
central parkview

imtevooruitgaanruimtevoorshoppingruimtevoorinterieurruimtevoorrustruimtevooruitgaanruimtevoorshoppingruimtevoorinterieurruimtevoorrustruimtevooruitgaanruimtevoorshopp

ruimte voor stadsallure



Wonen in Central Parkview, meer dan een 
droom.
Wonen in het centrum aan een park is voor 

menigeen droom. Met één voet in het bruisende 

stadsleven, met de ander in de rust van een 

park.

Het is niet veel mensen gegeven, maar wonen 

in Central Parkview, in het hart van Eindhoven, 

is meer dan een droom. Het betekent wonen 

en leven in een bijzondere woning. Midden 

in de binnenstad, met alle voorzieningen op 

loopafstand, maar tegelijk aan de rand van een 

fantastisch park, op de oever van de Dommel. 

Wonen in Central Parkview betekent genieten van 

stad en natuur.

De initiatiefnemers van Central Parkview hebben 

het unieke karakter van de locatie van meet af 

aan onderkend. Een karakter dat absoluut moet 

worden gerespecteerd. Tegelijkertijd zijn zij erin 

geslaagd een hoog ambitieniveau te combineren 

met het stedelijke karakter van de omgeving.

Diederen Dirrix Van Wylick Architecten en Klok 

Druten Ontwikkeling BV hebben een bijzondere 

invulling gegeven aan een open plek midden 

in de stad. Twee afzonderlijke gebouwen die 

door hun architectuur één geheel vormen met 

hun eigen ondergrondse parkeervoorzieningen. 

Zorgdragend voor een optimaal gevoel in een 

optimaal gebouw.

Klok Druten Ontwikkeling BV

1  |  Voorwoord Central Parkview

Wonen in Central Parkview 



Inhoudsopgave Central Parkview  |  2

Inhoudsopgave

Algemene informatie over Central Parkview

• Voorwoord: wonen in Central Parkview 1

• De architect aan het woord 3

• Locatie 4

• Bewoners vertellen 5

• Begeleiding door persoonlijke coach 6

• Kavelindeling 7

Algemene verkoopinformatie 13

Technische omschrijving 15

Staat van afwerking 18

… is dynamisch wonen in een groen stadshart



Meegegroeid met de omgeving, zich 
voegend naar de stedelijke structuur

In 1999 werd een prijsvraag uitgeschreven voor 

het ontwerp van een ambitieus project midden in 

de binnenstad. “Ontwerp een luxe woongebouw in 

de hogere prijsklasse op het parkeerterrein aan de 

Zwembadweg in Eindhoven”. Een mooie opgave in 

een uitdagende stedelijke context. Op een unieke 

locatie met een monumentaal park, een begraafplaats 

die serene rust uitstraalt, een oude villawijk en 

appartementengebouwen uit de jaren ‘80, grenzend aan 

een aaneengesloten centrumbebouwing.

In onze fi losofi e heeft deze context een belangrijke 

rol gespeeld. Het parkachtige decor en de overgang 

van traditioneel dorpse naar stedelijke bebouwing 

inspireerden ons tot het ontwerp van een modern 

woongebouw, waarin verschillende doelgroepen zich 

thuis voelen. Een gebouw dat zich staande houdt 

tussen uitersten en tegelijkertijd zijn geheel eigen 

karakter bewaart. De woningen en appartementen in 

het gebouw zijn neutraal naar de omgeving. Maar beslist 

niet naar de bewoners, aan wie ze een eigen, specifi eke 

identiteit verlenen.

Om dit te realiseren hebben we verschillende 

woningtypen ontwikkeld, die een eigen karakter krijgen 

door hun specifi eke plek in het gebouw. De locatie vraagt 

om een heldere bebouwing, waarbij de schaalsprong 

van traditioneel dorps naar modernistisch, maar ook van 

laag naar hoog wordt gemaakt. We hebben immers ook 

te maken met het kantoorgebouw van de gemeente, dat 

nu nog als een vreemdeling in dit gebied staat. Vandaar 

dat de verschillende typen woningen samenkomen in 

één complex en niet ieder hun eigen gebouw krijgen.

Enerzijds dus een breekbare context, anderzijds de 

tegenstellingen die vragen om verschillende typen 

woningen. Vanuit dat uitgangspunt wilden we twee 

gebouwen maken die in het grondvlak middels een plein 

en een parkeerkelder met elkaar zijn verbonden. Zo 

ontstond het woongebouw Central, met een laag blok 

Parkside als afsluiting van de stedelijke bebouwing en 

een torengebouw Parkview om de coulissewerking van 

het parkdecor te versterken. De toren legt bovendien een 

relatie met het gemeentekantoor. Door beide gebouwen 

als een samenhangend geheel te behandelen, wordt de 

gewenste schaalsprong gerealiseerd zonder de locatie 

geweld aan te doen. Om dit te versterken, zijn zoveel 

mogelijk bomen op het terrein behouden. Het lijkt alsof 

het plan is meegegroeid met zijn omgeving. 

Het is de taak van de architect om bij inbreidingslocaties 

als Central de stad ‘te repareren’ en een nieuwe 

dimensie toe te voegen. De ingreep van dit nieuwe 

project zal zich uiteindelijk als vanzelfsprekend voegen 

naar de bestaande stedelijke structuur.

Ir. P. Diederen
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De locatie
Een uitzonderlijke plaats om te wonen

In de binnenstad van Eindhoven, tegen een van 

de mooiste en meest prestigieuze wijken van 

de stad - De Elzent – ontstaat een markante 

woonlocatie: Central Parkview. Daar waar het 

bruisende stadsleven en de rust van park en 

water samengaan.

Temidden van het groen, hoek Paradijslaan-

Zwembadweg, verrijst een uitzonderlijk 

wooncomplex. Uitzonderlijk in vele opzichten. 

Een zeer modern gebouw met 18 royale, luxe 

appartementen. Een afgesloten parkeerkelder 

onder het maaiveld, geheel uit het zicht met 

voldoende parkeerplaatsen, bergingen en 

toegang tot de appartementen middels de 

comfortabele lift. 

Central ligt direct tegen het park. De eerste 

woonlaag begint pas op 4,60 meter, zodat u ook 

van hier uit een fraai uitzicht heeft op het groen.

De locatie is uniek. Na een drukke dag vindt u uw 

rust in het park; uw eigen riante tuin waarvan u 

alleen maar hoeft te genieten. Uw voorkeur gaat 

niet naar meer stedelijk vermaak? Boutiques 

en supermarkten, bioscoop en schouwburg, 

casino en muziekcentrum, terrasjes, restaurants 

en eetcafés… Allemaal op loopafstand. Central 

Parkview is goed bereikbaar onder meer via de 

Edenstraat en de Wal/PC Hooftlaan. Door bet 

lommerrijke park – Het Anne Frank plantsoen 

– stroomt de Dommel. Een korte wandeling door 

het Gebroeders Hornemann plantsoen brengt u 

in het uitgestrekte Stadswandelpark.

Zoals gezegd, u beschikt over een eigen 

parkeerplaats in de parkeerkelder. Uw bezoek 

kan overdag gebruikmaken van de openbare 

parkeerfaciliteiten en na kantooruren tevens van 

de parkeergelegenheid van de nabij gelegen 

Technische Dienst van de Gemeente Eindhoven. 

Central Parkview is echter ook uitstekend 

bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn 

bushaltes op de Edenstraat, de Grote Berg en 

de Wal en het centraal station ligt niet verder dan 

een kwartiertje lopen.

Stad, natuur, gemak, comfort, vermaak, rust... 

inderdaad een uitzonderlijke plaats om te 

wonen.



“Een stuk gemakkelijker en comforta-

beler!”

Of ze er lang over hebben moeten nadenken? 

“Niet toen we eenmaal die appartementen in 

Central Parkview hadden gezien,” verzekert 

Willem. “We woonden echt prachtig, maar alles 

wat we voorheen hadden, hebben we nu ook. 

Alleen is het hier een stuk gemakkelijker en 

comfortabeler!”

Willem en Paula bewoonden tot voor kort een 

mooi huis aan de rand van Eindhoven. Paula: 

“Vrijstaand, best wel luxe en met een fl inke tuin. 

Maar juist die tuin, waarin ik altijd met zoveel plezier 

heb gewerkt, werd steeds meer een opgave. Nou 

ja, we worden ook een dagje ouder...”

Niet bang dat ze de vrijheid, het ‘buiten’ gaan 

missen? “Wil je onze tuin zien?” lacht Willem, 

terwijl hij met een brede zwaai door het grote raam 

in de woonkamer op het park wijst. “Daar ligt onze 

tuin. Mooier en groter kun je hem niet wensen. En 

het mooie is dat we er helemaal niks aan hoeven 

te doen. Alleen maar van genieten!” Overigens, 

dat Paula haar ‘groene vingers’ toch niet helemaal 

kan verloochenen, bewijzen de prachtige potten 

en kuipen met struikjes en boompjes op het riante 

balkon.

Natuurlijk was het niet alleen de tuin die het 

echtpaar deed besluiten uit te zien naar een 

andere woning. “Ons huis vroeg steeds meer 

onderhoud en daar had ik echt geen zin meer in,” 

vertelt Willem. “Bovendien zijn we nu nog prima 

gezond - afkloppen! - maar wat als één van ons 

straks wat minder goed ter been is? Dan is het 

toch wel prettig dat je helemaal gelijkvloers woont 

en geen trappen meer hoeft te lopen.”

Willem is actief, speelt golf, gaat graag fi etsen 

en heeft één van de kamers van het nieuwe 

appartement ingericht voor zijn passie: 

houtsnijden. “Daar brengt hij uren door,” glimlacht 

Paula. “Niet erg hoor, want ik ga ondertussen 

met een vriendin wel lekker winkelen. Dat is zo 

heerlijk hier... alles op loopafstand. De winkels, 

de schouwburg, het Muziekcentrum...”. “Zelfs 

het casino,” knipoogt Willem. “En willen we er 

met de auto op uit, die staat hieronder in de 

parkeergarage. Een eigen parkeerplaats, in de 

binnenstad! Kom je ‘s avonds thuis, dan stap 

je zo uit de auto in de lift, hup naar je voordeur. 

Gemakkelijk en wel zo veilig!”
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Een appartement zoals ú die wilt

Wanneer u een nieuwe appartement gaat kopen, 

wilt u natuurlijk uitgebreid worden voorgelicht. 

Over de ligging en indeling, over materialen en 

mogelijkheden... maar dat niet alleen. U heeft 

ongetwijfeld ook persoonlijke wensen die u direct 

in uw appartement wilt realiseren. Aanpassingen 

die zich het beste laten uitvoeren voor de 

oplevering. Daarom willen wij u tijdens het hele 

bouwtraject zo intensief mogelijk begeleiden. Per 

slot van rekening bouwen wij voor u! 

We willen in het bijzonder speciale aandacht 

schenken aan de wijzigingen die u voor de 

oplevering wilt realiseren. Bij de aankoop van 

uw appartement ontvangt u via de verkopend 

makelaar een omschrijving van de procedure. 

U leest daarin precies wat de mogelijkheden 

zijn. De procedure begint in ieder geval met een 

kennismakingsgesprek met uw persoonlijke 

coach. Deze coach, gespecialiseerd in 

begeleidingstrajecten als deze, helpt u graag uw 

persoonlijke woonwensen in kaart te brengen. 

Deze is uw aanspreekpunt en begeleider, 

van allereerste kennismaking tot uiteindelijke 

oplevering.

Tijdens het kennismakingsgesprek met uw coach 

worden uw verlangens vanuit een standaardlijst 

geïnventariseerd. Maar dat niet alleen. Ook 

uw individuele wensen worden genoteerd. Dit 

gebeurt door het appartement zorgvuldig met 

u door te lopen, zodat uw voorkeuren zoveel 

mogelijk worden afgestemd op de technische 

mogelijkheden en de voortgang van het 

bouwproces.

Uitgangspunt is dat u uiteindelijk een appartement 

opgeleverd krijgt, geheel naar uw eigen 

wens. Met scheidingswanden op de plaats 

waar u die wilt hebben. Met stopcontacten 

en antenneaansluitingen waar u wilt. Met 

een badkamer die naar uw eigen voorkeur is 

ingedeeld. En een aanrecht waaraan u het 

gemakkelijkste werkt. Kortom, wij bouwen voor 

u een appartement op maat! Dit alles binnen de 

mogelijkheden van het gebouw en uzelf.

De volledige administratieve coördinatie verloopt 

via uw coach. Op die manier kunnen we het 

bouwproces optimaal aan laten sluiten op het 

realiseren van uw persoonlijke voorkeuren en 

eisen. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat.
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Central Parkview: 18 droomapparte-
menten

Central Parkview, een woontoren met 18 luxe, 

zeer hoogwaardig afgewerkte appartementen. 

Midden in de stad, midden in het groen. De 

architectuur is opvallend, zeer modern. Glas en 

donkergrijze gevelbekleding bepalen de eerste 

pregnante indruk.

De 18 appartementen in Central Parkview, zijn 

inderdaad riant. Riant qua ruimte bijvoorbeeld. 

Iedere woonlaag telt maar twee appartementen. 

En dan de verdiepingshoogte: alle woningen 

hebben een geweldige uitstraling door de riante 

plafondhoogte van ca. 2,70 m1!

Central Parkview type A, heeft een balkon - zo’n 

25 m2 groot - waar het verrukkelijk toeven is. 

Vanuit het appartement heeft u een riant uitzicht. 

Twee volledig glazen gevels in de woonkamer, van 

vloer tot plafond, bieden een adembenemende 

blik over het park.

Bij Central Parkview type B kunt u het balkon 

afsluiten, waardoor een zeer royale serre ontstaat. 

De wanden van de serres zijn volledig opgebouwd 

uit glas, wat een spectaculair uitzicht biedt. Een 

enorme uitbreiding van uw woonruimte.

In elke woonkamer en slaapkamer wordt 

standaard een loze leiding aangebracht. Deze 

kunt u gebruiken voor extra aansluitingen van 

telefoon en televisie of ter voorbereiding op een 

Domotica systeem. De zwevende dekvloer zorgt 

voor een optimale geluidsisolatie in uw woning. 

Daarnaast worden in de appartementen kozijnen 

met stompe deuren aangebracht. Kortom, 

standaard heel compleet.

Central Parkview biedt u een complete woning. 

En dit geldt ook voor de keuken die bij uw 

appartement wordt geleverd. Hiervoor is een riant 

afgewerkte Siematic keuken geselecteerd, die in 

maar liefst elf kleurenopties geleverd kan worden. 

Ook aan de inbouwapparatuur is de nodige 

aandacht besteed.

Het toilet en de badkamer worden standaard 

ingericht met luxe sanitair afkomstig van Villeroy 

en Boch. Alle badkamers worden voorzien 

van een ligbad en een aparte douchebak 

met thermostatische mengkranen. Daarnaast 

beschikken alle appartementen over een 

badkamer met een dubbele wastafelcombinatie. 

Alle toiletten worden standaard als vrijhangend 

wandcloset uitgevoerd. 

Uw privé-parkeerplaats bevindt zich onder het 

complex, in de parkeergarage. De mogelijkheid 

bestaat een extra parkeerplaats bij te kopen. Ook 

wat dat betreft biedt Central Parkview u riant de 

ruimte!
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Type A

Een mooier uitzicht kunt u zich niet voorstellen. 

Via de ruime hal betreedt u de woonkamer van 

ongeveer 50 m2. De twee lange gevels bestaan 

van de vloer tot aan het plafond uit glas. Een 

adembenemend panorama is het resultaat. Aan 

uw voeten liggen het groen van het park en de 

monumentale panden in villawijk ‘den Elzent’. 

Aan een van de glasgevels grenst een driehoekig, 

royaal balkon van circa 25 m2. De keuken is 

weliswaar open, maar gedeeltelijk, op een 

prettige manier, van de woonkamer gescheiden 

door een laag muurtje. Tegen de woonkamer ligt 

een afgescheiden ruimte. Ideaal voor studeer/

werkkamer, bibliotheek of hobbyruimte, maar kan 

ook als slaapkamer gebruikt worden. Twee forse 

slaapkamers, een zeer complete badkamer, toilet 

en berging completeren deze luxe woning.

Type B

Leefruimte in optima forma. De ruime hal leidt 

naar een riante woonkamer van zo’n 50 m2. 

Een wand bestaat geheel uit glas en vormt een 

uitnodigende overgang naar een royaal balkon 

van circa 25 m2. Het begrip balkon schiet in dit 

geval tekort; het is aan de buitenzijde voorzien 

van vouwramen, waardoor de ruimte ‘s zomers 

een balkonfunctie heeft en in voorjaar, winter en 

herfst als serre fungeert. Hiermee komt het totale 

vloeroppervlak van woonkamer en serre van deze 

woning op maar liefst circa 75m2. De keuken is 

comfortabel open. Tegelijk echter wordt zij door 

een laag muurtje op fraaie en prettige wijze van 

de woonkamer gescheiden. Aan de woonkamer 

grenst verder een afgescheiden ruimte, die 

zich uitstekend leent voor studeer/werkkamer, 

bibliotheek of hobbyruimte. Of als derde royale 

slaapkamer. Samen met een uiterst complete 

badkamer, toilet en berging tot slot maken ook dit 

type tot een bijzonder volledige woning.
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Appartement type A  Voor exacte kavelverdeling verwijzen wij u naar de verkooptekening.

5 meter
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Uitzicht appartement type A
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Appartement type B  Voor exacte kavelverdeling verwijzen wij u naar de verkoopteken

5 meter



Wegwijzer bij de aankoop van uw appartement

01  Algemeen
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 
behouden wij het recht voor 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 van 
radiatoren, elektriciteitspunten enz. kunnen in overleg met de installateur 
nog aan wijzigingen onderhevig zijn. Als er wijzigingen zijn voordat u de 
woning koopt, vindt u deze wijzigingen in de verkoopdocumentatie in 
de vorm van inlegvellen en/of een bijgevoegd erratum.

In deze verkoopbrochure treft u tekeningen aan. Hierop staan 
de gegevens weergegeven ten behoeve van de koop van het 
door u gekozen appartement. De op tekeningen aangegeven 
apparatuur en inrichting zijn slechts indicatief en behoren niet tot 
de standaarduitrusting. Bij het appartement behoort alleen hetgeen 
als zodanig in deze omschrijving en in het meer- en minderwerk 
boekje is vermeld. De ingeschreven maten op de tekening zijn ‘circa’ 
maten, uitgedrukt in millimeters. Indien deze maatvoering tussen 
wanden is aangegeven, is daarbij géén rekening gehouden met 
enige wandafwerking. De op de tekening aangegeven schakelaars, 
lichtpunten enz. zijn fi ctief, de juiste plaats wordt nader bepaald.

De opgenomen perspectieftekeningen zijn ‘artist-impressions’. 
Er kunnen dus verschillen zijn tussen deze impressies en de 
daadwerkelijke kleurstelling en uitvoering. Hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend.

02  Koopsom Vrij Op Naam (VON)
De koopsommen van de appartementen zijn vrij op naam, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder 
genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen appartement 
gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen, te weten:
a. de grondkosten;
b. de bouwkosten;
c. honorarium architect, constructeur en adviseurs;
d. honorarium notaris inzake transportkosten;
e. makelaarscourtage;
f. de gemeentelijke leges betreffende de bouwvergunning en 
 welstandsbeoordeling;
g. kadastrale rechten;
h. verscheidene aansluitkosten (gas, water, elektra, riolering); 
i. B.T.W. dan wel overdrachtsbelasting, eventuele wijzigingen 
 worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend. 

De VON-verkoopprijzen worden door de makelaar aan u verstrekt. 
De met u in de koop- en aannemingsovereenkomst overeengekomen 
totale koopsom staat vast met uitzondering van wijzigingen in 
belastingtarieven. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw 
zijn voor rekening en risico van de ondernemer. De zogenaamde 
risicoregeling is dus uitgesloten.

03  Bijkomende kosten voor de koper
Niet in de koopsom begrepen zijn de kosten met betrekking tot de 

fi nanciering van uw appartement. 
Eventuele bijkomende kosten voor u kunnen zijn:
a. het eventuele renteverlies over de grond vanaf een nader te 
 bepalen datum;
b. de (bouw)rente over eventueel reeds vervallen, maar nog
 niet betaalde termijnen;
c. de notariskosten voor het beschrijven van een 
 hypotheekakte;
d. de kosten verbonden aan het afsluiten van de hypotheek.

Voorts zijn niet inbegrepen:
e. de aansluitkosten inzake de centrale antenne installatie (CAI) 
 en telefoon (KPN);
f. eventuele droogstookkosten van de woning.

04  Persoonlijke woonwensen
Zoals u elders in deze brochure kunt lezen, besteden wij veel aandacht 
aan uw persoonlijke woonwensen. Als het appartement welke wij u 
aanbieden, ondanks onze zorgvuldigheid, nog niet volledig aan uw 
wensen voldoet, bestaan er ruime mogelijkheden om wijzigingen te 
laten aanbrengen. Uw kopersbegeleider kan u hierover uitgebreid 
informeren.

Omdat wij vele woningbouwprojecten hebben ontwikkeld, hebben 
wij een inzicht verkregen in de verschillende woonwensen welke bij 
u kunnen spelen. Hiertoe hebben wij voor uw gemak een meer- en 
minderwerkboekje opgesteld. In dit boekje worden verschillende 
keuzemogelijkheden aan u voorgelegd met daaraan verbonden 
eventuele meer- en/of minderwerkprijzen. Dit boekje kunt u als 
leidraad gebruiken, u weet bij voorbaat wat de kosten van uw wensen 
zijn en u kunt hier al rekening mee houden bij de berekening van uw 
woonlasten.

Indien de randvoorwaarden het toelaten kunt u, met uw 
kopersbegeleider uw nieuwe appartement tot ‘een maatpak’ laten 
aanpassen. Uiteraard zijn wij met het vervullen van uw persoonlijke 
wensen afhankelijk van overheden, nutsvoorzieningen en van 
overheidswege voorgeschreven bouwvoorschriften zoals Bouwbesluit, 
de Bouwverordening, etc. Dit kan mogelijk een beperking opleveren 
voor de uitvoerbaarheid van uw persoonlijke wensen. Zo is bijvoorbeeld 
het verplaatsen van een binnenwand een op zichzelf eenvoudige 
wens, maar door het verplaatsen kan het zijn dat een ruimte niet 
meer voldoet aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bijvoorbeeld 
daglichttoetreding of ventilatie. Ook kan het zijn dat uw persoonlijke 
wensen door de vorderingen van de bouw niet (meer) in te plannen 
zijn. Het is vanzelfsprekend dat de keuzemogelijkheden en de daarbij 
behorende prijzen van wijzigingen afhankelijk zijn van het stadium, 
waarin de bouw zich bevindt op het moment van aankoop van het 
appartement c.q. het moment van opdracht geven tot wijzigingen. 
Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet mogelijk en zijn 
daarom pas na oplevering toegestaan.

Algemeen geldt dat alle wijzigingen die in opdracht van koper worden 
uitgevoerd, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende 
artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de 
aannemingsovereenkomst.

De begeleiding en coördinatie van uw persoonlijke woonwensen wordt 
door ons (KDO) verzorgd. De uitvoering zal de aannemer verzorgen. 
De door u opgedragen werkzaamheden worden verrekend middels de 
geldende regelgeving.

05  Koop-/aannemingsovereenkomst
Bij deze akte gaan koper en verkoper een overeenkomst aan, waarbij 
de koper zich onder meer verplicht tot betaling van de koopprijs en de 
verkoper zich de levering van de onderliggende c.q. daarbij behorende 
grond en verplicht tot de bouw van het appartement (conform deze 
verkoopbrochure en –tekeningen). Nadat u deze overeenkomst heeft 
getekend, ontvangt u op korte termijn van de makelaar een door 
beide partijen ondertekende kopie. De originele akte wordt naar de 
notaris gezonden, die dan de notariële eigendomsoverdracht kan 
voorbereiden.

06  Verschuldigde termijnen
Mochten er voor datum van notariële eigendomsoverdracht 
reeds termijn(en) vervallen zijn, dan verleent de verkoper uitstel 
van betaling tot de datum van deze eigendomsoverdracht. Over 
de verschuldigde, maar nog niet betaalde termijn(en) wordt de 
overeengekomen rente berekend. Deze rente wordt eveneens bij 
de notariële eigendomsoverdracht met u verrekend. Bij het betalen 
van de overige nog niet vervallen termijnen dient u te wachten op 
de desbetreffende nota’s. De betalingstermijnen worden nader in de 
aannemingsovereenkomst bepaald. 

07  De notaris
De notariële eigendomsoverdracht van de te bouwen woning geschiedt 
door middel van een akte van transport bij de notaris. Ruim voor de 
datum van notarieel transport ontvangt u van de notaris 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 en welk bedrag u 
eventueel (tijdig) zelf aan de notaris moet overmaken.

Bij de berekening van het bedrag dat u zelf moet betalen, gaat men er 
meestal vanuit dat het hypotheekbedrag dat in depot blijft, gelijk moet 
zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. 
Dit betekent dat u eerst uw eigen geld inbrengt voordat u van de 
hypotheek gebruik gaat maken.

Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten 
getekend, te weten:
1. de akte van eigendomsoverdracht (transportakte) van 
 verkoper aan koper;
2. de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van uw 
 geldverstrekker ontvangt.

De notariële eigendomsoverdracht zal plaatsvinden op het kantoor 
van de in de koop- /aannemingsovereenkomst genoemde notaris. Zij 
kunnen u eventueel ook nader informeren over testamenten en/of een 
samenlevingsovereenkomst.

08  De defi nitie van appartementsrecht
Zodra u een appartement koopt in Central Parkview, koopt u een 
appartement die deel uitmaakt van een appartementencomplex. Om 
juridisch goed te regelen welke gedeeltes van het gebouw alleen 
door u gebruikt mogen worden en welke gedeeltes voor algemeen 
gebruik zijn, moet het gebouw gesplitst worden in zogenaamde 
appartementsrechten. 

Onder een appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in 
een gebouw met toebehoren en de daarbij behorende grond 
met toebehoren, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend 
gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw, welke blijkens 
hun inrichting bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden 
gebruikt en het medegebruik van gemeenschappelijke gedeelten en 
zaken. U koopt dus juridisch gezien geen eigendomsrecht maar een 
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appartementsrecht in een gebouw.

09  De vereniging van eigenaars
Door de aankoop van een appartementsrecht wordt u mede-eigenaar 
van het betrokken gebouw met bijbehorende grond en verkrijgt u het 
uitsluitende gebruik van uw gedeelte van het gebouw (uw appartement  
zelf) en het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en 
zaken.

Alle eigenaren van een appartementsrecht in dit gebouw zijn in de 
toekomst gezamenlijk verantwoordelijk voor de instandhouding 
en het onderhoud van het gebouw. Ten behoeve van het beheer 
van de gemeenschappelijke zaken dient volgens de wet een 
Vereniging van Eigenaars (VVE) te worden opgericht, waarvan iedere 
appartementseigenaar lid is. Bij de oprichting van deze vereniging wordt 
een voorlopig bestuur aangewezen. Zodra echter de toekomstige 
appartementseigenaren bekend zijn, zullen deze op democratische 
wijze het bestuur kiezen. De rechten maar ook de plichten van de 
verschillende appartementseigenaren dienen zo volledig mogelijk 
vastgelegd te worden. Hiertoe is door de notaris een zogenaamde 
splitsingsakte opgemaakt, gebaseerd op de ter zake geldende 
wettelijke bepalingen. Bij het verlijden van een splitsingsakte wordt 
de Vereniging van Eigenaars opgericht. De statuten en het reglement 
van deze vereniging worden ook in deze akte vermeld. Naast de akte 
van splitsing kent de vereniging ook nog een huishoudelijk reglement, 
waarin nadere details geregeld worden. De defi nitieve tekst hiervan 
wordt gezamenlijk vastgesteld door de leden van de vereniging. Deze 
tekst mag uiteraard niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen of met 
de akte van splitsing.

Voor de eerste periode (tot een heel kalenderjaar na algehele 
oplevering van het complex) verzorgt een door de ondernemer 
benoemde bestuurder het beheer en de administratie. Hierna kan 
de Vereniging van Eigenaars over gaan tot herbenoeming of een 
alternatief voordragen. Ook daarbij zijn de toekomstige leden vrij zelf 
een keuze te doen. Als bijdrage in de kosten, ‘servicekosten’ genaamd, 
zult u maandelijks een voorschot moeten betalen aan de vereniging. 
Afhankelijk van het complex heeft deze bijdrage onder andere 
betrekking op de volgende zaken:
• opstal en WA.-verzekering,
• glasverzekering t.b.v. de gemeenschappelijke ruimten
• waterverbruik gemeenschappelijke voorzieningen.
• elektra en lampen t.b.v. de gemeenschappelijke 
 voorzieningen
• algemene kosten, administratiekosten, vergaderingen, etc.
• schoonmaken gemeenschappelijke ruimten en glas
• reserveringen, groot onderhoud, schilderwerk, dak, etc
• energieverbruik en onderhoud parkeergarage
• energieverbruik en onderhoud liften
• energieverbruik en onderhoud eigen gemeenschappelijke 
 terrein.

10  Opleveringsprognose
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose 
gegeven. Dat betekent de datum waarop uw appartement voor 
bewoning mogelijkerwijs gereed is. Omdat het bouwen van een 
woning c.q. appartementengebouw nog steeds 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. 
U zult begrijpen dat een slag om de arm moeten worden gehouden bij 
het noemen van een prognose van de oplevering. In een later stadium 
kunnen die prognoses natuurlijk steeds nauwkeuriger worden.

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 woningen 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 af van de ondernemer, alvorens u defi nitieve 
maatregelen treft. Natuurlijk wordt er naar gestreefd de prognose 
voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Echter, tal van 
omstandigheden kunnen een opschuiving 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 door ons ingeschakelde derden over 
de datum van oplevering, de betalingen, wijzigingen en andere 
bouwaangelegenheden, slechts geldig zijn na schriftelijke bevestiging 
hiervan.

Strikt juridisch genomen is het in de koop-/aannemings-overeenkomst 
vermelde aantal werkbare werkdagen bindend ten aanzien van het 
opleveringstijdstip. Over het algemeen is deze juridisch vastgelegde 
termijn ruim genomen.

11  Oplevering
Wanneer uw appartement gereed is, krijgt u een uitnodiging om samen 
met een eventuele door uzelf ingeschakelde deskundige en een 
vertegenwoordiger van de ondernemer, uw nieuwe appartementen te 
inspecteren. Voor de overdracht van het appartement zullen wij met de 
aannemer en met u de woning inspecteren. Minimaal twee weken voor 
oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de defi nitieve 
datum en tijdstip waarop dat gaat gebeuren. Bij deze oplevering 
worden de eventueel geconstateerde onvolkomenheden vastgelegd 
in een proces verbaal van oplevering. Ook wordt u geïnformeerd over 
de toegepaste materialen, het gebruik van aanwezige apparatuur 
en installaties en het onderhoud daarvan. Als u aan alle fi nanciële 
verplichtingen hebt voldaan, met als laatste de eindafrekening, 
ontvangt u nu ook de sleutels van uw appartement (juridische 
oplevering). Eventuele geconstateerde onvolkomenheden worden 
indien mogelijk binnen 15 werkdagen hersteld (met uitzondering van het 
buitenschilderwerk in bepaalde perioden en bestellingen/ leveranties). 
Hierna zet u uw defi nitieve handtekening voor de oplevering.

12  Onderhoudsperiode
De onderhoudsperiode duurt drie maanden na de oplevering. Tijdens 
deze periode kunt u melding maken van eventuele onvolkomenheden 
waarna zo spoedig mogelijk tot herstel zal worden overgegaan. Alleen 
onvolkomenheden die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of 
‘het werken van materialen’ komen voor reparatie in aanmerking. 
Onder onvolkomenheden worden dus onder andere niet verstaan 
krimpscheurtjes in stucwerk of klemmende ramen en deuren, 
omdat één en ander ontstaat door wisselende temperaturen en 
vochtigheidsgehalte. Dit kan nooit worden voorkomen. Na herstel 
van de onvolkomenheden wordt de ondernemer geacht aan zijn 
verplichtingen te hebben voldaan. Afhankelijk van het jaargetijde is 
het mogelijk dat het buitenschilderwerk later zal worden uitgevoerd en 
opgeleverd. De oplevering van de woning zal hierdoor niet beïnvloed 
worden.

13  De 5%-regeling
De wettelijke 5%-regeling geeft u als koper extra zekerheid om 
geconstateerde gebreken bij de oplevering van uw appatement 

snel verholpen te krijgen en werkt als volgt: u dient bij de oplevering 
van uw woning alle betalingstermijnen (incl. het saldo van eventueel 
meer- of minderwerk) te hebben overgemaakt. De laatste 5% van de 
aanneemsom stort u op een nader op te geven rekening van de notaris. 
Voor deze laatste 5% van de aanneemsom verstrekt de ondernemer 
een bankgarantie aan de notaris. Dat geeft u de zekerheid dat wij de 
geconstateerde onvolkomenheden c.q. gebreken zullen verhelpen. 
Zoals eerder omschreven moeten deze in het algemeen binnen een 
termijn van 15 werkbare dagen zijn opgelost. Pas dan wordt de ‘5%-
regeling’ ofwel bankgarantie opgeheven.

14  Administratieve bepalingen
Van toepassing zijnde voorschriften:
- Model-Bouwverordening en het Bouwbesluit (zoals op het 
 plan van toepassing is);
- De plaatselijke aanvullende voorschriften;
- De voorschriften en bepalingen van KPN en het plaatselijke 
 bedrijf voor de centrale antenne-inrichting;
- Bepaling van Nutsbedrijven.

15  Verdere voorschriften
Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van 
deze omschrijving of tekening worden aangebracht na goedkeuring 
van de directie. De directie tijdens de bouw zal worden gevoerd door 
Klok Druten Ontwikkeling BV. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk 
doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van 
bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk.

16  Verzekeringen
Tijdens de bouw is het gehele project verzekerd tegen de risico’s 
van brand- en stormschade. Op datum van oplevering van het 
appartementencomplex dient de Vereniging van Eigenaars, waarvan 
u lid bent, de verzekering zelf af te sluiten. Ook zal de Vereniging van 
Eigenaars waarvan u lid bent, een opstalverzekering dienen af te 
sluiten. Uw makelaar kan u hierover tijdig en terdege informeren. Wij 
kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van 
welke aard dan ook, voortvloeiende uit stakingen en andere situaties 
van overmacht.

17  Gemeentelijke voorwaarden
De woningen worden verkocht conform de gemeentelijke voorwaarden. 
Hierin zijn onder andere een aantal bepalingen geregeld zoals de 
aanleg c.q. onderhoud van CAI, gas- en rioolleidingen en elektrakabels, 
bewoningsplichten en vervreemdingsbedingen e.d.. Deze bepalingen 
worden in de notariële transportakte opgenomen.

18  Werkterrein
Op het werkterrein zullen tijdens de bouw de benodigde opslagloodsen 
en schaftlokalen worden geplaatst. De ontwikkelaar, aannemer en zijn 
onderaannemers zijn gerechtigd een reclamebord te plaatsen.

19  Volgorde bij de uitvoering
De volgorde van de uitvoering wordt bepaald in overleg tussen de 
directie, aannemer en de Gemeente. Wijzigingen in deze volgorde 
geven geen recht op enige vergoeding.

20  Verkoopprocedure
Als u na het doornemen van deze brochure meer informatie wenst, 
kunt u een afspraak maken met één van onze makelaars. Die kunnen 
u informeren over het project en uw vragen beantwoorden in een 
persoonlijk, uiteraard vrijblijvend gesprek.
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Technische omschrijving
01 Algemeen
Algemeen
De technische omschrijving beschrijft het project Central 
Parkview. Overal waar in deze technische omschrijving 
van appartementen wordt gesproken, wordt bedoeld alle 
appartementen in Central Parkview. Daar waar een omschrijving 
voor een specifi ek type van toepassing is wordt dit aangegeven. 
Deze technische omschrijving vormt een geheel met de 
verkooptekeningen, welke zijn opgenomen in uw persoonlijk 
Woondossier dat u ontvangt bij de aankoop van uw woning.
 
Begripsbepalingen
Sinds 1 oktober 1992 geldt het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit 
zijn woontechnische en bouwtechnische eisen geformuleerd, 
waaraan bouwplannen dienen te voldoen om voor een 
bouwvergunning in aanmerking te komen. Voor wat betreft 
de administratieve en juridische bepalingen blijven overigens 
wel gemeenschappelijke bouwverordeningen van kracht.Bij 
het samenstellen van deze brochure is volledig uitgegaan van 
de eisen, zoals deze zijn gesteld in het Bouwbesluit en de 
plaatselijke bouwverordeningvoorschriften. U als koper, bent er 
dan ook van verzekerd, dat de gehele uitvoering van het plan 
zal verlopen conform deze bouwregelgeving. Om u volledig 
te informeren geven wij u hieronder de benaming van diverse 
ruimten zoals deze in het Bouwbesluit worden verlangd:

Benaming tekeningen Benaming Bouwbesluit

Hal / Entree / Gang Verkeersruimte

Meterkast / Technische ruimte Technische ruimte

Keuken / Woonkamer / Slaapkamer Verblijfsruimte

Toilet Toiletruimte

Badkamer Badruimte

Balkon / Patio / Serre Buitenruimte

Kast / Berging / Technische ruimte Stallings- / bergruimte

Peil- en uitzetten
Het peil (P) van waaruit alle hoogte- en dieptematen worden 
gemeten is de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer 
en wordt door de gemeente nader vastgesteld. Rooilijnen en 
terreingrenzen worden door de gemeente aangegeven. De 
maatvoeringen op de (verkoop)tekeningen zijn “circa” maten.

PolitieKeurmerk Veilig Wonen
Dit project wordt voorzien van het PolitieKeurmerk Veilig Wonen. 
Dit is een integraal keurmerk waarin eisen worden gesteld aan 
de sociale veiligheid, de inbraak- en de brandpreventie met 
betrekking tot de woningen en de woonomgeving. Dit wordt 
uitgevoerd conform het Handboek PolitieKeurmerk Veilig Wonen. 
Hierin is het eisenpakket opgenomen en wordt ook aangegeven 
op welke wijze toetsing voor het keurmerk plaatsvindt.

02  Grondwerken
Er worden ontgravingen c.q. aanvullingen uitgevoerd, die nodig 
zijn voor de aanleg van de fundering, parkeerkelder, riolering, 
kabels, leidingen en bestrating. Het terrein rond de gebouwen 
wordt aangevuld en geëgaliseerd met uitkomende grond. Onder 
het straatwerk wordt een laag zand aangebracht van voldoende 
dikte. Een en ander conform de geldende voorschriften.

03  Terreininrichting
Terreingrenzen
De erfgrenzen c.q. eigendomsgrenzen van het project het 
complex waarvan uw woning deel uit maakt, zullen op een 
afzonderlijke splitsingstekening, welke deel uitmaakt van de 
notariële akte, worden weergegeven.

Bestrating
Het terrein rondom Central wordt uitgevoerd in klinkerbestrating. 
De vloer van de hellingsbaan naar de garage wordt uitgevoerd 
in opgeruwde beton. De vloer van de kelder wordt uitgevoerd in 
monolitisch afgewerkte betonvloer. In de parkeerkelder worden 
de parkeervakken door belijning aangegeven en voorzien van 
een parkeernummer.

Terreininventaris
De toegang van de parkeergarage wordt door een open poort 
afgesloten, welke automatisch geopend en gesloten kan 
worden met een afstandsbediening.

04  Constructie
Fundering
De funderingen zullen worden uitgevoerd als betonnen 
funderingen op in de grond gevormde betonnen funderingspalen. 
Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig de 
tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd na 
goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

Vloeren
De keldervloer wordt uitgevoerd als monolitisch afgewerkte 
betonvloer, met daarop aangegeven de parkeervakken.
De begane grondvloer is een geïsoleerde betonnen systeemvloer 
met een isolatiewaarde conform Bouwbesluit en de Energie 
Prestatie Norm berekening (EPN). De verdiepingsvloeren 
en dakvloer worden als zgn. breedplaatvloeren uitgevoerd 
(gewapend betonvloer). Alle vloerdiktes komen overeen met de 
berekeningen uitgevoerd door de constructeur.

Wanden
De dragende en woningscheidende (binnen)wanden worden 
uitgevoerd in kalkzandsteen of beton met een dikte zoals 
aangegeven. Wanden van bergingen in de parkeerkelder 
worden als schoon werk uitgevoerd in kalkzandsteen of beton.

Staalconstructie
Daar waar nodig worden stalen liggers en kolommen toegepast 
conform berekeningen en tekeningen van de constructeur. Waar 
nodig worden de staalconstructies brandwerend afgewerkt. Al 
het benodigde (klein) metaalwerk, ten behoeve van een goede 
uitvoering van het werk, worden in deze technische omschrijving 
niet met naam genoemd. 

05  Gevel- en dakafwerking
Gevels
De buitengevels worden uitgevoerd in cementvezelgevelplaten, 
aangebracht op een achterconstructie met gevelisolatie. 
De serre’s van Central Parkview worden uitgevoerd als een 
aluminium vliesgevel . De buitengevels van de entree tot Central 
Parkview worden uitgevoerd als een aluminium vliesgevel met 
beglazing, gecombineerd met gezeefdrukte glazen gevelplaten 
aangebracht op een achterconstructie met gevelisolatie.

De isolatiewaarde van de gevelconstructies en beglazing is 
conform Bouwbesluit en de EPN-berekening.

Buitenkozijnen, -ramen en –deuren
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren zijn van aluminium. 
Buitenkozijnen worden voorzien van de benodigde draaiende 
delen, zoals op de verkooptekening aangegeven. Alle 
bewegende delen worden voorzien van tochtweringsprofi elen. 
De woningtoegangsdeur bestaat uit een aluminium kader met 
glasvulling.

Hang- en sluitwerk
Alle binnen- en buitendeuren en ramen zijn voorzien van 
het benodigde hang- en sluitwerk van solide kwaliteit. De 
buitendeuren zijn voorzien van veiligheidscilindersloten, volgens 
een nader vast te stellen sleutelplan. De draaiende delen 
worden voorzien van draai- of valbeslag. Ten behoeve van 
inbraakwerendheid zal het geleverde hang- en sluitwerk voldoen 
aan het Bouwbesluit en PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW). 

Beglazing
De glasopeningen van de gevelkozijnen, ramen en deuren van 
de appartementen worden uitgevoerd met hoog rendement 
isolerende beglazing, conform de daaraan gestelde eisen en de 
geldende voorschriften.

Daken
Het kelderdek wordt uitgevoerd op afschot. De waterdichting 
wordt verkregen door een twee-laagse bitumineuze 
dakbedekking voorzien van grondlaag.De platte daken worden 
uitgevoerd in dakisolatieplaten voorzien van voldoende afschot. 
De waterdichting wordt verkregen door een twee-laagse 
bitumineuze dakbedekking voorzien van een ballastlaag. De 
balkons van type A worden uitgevoerd in dakisolatieplaten 
voorzien van voldoende afschot. De waterdichting wordt 
verkregen door een twee-laagse bitumineuze dakbedekking 
voorzien van betontegels. De serre’s van type B worden 
uitgevoerd als een betonvloer (conform opgave constructeur) niet 
nader afgewerkt.De totale isolatiewaarde van de constructies is 
conform Bouwbesluit en de EPN-berekening.

06  Binneninrichting
Binnenwanden
De niet-dragende binnenwanden, separatiewanden, 
leidingschachten e.d. in het appartement worden in 
kalkzandsteen en/of cellenbeton uitgevoerd met een dikte zoals 
aangegeven.

Binnenkozijnen en –deuren
De binnendeurkozijnen in het appartement zijn stalen 
kozijnen, fabrieksmatig gecoat in de kleur wit. Er worden 
in het appartement, met uitzondering van de badkamer 
en toilet, geen dorpels aangebracht. De binnendeuren in 
het appartement zijn dichte stompe deuren fabrieksmatig 
afgelakt, in de kleur wit. Boven de deuren wordt een zgn. 
spiegelstuk aangebracht in dezelfde uitvoering als de deuren. 
Het spiegelstuk van de meterkast wordt voorzien van lakboard, 
waarin een ventilatievoorziening is aangebracht. De deuren van 
de bergingen in de parkeerkelder worden uitgevoerd als dichte 
bergingsdeuren in de kleur wit. 
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de eisen, zoals deze zijn gesteld in het Bouwbesluit en de 
plaatselijke bouwverordeningvoorschriften. U als koper, bent er 
dan ook van verzekerd, dat de gehele uitvoering van het plan 
zal verlopen conform deze bouwregelgeving. Om u volledig 
te informeren geven wij u hieronder de benaming van diverse 
ruimten zoals deze in het Bouwbesluit worden verlangd:

Benaming tekeningen Benaming Bouwbesluit

Hal / Entree / Gang Verkeersruimte

Meterkast / Technische ruimte Technische ruimte

Keuken / Woonkamer / Slaapkamer Verblijfsruimte

Toilet Toiletruimte

Badkamer Badruimte

Balkon / Patio / Serre Buitenruimte

Kast / Berging / Technische ruimte Stallings- / bergruimte

Peil- en uitzetten
Het peil (P) van waaruit alle hoogte- en dieptematen worden 
gemeten is de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer 
en wordt door de gemeente nader vastgesteld. Rooilijnen en 
terreingrenzen worden door de gemeente aangegeven. De 
maatvoeringen op de (verkoop)tekeningen zijn “circa” maten.

PolitieKeurmerk Veilig Wonen
Dit project wordt voorzien van het PolitieKeurmerk Veilig Wonen. 
Dit is een integraal keurmerk waarin eisen worden gesteld aan 
de sociale veiligheid, de inbraak- en de brandpreventie met 
betrekking tot de woningen en de woonomgeving. Dit wordt 
uitgevoerd conform het Handboek PolitieKeurmerk Veilig Wonen. 
Hierin is het eisenpakket opgenomen en wordt ook aangegeven 
op welke wijze toetsing voor het keurmerk plaatsvindt.

02  Grondwerken
Er worden ontgravingen c.q. aanvullingen uitgevoerd, die nodig 
zijn voor de aanleg van de fundering, parkeerkelder, riolering, 
kabels, leidingen en bestrating. Het terrein rond de gebouwen 
wordt aangevuld en geëgaliseerd met uitkomende grond. Onder 
het straatwerk wordt een laag zand aangebracht van voldoende 
dikte. Een en ander conform de geldende voorschriften.

03  Terreininrichting
Terreingrenzen
De erfgrenzen c.q. eigendomsgrenzen van het project het 
complex waarvan uw woning deel uit maakt, zullen op een 
afzonderlijke splitsingstekening, welke deel uitmaakt van de 
notariële akte, worden weergegeven.

Bestrating
Het terrein rondom Central wordt uitgevoerd in klinkerbestrating. 
De vloer van de hellingsbaan naar de garage wordt uitgevoerd 
in opgeruwde beton. De vloer van de kelder wordt uitgevoerd in 
monolitisch afgewerkte betonvloer. In de parkeerkelder worden 
de parkeervakken door belijning aangegeven en voorzien van 
een parkeernummer.

Terreininventaris
De toegang van de parkeergarage wordt door een open poort 
afgesloten, welke automatisch geopend en gesloten kan 
worden met een afstandsbediening.

04  Constructie
Fundering
De funderingen zullen worden uitgevoerd als betonnen 
funderingen op in de grond gevormde betonnen funderingspalen. 
Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig de 
tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd na 
goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

Vloeren
De keldervloer wordt uitgevoerd als monolitisch afgewerkte 
betonvloer, met daarop aangegeven de parkeervakken.
De begane grondvloer is een geïsoleerde betonnen systeemvloer 
met een isolatiewaarde conform Bouwbesluit en de Energie 
Prestatie Norm berekening (EPN). De verdiepingsvloeren 
en dakvloer worden als zgn. breedplaatvloeren uitgevoerd 
(gewapend betonvloer). Alle vloerdiktes komen overeen met de 
berekeningen uitgevoerd door de constructeur.

Wanden
De dragende en woningscheidende (binnen)wanden worden 
uitgevoerd in kalkzandsteen of beton met een dikte zoals 
aangegeven. Wanden van bergingen in de parkeerkelder 
worden als schoon werk uitgevoerd in kalkzandsteen of beton.

Staalconstructie
Daar waar nodig worden stalen liggers en kolommen toegepast 
conform berekeningen en tekeningen van de constructeur. Waar 
nodig worden de staalconstructies brandwerend afgewerkt. Al 
het benodigde (klein) metaalwerk, ten behoeve van een goede 
uitvoering van het werk, worden in deze technische omschrijving 
niet met naam genoemd. 

05  Gevel- en dakafwerking
Gevels
De buitengevels worden uitgevoerd in cementvezelgevelplaten, 
aangebracht op een achterconstructie met gevelisolatie. 
De serre’s van Central Parkview worden uitgevoerd als een 
aluminium vliesgevel . De buitengevels van de entree tot Central 
Parkview worden uitgevoerd als een aluminium vliesgevel met 
beglazing, gecombineerd met gezeefdrukte glazen gevelplaten 
aangebracht op een achterconstructie met gevelisolatie.

De isolatiewaarde van de gevelconstructies en beglazing is 
conform Bouwbesluit en de EPN-berekening.

Buitenkozijnen, -ramen en –deuren
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren zijn van aluminium. 
Buitenkozijnen worden voorzien van de benodigde draaiende 
delen, zoals op de verkooptekening aangegeven. Alle 
bewegende delen worden voorzien van tochtweringsprofi elen. 
De woningtoegangsdeur bestaat uit een aluminium kader met 
glasvulling.

Hang- en sluitwerk
Alle binnen- en buitendeuren en ramen zijn voorzien van 
het benodigde hang- en sluitwerk van solide kwaliteit. De 
buitendeuren zijn voorzien van veiligheidscilindersloten, volgens 
een nader vast te stellen sleutelplan. De draaiende delen 
worden voorzien van draai- of valbeslag. Ten behoeve van 
inbraakwerendheid zal het geleverde hang- en sluitwerk voldoen 
aan het Bouwbesluit en PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW). 

Beglazing
De glasopeningen van de gevelkozijnen, ramen en deuren van 
de appartementen worden uitgevoerd met hoog rendement 
isolerende beglazing, conform de daaraan gestelde eisen en de 
geldende voorschriften.

Daken
Het kelderdek wordt uitgevoerd op afschot. De waterdichting 
wordt verkregen door een twee-laagse bitumineuze 
dakbedekking voorzien van grondlaag.De platte daken worden 
uitgevoerd in dakisolatieplaten voorzien van voldoende afschot. 
De waterdichting wordt verkregen door een twee-laagse 
bitumineuze dakbedekking voorzien van een ballastlaag. De 
balkons van type A worden uitgevoerd in dakisolatieplaten 
voorzien van voldoende afschot. De waterdichting wordt 
verkregen door een twee-laagse bitumineuze dakbedekking 
voorzien van betontegels. De serre’s van type B worden 
uitgevoerd als een betonvloer (conform opgave constructeur) niet 
nader afgewerkt.De totale isolatiewaarde van de constructies is 
conform Bouwbesluit en de EPN-berekening.

06  Binneninrichting
Binnenwanden
De niet-dragende binnenwanden, separatiewanden, 
leidingschachten e.d. in het appartement worden in 
kalkzandsteen en/of cellenbeton uitgevoerd met een dikte zoals 
aangegeven.

Binnenkozijnen en –deuren
De binnendeurkozijnen in het appartement zijn stalen 
kozijnen, fabrieksmatig gecoat in de kleur wit. Er worden 
in het appartement, met uitzondering van de badkamer 
en toilet, geen dorpels aangebracht. De binnendeuren in 
het appartement zijn dichte stompe deuren fabrieksmatig 
afgelakt, in de kleur wit. Boven de deuren wordt een zgn. 
spiegelstuk aangebracht in dezelfde uitvoering als de deuren. 
Het spiegelstuk van de meterkast wordt voorzien van lakboard, 
waarin een ventilatievoorziening is aangebracht. De deuren van 
de bergingen in de parkeerkelder worden uitgevoerd als dichte 
bergingsdeuren in de kleur wit. 
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01 Algemeen
Algemeen
De technische omschrijving beschrijft het project Central 
Parkview. Overal waar in deze technische omschrijving 
van appartementen wordt gesproken, wordt bedoeld alle 
appartementen in Central Parkview. Daar waar een omschrijving 
voor een specifi ek type van toepassing is wordt dit aangegeven. 
Deze technische omschrijving vormt een geheel met de 
verkooptekeningen, welke zijn opgenomen in uw persoonlijk 
Woondossier dat u ontvangt bij de aankoop van uw woning.
 
Begripsbepalingen
Sinds 1 oktober 1992 geldt het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit 
zijn woontechnische en bouwtechnische eisen geformuleerd, 
waaraan bouwplannen dienen te voldoen om voor een 
bouwvergunning in aanmerking te komen. Voor wat betreft 
de administratieve en juridische bepalingen blijven overigens 
wel gemeenschappelijke bouwverordeningen van kracht.Bij 
het samenstellen van deze brochure is volledig uitgegaan van 
de eisen, zoals deze zijn gesteld in het Bouwbesluit en de 
plaatselijke bouwverordeningvoorschriften. U als koper, bent er 
dan ook van verzekerd, dat de gehele uitvoering van het plan 
zal verlopen conform deze bouwregelgeving. Om u volledig 
te informeren geven wij u hieronder de benaming van diverse 
ruimten zoals deze in het Bouwbesluit worden verlangd:

Benaming tekeningen Benaming Bouwbesluit

Hal / Entree / Gang Verkeersruimte

Meterkast / Technische ruimte Technische ruimte

Keuken / Woonkamer / Slaapkamer Verblijfsruimte

Toilet Toiletruimte

Badkamer Badruimte

Balkon / Patio / Serre Buitenruimte

Kast / Berging / Technische ruimte Stallings- / bergruimte

Peil- en uitzetten
Het peil (P) van waaruit alle hoogte- en dieptematen worden 
gemeten is de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer 
en wordt door de gemeente nader vastgesteld. Rooilijnen en 
terreingrenzen worden door de gemeente aangegeven. De 
maatvoeringen op de (verkoop)tekeningen zijn “circa” maten.

PolitieKeurmerk Veilig Wonen
Dit project wordt voorzien van het PolitieKeurmerk Veilig Wonen. 
Dit is een integraal keurmerk waarin eisen worden gesteld aan 
de sociale veiligheid, de inbraak- en de brandpreventie met 
betrekking tot de woningen en de woonomgeving. Dit wordt 
uitgevoerd conform het Handboek PolitieKeurmerk Veilig Wonen. 
Hierin is het eisenpakket opgenomen en wordt ook aangegeven 
op welke wijze toetsing voor het keurmerk plaatsvindt.

02  Grondwerken
Er worden ontgravingen c.q. aanvullingen uitgevoerd, die nodig 
zijn voor de aanleg van de fundering, parkeerkelder, riolering, 
kabels, leidingen en bestrating. Het terrein rond de gebouwen 
wordt aangevuld en geëgaliseerd met uitkomende grond. Onder 
het straatwerk wordt een laag zand aangebracht van voldoende 
dikte. Een en ander conform de geldende voorschriften.

03  Terreininrichting
Terreingrenzen
De erfgrenzen c.q. eigendomsgrenzen van het project het 
complex waarvan uw woning deel uit maakt, zullen op een 
afzonderlijke splitsingstekening, welke deel uitmaakt van de 
notariële akte, worden weergegeven.

Bestrating
Het terrein rondom Central wordt uitgevoerd in klinkerbestrating. 
De vloer van de hellingsbaan naar de garage wordt uitgevoerd 
in opgeruwde beton. De vloer van de kelder wordt uitgevoerd in 
monolitisch afgewerkte betonvloer. In de parkeerkelder worden 
de parkeervakken door belijning aangegeven en voorzien van 
een parkeernummer.

Terreininventaris
De toegang van de parkeergarage wordt door een open poort 
afgesloten, welke automatisch geopend en gesloten kan 
worden met een afstandsbediening.

04  Constructie
Fundering
De funderingen zullen worden uitgevoerd als betonnen 
funderingen op in de grond gevormde betonnen funderingspalen. 
Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig de 
tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd na 
goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

Vloeren
De keldervloer wordt uitgevoerd als monolitisch afgewerkte 
betonvloer, met daarop aangegeven de parkeervakken.
De begane grondvloer is een geïsoleerde betonnen systeemvloer 
met een isolatiewaarde conform Bouwbesluit en de Energie 
Prestatie Norm berekening (EPN). De verdiepingsvloeren 
en dakvloer worden als zgn. breedplaatvloeren uitgevoerd 
(gewapend betonvloer). Alle vloerdiktes komen overeen met de 
berekeningen uitgevoerd door de constructeur.

Wanden
De dragende en woningscheidende (binnen)wanden worden 
uitgevoerd in kalkzandsteen of beton met een dikte zoals 
aangegeven. Wanden van bergingen in de parkeerkelder 
worden als schoon werk uitgevoerd in kalkzandsteen of beton.

Staalconstructie
Daar waar nodig worden stalen liggers en kolommen toegepast 
conform berekeningen en tekeningen van de constructeur. Waar 
nodig worden de staalconstructies brandwerend afgewerkt. Al 
het benodigde (klein) metaalwerk, ten behoeve van een goede 
uitvoering van het werk, worden in deze technische omschrijving 
niet met naam genoemd. 

05  Gevel- en dakafwerking
Gevels
De buitengevels worden uitgevoerd in cementvezelgevelplaten, 
aangebracht op een achterconstructie met gevelisolatie. 
De serre’s van Central Parkview worden uitgevoerd als een 
aluminium vliesgevel . De buitengevels van de entree tot Central 
Parkview worden uitgevoerd als een aluminium vliesgevel met 
beglazing, gecombineerd met gezeefdrukte glazen gevelplaten 
aangebracht op een achterconstructie met gevelisolatie.

De isolatiewaarde van de gevelconstructies en beglazing is 
conform Bouwbesluit en de EPN-berekening.

Buitenkozijnen, -ramen en –deuren
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren zijn van aluminium. 
Buitenkozijnen worden voorzien van de benodigde draaiende 
delen, zoals op de verkooptekening aangegeven. Alle 
bewegende delen worden voorzien van tochtweringsprofi elen. 
De woningtoegangsdeur bestaat uit een aluminium kader met 
glasvulling.

Hang- en sluitwerk
Alle binnen- en buitendeuren en ramen zijn voorzien van 
het benodigde hang- en sluitwerk van solide kwaliteit. De 
buitendeuren zijn voorzien van veiligheidscilindersloten, volgens 
een nader vast te stellen sleutelplan. De draaiende delen 
worden voorzien van draai- of valbeslag. Ten behoeve van 
inbraakwerendheid zal het geleverde hang- en sluitwerk voldoen 
aan het Bouwbesluit en PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW). 

Beglazing
De glasopeningen van de gevelkozijnen, ramen en deuren van 
de appartementen worden uitgevoerd met hoog rendement 
isolerende beglazing, conform de daaraan gestelde eisen en de 
geldende voorschriften.

Daken
Het kelderdek wordt uitgevoerd op afschot. De waterdichting 
wordt verkregen door een twee-laagse bitumineuze 
dakbedekking voorzien van grondlaag.De platte daken worden 
uitgevoerd in dakisolatieplaten voorzien van voldoende afschot. 
De waterdichting wordt verkregen door een twee-laagse 
bitumineuze dakbedekking voorzien van een ballastlaag. De 
balkons van type A worden uitgevoerd in dakisolatieplaten 
voorzien van voldoende afschot. De waterdichting wordt 
verkregen door een twee-laagse bitumineuze dakbedekking 
voorzien van betontegels. De serre’s van type B worden 
uitgevoerd als een betonvloer (conform opgave constructeur) niet 
nader afgewerkt.De totale isolatiewaarde van de constructies is 
conform Bouwbesluit en de EPN-berekening.

06  Binneninrichting
Binnenwanden
De niet-dragende binnenwanden, separatiewanden, 
leidingschachten e.d. in het appartement worden in 
kalkzandsteen en/of cellenbeton uitgevoerd met een dikte zoals 
aangegeven.

Binnenkozijnen en –deuren
De binnendeurkozijnen in het appartement zijn stalen 
kozijnen, fabrieksmatig gecoat in de kleur wit. Er worden 
in het appartement, met uitzondering van de badkamer 
en toilet, geen dorpels aangebracht. De binnendeuren in 
het appartement zijn dichte stompe deuren fabrieksmatig 
afgelakt, in de kleur wit. Boven de deuren wordt een zgn. 
spiegelstuk aangebracht in dezelfde uitvoering als de deuren. 
Het spiegelstuk van de meterkast wordt voorzien van lakboard, 
waarin een ventilatievoorziening is aangebracht. De deuren van 
de bergingen in de parkeerkelder worden uitgevoerd als dichte 
bergingsdeuren in de kleur wit. 



01  Algemeen
Algemeen
In de onderstaande afwerkstaten zijn voor de woningtypes in 
Central Parkview per ruimte aangegeven, hoe deze worden 
afgewerkt en met welke inrichting en voorziening ze zijn 
uitgerust. Voor de diverse plaatsbepalingen wordt verwezen 
naar de verkooptekeningen in het Woondossier.
 
02  Afwerkstaten Central
Parkeergarage algemeen (stallingsgarage)
Vloer - beton monolitisch afgewerkt
Wanden - beton onbehandeld
Plafond - beton onbehandeld, leidingen in het zicht 
Elektr. instal. - verlichtingsarmaturen, noodverlichting-
  installatie
Overige voorz. - rolpoort aangestuurd door afstand-
  bediening en voorzien van verkeerslicht,
   parkeervakken en nummers worden 
  met belijning aangegeven, in de garage 
  worden de nodige voorziening 
  opgenomen t.a.v. verlichting, 
  brandbestrijding, ventilatie en signalerings- 
  systemen, draingoot aangesloten op
   pompput

Parkeergarage bergingsgangen
Vloer - beton monolitisch afgewerkt
Wanden - kalkzandsteen en/of beton 
  onbehandeld
Plafond - beton onbehandeld, leidingen in het zicht
Elektr. instal. - verlichtingsarmaturen, noodverlichting-
  installatie

Parkeergarage bergingen
Vloer - beton monolitisch afgewerkt
Wanden - kalkzandsteen en/of beton 
  onbehandeld
Plafond - beton onbehandeld
Elektr. instal. - 1 lichtpunt met schakelaar, 1-voudige wcd
  met randaarde op algemeen 
  voorzieningennet

Entreehal hoogbouw
Vloer - zwarte kokosvloerbedekking, (deels) 
  gelaagd glazen vloerplaten op stalen 
  kokerconstructie
Wanden - beton onbehandeld, vliesgevel
Plafond - plafondpanelen
Elektr. instal. - verlichtingsarmaturen geschakeld dmv 
  schemering-schakelaar, noodverlichting-
  installatie
Overige voorz. - postkasten- en belpaneel videofoon-
  installatie, toegangsdeur voorzien van 
  elektrisch deuropener, lift

Trappenhuis hoogbouw
Vloer - prefab betonbordessen
Wanden - beton onbehandeld
Plafond - beton onbehandeld, afgelakte  
  leidingschachten
Elektr. instal. - verlichtingsarmaturen, noodverlichting-
  installatie 
Overige voorz. - betontrappen en bordessen onbehandeld, 
  metalen trapleuningen/spijlenhek.

Lifthal appartementen hoogbouw
Vloer - korreltapijt
Wanden - beton onbehandeld, open vliesgevel
Plafond - plafondplaten
Elektr. instal. - verlichtingsarmaturen
Overige voorz. - 2 woningtoegangsdeuren, lift. 
  
03  Afwerkstaten Central Parkview
Algemeen cv-installatie en mechanische ventilatie Cv-installatie en 
mechanische ventilatie wordt uitgevoerd conform de technische 
omschrijving. Plaatsen van installaties, verwarmingselementen 
en ventielen worden gesitueerd in ruimtes en op plaatsen, zoals 
bij benadering op de verkooptekeningen staat aangegeven.

Overige
Elk appartement in Central Parkview wordt, indien van 
toepassing uitgerust zoals in de technische omschrijving 
omschreven. 

Woningtype Parkview A1 t/m A17 (oneven) en B1 t/m B18 
(even)

Entree-Hal
Vloer - dekvloer
Wanden - kalkzandsteen/(cellen)beton behangklaar, 
  vliesgevel
Plafond - wit spuitwerk
Elektr. instal. - volgens verkooptekening
Diverse - bedieningspaneel videofooninstallatie
 
Meterkast
Vloer - dekvloer
Wanden - kalkzandsteen/(cellen)beton onbehandeld 
  meterbord
Plafond - beton onbehandeld

Technische ruimte c.q. berging
Vloer - dekvloer
Wanden - kalkzandsteen/(cellen)beton onbehandeld
Plafond - wit spuitwerk
Elektr. instal. - volgens verkooptekening
Diverse - tapkraan wasmachine
  opstelplaats cv-combiketel
  opstelplaats ventilatie-unit
  afvalkast (bij appartementen B2 t/m B18)

Toilet
Vloer - vloertegels
Wanden - wandtegels tot plafond
Plafond - wit spuitwerk
Elektr. instal. - volgens verkooptekening
Sanitair - volgens verkooptekening en sanitairlijst

Slaapkamer 1
Vloer - dekvloer
Wanden - kalkzandsteen/(cellen)beton behangklaar
Plafond - wit spuitwerk
Elektr. instal. - volgens verkooptekening

Slaapkamers 2 en 3
Vloer - dekvloer
Wanden - kalkzandsteen/(cellen)beton behangklaar
Plafond - wit spuitwerk
Elektr. instal. - volgens verkooptekening

Badkamer
Vloer - vloertegels
Wanden - wandtegels tot plafond
Plafond - wit spuitwerk
Elektr. instal. - volgens verkooptekening
Sanitair - volgens verkooptekening en sanitairlijst

Keuken
Vloer - dekvloer
Wanden - kalkzandsteen/(cellen)beton behangklaar
Plafond - wit spuitwerk
Elektr. instal. - volgens nultekening keuken worden de 
  volgende aansluitpunten voorzien:
  - 2 x dubbele wcd boven aanrecht
  - 1 x enkele wcd tbv motorloze afzuigkap
  - 1 x enkele wcd tbv koelkast
  - 1 x enkele wcd tbv vaatwasser
  - 1 x loze leiding tbv fornuis
  - 1 x loze leiding tbv boiler
  - 1 x driestanden schakelaar tbv 
   gebalanceerde ventilatie
Overige voorz. - vast afzuigpunt tbv ventilatie
Inrichting - keukeninrichting

Woonkamer
Vloer - dekvloer
Wanden - kalkzandsteen/(cellen)beton behangklaar
Plafond - wit spuitwerk
Elektr. instal. - volgens verkooptekening
Diverse - kamerthermostaat

Eetkamer
Vloer - dekvloer
Wanden - kalkzandsteen/(cellen)beton behangklaar
Plafond - wit spuitwerk
Elektr. instal. -  volgens verkooptekening

Balkon type A
Vloer - betontegels
Wanden - vliesgevel, balustrade met 
  glasvulling,
Plafond - plafondplaten
Elektr. instal. - volgens verkooptekening

Serre type B
Vloer - dekvloer
Wanden - vliesgevel, enkel glas met te 
  openen delen conform geveltekening
Plafond - isolatieplaat, onbehandeld
Elektr. instal. - volgens verkooptekening

04  Kleurenschema
De afwerking en kleurkeuze van materialen en schilderwerk 
aan de buitenzijde en binnenzijde van het gebouw wordt nader 
bepaald in overleg met architect en welstandscommissie.

Staat van afwerking
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