoerd in betontegels 

500x500x60 mm grijs.
•  Aan de voorzijde een strook voorzien van graskeien t.b.v. de glazenwasser. 
•  De parkeerplaatsen en bijbehorende bestrating wordt herstraat, gebruik 

makend van de bestaande  
betonsteen.

Beplanting:
•  Aan de oost en zuidzijde wordt een beukenhaag geplant, hier zal nog een 

sparing in gehouden worden ten behoeve van de glazenwasser.
•  Het resterende terrein wordt ingezaaid met gras.

Terreininventaris:
•  Het herplaatsen van 1 armatuur op het parkeerterrein aangesloten op de 

algemene appartementsverlichting.

 05 | Vloeren en wanden draagconstructie 

De vloeren zijn als volgt samengesteld:
•  Kelderbodem: betonvloer op werkvloerbeton met versterkte stroken.  

Vloer voorzien van liftput en pompput. De vloer wordt gevlinderd.
•  Hellingbaanvloer ter plaatse gestort betonvloer met verwarmingsstroken 

ter plaatse van de rijstrook.
•  De betonvloeren van de appartementen zijn breedplaatvloeren (massieve 

betonvloeren).
•  Dakvloer van het bovenste appartement: kanaalplaatvloeren.

De wanden zijn als volgt samengesteld:
•  Kelder: betonwanden.
•  Appartement scheiding: kalkzandsteen dik 300 mm. 
•  Binnenblad buitengevel: kalkzandsteen dik 214 mm.
•  Tussenwand appartementen: gedeeltelijk kalkzandsteen 214 mm en 

gedeeltelijk prefabbeton dik 200 mm (in verband met de draagkracht.)

 06 | Gevels 

Materiaalomschrijving van de gevels :
•  Buitenmetselwerk: gebakken gevelsteen volgens monster.
•  Isolatie spouwmuur: isolatieplaten met een Rconstructie =4,5 m² K/W.
•  Gevelisolatiesysteem bestaande uit isolatieplaten afgewerkt met een 

glasweefsel waarover korrelstructuurpleister (Rconstructie =4,5 m² K/W).

 07 | Dakbedekkingen 

Materiaalomschrijving ter plaatse van de balkons van de appartementen A en 
B en de buitenruimte van het noodtrappenhuis begane grond:
•  Afschotisolatie. 
•  EPDM dakbedekking.
•  Terrasvloer bestaande uit een ter plaatse aangebrachte waterdoorlatende 

grindvloer.
•  De opstand ter plaatse van de buitendeur naar het terras bedraagt circa 

10 cm. 

Materiaalomschrijving ter plaatse van het dakterras van het penthouse:
•  Afschotisolatie 
•  EPDM dakbedekking.
•  Terrasvloer bestaande uit een ter plaatse aangebrachte waterdoorlatende 

grindvloer. 
•  De opstand ter plaatse van de buitendeur naar het terras bedraagt circa 

10 cm.

Materiaalomschrijving ter plaatse van het dak van het penthouse:
•  Afschotisolatie (Rconstructie =6.0 m² K/W).
•  EPDM dakbedekking.
•  Grind.Te
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 08 | Binnenwanden en muren 

Materiaalomschrijving van de binnenwanden:
•  Wand rond leidingschacht: 100 mm kalkzandsteen.
•  Lichte scheidingswanden algemeen: metal stud wanden bestaande uit 

stalen C-profielen tweezijdig voorzien van gipsplaten met isolatie.
•  Ten behoeve van de geluidsisolatie wordt er éénzijdige een extra metalstud 

wand geplaatst daar waar twee appartementen met de woonkamer aan 
elkaar grenzen bestaande uit C-profielen, mineraalwol met éénzijdig 
multiplex- en gipsplaten. 

•  Niet dragende wanden kelder: betonblokken met vellingkant. 

 09 | Ventilatievoorzieningen 

•  De spuiventilatie vindt plaats met draairamen.
•  De overige ruimten/constructieonderdelen worden uitgerust met de 

volgende ventilatiesystemen:
•  Garageboxen: ventilatie boven en onder de garagedeur. (ten behoeve van 

de afzuiging).
•  Gevels: spouwventilatieroostertjes in metselwerk.

Zie verder 12.6.

 10 | Diverse materialen 

 10.1 | Buitenkozijnen, -ramen en -deuren 

Materiaalomschrijving:
•  Aluminium kozijnen: de hoofdentreepui.
•  Uitvoering in hardhout afmeting 90x139mm (royale houtafmeting) : de 

kozijnen in de woonkamer van de zuidgevel en rond het terras/balkon.
•  Uitvoering in kunststofkozijnen: de kozijnen van de slaapkamers en de 

smalle kozijnen in de woonkamer aan west- en oostgevel.

Materiaalomschrijving van stallingtoegangsdeur:
•  Sectionaaldeur met roostersegment en separate drempelloze loopdeur. 
•  Bediening overheaddeur middels handzender (2 /appartement). 

Materiaalomschrijving diversen:
•  Brievenbussen worden opgenomen in de entreepui. 
•  Glazen lamellenrooster ter plaatse van het noodtrappenhuis. 

 10.2 | Binnenkozijnen en -deuren 

Materiaalomschrijving van:
•  Binnenkozijnen (algemene ruimten): hardhout 67x114mm en 90x114mm. 
•  Binnendeuren (algemene ruimten): dichte multiplex deuren. 
•  Binnenkozijnen (appartementen): plaatstalen kozijnen zonder bovenlicht 

voor stompe deuren.
•  Binnendeuren (appartementen): fabrieksmatig afgelakte stompe deuren. 
•  Entreedeurkozijn appartementen: houten kozijn met zijlicht en dichte 

multiplex deur. 
•  7 Garageboxdeuren: plaatstalen motorbediende overheaddeur inclusief 2 

afstandsbedieningen. 

 10.3 | Hang- en sluitwerk 

Materiaalomschrijving:
•  Het hang- en sluitwerk van de buitenkozijnen voldoet aan inbraakklasse 2 . 

De krukken en schilden zijn blank geanodiseerd. 
•  Cilinders met certificaat en sleutelsysteem zodat bewoners met 1 sleutel 

het appartement kunnen betreden.

 10.4 | Trappen 

Materiaalomschrijving:
•  Ten behoeve van de daktoetreding: dakluik inclusief schaarladder en 

betredingshekwerk op het dak
•  Voor prefabbetontrappen zie 10.13

 10.5 | Timmerwerk 

Materiaalomschrijving timmerwerk:
•  Balkon appartement E en F worden voorzien van een plafond van HWC 

platen fjjnmazig, wit gespoten.
•  Plinten: meranti wit gegrond langs alle wandaansluitingen bij 

vloerbedekking van de algemene ruimten. 

 10.6 | Vensterbanken 

Onder de raamkozijnen in de slaapkamers met een borstwering worden aan de 
binnenzijde vensterbanken toegepast.

Materiaalomschrijving:
•  Natuursteencomposite in gebroken witte kleur.

 10.8 | Kunststeen 

Onder de deur van de badkamer wordt een kunststeen dorpel breed 30 mm 
toegepast.

 10.9 | Metaalwerk 

Materiaalomschrijving van de metaalwerken:
•  Staalwerk conform tekening constructeur en details (thermisch verzinkt).
•  Balkonhekken: RVS hekwerken met veiligheidsglas. 
•  Traphekken: spijlenhek thermisch verzinkt en gepoedercoat. 
•  Stalen kaders rond de kozijnen in de oostgevel van het trappenhuis.

 10.10 | Keuken 

•  Er wordt geen keuken en tegelwerk geleverd. 
•  Aansluitpunten standaard opstelling behoren tot de levering.
•  Standaard wordt er een aansluitpunt ( Ø150 mm) meegenomen voor 

aansluiting van een motorwasemkap.

 10.13 | Prefab beton 

Materiaalomschrijving van prefab beton:
•  Noodtrappenhuis: betontrappen, bovenzijde trede voorzien van antislip 

motief. 
•  Tussenbordes noodtrappenhuis, bovenzijde voorzien van antislip motief. 
•  Balkons, bovenzijde voorzien van antislip motief. 
•  De opstand ter plaatse van de buitendeur naar het terras bedraagt circa  

10 cm. 

 10.14 | Meterkast 

•  Elektra, water en gas krijgen per appartement een individuele meter 
geplaatst in de meterkast van het appartement. Aansluitkosten zijn bij de 
koop-/aanneemsom inbegrepen.

•  Ten behoeve van de algemene voorzieningen is er een meterkast geplaatst 
in de entree.

 11 | Sanitair 

Materiaalomschrijving: 
•  Voor de aantallen zie de plattegronden.
•  Voor de omschrijving van het te leveren sanitair verwijzen wij door naar de 

omschrijving van de meer- en minderwerklijst.

 12 | Installaties 

 12.1 | Riolering en HWA 

Materiaalomschrijving riolering:
•  Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. 
•  De riolering wordt belucht en heeft ontstoppingsmogelijkheden.
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 12.2 | Gas 

De aanleg-/aansluitkosten van de gasinstallatie zijn bij de koop-/aanneemsom 
inbegrepen.
•  Er wordt een gasleiding gelegd naar de volgende aansluitpunten:
•  Het kooktoestel in de keuken
•  Cv-ketel.

 12.3 | Water 

De aanleg-/aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met 
betrekking tot water zijn bij de koop-/aanneemsom inbegrepen.
•  De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in 

de meterkast; de waterleiding is afsluit-/aftapbaar.
•  De volgende tappunten worden aangesloten: 
•  De keuken. Eindigend in een stopkraantje.
•  Toiletcombinatie in toilet en badkamer.
•  Het fonteintje in het toilet.
•  De badmengkraan in de badkamer.
•  De douchemengkraan in de badkamer.
•  De wastafelcombinatie in de badkamer.
•  De wasmachine-aansluiting in de berging.
•  De warmwaterleiding wordt aangesloten op:
•  De keuken. Eindigend in een stopkraantje.
•  De badmengkraan in de badkamer.
•  De douchemengkraan in de badkamer.
•  De wastafelcombinatie in de badkamer.

Ten behoeve van de waterdruk wordt er een hydrofoorinstallatie geleverd 
geplaatst in de hydrofoorruimte.

 12.4 | Elektra 

De elektrische installatie wordt aangelegd volgens: NEN 1010 
Materiaalomschrijving appartement:
•  Voor een opgave van de te leveren hoeveelheden zie afwerkstaat. 
•  Genoemde aantallen schakelmateriaal en lichtpunten worden in overleg 

met de koper geplaatst afhankelijk van de indeling.
•  Video-intercom-installatie: Het beeldscherm bevindt zich in de woonkamer 

van het appartement. De camera is geïntegreerd in het bellentableau bij de 
entree. 

•  Belinstallatie: t.b.v. de entreedeur van het appartement.
•  Rookmelders geplaatst in het appartement (zie tekening).
•  Schakelmateriaal en wcd’s: Busch Jager. Kleur zuiver wit.
•  Hoogte schakelmateriaal 1050+.
•  Hoogte wcd’s: woon- en slaapkamers 300+, keukenblok 1050+, wasemkap 

2250+, overige ruimten1050+.
•  Elektra tbv kelderbergingen is aangesloten op het eigen appartement.

Materiaalomschrijving algemene ruimten:
•  LED verlichtingsarmaturen zijn aanwezig. 

 12.5 | Verwarmingsinstallatie/warmwatervoorziening 

Materiaalomschrijving:
•  Cv-ketel: Intergas kombi Kompakt HReco 36. 
•  Vloerverwarming in alle vertrekken, uitgezonderd de bergingen. 

Vloerverwarming wordt zwevend per vertrek afzonderlijk aan gebracht. 
•  Thermostaten zijn in alle verblijfsruimten en de badkamer .
•  Onderstaande ontwerptemperaturen kunnen ten minste worden gehaald 

bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken:
 •  Entree : 15 °C
 •  Woonkamer : 20 °C
 •  Slaapkamers : 20 °C
 •  Badkamer : 22 °C

Materiaalomschrijving overigen: 
•  Centrale hallen voorzien van elektrische vloerverwarming per ruimte 

regelbaar middels thermostaat (12°C) aangesloten op de algemene 
voorzieningen

 12.6 | Ventilatievoorzieningen 

•  De luchttoevoer vindt plaats middels Hr-ventilatieroosters.
•  De appartementen worden elk voorzien van 2 afzuigunits. 
•  Op basis van de sensoren in de klep-units wordt per ruimte de optimale 

luchthoeveelheid afgevoerd. De badkamerklep is voorzien van een 
vochtsturing en de toiletklep van een luchtkwaliteits- sensor. De keukenklep 
is niet voorzien van sensoren, in plaats daarvan is de hoofdbediening 
voorzien van een luchtkwaliteitssensor.

•  De stallingruimte wordt voorzien van een mechanische afzuiging die 
aangestuurd worden door CO- en LPG detectoren. 

 12.7 | Telecommunicatie 

De woningen zijn voorzien van bedrade aansluitmogelijkheden in de volgende 
vertrekken:
•  Woonkamer: telefoon en TV.
•  De woningen zijn voorzien van onbedrade aansluitmogelijkheden in de 

volgende vertrekken (ledige buisleidingen vanuit de meterkast):
•  Slaapkamer: één aansluitpunt voor telefoon of TV.
•  Plaatsen wordt bepaald in overleg met de koper.

 12.8 | Liftinstallatie 

Materiaalomschrijving :
•  1000kg brancard-lift.
•  Hefsnelheid 1.0 m/sec.

 12.9 | Schoorstenen 

Materiaalomschrijving:
•  Prefab combischoorstenen (kleur antraciet) te leveren tbv: rioolontspanning, 

cv-beluchting, rookgasafvoer en mechanische ventilatieafvoer, 
motorwasemkapafvoer. 

 12.10 | Installaties algemeen 

Aanvullend:
•  In de kelder worden in de bergingen, ter plaatse van de parkeervakken en 

in de openbare ruimte diverse installaties in het zicht gemonteerd aan het 
plafond. Hierbij wordt rekening gehouden met de vereiste minimale vrije 
hoogten.

•  Daar waar installaties door brandwerende scheidingwanden gaan worden 
deze brandwerend afgedicht.

 12.11 | PV panelen 

Materiaalomschrijving:
•  Op het dak van het appartementencomplex worden 92 PV panelen 

(stroomopwekking) geplaatst die aangesloten zijn op de algemene 
voorzieningen.

 13 | Vloer-, wand- en plafondafwerking 

 13.1 | Vloerafwerking 

Omschrijving vloerafwerking appartementen:
•  Cementdekvloeren op de betonvloeren van de woningen dik 60 mm op 20 

mm isolatie ivm zwevende vloerverwarming Dit zorgt voor geluidsisolatie 
tussen de verschillende appartementen.

•  Badkamer: vloertegels uit het standaard pakket (zie meerwerklijst).
•  Toilet : vloertegels uit het standaard pakket (zie meerwerklijst).

Omschrijving vloerafwerking algemene ruimten:
•  Cementdekvloeren in de centrale hal dik 80 mm.
•  Kelder: gevlinderde monoliet gestorte vloer.
•  Entreehal: entree ter plaatse van de voordeur voorzien van schoonloopmat.
•  Entreehal: betontrap bekleed met natuursteen treden en stootborden
•  Entreehal overige verdiepingen: projecttapijt.
•  Stallingsruimte portaal lift: schoonloopmat.
•  Stallingsruimte: portaal en veiligheidstrappenhuis vloertegels 300x300mm.
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 13.2 | Wandafwerking 

Materiaalomschrijving appartementen:
•  Toilet: wandtegels uit het standaardpakket tot 1,50 m hoog.
•  Badkamer: wandtegels uit het standaardpakket tot onderkant plafond.
•  Spuitwerk boven de betegelde wanden in het toilet (Brander Crystal).
•  De overige wanden behangklaar.
•  Wanden kelder: beton en betonsteen.

Materiaalomschrijving algemene ruimten:
•  Entreehal en centrale hal: betonwanden. Stucwerk korrelpleister 2 mm.
•  Kelder: onbehandeld.
•  Trappenhuis betonwanden: Stucwerk korrelpleister 2 mm.
•  Kelderwanden ter plaatse van de bovenliggende appartementen: 

Heraklith Heratecta 145 mm (Rc =3.50 m² K/W) over de bovenste 60 cm. 
Tussenwanden bergingen zijn niet nodig daar deze niet aansluiten op de 
begane grondvloer (thermisch ontkoppeld).

 13.3 | Plafondafwerking 

Materiaalomschrijving appartementen:
•  Plafonds: spuitwerk op betonplafonds type Brander Crystal).

Materiaalomschrijving algemene ruimten:
•  Plafonds: spuitwerk op beton.
•  Vluchttrappenhuis en hoge entreehal: geluiddempend spuitwerk.
•  Plafond kelder ter plaatse van de bovenliggende appartementen: isolatie 

met houtwolcementafwerking (Rc =3.50 m² K/W).

 14 | Beglazing en schilderwerk 

Beglazing.
•  Buitenkozijnen: 3-voudige beglazing (triple-beglazing) 
 
Korte omschrijving binnenschilderwerk appartementen:
•  Houten kozijnen.
•  Beleggen, dagkantstukken.
•  Stalen kolommen.

Korte omschrijving binnenschilderwerk algemene ruimten:
•  Houten kozijnen en deuren.
•  Alle aftimmeringen.

Korte omschrijving buitenschilderwerk:
•  Houten kozijnen.
•  Alle aftimmeringen.
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 Afwerking Elektrische installatie

Wand Plafond Vloer Temp. Licht Wand- 
contactdoos Voorzieningen en installatie

C.V. Enkel Dubbel

Entree Behangklaar Spuitpleister Cement 15° C 3 1 2 Meterkast met dubbele wcd, vloerverwarming,  
rookmelder

Toilet
Tegels tot 1,5 m hoog, 
daarboven spuitpleister Spuitpleister Tegels - 1 - - Mechanische ventilatie, voor sanitair zie  

technische omschrijving hoofdstuk 12

Woonkamer Behangklaar Spuitpleister Cement 20° C 2 - 6 Thermostaat, aansluitpunt voor telefoon en tv,  
video-intercominstallatie, vloerverwarming

Keuken / eethoek Behangklaar Spuitpleister Cement 20° C 2 4 5 Mechanische ventilatie, loze leiding kooktoestel, 
vloerverwarming

Berging Behangklaar Spuitpleister Cement 1 - 1 Mechanische ventilatie

Installatie
Berging

Behangklaar Spuitpleister Cement 1 2 1 Wasmachine-aansluiting, wasdrogeraansluiting  
mechanische ventilatie

Slaapkamer  1 Behangklaar Spuitpleister Cement 20° C 3 - 7
Onbedraad aansluitpunt voor tv,  
mechanische ventilatie
Thermostaat, vloerverwarming

Slaapkamer 2 Behangklaar Spuitpleister Cement 20° C 1 - 3 Thermostaat, vloerverwarming

Slaapkamer 3 Behangklaar Spuitpleister Cement 20° C 1 - 3 Thermostaat, vloerverwarming

Slaapkamer 4 Behangklaar Spuitpleister Cement 20° C 1 - 3 Thermostaat, vloerverwarming

Badkamer
Tegels tot onderkant pla-
fond Spuitpleister Tegels 22° C 3 - 1

Voor sanitair zie technische omschrijving  
hoofdstuk 11 
mechanische ventilatie, thermostaat,  
vloerverwarming

Stalling- 
ruimte

Betonvellingblokken en 
betonwand

Plafondplaat 
houtwolcement Beton - 1 - 1 Stalen kanteldeur met automaat.  

Wandcontactdozen: opbouw

Opmerkingen:  behangklaar = de wanden zijn uitgevlakt, maar er wordt geen behang geleverd. 
Genoemde aantallen wandcontactdozen zijn uitgezonderd wandcontactdozen bestemd voor de installatie
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 Afwerking Elektrische installatie

Wand Plafond Vloer Temp. Licht Wandcontact- 
doos Voorzieningen en installatie

C.V. Enkel Dubbel

Entree Behangklaar Spuitpleister Cement 15° C 3 2 1 Meterkast met dubbele wcd, vloerverwarming,  
rookmelder

Toilet
Tegels tot 1,5 m hoog, daar-
boven spuitpleister Spuitpleister Tegels - 1 - - Mechanische ventilatie, voor sanitair zie technische 

omschrijving hoofdstuk 12

Woonkamer Behangklaar Spuitpleister Cement 20° C 2 - 6 Thermostaat, aansluitpunt voor telefoon en tv,  
video-intercominstallatie

Keuken / eethoek Behangklaar Spuitpleister Cement 20° C 2 4 4 Mechanische ventilatie, loze leiding kooktoestel,  
vloerverwarming 

Berging Behangklaar Spuitpleister Cement 1 - 1 Mechanische ventilatie

Installatie

Berging
Behangklaar Spuitpleister Cement 1 2 1 Wasmachine-aansluiting, wasdrogeraansluiting  

mechanische ventilatie

Slaapkamer  1 Behangklaar Spuitpleister Cement 20° C 2 - 5
Onbedraad aansluitpunt voor tv,  
mechanische ventilatie 
Thermostaat, vloerverwarming

Slaapkamer 2 Behangklaar Spuitpleister Cement 20° C 1 - 3 Thermostaat, vloerverwarming

Slaapkamer 3 Behangklaar Spuitpleister Cement 20° C 1 - 3 Thermostaat, vloerverwarming

Badkamer
Tegels tot onderkant  
plafond Spuitpleister Tegels 22° C 3 1 -

Voor sanitair zie technische omschrijving  
hoofdstuk 11 
mechanische ventilatie, thermostaat,  
vloerverwarming

Stalling- 
ruimte

Betonvellingblokken en  
betonwand

Plafondplaat 
houtwolcement

Beton - 1 - 1 Stalen kanteldeur met automaat.  
Wandcontactdozen: opbouw

Opmerkingen:  behangklaar = de wanden zijn uitgevlakt, maar er wordt geen behang geleverd. 
Genoemde aantallen wandcontactdozen zijn uitgezonderd wandcontactdozen bestemd voor de installatie
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Definitie gebruiksoppervlak: Gebruiksoppervlak is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies.  

Hierbij is de kelderberging niet meegeteld.

39



 De vereniging van eigenaars (V.V.E.) 

De gebouwen met bijbehorende gronden zullen bij notariële aktes, conform 
de bepalingen van de artikelen 875b B.W. e.v. worden gesplitst in zogenaamde 
appartementsrechten. U koopt en wordt eigenaar van een appartementsrecht, 
dat u het recht geeft op het uitsluitend gebruik van één bepaald appartement 
met toebehoren. De omschrijving van uw eigendom wordt juridisch uiterst 
nauwkeurig bepaald en omschreven. U verwerft een tevens nauwgezet bepaald 
aandeel in het totale gebouw. U wordt wettelijk lid van de Vereniging van 
Eigenaars die in haar reglementen alle verantwoordelijkheden regelt tussen de 
eigenaren onderling en ten aanzien van het appartementengebouw.

De vereniging is belast met het beheer en onderhoud van het gehele complex. 
Alle kosten die hiermee samenhangen worden uit de algemenen gelden 
bestreden. Deze kosten zijn onder andere kosten van opstalverzekering, 
WA verzekering, huismeester, rechtsbijstandsverzekering, administratie, 
onderhoudscontracten, schoonmaken gemeenschappelijke ruimten en ramen, 
gemeenschappelijk elektra en waterverbruik, tuinonderhoud, klein onderhoud 
en reservering voor groot onderhoud.

Ten minste 1x per jaar vergadert u met uw medebewoners/ -eigenaren over de 
zaken van de begroting van het dan komende jaar en de exploitatie van het 
afgelopen jaar. Met het toekomende stemrecht stemt u mee over de kosten die 
gemoeid zijn met de exploitatie.
 
Even zo goed als bij een woning brengt exploitatie van een 
appartementengebouw kosten met zich mee. Die kosten vindt u terug in uw 
maandelijkse bijdrage aan de vereniging.

 Koop-/aannemingsovereenkomst 

Met het tekenen van deze overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van 
de koop-/aanneemsom, terwijl Brands Bouwontwikkeling BV zich verplicht 
tot de bouw van het appartement en de levering van de daarbij behorende 
grond. Nadat de koop-/aannemingsovereenkomst door koper en verkoper is 
getekend, ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt onder 
berusting van de notaris gesteld, die dan de notariële akte van transport kan 
opmaken.

 Koopsom vrij op naam 

De koop-/aanneemsom van de woning is vrij op naam, dat wil zeggen, dat de 
volgende kosten hierin zijn opgenomen:
• koopsom grond;
• bouwkosten;
• kosten garantieregeling Woningborg;
• honoraria architect en overige adviseurs;
• verkoopkosten en overdrachtskosten;
• leges bouwvergunning;
• de eenmalige aansluitkosten van elektra, gas, water en riolering;
• B.T.W. (thans 21%, eventuele wijzigingen conform de wettelijke 

voorschriften verrekend).
De kosten in verband met de eventuele financiering van uw woning zijn niet in 
de koop-/aanneemsom begrepen.

Deze kosten kunnen zijn:
• afsluitprovisie voor een hypothecaire geldlening
• notariskosten van de hypotheekakte
• renteverlies tijdens de bouw
Eventueel mogelijke subsidies zijn in de koop-/aanneemsom verrekend.

 Prijswijzigingen 

De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale 
koop-/aanneemsom staat vast met uitzondering van wijzigingen in het B.T.W.-
tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden dus niet 
doorberekend.

 De  5%- regeling 

Deze regeling geeft u als koper extra zekerheid om geconstateerde gebreken 
bij de oplevering van uw woning/appartement snel  verholpen te krijgen. 
De regeling werkt globaal als volgt. 
Bij oplevering dienen alle betalingstermijnen (inclusief het saldo van eventueel 
meer- en minderwerk) te zijn overgemaakt.
Voor de laatste 5% van de aanneemsom geeft de bouwondernemer aan 
de notaris een zogenaamde bankgarantie. Dat geeft u de garantie dat de 
bouwondernemer de geconstateerde gebreken zal verhelpen. Pas dan wordt 
de bankgarantie opgeheven.

 Financiering woonlasten 

Wellicht zal voor het bekostigen van een eigen appartement het opnemen van 
een hypothecaire geldlening benodigd zijn. De financiële adviseurs van de 
makelaar zijn graag bereid u hierin een duidelijk advies te geven. Zij berekenen 
u altijd de mogelijkheden aan de hand van uw persoonlijke gegevens en 
kunnen ook uw aanvraag voor een hypotheek dan wel andere vormen van 
financiering verzorgen.

 Eigendomsoverdracht 

De eigendomsoverdracht van het appartement geschiedt door middel 
van een zogenaamde akte van transport bij de notaris. In de koop/
aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld, 
terwijl tevens rekening gehouden moet worden met de geldingsduur van de 
hypotheekaanbieding. 

Voor de datum van notarieel transport ontvangt u van de notaris een afrekening 
waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. Ook 
blijkt uit deze afrekening, welk bedrag u (tijdig) aan de notaris moet overmaken. A
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Bij de berekening van het bedrag, dat u zelf moet betalen, gaat men er vanuit, 
dat in geval van hypothecaire financiering het nog zogenaamde depot, gelijk 
moet zijn aan de vanaf transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. 
Op de transportdatum wordt veelal ook de eventuele hypotheekakte met 
betrekking tot de lening, die u van de geldgever ontvangt, gepasseerd.

 Wat en wanneer te betalen 

De koop-/aanneemsom wordt u gedeclareerd in termijnen naar rato 
van de voortgang van de bouw. De termijnregeling is in de koop-/
aannemingsovereenkomst vermeld. Deze overeenkomst geeft aan, dat u tot de 
datum van notarieel transport uitstel van betaling heeft. Maar voor de vervallen 
bouwtermijnen ontvangt u inmiddels wel de termijnnota’s. Op de datum van 
notarieel transport moet u deze bouwtermijnen en de daarover verschuldigde 
bouwrente voldoen. Na notarieel transport ontvangt u telkens wanneer de 
bouw weer zover is gevorderd een volgende termijnnota. Deze nota’s moet u 
uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening voldoen.

 Schoonmaken en oplevering 

Het hele appartement wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair, 
de tegelwerken en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. Het bij het 
appartement behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. 
Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de kopers schriftelijk op 
de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip waarop dat gaat 
gebeuren.

Voor de overdracht van het appartement zal een vertegenwoordiger van de 
aannemer met u het appartement inspecteren. De eventueel geconstateerde 
onvolkomenheden worden in een proces-verbaal van oplevering genoteerd, dat 
door beide partijen wordt ondertekend, waarna het appartement is opgeleverd. 
De desbetreffende punten worden hersteld. 

 Meer- en minderwerk 

Naast een keuze uit meer- en minderwerken kan bij de indeling en de afwerking 
van uw appartement rekening worden gehouden met individuele wensen, als 
deze tenminste tijdig bekend zijn. De begeleiding en coördinatie hiervan zal 
door de bouwondernemer worden verzorgd. 

 Woningborg garantie- en waarborgregeling 2016 

De ondernemer, Brands Bouwontwikkeling BV. is aangesloten bij Woningborg 
NV. De woningen worden gebouwd en verkocht met het garantiecertificaat 
van deze stichting. Een dergelijk certificaat kan alleen worden verstrekt door 
ondernemingen, welke zijn ingeschreven. Nadat uw besluit tot aankoop van 
een appartement van Brands Bouwontwikkeling BV genomen is, ontvangt u 
van de verkoper de door Woningborg uitgegeven brochure: “Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling”. Hierin zijn formele regelingen opgenomen, 

zoals garantienormen, reglement van inschrijving, standaard koop-/
aannemingsovereenkomst etcetera. 

Het garantiecertificaat wordt u door Woningborg rechtstreeks toegezonden, 
nadat de koop-/aannemingsovereenkomst is ondertekend.

 Algemeen 

Het appartement is opgebouwd uit verschillende materialen. Deze materialen 
zullen zich na het aanbrengen aanpassen aan het klimaat.
In het stukadoor- en spuitwerk kunnen kleine scheurtjes zichtbaar worden. 
Deuren kunnen gaan klemmen omdat het hout moet wennen aan een andere 
temperatuur en vochtigheid. Door bouwvocht kunnen geringe kleurverschillen 
ontstaan. Deze kleine onvolkomenheden kunnen nooit worden voorkomen.

De aannemer wordt geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan als alle 
punten van het opleveringsrapport verholpen zijn.

 Wijzigingen voorbehouden 

Deze verkoopbrochure is met zorg en zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. 
De bouw geschiedt overeenkomstig de in deze brochure opgenomen 
tekeningen en beschrijvingen, behoudens geringe architectonische, 
bouwtechnische en constructieve afwijkingen en eventueel van overheidswege 
verlangde wijzigingen. Eveneens behoudt Brands Bouwontwikkeling B.V. 
het recht voor om wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerkingen 
zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. De op de tekeningen en in 
de beschrijving vermelde afmetingen zijn “plusminus-maten”. De op de 
tekeningen aangegeven apparatuur, meubilering en inrichting dienen alleen ter 
oriëntatie en zijn niet in de koopsom begrepen. De perspectieftekeningen zijn 
artist-impressions; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Voor de inrichting van het openbaar gebied wordt verwezen naar het 
inrichtingsplan van de gemeente Emmen.
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  rustige woonstraat met gezellig 
centrum om de hoek

  vrij uitzicht op parkachtige 
omgeving 

  de appartementen zijn qua 
oppervlak groot tot zeer groot

  stijlvolle vormgeving van het 
gebouw

  beveiligde entree middels video-
intercominstallatie  

  afsluitbare keldergarageboxen 
met afstandsbediening voor 1 en 
mogelijk 2 auto’s 

  extra twee eigen parkeerplaatsen 
op de begane grond

  ruime overdekte balkons met 
ideale zuid oriëntatie

  deurhoogte 230 cm

  hoge plafonds

  schuifpui naar het overdekte 
balkon op het zuiden

  extra isolerende buitenbeglazing 
(3-laags)

  complete ruime badkamer met 
tegels tot aan het plafond

  standaard luxe sanitair met in de 
wand weggewerkte afvoeren

  vrijhangende toiletten 

  vloerverwarming 

  thermostaten in alle slaapkamers 
en in de woonkamer

  rechtstreeks afvoerkanaal voor 
een motorwasemkap

  extra aandacht voor de 
geluidsisolatie tussen de 
appartementen (bij woonkamer)

  grote flexibiliteit en inspraak in de 
indeling mogelijk

  6 jaar garantie volgens 
Woningborg 
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 Opdrachtgever 

Brands Bouwontwikkeling B.V.
Nautilusstraat 7, 7821 AG Emmen 
Postbus 18, 7800 AA Emmen 
tel. 0591-657900 
info@brandsbouw.nl 
www.brandsbouw.nl

 
 Bouwer 

Brands Bouw B.V.
Nautilusstraat 7, 7821 AG Emmen 
Postbus 18, 7800 AA Emmen 
tel. 0591-657900 
info@brandsbouw.nl 
www.brandsbouw.nl

 
 Verkoop en inlichtingen 

Kuper Makelaardij
Baander 15, 7811 HH Emmen 
tel. 0591-612120 
info@makelaardijkuper.nl

 
 Notaris 

Notariaat ‘t Suydevelt
Westerbracht 20, 7821 CH Emmen 
Postbus 97, 7800 AB Emmen 
tel. 0591-640000 
info@notariaat.net

BOUWONTWIKKELING

 Energielabel 

 Garantie 
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www.residentiaemmen.nl

BOUWONTWIKKELING


