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WOONstraksWOONstraks
Woonstraks is een projectontwikkelaar die inmiddels zijn sporen verdiend heeft in 
de nieuwbouw van appartementen. Het familiebedrijf vindt het belangrijk dat u als 
koper uw eigen inbreng heeft in de woning om het volledig naar uw wens te maken. 
Dat vergt een grote mate van flexibiliteit van alle betrokken partijen. 

Door verschillende informatie- en meerwerkgesprekken krijgt u als koper de 
gelegenheid uw wensen duidelijk te maken en waar mogelijk uit te voeren. Ons 
team heeft veel bouw- en juridische kennis en bovenal de wil om u tijdens het 
bouwproces  op te nemen in de “familie”. 

“Mijn doel als architect is om karakteristieke en 

herkenbare gebouwen te ontwerpen. Daarbij 

wil ik stoerheid verenigen met elegantie en 

wordt ieder detail zorgvuldig vormgegeven. Ik 

vind dat de bewoners zich geborgen moeten 

kunnen voelen en toch sterk verbonden zijn 

met de buitenwereld.”
Architect
Stan Korthagen
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Ontwikkelaar WOONstraks wil met de HanzeGraaf woningen realiseren voor 
het hogere segment maar wel geschikt voor alle leeftijden. Daarbij zal vooral 
waarde gehecht worden aan een luxe uitstraling, comfort, veel licht, oriëntatie 
op de zon, duurzaamheid, royale buitenruimtes en privacy. Met deze waarden 
willen we een abstract, modern en tijdloos gebouw maken met oog voor detail. 
Bovendien is het gebouw gasloos en vol energiebesparende maatregelen zodat 
het klaar is voor de toekomst.

AMBITIEAMBITIE
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Woonstraks heeft als extra kwaliteitsbewaking en controle op de bouw eigen 
bouwtoezicht. Vrijwel dagelijks wordt op de werkvloer het bouwproces 
gevolgd, geanalyseerd en waar nodig bijgestuurd. In overleg met de 
uitvoerder van de aannemer, de architect en het bouwtoezicht kan op deze 
wijze een hoge afwerkstandaard gehaald worden en proberen we de kans op 
foutjes tot een minimum te beperken. Ook kunnen tijdens het bouwproces 
soms zaken in overleg met de koper nog gewijzigd of verbeterd worden.
 

KWALITEIT DOOR BOUWTOEZICHTKWALITEIT DOOR BOUWTOEZICHT

DE HANZEGRAAFDE HANZEGRAAF
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IN DE VOETSPOREN VAN DUDOKIN DE VOETSPOREN VAN DUDOK

01

02

03
04

De vormgeving van het gebouw herinnert aan het werk van Dudok en bevat tal van referenties 
naar zijn meest bekende werken. Hierdoor heeft het gebouw een kwalitatieve uitstraling en is het 
een markant herkenningspunt van de wijk. Auto’s zijn zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken 
en kunnen op de begane grond onder het gebouw geparkeerd worden. Het gebouw heeft zes 
verdiepingen. Alle woningen liggen een verdieping boven het maaiveld wat de privacy vergroot 
en zorgt voor optimaal uitizicht. Elke woning beschikt over een royale buitenruimte.
Het gebouw is horizontaal georiënteerd door de belijning in de gevel. Op de hogere verdiepingen 
ligt de gevel plaatselijk terug om ruimte te bieden aan dakterrassen. Dit heeft als tweede effect 
dat het gebouw een elegante verschijningsvorm krijgt die zich goed in de omgeving voegt.
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Aparte parkeerruimte voor tweede 
auto of bezoekers

Eigen parkeerplek in overdekte 
parkeergarage

Statige ingang

Duurzame gevel met isolatie en 
keramische strips

Grote zonnige buitenruimten

Robuuste uitstraling

Zonnepanelen en technische 
installaties uit het zicht

08

Park met veel groen in de directe
omgeving08



8

Hanzepark vormt met zijn ligging in het centrum een overgangsgebied tussen de stad en 
het stadshart en wordt door het stedelijke wegennet goed ontsloten. Het stadscentrum met 
winkels, horeca, theater en stadhuis, ligt op loopafstand, even- als het waterrijke Bultpark. 
Op fietsafstand ligt de jachthaven, de kustboulevard, een golfbaan, het natuurpark en de 
Oostvaardersplassen. De plek in de stad kan worden gekenmerkt als een binnenstedelijke 
ontwikkelingslocatie waar dynamiek (werken in combinatie met wonen ) en rust (wonen en 
groen) als contrast, kwaliteit geeft. Aan de Noordzijde biedt het water en groen een goede 
woonkwaliteit. Aan de oostzijde wordt deze groenzone voortgezet langs de woonhoven. 
Het groene carré is de met bomen omzoomde ringvormige ontsluitingsstructuur van het 
stadshart. Het centraal gelegen stedelijk park, als verbindende schakel tussen het zuidelijk 
gelegen stedelijk deel en het noordelijk suburbane deel, is een openbare ruimte met volop 
gebruiksmogelijkheden. De centrale en in het oog springende ligging in stad maakt het een 
mooie plek om te wonen:
*Loopafstand naar het NS-station, 400 meter 
*Loopafstand naar het Stadshart, maximaal 800 meter 
*Loopafstand naar parken in de directe omgeving, zoals het Bultpark en het Zilverpark 
*De Hanzelijn, een snelle treinverbinding Amsterdam-Lelystad-Zwolle
*Ligging in de bestaande stad, met een volwassen groenstructuur en een goed omliggend 
wegennet 

LOCATIELOCATIE

CENTRAAL GELEGEN
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HARTJE LELYSTAD
Station, supermarkt, winkelcentrum, park en 

zelfs gemeentehuis zijn op loopafstand.

TREIN, BUS OF AUTO
Met de trein bent u binnen 30 minuten 
in hartje Amsterdam. Dagje shoppen? 
Bataviastad is nog dichterbij.
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01 02 03

Grote schuifpuien of 
glasvlakken geven veel 
lichtinval. Daarnaast 
is goed gekeken naar 
de bezonning op 
bijvoorbeeld de balkons 
en loggia’s zodat u wel de 
zon daar heeft maar niet 
de warmte in de woning.

Er zijn 28 woningtypes 
variërend in grootte van 
circa 78,8 m2 tot 181,8 
m2 gebruiksoppervlak 
met buitenruimtes van 
9,8 m2 tot 60,3 m2. Elk 
appartement heeft een 
ruime berging direct 
grenzend aan de woning. 

U kunt ook tot hogere 
leeftijd in het gebouw 
blijven wonen door de 
goede toegankelijkheid, 
toepasbare domotica 
en minimale aanpassing 
benodigd voor 
minder validen of 
levensloopbestendigheid.

LICHT, RUIMTE EN DUURZAAMHEIDLICHT, RUIMTE EN DUURZAAMHEID

De HanzeGraaf is gasloos en presteert op energiegebied beter dan volgens 
het bouwbesluit op dit moment nodig is. Zo kunt u rustig wonen zonder 
allerlei maatregelen te hoeven nemen in de toekomst. 
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Door de verschillende woningtypes biedt de HanzeGraaf ruimte voor elke 
levensfase. De appartementen zijn geschikt voor zowel starters, gezinnen als 
ouderen. Rondom ligt een park waar kinderen veilig kunnen spelen. Het gebouw 
is letterlijk laagdrempelig. Grote liften en brede gangen maken de woningen ook 
voor kinderwagens en scootmobiels makkelijk toegankelijk. Het doel is om veilig 
en comfortabel te kunnen wonen op een mooie plek in een sociale omgeving. 
De HanzeGraaf wordt een gebouw waar iedereen kan komen wonen.

EEN BREDE DOELGROEPEEN BREDE DOELGROEP
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De woning is zeer energiezuinig door de toepassing van een lucht 

warmtepomp, ventilatie met warmte terugwinning, HR+++ glas, 

zonnepanelen op het hoofddak, uitstekende wand- en vloerisolatie

en met veel zorg luchtdicht dichtgemaakt. 

Daarmee bereiken we een energieprestatie ver onder de 

voorgeschreven waarde. Dat gaat u merken in de maandelijkse 

kosten!

Lage kosten

ENERGIEZUINIGENERGIEZUINIG
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Entree met toegang tot de ruime berging/ bijkeuken. 
Deze ruimte is ook vanuit de centrale hal te bereiken. 
Aparte toiletruimte met vrijhangend toilet en fonteintje. 
Aparte wasmachine ruimte. 
Een luxe badkamer. 
Grote living en keukenruimte. 
2 of 3 slaapkamers. 
Groot balkon of terras. 
Videofoon.
Vloerverwarming.
Warmtepomp installatie voor verwarming en warmwater.
Met minimale aanpassing levensloopbestendig.
Parkeerplaats in eigen parkeergarage.
Vrije plafondhoogte van 2.60 m, penthouses 3 m.
Ieder raam of glasvlak is zelf bewasbaar.

LUXE APPARTEMENTEN

STANDAARD  AANWEZIGSTANDAARD  AANWEZIG

LUXE APPARTEMENTEN
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Op de begane grond bevindt zich de parkeergarage met voor ieder 
appartement een parkeerplaats. De parkeerruimte wordt afgesloten door 
automatisch sluitende toegangshekken. 
De parkeerplaatsen zijn ook met elektrische laadpunten (meerwerk) en als 
Minder Valide parkeerplaats (met pas) te koop. U kunt dus vanuit de 
parkeergarage naar de liften overdekt en veilig. De garage is voorzien van 
goede plafond isolatie voor uitstekende thermische-, geluid- en 
brandwerendheid. Op het buitenterrein zijn nog extra parkeerplaatsen voor 
bezoekers of een 2e auto met een slagboom.

OVERDEKT EN VEILIG

PARKEREN PARKEREN
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FIETS RUIMTENFIETS RUIMTEN
Achter in de parkeergarage bevinden zich 2 algemene fietsruimten met 
oplaadpunten voor elektrische fietsen. Deze ruimten hebben een toegangsdeur 
direct naar het fietspad en daarom hoeft men met de fiets niet door de 
parkeergarage.

Op gemeentegrond zal vlakbij het gebouw ondergrondse afvalinzameling 
komen. U heeft dus geen losse afvalcontainers.

DIRECT NAAR HET FIETSPAD
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De badkamer en het toilet worden geleverd met een grote 30 
x 60 cm wandtegel en een 60 x 60 cm vloertegel. 
De inloopdouche met brede rvs afvoerdrain, Grohe 
thermostaatkraan en glazen douchescherm geven de 
badkamer een open karakter. De wastafel (hier niet afgebeeld) 
wordt geleverd met Grohe mengkraan en nette chromen stop-
kranen.

Uiteraard geldt voor alle badkamers, zowel de standaard-, 
als de maatwerk badkamers, minimaal 6 jaar garantie op het 
tegelwerk. 

BAD OF DOUCHE? OF LIEVER ALLEBEI?

THE SIMPLE WAYTHE SIMPLE WAY



17

THE LUXURY WAYTHE LUXURY WAY
In samenwerking met onze sanitair partner welke beschikt over een 4500 
m2 showroom kunt u ook een luxere badkamer laten installeren. Geheel naar 
eigen smaak en de laatste trend stelt u een badkamer samen en krijgt u voor 
installatie een duidelijke offerte en 3-d impressie. Woonstraks beschikt over 
een installatie bedrijf welke gewend is badkamers in het luxe segment te maken. 
Die nauwkeurigheid zult u ook al terugvinden in de standaard badkamer. Ook 
kunt u elementen toevoegen aan de standaard badkamer zoals een bad, 2e 
wastafel of badmeubel met spiegel. Een aantal opties zijn terug te vinden op 
meerwerklijsten welke tijdens onze gesprekken behandeld zullen worden. 
Uiteraard kunt u ook met eigen voorstellen komen. 

RELAXEN IN STIJL
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Royale living en keukenruimte met over de gehele breedte glas tot de grond richting de 
buitenruimte. Hierdoor lijkt de living nog groter. 

Middag- en avondzon.

WONING 1  1E VERDIEPINGWONING 1  1E VERDIEPING

GBO 78.7 M2GBO 78.7 M2
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WONING 2  1E VERDIEPINGWONING 2  1E VERDIEPING

Woon ruimte en de 2 slaapkamers grenzen aan de buitenruimte met glas tot de 
grond zodat de kamers veel groter lijken.

GBO 110.5 M2GBO 110.5 M2
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Royale living, keukenruimte en 2 slaapkamers met over de gehele breedte glas tot de grond 
richting de buitenruimte. Hierdoor lijkt de living nog groter. 

Ochtend- en deels middagzon. Met als voordeel het mooie licht uit het oosten in huis. Koeler  
in de zomer.

WONING 3  1E VERDIEPINGWONING 3  1E VERDIEPING

GBO 112.1 M2GBO 112.1 M2
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WONING 4  1E VERDIEPINGWONING 4  1E VERDIEPING

De living en beide slaapkamers grenzen aan het terras met glas tot de grond. Door het 
vele glas lijken de ruimten nog groter.

Ochtend en deels middagzon. Met als voordeel het mooie licht uit het oosten in huis. 
Koeler in de zomer.

GBO 99.4 M2GBO 99.4 M2
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Zowel de living en de beide slaapkamers grenzen aan het terras met glas tot de grond. 
Door het vele glas lijken de ruimten veel groter.

Ochtend- en middagzon.

WONING 5   1E VERDIEPINGWONING 5   1E VERDIEPING

GBO 112.9 M2GBO 112.9 M2
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WONING 6  1E VERDIEPINGWONING 6  1E VERDIEPING

De living en de 2e slaapkamer hebben toegang tot het terras. Door het vele glas lijken 
de ruimten veel groter. 

Hoofdslaapkamer heeft ruimte voor een walk-in closet.

Middagzon.

GBO 97.8 M2GBO 97.8 M2



24

Grote living met keukenruimte met over de gehele breedte glas tot de grond en toegang tot 
het terras. Door het vele glas lijkt de ruimte nog veel groter.

Middagzon.

WONING 7  1E  VERDIEPINGWONING 7  1E  VERDIEPING

GBO 122.6 M2GBO 122.6 M2
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WONING 8  1E VERDIEPINGWONING 8  1E VERDIEPING

2 grote slaapkamers 

Royale luxe badkamer, apart 2e toilet.

Middag- en avondzon.

GBO 103.4 M2GBO 103.4 M2
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De living en beide slaapkamers hebben glas tot de grond en hebben toegang tot het terras. 
Door het vele glas lijken de ruimten veel groter.

De hoofdslaapkamer heeft de mogelijkheid voor een walk-in closet. 

Middag en avondzon.

WONING 9  1E VERDIEPINGWONING 9  1E VERDIEPING

GBO 111.8 M2GBO 111.8 M2
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WONING 10 2E VERDIEPINGWONING 10 2E VERDIEPING

De living heeft over de gehele breedte glas tot de grond met toegang tot het grote terras. 
Door het vele glas oogt de ruimte nog groter en wordt het terras bij de woonruimte betrokken.

2 royale buitenruimtes.

Ochtend-, middag-, en avondzon. 

GBO 95.5 M2GBO 95.5 M2
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WONING 11  2E VERDIEPINGWONING 11  2E VERDIEPING

Woon ruimte en de 2 slaapkamers grenzen aan de buitenruimte met glas tot de 
grond zodat de kamers veel groter lijken.

GBO 110.5 M2GBO 110.5 M2
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Royale living, keukenruimte en 2 slaapkamers met over de gehele breedte glas tot de grond 
richting de buitenruimte. Hierdoor lijkt de living nog groter. 

Ochtend- en deels middagzon. Met als voordeel het mooie licht uit het oosten in huis. Koeler  
in de zomer.

WONING 12  2E VERDIEPINGWONING 12  2E VERDIEPING

GBO 112.1 M2GBO 112.1 M2
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WONING 13  2E VERDIEPINGWONING 13  2E VERDIEPING

De living en beide slaapkamers grenzen aan het terras met glas tot de grond. Door het 
vele glas lijken de ruimten nog groter.

Ochtend en deels middagzon. Met als voordeel het mooie licht uit het oosten in huis. 
Koeler in de zomer.

GBO 99.4 M2GBO 99.4 M2
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Zowel de living en de beide slaapkamers grenzen aan het terras met glas tot de grond. 
Door het vele glas lijken de ruimten veel groter.

Ochtend- en middagzon.

WONING 14  2E VERDIEPINGWONING 14  2E VERDIEPING

GBO 112.9 M2GBO 112.9 M2
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WONING 15  2E VERDIEPINGWONING 15  2E VERDIEPING

De living en de 2e slaapkamer hebben toegang tot het terras. Door het vele glas lijken 
de ruimten veel groter. 

Hoofdslaapkamer heeft ruimte voor een walk-in closet.

Middagzon.

GBO 97.8 M2GBO 97.8 M2
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Grote living met keukenruimte met over de gehele breedte glas tot de grond en toegang tot 
het terras. Door het vele glas lijkt de ruimte nog veel groter.

Middagzon.

WONING 16  2E VERDIEPINGWONING 16  2E VERDIEPING

GBO 122.6 M2GBO 122.6 M2
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WONING 17  2E VERDIEPINGWONING 17  2E VERDIEPING

2 grote slaapkamers 

Royale luxe badkamer, apart 2e toilet.

Middag- en avondzon.

GBO 103.4 M2GBO 103.4 M2
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De living en beide slaapkamers hebben glas tot de grond en hebben toegang tot het terras. 
Door het vele glas lijken de ruimten veel groter.

De hoofdslaapkamer heeft de mogelijkheid voor een walk-in closet. 

Middag en avondzon.

WONING 18  2E VERDIEPINGWONING 18  2E VERDIEPING

GBO 111.8 M2GBO 111.8 M2
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De living heeft over de gehele breedte glas tot de grond met toegang tot het grote terras. 
Door het vele glas oogt de ruimte nog groter en wordt het terras bij de woonruimte betrokken.

2 royale buitenruimtes.  

Ochtend-, middag-, en avondzon. 

WONING 19 3E VERDIEPINGWONING 19 3E VERDIEPING

GBO 95.5 M2GBO 95.5 M2
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SLAAPKAMER EN-SUITE IMPRESSIESLAAPKAMER EN-SUITE IMPRESSIE
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WONING 20  3E VERDIEPINGWONING 20  3E VERDIEPING

Woon ruimte en de 2 slaapkamers grenzen aan de buitenruimte met glas tot de 
grond zodat de kamers veel groter lijken.

GBO 110.5 M2GBO 110.5 M2
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Royale living, keukenruimte en 2 slaapkamers met over de gehele breedte glas tot de grond 
richting de buitenruimte. Hierdoor lijkt de living nog groter. 

Ochtend- en deels middagzon. Met als voordeel het mooie licht uit het oosten in huis. Koeler  
in de zomer.

WONING 21  3E VERDIEPINGWONING 21  3E VERDIEPING

GBO 112.1 M2GBO 112.1 M2
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WONING 22  3E VERDIEPINGWONING 22  3E VERDIEPING

De living en beide slaapkamers grenzen aan het terras met glas tot de grond. Door het 
vele glas lijken de ruimten nog groter.

Ochtend en deels middagzon. Met als voordeel het mooie licht uit het oosten in huis. 
Koeler in de zomer.

GBO 99.4 M2GBO 99.4 M2



41

Zowel de living en de beide slaapkamers grenzen aan het terras met glas tot de grond. 
Door het vele glas lijken de ruimten veel groter.

Ochtend- en middagzon.

WONING 23  3E VERDIEPINGWONING 23  3E VERDIEPING

GBO 112.9 M2GBO 112.9 M2



42

WONING 24  3E VERDIEPINGWONING 24  3E VERDIEPING

De living en de 2e slaapkamer hebben toegang tot het terras. Door het vele glas lijken 
de ruimten veel groter. 

Hoofdslaapkamer heeft ruimte voor een walk-in closet.

Middagzon.

GBO 97.8 M2GBO 97.8 M2
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Grote living met keukenruimte met over de gehele breedte glas tot de grond en toegang tot 
het terras. Door het vele glas lijkt de ruimte nog veel groter.

Middagzon.

WONING 25  3E VERDIEPINGWONING 25  3E VERDIEPING

GBO 122.6 M2GBO 122.6 M2
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WONING 26  3E VERDIEPINGWONING 26  3E VERDIEPING

2 grote slaapkamers 

Royale luxe badkamer, apart 2e toilet.

Middag- en avondzon.

GBO 103.4 M2GBO 103.4 M2
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De living en beide slaapkamers hebben glas tot de grond en hebben toegang tot het terras. 
Door het vele glas lijken de ruimten veel groter.

De hoofdslaapkamer heeft de mogelijkheid voor een walk-in closet. 

Middag en avondzon.

WONING 27  3E VERDIEPINGWONING 27  3E VERDIEPING

GBO 111.8 M2GBO 111.8 M2
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De living heeft over de gehele breedte glas tot de grond met toegang tot het grote terras. 
Door het vele glas oogt de ruimte nog groter en wordt het terras bij de woonruimte 
betrokken.

2 royale buitenruimten.  

WONING 28  4E VERDIEPINGWONING 28  4E VERDIEPING

GBO 130.1 M2GBO 130.1 M2



47

WONING 28  4E VERDIEPINGWONING 28  4E VERDIEPING
3 slaapkamers, de hoofdslaapkamer heeft toegang tot een van de terrassen.

Ochtend-, middag-, en avondzon. 
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De living heeft over de gehele breedte glas tot de grond en toegang tot het terras. Door het 
vele glas oogt de ruimte nog groter en wordt het terras bij de woonruimte betrokken. 

Naast de keukenruimte is de toegang tot een 2e bijkeuken.

Extra grote wasmachineruimte.

3 grote slaapkamers met een mogelijkheid voor een walk-in closet. 

Ochtendzon.

WONING 29  4E VERDIEPINGWONING 29  4E VERDIEPING

GBO 168.3 M2GBO 168.3 M2
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WONING 30  4E VERDIEPINGWONING 30  4E VERDIEPING

Grote living en keukenruimte met glas tot de grond over de gehele breedte en toegang 
tot het ruime terras. Door het vele glas oogt de ruimte nog groter en wordt het terras 
bij de woonruimte betrokken.

2 grote slaapkamers. De hoofdslaapkamer heeft ruimte voor een walk-in closet.

Ochtend-, en deels middagzon. Met als voordeel het mooie oosten licht in huis en 
koeler in de zomer. 

GBO 120.4 M2GBO 120.4 M2
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Riante living en keukenruimte met over de gehele breedte glas tot de grond en toegang tot 
het grote terras. Door het vele glas oogt de ruimte nog groter en wordt het terras bij de 
woonruimte betrokken.

2 royale slaapkamers. 

Ochtend-, en middagzon. Met als voordeel het mooie oosten licht in huis en koeler in de 
zomer.

WONING 31  4E VERDIEPINGWONING 31  4E VERDIEPING

GBO 133.4 M2GBO 133.4 M2
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WONING 32  4E VERDIEPINGWONING 32  4E VERDIEPING

Riante living en keukenruimte. De living heeft over de gehele breedte glas tot de grond 
en toegang tot het grote terras. Door het vele glas lijken de ruimtes nog groter.

2 grote slaapkamers, met de mogelijkheid voor een walk-in closet. De hoofdslaapkamer 
heeft de mogelijkheidvoor een badkamer en-suite. Beide slaapkamers hebben toegang 
tot het grote terras.

Middagzon.

GBO 141.8 M2GBO 141.8 M2
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De grote living heeft over de gehele breedte glas tot de grond en toegang tot het ruime terras. 
Door het vele glas oogt de ruimte nog groter en wordt het terras bij de woonruimte betrokken.

Via een 2e kleine hal zijn de 2 zeer grote slaapkamers te bereiken. Beide met de mogelijkheid 
voor een walk-in closet.

Middag en avondzon.

WONING 33  4E VERDIEPINGWONING 33  4E VERDIEPING

GBO 102.9 M2GBO 102.9 M2
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WONING 34  4E VERDIEPINGWONING 34  4E VERDIEPING

De royale living heeft over de gehele breedte glas tot de grond en toegang tot het riante 
terras. Door het vele glas oogt de ruimte nog groter en wordt het terras bij de woning 
betrokken.

2 ruime slaapkamers, de hoofdslaapkamer heeft de mogelijkheid voor een walk-in closet.  
Beide slaapkamers hebben toegang tot het riante terras.

Middag en avondzon.

GBO 105.3 M2GBO 105.3 M2
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De grote living heeft over de gehele breedte glas tot de grond en toegang tot het groot inpandig 
terras. Door het vele glas oogt de ruimte nog groter en wordt het terras bij de woonruimte 
betrokken.

3 grote slaapkamers met veel kastruimte.

Ochtend-, middag- en avondzon. 

WONING 35  5E VERDIEPINGWONING 35  5E VERDIEPING

GBO 155.9 M2GBO 155.9 M2
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WONING 36  5E VERDIEPINGWONING 36  5E VERDIEPING

Riante living en keukenruimte met aan 2 kanten toegang tot de 2 grote inpandige 
terrassen. Door het vele glas worden de buitenruimten bij de woonruimte betrokken en 
oogt de ruimte nog groter.

3 zeer grote slaapkamers met als optie bijt twee van de drie de slaapkamers een walk-in 
closet. De hoofdslaapkamer heeft de mogelijkheid voor een 2de badkamer en-suite. Alle 
slaapkamers hebben toegang tot de buitenruimte.

Ochtend-, en middagzon.

GBO 182.8 M2GBO 182.8 M2
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Riante living en keukenruimte met aangrenzend het inpandige terras. Door het vele glas wordt 
de buitenruimte bij de woonruimte betrokken. Het voordeel van een terras op het oosten is dat 
het licht in huis heel mooi is en in de zomer het huis koeler is.

2 ruime slaapkamers met voldoende ruimte voor kasten.

Ochtendzon en deels middagzon.

WONING 37  5E VERDIEPINGWONING 37  5E VERDIEPING

GBO 109.2 M2GBO 109.2 M2
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WONING 38  5E VERDIEPINGWONING 38  5E VERDIEPING

Riante living en keukenruimte met over de gehele breedte glas tot de grond en er is toegang 
tot het inpandige terras. Door het vele glas wordt de buitenruimte bij de woning 
betrokken en lijken de ruimten nog groter.

2 ruime slaapkamers met voldoende ruimte voor kasten. Beide slaapkamers hebben toegang 
tot het inpandige terras.

Ochtend-, en middagzon.

GBO 106.1 M2GBO 106.1 M2
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Over de gehele breedte van de woonruimte is glas tot de grond en er is toegang tot het 
inpandige terras. Door het vele glas oogt de leefruimte nog groter en wordt het terras bij de 
woonruimte betrokken.

2 grote slaapkamers, beide met een optie voor een walk-in closet. 

WONING 39  5E VERDIEPINGWONING 39  5E VERDIEPING

GBO 124.6 M2GBO 124.6 M2
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WONING 39  5E VERDIEPINGWONING 39  5E VERDIEPING

De hoofdslaapkamer heeft de mogelijkheid voor een 2de badkamer en-suite.

Middag-, en vroege avondzon.

SFEERIMPRESSIE 
APPARTEMENT 39
SFEERIMPRESSIE 
APPARTEMENT 39
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De ruime living heeft over de gehele breedte glas tot de grond en toegang tot het inpandige 
terras. Door het vele glas oogt de ruimte nog groter en wordt het terras bij de woonruimte 
betrokken.

2 grote slaapkamers, de hoofdslaapkamer heeft als optie een walk-in closet. 

Middag-, en vroege avondzon.

WONING 40  5E VERDIEPINGWONING 40  5E VERDIEPING

GBO 91.7 M2GBO 91.7 M2
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WONING 41  6E VERDIEPINGWONING 41  6E VERDIEPING

GBO 139.4 M2GBO 139.4 M2

De woonkamer heeft 3 ‘gewone’ ramen en 3 grote ramen tot de grond. Waarvan 1 als deur 
uitgevoerd. Het ritme en formaat van de ramen geeft de ruimte een speciaal karakter. Door 
het vele glas en het hoge plafond (3 m.) lijkt het penthouse nog veel groter.

3 grote slaapkamers met voldoende ruimte voor kasten. 

2e ruime berging met wasmachine aansluiting.

Ochtend-, middag-, en avondzon.
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WONING 42  6E VERDIEPINGWONING 42  6E VERDIEPING

GBO 161.7 M2GBO 161.7 M2

Grote living en keukenruimte met voldoende ruimte voor een kookeiland en eetbar. De 
leefruimte heeft heeft 3 gewone ramen. 5 ramen tot de grond waarvan 2 deuren, die 
de ruimte een apart en speciaal karakter geven. 2 van deze deuren geven toegang tot 
de twee riante dakterrassen. Door de hoge plafonds van 3 m en het vele glas, lijken de 
ruimten nog veel groter.

3 zeer grote slaapkamers met de mogelijkheid om een walk-in closet te creëren. Alle 3 de 
slaapkamers hebben toegang tot het riante dakterras.

Ochtend-, en middagzon.
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WONING 42  6E VERDIEPINGWONING 42  6E VERDIEPING

3 zeer grote slaapkamers met de mogelijkheid om een walk-in closet te creëren. Alle 3 de 
slaapkamers hebben toegang tot het riante dakterras.

Ochtend-, en middagzon.

SFEERIMPRESSIE 
APPARTEMENT 42
SFEERIMPRESSIE 
APPARTEMENT 42
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Royale living en keukenruimte met de mogelijkheid van een groot kookeiland. De woonkamer 
heeft 3 ramen tot de grond waarvan 1 deur die toegang geeft tot het ruime dakterras. Door de 
hoogte van de plafonds van 3 m lijken de ruimten veel groter.

2 grote slaapkamers. Als de toegangsdeur van de 2e slaapkamer naar het midden wordt 
verschoven is er als optie een walk-in closet mogelijk.

Ochtend- en deels middagzon. Met als voordeel het mooie oosten licht in de woning en koel 
in de zomer.

WONING 43  6E VERDIEPINGWONING 43  6E VERDIEPING

GBO 103.6 M2GBO 103.6 M2
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LUXE KEUKEN  VOORBEELDENLUXE KEUKEN  VOORBEELDEN
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Dubbele glazen deuren die leiden naar de zeer riante living en keuken ruimte. Meerdere 
zithoeken mogelijk. 

12 hoge glazen deuren geven tezamen met het hoge plafond een heel apart en karakteristieke 
sfeer aan de living. Dit penthouse heeft veel allure. 

Via een 2e tussenhal een aparte wasmachine ruimte.

WONING 44  6E VERDIEPINGWONING 44  6E VERDIEPING

GBO 181.8 M2GBO 181.8 M2
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De 2 grote dakterrassen zijn vanuit de living en keuken bereikbaar. 2 van de 3 slaapkamers 
grenzen ook aan het dakterras. De slaapkamers hebben dezelfde karakteristieke hoge 
glasdeuren. Alle deuren draaien naar binnen open en zijn dus eenvoudig schoon te maken.

3 slaapkamers met genoeg ruimte voor kasten. De master bedroom heeft ruimte om een 
walk-in closet te creëren. 

1 dakterras met ochtend-, en middagzon. Het 2e dakterras met middag-, en avondzon.

WONING 44  6E VERDIEPINGWONING 44  6E VERDIEPING
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Riante living en keukenruimte, de indeling is zodanig dat de keuken als optie, indien gewenst, 
met glas of stalen deuren met glas afgesloten kan worden. 3 hoge glasdeuren leiden naar het 
dakterras. De hoge glasdeuren geven de ruimte een karakteristiek karakter. Door het hoge 
plafond lijkt de ruimte nog groter.

2 grote slaapkamers met genoeg ruimte voor meerdere kasten.

Middag-, en avondzon.

WONING 45  6E VERDIEPINGWONING 45  6E VERDIEPING

GBO 116.8 M2GBO 116.8 M2
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WALK-IN CLOSET  VOORBEELDENWALK-IN CLOSET  VOORBEELDEN
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TECHNISCHE OMSCHRIJVINGTECHNISCHE OMSCHRIJVING

Energiezuinig bouwen
Door een combinatie van goede isolatie van de 
gevels, vloeren, daken, een lucht warmtepomp, 
ventilatie met warmte terugwinning en hoog 
rendement beglazing (HR+++) met een groot 
aantal zonnepanelen wordt een EPC van < 0,32 
gehaald. Dat is veel beter dan nu vereist is in het 
bouwbesluit.
De zonnepanelen zijn aangesloten op de
algemene ruimten en leveren een verlaging 
in de energiekosten voor de vereniging van 
eigenaren of de panelen worden op de woningen 
aangesloten, zodat de maandlasten verlagen.

Fundering
Het appartementengebouw wordt gefundeerd 
middels betonpalen in de grond en daar 
overheen funderingsbalken van in het werk 
gestort gewapend beton van voldoende 
zwaarte (één en ander in nader overleg met de 
projectconstructeur).

Wanden
De dragende wanden en wanden tussen de 
appartementen onderling worden uitgevoerd 
in kalkzandsteen, of (geprefabriceerd) beton. 
De wanden grenzend aan de algemene ruimten 
worden uitgevoerd in dubbel ontkoppelde 
metalstud wanden voorzien van isolatie en een 
inwendige staalplaat voor inbraakpreventie.
Eventuele kolommen worden uitgevoerd in 
gewapend beton, of in staal (een en ander in 
nader overleg met de projectconstructeur). 
Separatie wanden worden uitgevoerd in 
gipsblokken of gasbetonelementen. Waar nodig

uitgevoerd in kalkzandsteen. 

Gevels
De buitengevels van het appartementengebouw 
bestaan uit kalkzandsteen met isolatie panelen 
afgewerkt met keramische steenstrips en 
voegwerk.
Voor de isolatie van de gevels worden 
isolatieplaten toegepast. De Rc-waarde is groter 
dan of gelijk aan 4,5 m2 K/W.

Vloeren
De vloeren van de parkeergarage worden 
uitgevoerd in straatwerk van betonklinkers.
De vloeren van de verdiepingen worden 
uitgevoerd als prefab gewapend betonnen 
schilvloer met een opgestorte gewapende 
druklaag. De balkons op de tweede en derde 
verdieping worden uitgevoerd in geprefabriceerd 
beton in licht grijze uitvoering.

Daken
De platte daken worden uitgevoerd als prefab 
betonnen schilvloer met een opgestorte 
gewapende druklaag en zijn aan de bovenzijde 
voorzien van isolatieplaten (Rc-waarde groter 
dan of gelijk aan 6 m2 K/W) met daarop 
bitumineuze dakbedekkingen en deels 
kunststof dakbedekking t.p.v. de dakterrassen. 
De dakranden worden voorzien betonnen 
opzet elementen. De dakterrassen worden 
afgewerkt met standaard 50X50 betontegelsop 
tegeldragers tot de dakrand. Ook de balkons 
gelegen op de eerste verdieping worden 
afgewerkt met standaard betontegels of een 
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dunne prefab betonplaatafwerking. Op de hoge 
daken worden volgens voorschriften op de 
uitwendige hoeken betontegels gelegd, afmeting 
zal nader worden bepaald. Tevens is het hoogst 
gelegen dak voorzien van een druklaag (grind).

Buitenkozijnen en -deuren
• Gevelkozijnen op begane grond: Aluminium;
• Gevelkozijnen hoofdentree: Aluminium;
• Gevelkozijnen appartementen: Aluminium;
• Ramen en deuren in gevelkozijnen: Aluminium;
• Voordeuren (centrale entrees): Hout;
• Entreedeur appartement: multiplex;
• Binnenkozijnen ter plaatse van algemene 
ruimtes: Hout;
• Binnendeuren ter plaatse van algemene 
ruimtes: Hout/multiplex.
De voordeur, de balkon– en de bergingsdeur die 
bij het appartement horen worden voorzien van 
een gelijksluitend cilinderslot. Voor de algemene 
entreedeuren wordt een separate sleutel 
verstrekt.
Het hang– en sluitwerk van het appartement 
wordt waar nodig uitgevoerd met inachtneming 
van inbraakwerende maatregelen, zoals:
• Scharnieren met dievenpennen;
• Inbraakwerende cilindersloten met 
profielcilinder;
• Veiligheidsschilden. 

Trappen, hekwerken en bordessen
De trappen in de centrale entreehal en 
het trappenhuis worden uitgevoerd in 
geprefabriceerd beton zonder nadere afwerking.  
Langs de wanden naast de trappen wordt een 
metalen leuning op metalen leuningdragers 
aangebracht.
Langs de open zijde van de trappen en trapgaten 
wordt, waar voorgeschreven, een in kleur

gemoffeld metalen hek aangebracht. Op de 
balkons worden stalen hekwerken in een nader 
te bepalen kleur geplaatst. 
De privacyschermen tussen de balkons worden 
uitgevoerd in translucent glas in een metalen 
raamwerk. 

Binnendeuren en kozijnen
Algemene ruimten
Alle binnendeurkozijnen in de algemene ruimten 
worden uitgevoerd in hardhout. De stompe 
deuren worden uitgevoerd in multiplex en/of
hardhout en worden deels voorzien van een 
glasopening. De kozijnen en hardhouten deuren 
worden dekkend geschilderd.
Appartementen en bergingen
De kozijnen en deuren van de appartementen 
bestaan uit wit afgelakte stalen binnenkozijnen 
met wit afgelakte opdekdeuren. De
binnendeurkozijnen (met uitzondering van 
de zesde verdieping) hebben bovenlichten 
uitgevoerd met helder glas, of een dicht 
paneel boven de deur. De binnendeuren in de 
appartementen worden fabrieksmatig voorzien 
van loopsloten. De badkamer en het toilet 
worden voorzien van “vrij en bezet” sloten. 
Bij de binnenkozijnen worden geen dorpels 
aangebracht, behalve bij de badkamer en 
het toilet. Hier wordt een kunststeen dorpel 
geplaatst. 

Vloerafwerking
Algemene ruimten en bergingen
De vloeren van de de algemene installatieruimten 
en bergingen worden met een afgestreken 
cementdekvloer afgewerkt. De vloeren van de
centrale entreehal worden voorzien van een 
keramische afwerking.  Bovendien wordt er ter 
plaatse van de begane grond (in de centrale
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entreehal) bij de centrale entreedeur een 
schoonloopmat aangebracht. Van de overige 
verdiepingen worden de vloeren bekleed met 
een keramische afwerking. 
Appartementen
De vloeren van de appartementen worden, voor 
zover geen andere afwerking staat omschreven, 
voorzien van een zwevende dekvloer(anhydriet) 
of zandcementvloer op isolatie. De vloer van 
de badkamer en het toilet worden conform de 
afwerkstaat afgewerkt met vloertegels.

Wandafwerking
Algemene ruimten
De wanden van de bergingen bestaan uit 
kalkzandsteen,beton en gipsblokken en worden 
niet gestuct. De wanden in de centrale entreehal, 
de lifthal, de trappenhuizen, ruimten voor 
bergingen en entreeportalen bestaan uit
kalkzandsteen en plaatselijk uit gipsblokken. De 
wanden worden afgewerkt met spuitpleisterwerk 
of geschilderd scanbehang. De wanden van de 
liftschacht worden uitgevoerd in kalkzandsteen 
zonder nadere afwerking aan de binnenzijde. 
Appartementen
De niet dragende wanden in de appartementen 
worden vervaardigd van gipsblokken of 
cellenbetonelementen en plaatselijk eventueel in 
kalkzandsteen. 
De wanden van de appartementen worden, voor 
zover geen andere afwerking staat beschreven, 
behangklaar opgeleverd. De wanden van 
de badkamer en toilet worden voorzien van 
keramische wandtegels.
• De wanden van de badkamers tot een hoogte 
van tenminste 2100 mm, boven de afgewerkte 
vloer; tegels 60 x 30 cm
• De wanden van de toiletten tot een hoogte van 
tenminste 1200 mm, boven de afgewerkte vloer; 

tegels 60 x 30 cm
• De eventueel resterende wanden boven het 
tegelwerk worden afgewerkt met structuur 
spuitpleisterwerk.
Er worden in de appartementen geen plinten 
geleverd en aangebracht. 

Plafondafwerking
Algemene ruimten
De plafonds ter plaatse van de centrale entree, 
de lifthal, het trappenhuis en entreeportaal 
worden geluidsabsorberend uitgevoerd waar 
nodig. 
Buitenplafond ter plaatse van de entrees wordt 
afgewerkt met keramische steenstrips met 
voegwerk op isolatie.
Appartementen
De plafonds in de appartementen, met 
uitzondering van de meterkasten, worden 
afgewerkt met structuur spuitpleisterwerk in de 
kleur wit. 

Sanitair
In alle woningtypen zijn standaard sanitair, 
kranen en accessoires opgenomen (zie 
verkooptekeningen).
Keramische zwevende toiletpot met softclose 
toiletbril;
Fonteintje in de toiletruimte; 
Wastafel met mengkraan; Merk Grohe
Douche met douchegarnituur op glijstang, 
mengkraan en een afvoergoot; Merk Grohe. 
Douchescherm 8mm veiligheidsglas
80/90/100 x 200cm 

Keukeninrichting
De appartementen worden opgeleverd met 
afgedopte leidingen ten behoeve van de 
keukeninrichting. Er worden geen keukens
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geplaatst. 
Leidingen en elektra worden wel aan de hand van 
een aangeleverde keukeninstallatietekening op 
de juiste positie geplaatst. 

Beglazing
In alle buitengevelkozijnen en -deuren wordt 
meerbladig isolerend vensterglas aangebracht. 
Waar dat volgens het bouwbesluit vereist is,
wordt veiligheids-, brandwerend– en/
of geluidsisolerend vensterglas geplaatst. 
In de gevels van de appartementen wordt 
het glas aangebracht in hoogrendement 
HR+++ uitvoering. De glasopeningen van de 
binnendeuren en binnenkozijnen worden gevuld 
met enkel blank glas. 

Schilderwerk
Algemene ruimten
Alle houten buitenkozijnen, -ramen en -deuren 
en (indien aanwezig) panelen worden dekkend 
geschilderd. In het gebouw worden de houten
binnendeurkozijnen in de gemeenschappelijke 
ruimten dekkend geschilderd. Aluminium 
buitenkozijnen worden fabrieksmatig afgewerkt
met een poedercoating en behoeven op de bouw 
geen verdere behandeling. 
Appartementen
De aluminium buitenkozijnen worden 
fabrieksmatig afgewerkt met een poedercoating 
en behoeven op de bouw geen verdere 
behandeling. De binnendeuren en -kozijnen zijn 
fabrieksmatig afgelakt en behoeven op de bouw 
geen verdere behandeling. 

Hemelwaterafvoeren
De hemelwaterafvoeren zijn in de schachten 
geplaatst en worden uitgevoerd in kunststof.

Waterleiding
De aansluitkosten van de waterleiding op de 
dienstleiding van het nutsbedrijf zijn bij de 
koopsom inbegrepen. De koudwaterleiding 
wordt aangelegd vanaf de watermeter, 
geplaatst in de meterkast, naar de tappunten 
gelegen in de keuken, badkamer en toilet. De 
warmwaterleiding wordt aangelegd naar de 
keukenmengkraan en de badkamer.

Gasinstallatie
De appartementen worden niet voorzien van een 
gasaansluiting/gasinstallatie.

Verwarmingsinstallatie
De appartementen zijn aangesloten op een eigen 
lucht warmtepomp systeem voor warmte en 
warmwater met standaard tapwater klasse CW 4.
De warmte afgifte in de appartementen wordt 
gedaan middels een vloerverwarmingsysteem, in 
meerdere hoofdgroepen, te weten, woonkamer, 
keuken, badkamer en de slaapkamer(s). Er 
worden geen radiatoren geplaatst. Temperatuur 
wordt geregeld via een thermostaat in de 
woonkamer. Optioneel is de warmte per ruimte 
te regelen en op afstand.

Ventilatie
Het WTW-ventilatiesysteem bestaat uit een unit, 
met ingebouwde ventilator en warmtewisselaar. 
Via een aansluitopening in de unit waar 
leidingwerk op moet worden aangesloten zal de 
lucht uit de ruimtes worden afgevoerd, aan de 
andere kant van de unit zit een aansluitopening 
welke verse lucht vanaf buiten aanzuigt. In de 
unit zal door middel van de warmtewisselaar 
de warmte van de afgezogen lucht worden 
overgebracht aan de verse lucht. Deze verse 
opgewarmde lucht wordt vervolgens de ruimtes 
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ingeblazen.  

Elektrische installatie
Algemene ruimten
De verlichtingsarmaturen en wandcontactdozen 
in de algemene ruimten worden aangesloten op 
de algemene installatie in de technische ruimten.
Appartementen
De elektrische installatie (NEN 1010) wordt 
aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld 
over meerdere groepen naar de diverse 
aansluitpunten. De wandcontactdozen worden 
in het algemeen op circa 300 mm boven de vloer 
gemonteerd en in de keuken voornamelijk op
circa 1200 mm boven de vloer. De schakelaars 
worden gemonteerd op een hoogte van circa 
1050 mm boven de vloer.

Telefoon , CAI en internet
Per appartement wordt een aansluitpunt voor de 
telefoon/centrale antenne-inrichting of UTP naar 
keuze in de woonkamer én een loze leiding in de 
hoofd slaapkamer aangebracht. De aanvraag tot 
aansluiting van het appartement op het netwerk 
en levering van het signaal moet de koper zelf 
indienen bij de telefoon/CAI-instelling. De 
hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van 
de koper. In elk appartement komt in de
meterkast glasvezelkabel binnen. 

Laagspanningsinstallatie
In de entree of de gang van de appartementen 
wordt een videofoon en een centrale 
toegangsdeuropener aangebracht. Bij de 
toegangsdeur tot de centrale entreehal wordt 
een bellentableau, camera, spreekrooster en
elektrische deur ontgrendeling geïnstalleerd. 
T.p.v. de centrale entree zijn tevens de 
postkasten gesitueerd.

Liftinstallaties
Het appartementengebouw wordt voorzien 
van 2 geruisarme Liftinstallaties, waarvan 1 
brancardlift. Mogelijk worden de liften onder 
gebracht in een voor de vereniging voordelige 
lease constructie.

Terreinafwerking
Het terrein rondom het appartementengebouw 
wordt afgewerkt met verharding door middel 
van betonklinkers, betontegels, verlichting en 
beplanting.

Meerwerk
Een uitgebreid meerwerkprogramma is 
aanwezig. Kopers zullen worden uitgenodigd 
voor meerdere gesprekken bij de bouwer en 
bij partners. Het betreft elektra en telematica, 
badkamers, keukens (door derden na oplevering), 
en bouwkundige meerwerkopties.
Elektra kunt u denken aan extra 
wandcontactdozen, inbouwspots in het plafond, 
buitenverlichting. Hiervoor kunt een afraak 
maken bij onze specialist.
Badkamers kunt u ook geheel in maatwerk laten 
uitvoeren.
In veel gevallen is het ook mogelijk om 
indelingen van binnenwanden nog te veranderen.
Aangegeven deadlines voor inleveren van 
plannen zijn de verantwoording van de koper.
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DISCLAIMERDISCLAIMER
Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand 
van gegevens en tekeningen, verstrekt door de ontwikkelaars van dit plan. Ondanks 
het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen, 
voortvloeiende uit de eisen van de overheid en / of nutsbedrijven. Eveneens behouden 
wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen, 
zonder dat één en ander afdoet aan de kwaliteit. Veranderingen zullen in een erratum 
worden vastgelegd en aan de koper worden overlegd. Ongeacht hetgeen overigens in 
deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en 
standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige 
bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel
nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen 
van Woningborg. 
Deze brochure is samengesteld op basis van het voorontwerp. In de definitief ontwerp 
fase kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het aangaan van de 
aannemingsovereenkomst ontvangt u de definitieve brochure ter controle op basis 
waarvan u de overeenkomst aan gaat.

© WOONstraks. Alle rechten, teksten, afbeeldingen en wijzigingen voorbehouden
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