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Een unieke mooie woonlocatie
waar historie zichtbaar aanwezig
is.
De gemeente Coevorden heeft de afgelopen jaren veel
aandacht besteed aan behoud en herstel van de historische
kenmerken van de oude vestingstad. Beleving staat daarbij
voorop. Niet voor niets is de historie vanuit Stedelijk Museum Coevorden voortgezet in de binnenstad door ‘Stad als
museum’. Op verschillende locaties verhalen panelen over
de rijke geschiedenis van deze vestingstad.
De bouw van ‘de poort van Coevorden’ zal bijdragen aan
het zichtbaar maken van deze geschiedenis, door onder
andere de vensters in de gevels van de twee woongebouwen,
waardoor een blik geworpen kan worden op de fundering
van de vroegere Bentheimerpoort .

Ruime luxe appartementen aan
het water met alle voorzieningen
op loopafstand.
De zuidzijde van het centrum van Coevorden krijgt een
enorme upgrading door de bouw van de beeldbepalende
appartementen. De luxe appartementengebouwen, tegenover elkaar aan de centrumzijde van de Bentheimerbrug,
zijn karakteristiek en vormen letterlijk de poort tot de
binnenstad met alle voorzieningen op loopafstand: winkels,
medische zorg, theater en Het Arsenaal met de bibliotheek,
het museum en Tourist info Coevorden.
Per gebouw zijn er negen ruime appartementen, verdeeld
over 4 woonetages. Allen luxe uitgevoerd, beschikken over
twee slaapkamers en een eigen parkeerplaats in de parkeerkelder. Er word gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen. Duurzaamheid staat voorop. De gebouwen zijn optimaal geïsoleerd en worden voorzien van zonnepanelen en
kunststof kozijnen. Een garantie voor jarenlang onbezorgd
comfort en woonplezier.
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Aanzichten

Wegwijzer bij aankoop
01 Algemeen

Zuidgevel

Oostgevel

Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg
samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen,
verstrekt door Nutsbedrijven, gemeentelijke diensten,
architect, constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks moet er een voorbehoud worden gemaakt ten
aanzien van architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort
kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden
en/of Nutsbedrijven.
Eveneens wordt het recht voorbehouden om wijzigingen
aan te brengen in materialen en afwerkingen zonder dat
een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit. Waar in de
technische omschrijving merknamen worden vermeld
dient “of gelijkwaardig” toegevoegd te worden. De aangegeven plaatsen voor elektriciteitspunten enz. kunnen in
overleg met de installateur nog aan wijzigingen onderhevig
zijn.
Bij deze verkoopbrochure treft u tekeningen aan. Hierop
staan de gegevens weergegeven ten behoeve van de
koop van de door u gekozen appartement. De op tekening
aangegeven apparatuur en inrichting zijn slechts indicatief
en behoren niet tot de standaarduitrusting. Bij het appartement behoort alleen hetgeen als zodanig in deze omschrijving is vermeld.

Noordgevel

Westgevel

02 Koop- en aannemingsovereenkomst

De koper en verkoper gaan een overeenkomst aan, waarbij
de koper zich onder meer verplicht tot betaling van de
koopprijs en de verkoper zich verplicht tot de levering van
de onderliggende c.q. daarbij behorende grond en tot de
bouw van het appartement. Nadat u deze koop- en aannemingsovereenkomst heeft getekend, ontvangt u op korte
termijn van de makelaar een door de ondernemer mede
ondertekende kopie. De originele overeenkomsten worden
naar de notaris gezonden, die dan de notariële eigendomsoverdracht kan voorbereiden.

03 Het appartementsrecht

Het appartement maakt deel uit van een woongebouw. Dit
gebouw bestaat uit meerdere appartementen en gemeenschappelijke ruimten. Volgens de wet is de officiële benaming van een appartement: een ‘appartementsrecht’.
Deze officiële benaming geeft aan dat er onderscheid wordt
gemaakt tussen enerzijds het eigendom en anderzijds de
gebruiksrechten. Het eigendom van het gehele gebouw
behoort aan alle
eigenaren gezamenlijk; daarnaast heeft iedere eigenaar het
gebruiksrecht van een privégedeelte, het appartement, en
het mede gebruiksrecht van die gedeelten van het gebouw,
die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd. Bij dit
laatste kunt u onder meer denken aan het trappenhuis en
de lift, de entree en de gezamenlijke installatie.
Appartementsrechten ontstaan door de splitsing van het
gebouw in juridische zin. Om het gebouw in appartementsrechten te splitsen wordt door de notaris een zogenaamde
splitsingsakte opgemaakt. De splitsingsakte wordt tezamen met de splitsingstekening, waarop de grenzen van
de gezamenlijke en privégedeelten van het gebouw staan
aangegeven, ingeschreven in de openbare registers. Pas als
dit laatste heeft plaatsgevonden is de splitsing formeel een
feit. En ontstaan de zogeheten ‘appartementsrechten’, die
afzonderlijk verkocht kunnen worden.

04 De akte van splitsing en het splitsingsreglement.

In de notariële akte van splitsing is een aantal belangrijke
zaken opgenomen:
- Een beschrijving van het gebouw;
- Een beschrijving van ieder ‘afzonderlijk gedeelte’, de
appartementen;
- Een beschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft
in het hele gebouw. Het zogenaamde ‘breukdeel’;
- De statuten van de Vereniging van Eigenaren;
- Het splitsingsreglement.

Vooral het laatstgenoemde reglement, het splitsingsreglement, is voor u van groot belang. Hierin staat namelijk
beschreven:
- Hoe de ‘Vereniging van Eigenaren’ is samengesteld en zal
functioneren;
- Hoe het huishoudelijk reglement eruit zal zien;
- Welke lasten en kosten voor rekening van alle eigenaren
gezamenlijk komen;
- Hoe het gebruik, het beheer en het onderhoud van de
gemeenschappelijke gedeelten en de privégedeelten van het
gebouw zijn geregeld.
- Hoe de jaarlijkse begroting voor beheer en onderhoud, de
exploitatierekening, eruit moet zien;
- Hoe de voorschotbijdragen in de ‘servicekosten’ moeten
worden betaald;
- Hoe het gebouw verzekerd moet zijn en op welke wijze bij
schade uitkering wordt gedaan.

06 Eigendomsoverdracht

05 Vereniging van eigenaren

07 Opleveringsprognose

De eigenaren van de appartementsrechten zijn verplicht
lid van de Vereniging van Eigenaren. In de statuten en het
reglement van deze vereniging zullen alle gemeenschappelijke verantwoordelijkheden worden geregeld tussen eigenaren onderling, evenals het beheer en onderhoud van de
gemeenschappelijke ruimten en gemeenschappelijke installaties. In het kort kan de doelstelling van de vereniging als
volgt worden weergegeven: het beheren en onderhouden
van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken van het onderhavige gebouw zoals de entree,
het trappenhuis en de lift, het dak, et cetera.
Het zal duidelijk zijn dat deze verantwoordelijkheden
kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden omgeslagen in de servicekosten. Daartoe zal, overeenkomstig het
bepaalde in de statuten van de vereniging, een vergadering
met u en uw medebewoners worden gehouden, waarin de
exploitatiebegroting wordt besproken en de servicekosten
worden vastgesteld. Bij deze vergaderingen is de Vereniging van Eigenaren gebonden aan de bepalingen van de
splitsingsreglementen.

De notariële eigendomsoverdracht van het te bouwen
appartement geschiedt door middel van een akte van transport bij de notaris. Ruim voor de datum van ondertekening
van de akte van levering ontvangt u van de notaris een
ontwerp van de akte en een afrekening waarop het totaal
op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief
de bijkomende kosten). Ook blijkt uit deze afrekening welk
bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever, indien
van toepassing, en welk bedrag u eventueel (tijdig) zelf aan
de notaris moet overmaken.
De notariële eigendomsoverdracht zal plaatsvinden op het
kantoor van de in de koop- en aannemingsovereenkomst
genoemde notaris. Zij kunnen u eventueel ook nader
informeren omtrent testament, volmacht en/of samenlevingsovereenkomst.

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven. Omdat het bouwen van een
appartement veel, door het weer te beïnvloeden, ambachtelijk werk met zich meebrengt, moeten wij daarbij de nodige
reserve in acht nemen. Als het hard vriest, kan er niet
gemetseld worden, als het regent kan er niet geschilderd
worden, etc. In een later stadium van de bouw kunnen we
een nauwkeurigere prognose geven.
Daarnaast kan het zijn dat de start van de bouw afhankelijk
is van gemeentelijke en/of provinciale procedures. Op het
moment van verkoop van de appartementen kan het zijn
dat er nog bestemmingsplan- en/of bouwvergunningsprocedures lopen. Op de doorlooptijd van deze procedures,
alsmede de mogelijke wijzigingen die dit tot gevolg heeft,
hebben wij geen invloed.
In geval van een opzegtermijn van een huurwoning raden
wij u aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Wacht u de opleveringsbrief van de aannemer af,
alvorens u definitieve maatregelen treft. Natuurlijk wordt er

naar gestreefd de prognose voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Echter, tal van omstandigheden
kunnen een verschuiving veroorzaken, zeker als de bouw
op het moment van de aankoop nog niet is begonnen. Om
vervelende miscommunicaties te voorkomen, geldt dat alle
afspraken met onze medewerkers, of de door de aannemer
ingeschakelde derden over de datum van oplevering, de
betaling, wijzigingen, etc. slechts geldig zijn na schriftelijke
bevestiging hiervan door de aannemer.
Strikt juridisch genomen is het in de aannemingsovereenkomst vermelde aantal werkbare werkdagen bindend ten
aanzien van het opleveringstijdstip. Over het algemeen is
deze juridisch vastgelegde termijn ruim genomen.

08 Verzekeringen

Tijdens de bouw is het appartement verzekerd tegen de
risico’s van brand- en stormschade.

09 Werkterrein

Op het werkterrein zullen tijdens de bouw de benodigde
opslagloodsen en schaftlokalen worden geplaatst. Het is
voor u als koper verboden om tijdens de bouw van het
appartement zich op het bouwterrein te begeven.

10 Verdere voorschriften

Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten
opzichte van deze omschrijving of tekening worden aangebracht. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan
de kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van
bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk.
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Technische omschrijving
Kelder

De kelder word gemaakt van beton. De aard en afmetingen van de funderingsconstructies zijn bepaald door de
constructeur aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het uitgevoerde terreinonderzoek.
De funderingen worden uitgevoerd volgens de door de
constructeur te vervaardigen tekeningen en na goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht.

Vloeren

De begane grondvloeren van de appartementen worden
uitgevoerd als geïsoleerde betonvloeren. Balkons worden
uitgevoerd in prefab balkons. De terrassen worden voorzien van betontegels en tegeldragers, afm. 500x500 kleur
antraciet.

Gevels

De gevels bestaan uit isolatie met steenstrips in 2 kleuren
en een binnenspouwblad van kalkzandsteen/beton waartegen spouwisolatie word aangebracht. De buitenkozijnen,
ramen en deuren van de appartementen worden uitgevoerd
in kunststof en voorzien van HR++ glas.

Dakconstructies

Het platte dak van het gebouw worden uitgevoerd als geprefabriceerde breedplaatvloer met een isolatiewaarde van
RC-waarde = 6,0 m2 K/W en EPDM dakbedekking.
Het hellende dak is een prefab kap Rc-waarde = 6,0
m2.K/W met zonnepanelen.
Binnenwanden, -kozijnen en -deuren
De niet dragende binnenwanden van de appartementen
worden uit gipsblokken opgebouwd. De dragende - en
woningscheidende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen/beton.
De binnenkozijnen worden uitgevoerd in hardhout en
afgelakt in de kleur wit. Binnendeuren zijn vlakke afgelakte
stompe deuren in de kleur wit.

Dekvloeren

De vloer van de parkeergarage wordt monolitisch afge-

werkt, voorzien belijning.
De betonvloeren van alle verdere ruimten worden afgewerkt met een afwerkvloer.

Keuken

De appartementen worden standaard niet voorzien van een
keuken. Op de aan te geven plaatsen worden de voor een
keuken benodigde installatie- voorzieningen aangebracht.

Sanitair, tegelwerk en kranen

Het toilet wordt voorbereid voor een closetcombinatie en
een fonteintje. De badkamer wordt voorbereid voor een
wastafelcombinatie, een douchecombinatie. De wanden en
vloeren van het toilet en de badkamer worden voorzien van
wand- en vloertegels. Een bad of een toilet in de badkamer
is optioneel te kiezen.
De centrale ruimte wordt voorzien van vloertegels met een
plinttegel.

Stucadoorwerk

De betonplafonds worden afgewerkt met structuur- spuitwerk.

Verwarmingsinstallatie

De appartementen worden voorzien van een warmtepompinstallatie. Deze kan zowel verwarmen als koelen.
Verwarmen en koelen zal geschieden door middel van
vloerverwarming in alle ruimtes met uitzondering van de
berging. De temperatuurregeling vindt plaats door middel
van een in de woonkamer aangebrachte thermostaat.

Elektra-installatie

Standaard is het appartement voorzien van voldoende
groepen conform de NEN 1010. Elektraleidingen zijn
zoveel mogelijk in wanden en vloeren weggewerkt. Het
schakelmateriaal, wandcontactdozen en dergelijke zijn van
kunststof in de kleur wit; een andere kleur is mogelijk.

De rook melders met alarmfunctie zijn aangesloten op het
lichtnetwerk comfort NEN 2555

Telecomunicatie

Ten behoeve van internet en tv is er mogelijkheid voor
glasvezel en/of kabel

Videofoon/intercominstallatie

Bij de entree van het appartementencomplex wordt een
monitor aangebracht die onderdeel is van een videofoon/
intercominstallatie. Deze voorziening is geïntegreerd in de
deuropenerinstallatie en maakt het, door een bij de entree
geplaatste camera, mogelijk visueel en mondeling contact
te hebben met een daar aanwezige bezoeker en deze desgewenst binnen te laten.

Postkasten

Elk appartement beschikt over een eigen postkast in de
Entreepui.

Parkeerplaats en individuele bergingen

Elk appartement beschikt over een eigen parkeerplek in
de parkeergarage onder het gebouw. De entree van de parkeerkelder is voorzien van een elektrisch, afsluitbaar hek.
Elk appartement beschikt over een berging op de begane
grond. De scheidingswanden van de bergingen zijn van
gipsblokken. Iedere berging is voorzien van stroom die is
aangesloten op de eigen meterkast. De deur van de berging
wordt voorzien van een cilinderslot.

Wijzigingen voorbehouden

Alle informatie in deze brochure is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Wij streven er naar u een zo nauwkeurig
mogelijk beeld te schetsen van het appartement, de omgeving en de procedures.
Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, o.a. voortvloeiend uit de eisen van de
overheid en/of nutsbedrijven.

Eveneens behouden wij ons het recht voor om naar ons
oordeel noodzakelijk architectonische of technische wijzigingen aan te brengen (materialen en afwerking).
De artist-impressions zijn zoals de naam al zegt een artistieke weergave van de appartementen. Hoewel deze met de
grootste zorg zijn gemaakt, kunnen hier geen rechten aan
worden ontleend.
De op tekening ingeschreven maten zijn ‘ca.’maten. Geringe
maatafwijkingen worden voorbehouden. De inrichting van
het openbare deel is gebaseerd op de laatste bij ons bekende
gegevens. Wijzigingen daarvan vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
Bedoelde afwijkingen doen geen afbreuk aan de waarde en
de kwaliteit van het appartement en geven geen aanleiding
tot enige verrekening met u.

Colofon

ONTWIKKELING

CONSTRUCTEUR

Poort van Coevorden B.V.
Telefoon: 06 2224 5550

Goudstikker - de Vries B.V.
Thedingecamp 2
7824 GV Emmen
Telefoon: 088 678 0300
www.goudstikker.nl

ARCHITECT

MAKELAAR

MINT Architecten
Bakkerweg 3
9755 PM Onnen
Telefoon: 050 211 01 80
www.Mintarchitecten.nl

Venhorst Makelaardij
Markt 9
7741 JM Coevorden
Telefoon: 0524 525 252
www.VenhorstMakelaardij.nl

BOUWKUNDIG

NOTARIS

Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen
Kleine Veld 37
7751 BG Dalen
Telefoon: 0524 55 30 00
www.BOAHeijnen.nl

Veen & Veste
Van Heutszsingel 33
7741 ES Coevorden
Telefoon: 0524 517 755
www.Veenenveste.nl

