93 koopappartementen
83 parkeerplaatsen
Amsterdam Osdorp

SUHA

93 koopappartementen

Een ruim koopappartement, met parkeervoorziening in één van de

83 parkeerplaatsen

meest dynamische buurten van Amsterdam Nieuw-West. Wie droomt

Amsterdam Osdorp

wel zeer prettige wijze samen.

er niet van? In SuHa komen al deze waarden - en nog veel meer - op

• Ruime en comfortabele appartementen

Een bijzondere plek

• Parkeervoorzieningen en eigen

De appartementen van SuHa verrijzen op een bijzondere plek: mid-

binnentuin

denin het bruisende stadshart van Amsterdam Nieuw-West, vlakbij het

• Perfect bereikbaar met auto

winkelgebied Osdorpplein en de uitgestrekte Sloterplas. Met het nabij-

en openbaar vervoer

gelegen Stadspark Osdorp zijn de recreatiemogelijkheden letterlijk om

• Vlakbij bruisend stadshart Nieuw West

de hoek. In SuHa vind je alles wat wonen in de stad aantrekkelijk maakt.

• Gelegen naast winkelgebied Osdorpplein

Parkeren

• Omringd door horeca en culturele
voorzieningen

Parkeren kan nog wel eens een uitdaging zijn in Amsterdam. Voor de

• Nabij Sloterplas en Sloterpark

bewoners van SuHa geldt dat niet: het complex beschikt over inpandige

• Levendige buurt

Koopwoningen

parkeervoorzieningen en een fietsenstalling.

Sociale huur

Aan de gracht
Even lekker naar buiten? De gemeenschappelijke binnentuin is vrij

Middensegment huur

toegankelijk voor alle bewoners. En met de gracht voor de deur geniet
je van een aangenaam uitzicht over het water.

BLOK B6

BLOK A

BLOK B4
BLOK B3
BLOK A

BLOK B4
BLOK B5

BLOK B2
BLOK B6

BLOK B7

BLOK B1
BLOK B1

BLOK B5

BLOK B7

BLOK B2

BLOK B3

3.

2.

AMSTERDAM
OSDORP
Aantrekkelijk en dynamisch

Waar negenhonderd jaar geleden het dorp
Osdorp lag, vinden we nu één van de meest
dynamische wijken van Amsterdam NieuwWest. Sinds de eerste paal werd geslagen in
1957 is de wijk nog altijd volop in beweging.
Zo is er stevig ingezet op leefbaarheid en
groen, stadsvernieuwing en voorzieningen.
Osdorp wordt mede dankzij de gunstige
ligging, een uitstekend woningaanbod en een
enorm scala aan mogelijkheden, een steeds
populairder wordende woonlocatie.

Perfect bereikbaar

Alles in de buurt

Vanuit alle windrichtingen is Amsterdam Osdorp perfect bereikbaar. In nog geen twee

Het Osdorpplein is het kloppend hart van de wijk.

minuten draai je de Ringweg A10 op en binnen tien minuten rijd je op de A4, de A5 of de A9.

Hier ontmoeten jong en oud elkaar. Winkels, horeca en

Haarlem, Utrecht en Alkmaar zijn vlakbij. In tien minuten fiets je naar Station Amsterdam

sportscholen zijn in de directe nabijheid. Speeltuinen,

Lelylaan, van waar je per trein, tram of metro je reis kunt voortzetten. Ook Station Sloterdijk

scholen, zorginstellingen en dagverblijven bevinden

en Station Zuidas zijn vlakbij. En voor wie wat verder wil reizen: met een kwartier sta je in de

zich op loopafstand. De XL-dependance van de Open-

vertrekhal van Luchthaven Schiphol.

bare Bibliotheek is vlakbij en cultuurliefhebbers kunnen
terecht in theater De Meervaart. Ook voor dagelijkse
boodschappen hoef je niet ver: een Albert Heijn XL
en supermarkten van Jumbo en Lidl zijn letterlijk om
de hoek. Wekelijks is er een markt op Tussen Meer.

Op en rondom de Sloterplas
Osdorp beschikt over verschillende parken waar je
uitgebreid kunt ontspannen - of juist heel actief bezig
kunt zijn. De kinderboerderij is gratis toegankelijk.
Langs de oever van de Sloterplas kun je naar hartelust
recreëren. De fitnessvoorzieningen in de buitenlucht
zijn kosteloos te gebruiken. Een rondje Sloterplas is
goed voor bijna zes kilometer wandelen, hardlopen
of skaten. Liever het water op? Geen probleem: bij het
Watersportcentrum zijn boten te huur. Osdorp heeft
ontzettend veel te bieden.

4.

5.

IN OSDORP
IS VAN ALLES
TE BELEVEN

Osdorp heeft alles te bieden wat wonen in de stad zo leuk maakt.

1.

Westmarket

Niet alleen op het gebied van cultuur en recreatie, maar ook

2.

Meervaart Theater

3.

Kaap West

4.

I Amsterdam Parkour Park

5.

Sloterpark

alle smaken onder één dak: van hamburger tot pasta en van

6.

Medisch Centrum Amsterdam West

Surinaamse roti tot falafel. Eet je graag biologisch? Dan ben

7.

Kinderboerderij

je bij Ekoplaza aan het juiste adres.

8.

Sloterparkbad

9.

Street Workout Open Air Gym

qua winkel- en horcea-aanbod is er van alles te beleven. Neem
nu de Westmarket, dé plek voor internationaal eten
en overdekt winkelen in Amsterdam Nieuw-West: naast een
enorme hoeveelheid winkels en boetiekjes vind je hier letterlijk

Hippe strandtent

10. Zwemstrand

Shop ‘till you drop? Geen punt: alleen al in winkelcentrum
Osdorpplein vind je zo’n 150 winkels. Even bijkomen met een

11. De Wereldburger (basisschool)

goed glas en een voortreffelijk uitzicht over het water doe je bij

12. Lukasschool (basisschool)

Kaap West, dé hippe strandtent aan de oever van de Sloterplas.

13. Calandlyceum (middelbare school)
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7.

93 koopappartementen
83 parkeerplaatsen
Amsterdam Osdorp

Project SuHa is gelegen tussen de Van Suchtelen van de Haarestraat, de Fröbelstraat en het
Osdorpplein. Direct langs het complex wordt een gracht gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit
zeven blokken, gesitueerd rondom de ruime, omsloten binnentuin waar alle bewoners van blok B
gebruik van kunnen maken.
De in totaal 251 appartementen van SuHa zijn gesitueerd in blok A en blok B. In blok B bevinden
zich 198 woningen, waarvan er 93 beschikbaar zijn voor koop. In blok B2 zijn op de 2e t/m 4e etage
een aantal appartementen bestemd voor begeleid wonen door een zorginstelling. De koopappartementen zijn onderverdeeld in 9 verschillende woningtypen en hebben een gebruiksoppervlakte
van circa 50 tot 120 m2. De woningen beschikken stuk voor stuk over een eigen entree of ontsluiting
en hebben elk een eigen balkon. In de verdiepte parkeerkelder bevinden zich 83 parkeerplaatsen.

8.

9.

Osdorpplein

BLOK B4

BLOK B1
BLOK B6

BLOK B5

BLOK B4

Johan Ammanplantsoen

BLOK B2

BLOK B7

Fröbelstraat

BLOK A

BLOK B3

Van Suchtelen van de Haarstraat

Nieuwe Osdorpergracht

10.

Nieuwe Osdorpergracht

Hoekenes

HEEL VEEL WOONCOMFORT

Rond SuHa is veel aandacht voor groen.

Krachtige en sobere architectuur

de gracht ervoor. De binnentuin wordt

Rijen bomen omzomen het gebouw en
ingericht met groenblijvende bomen en
planten. Daartussen worden bankjes geplaatst; een perfecte plek om uit te rusten,
te genieten van de stadse dynamiek of het

De architectuur van SuHa is krachtig en laat veel variatie in bijvoorbeeld het metsel
werk zien. De vormen zijn eigentijds en passen perfect in het gevelbeeld in de

Koopwoningen

ontmoeten van buurtbewoners.

buurt. De zeven woonblokken variëren in hoogte, waardoor een levendig straatbeeld ontstaat. Uniek in Amsterdam: alle woningen beschikken over een eigen

Sociale huur

balkon of terras. Naast heel veel wooncomfort kun je in SuHa ook nog eens van
een fraai uitzicht genieten: de hoogstgelegen appartementen bevinden zich op

Middensegment huur

de elfde etage.

11.

Vera Yanovshtchinsky architecten

FAMILIE VAN GEBOUWEN
Een compositie van hoge en lage gebouwen rondom een vriendelijk
en groen ingericht gemeenschappelijk hof kenmerkt dit ontwerp.
De gebouwen verschillen van elkaar qua kleur, metselwerk, balkons
en raamposities waardoor je kan aanwijzen in welk blok je woont
en waar je eigen woning ligt. Ook hebben de blokken veel gemeen
kijkend naar het metselwerk- reliëf rond de ramen, de uitgewerkte
dakranden en uitgesproken vormgegeven variaties in balkonhekken.
Zo ontstaat een familie van gebouwen die samen een sprekend en
kleurrijk geheel vormen.

Grote stedelijke ruimtes
Rondom het gebouw liggen grote stedelijke ruimtes; straten, een
plantsoen en een gracht. De woningen op de begane grond liggen
iets verhoogd ten opzichte van het straatniveau wat voor privacy en
een prettige afstand tot de straat zorgt. De loggia’s hebben middels
een trapje directe toegang tot plantsoen en straat. De openbare
ruimte wordt zo deel van de directe woonomgeving en rechtstreeks
vanuit de woningen toegankelijk en gebruikt. Het gemeenschappelijke hof binnenin het blok, dat met ruim groen wordt ingericht biedt
ruimte voor verblijf, alleen, met een kleine groep of een bijeenkomst
met je buren. Grote, hoge en voorname entrees liggen prominent op
de hoeken van het blok en bieden zowel zicht op de straat als op het
hof. Thuiskomen wordt hier een feest.

12.

13.

Alle appartementen in SuHa voldoen helemaal aan de eisen van deze tijd. De woningen zijn gasloos, duurzaam
en energiezuinig. Het energieverbruik is heel laag omdat de woningen erg goed zijn geïsoleerd; de zogenoemde
rc-waarde van de gevel is 4,5 en van het dak 6,0. In plaats van CV-ketels op gas worden de woningen aangeslo-

DUURZAAM
EN COMFORTABEL
14.

ten op Stadsverwarming van "Vattenfall West Noord”. De badkamer wordt verwarmd middels een elektrische
radiator. De vloerverwarming in alle woningen zorgt voor een comfortabel woongenot, zonder rekening te
hoeven houden met hinderlijke radiatoren.
Op de daken komen zonnepanelen die zijn aangesloten op de CVZ-kast. De opbrengst van de panelen besparen
op de elektriciteitsrekening c.q. de servicekosten van de gemeenschappelijke ruimtes.
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Disclaimer
De afgebeelde plattegrond is een conceptontwerp,
bedoeld om een indruk te geven van de binnentuin.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Ontwerp; De Dakdokters

Referentiebeelden

Eigen Haard - SUHA - Reference images

Eigen Haard - SUHA - Reference images
Eigen Haard - SUHA - Reference images

Eigen Haard
Haard -- SUHA
SUHA -- Reference
Reference images
images
PlantenvakkenEigen
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september 2021

Binnentuin in half-schaduw

Glooiende verhogingen

september
september 2021
2021
september 2021
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Panorama binnentuin
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Blok B

GEVELAANZICHTEN EN KLEUREN METSELWERK
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Zuidgevel
Binnengevel Noord
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S4
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S5
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21.

VERDIEPTE PARKEERKELDER,
FIETSENSTALLING EN BERGINGEN

Fietsen
Parkeren
Voorbereid
voor laadpunt
Bergingen
Werkkasten
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23.

VERDIEPINGSOVERZICHTEN
67

68

54

69

55

71
56

72
192

169
152

153

154

155

156

Begane grond

170

171

172

173

174

175

176

72

58

73

59

74

60

75

61

76

158

159

160

161

Verdieping 1.

178

179

180

181

182

183

184

198

209

210

211

9e verdieping

212
199

200

201

213

214

215

216

Verdieping 10.

7e verdieping

4e verdieping

208

Verdieping 9.

Verdieping 7.

Verdieping 4.

1e verdieping

196

197

177
157

195

6e verdieping

3e verdieping

57

194

Verdieping 6.

Verdieping 3.

BG

193

207

10e verdieping

62

63
64
65
66
162
163

185
164

Verdieping 2.

165

166

167

2e verdieping

24.

168

186

217

202
187

Verdieping 5.

188

189

190

5e verdieping

191

203

204

Verdieping 8.

205

206

8e verdieping

218

219

220

221

Verdieping 11.

11e verdieping
25.

Alle appartementen zijn ontworpen op
wooncomfort en functionaliteit: ruime
kamers, veel licht en een zo gunstig
mogelijke indeling. De woningen worden
volledig compleet opgeleverd. Zo wordt
de keuken uitgerust met vijf stuks
Bosch apparatuur en de badkamer
ingericht met hoogwaardig sanitair.
Ook is er veel aandacht besteed aan
details en afwerking. In SuHa ben je
van alle gemakken voorzien.

Eigen balkon of terras
Elke woning beschikt over een eigen
buitenruimte. Zo geniet je in het vroege
voorjaar al van een kop koffie in de
ochtendzon op je eigen balkon of terras.

COMFORTABEL EN FUNCTIONEEL
Ruime kamers en veel licht

26.

27.

TYPE

AK

CA.

73-74 M2
WOONOPP.

Aantal: 12
Gebruiksoppervlak: ca. 73-74 m2
Bouwnummers: 59, 60, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 74, 75 en 76
Verdiepingen: eerste t/m vierde

SuHa telt twaalf driekamerappertementen van het type
AK. De woningen zijn gelegen op de eerste tot en met
de vierde etage. Je vindt ze aan de westzijde van het
gebouw, in blok B7. De appartementen beschikken over
een slaapkamer aan de pleinzijde en een slaapkamer
aan de galerijzijde. Balkons variëren in oppervlakte
en zijn gelegen aan de westzijde van het gebouw.
De woningen hebben vrij uitzicht op het plein.

28.

29.

TYPE

B

CA.

88-89 M2
WOONOPP.

Aantal: 5
Gebruiksoppervlak: ca. 88-89 m2
Bouwnummers: 54, 58, 63, 68 en 73
Verdiepingen: begane grond, eerste t/m vierde

De vijf appartementen van type B
beschikken over maar liefst drie slaapkamers. Het eerste appartement van dit
type bevindt zich op de begane grond,
de overige op de eerste tot en met
de vierde verdieping. De hiernaast
getoonde plattegrond laat de indeling
zien van een appartement op een verdieping; het appartement op de begane
grond wijkt af.
De woningen van type B aan de west
gevel beschikken over een loggia op
het westen. Het balkon biedt uitzicht
op het gezellige plein. Het privéterras
van appartement B3 meet circa 13 m2
en grenst aan de oostzijde direct aan
de binnentuin.

31.

30.

Interieurimpressie type C (bouwnummer 55)

32.

33.

TYPE

C

CA.

104-106 M2
WOONOPP.

Aantal: 2
Gebruiksoppervlak: ca. 104-106 m2
Bouwnummers: 55 en 56
Verdieping: begane grond

De twee woningen van het type C
bevinden zich op de begane grond
van het SuHa-complex.
De vijfkamerappartementen zijn
op z’n zachtst gezegd royaal te
noemen. Ze beschikken over een
kleine loggia aan de westzijde,
uitkijkend op het gezellige plein.
Direct grenzend aan de binnentuin
is een private buitenruimte van
zo’n 19 m2.

34.

35.

TYPE

D

CA.

96-98 M2
WOONOPP.

Aantal: 4
Gebruiksoppervlak: ca. 96-98 m2
Bouwnummers: 57, 62, 67 en 72
Verdiepingen: eerste t/m vierde

Er zijn vier appartementen van type D in het
SuHa-gebouw. Je vindt één woning van het
type D2 op de eerste verdieping en drie appartementen van type D1 op de tweede tot en met
de vierde verdieping. De vierkamerwoningen
zijn alle gelegen op een hoek en beschikken
derhalve over volop licht. Aan de westzijde
beschikken ze over een groot balkon.

36.

37.

Interieurimpressie type E (bouwnummer 158)

38.

39.

TYPE

E

CA.

74-81 M2
WOONOPP.

Aantal: 30
Gebruiksoppervlak: ca. 74-81 m2
Bouwnummers: 158, 159, 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 195, 200,
205, 210, 215, 220, 153, 154, 189, 196, 201, 206, 211, 216 en 221
Verdiepingen: begane grond, eerste t/m elfde

In het gebouw vinden we maar liefst 30 appartementen
van het type E. De driekamerappartementen van type
E1 zijn gelegen op de begane grond. De overige type
E-woningen zijn te vinden op de eerste tot en met de
elfde verdieping en beschikken, naast veel licht en
ruimte, een fraai uitzicht op de Nieuwe Osdorpergracht.
De keuken kijkt uit op de binnentuin. Een van de twee
slaapkamers is gelegen aan de zuidzijde.

40.

41.

TYPE

F

CA.

90-120 M2
WOONOPP.

Aantal: 8
Gebruiksoppervlak: ca. 90-120 m2
Bouwnummers: 155, 156, 160, 161, 167, 168, 190 en 191
Verdiepingen: begane grond, eerste, tweede en vijfde

De acht woningen van het type F zijn gelegen op de begane grond en
de eerste, tweede en vijfde verdieping. Type F1, de woning op de begane
grond, beschikt over een klein balkon op het zuiden en biedt uitzicht op
de gracht. Aan de noordzijde, grenzend aan de binnentuin, bevindt zich
een privé buitenruimte van circa 19 m2.
De F-types op de vijfde etage zijn vierkamerwoningen en beschikken
over een prachtig balkon op het zuiden over de volledige breedte van
de woning. Vanaf hier heb je een fraai uitzicht op de gracht.
De overige F-types zijn vijfkamerwoningen en eveneens gelegen
aan de gracht maar de indeling en het (aantal en oppervlakte van
de balkons) verschillen per etage, kijk voor de verschillen naar de prijslijst
en verkooptekeningen.

43.

42.

TYPE

G

CA.

89 M2
WOONOPP.

Aantal: 10
Gebruiksoppervlak: ca. 89 m2
Bouwnummers: 163, 170, 178, 186, 193, 198, 203, 208, 213 en 218
Verdiepingen: tweede t/m elfde

Op de tweede tot en met de elfde etage vind
je in totaal tien woningen van het type G. Deze
vierkamerappartementen beschikken over een
groot balkon op het westen.
De woningen zijn prachtig gelegen op de hoek van
het gebouw met volop ramen en fraai uitzicht op
het plein en op de gracht.
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Interieurimpressie type H (bouwnummer 187)
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TYPE

H

CA.

91-95 M2
WOONOPP.

Aantal: 12
Gebruiksoppervlak: ca. 91-95 m2
Bouwnummers: 164, 171, 179, 187, 194, 199, 204, 209, 214, 219, 152 en 157
Verdiepingen: begane grond, eerste t/m elfde

SuHa telt twaalf vierkamerappartementen van het type
H, op elke verdieping één. De woningen hebben allemaal
uitzicht op de gracht.
Het appartement op de begane grond heeft een compacte loggia op het zuiden en een privé buitenruimte van
circa 13 m2, direct grenzend aan de binnentuin. Vanaf de
tweede etage beschikken de appartementen over een
groot, zuidgericht balkon met uitzicht op het water.
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Exterieurimpressie type H (bouwnummer 187)
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TYPE

J

CA.

50-56 M2
WOONOPP.

Aantal: 10
Gebruiksoppervlak: ca. 50-56 m2
Bouwnummers: 162, 169, 177, 185, 192, 197, 202, 207, 212, 217
Verdiepingen: tweede t/m elfde

Vanaf de tweede tot en met de elfde verdieping vind
je tien tweekamerappartementen van de types J en J2.
De appartementen zijn gelegen aan de westzijde van
het gebouw met uitzicht en balkon aan de pleinzijde.
Op de vijfde en zesde etage is dit appartement maar
aan één zijde omsloten door een ander appartement.
Appartement J2 heeft aan de zijgevel twee extra ramen.
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EIGEN HAARD
VVE BEHEER
Woningstichting Eigen Haard ontwikkelt, bouwt en beheert een grote diversiteit aan woningen

Vereniging van Eigenaren

in Amsterdam en de regio. Dat doen we al meer dan honderd jaar, met een scherp oog voor

Als huiseigenaar ben je verplicht en van rechtswege lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE).

kwaliteit van de woning en de woonomgeving. Daarbij wordt geïnvesteerd in duurzame materialen

Eigen Haard voert gedurende de eerste periode van oplevering het financieel, administratief en

en installaties, praktische indelingen en veiligheid.

technisch beheer van SuHa (de woningen en stallingplaatsen). Alle eigenaren hebben stemrecht
om in de jaarlijkse ledenvergadering mee te beslissen over onder andere het onderhoud van het

Prettig wonen, werken en ondernemen

complex. Je kunt erop rekenen dat het beheer van de woning in goede handen is, nu en

Nieuwbouwwoningen waar mensen graag in wonen, dat is waar Eigen Haard zich sterk voor

in de toekomst.

maakt. Van kleine tot grotere projecten in Groot-Amsterdam. We bouwen niet alleen de woning
maar investeren ook in maatschappelijk vastgoed, winkels en bedrijfsruimten.

Servicekosten
Als lid van de Vereniging van Eigenaren betaalt u maandelijks een voorschot voor de servicekosten.
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Een betrouwbare partner

De hoogte hiervan is gebaseerd op een begroting en wordt jaarlijks verrekend. In de servicekosten

Het kopen van een woning is een belangrijke stap in een mensenleven. Misschien wel de

zitten bijvoorbeeld de elektra-kosten voor de verlichting van de algemene ruimten, de opstalverze-

belangrijkste. Eigen Haard is de betrouwbare partner die voor, tijdens en na de aankoop van

kering van het pand, de kosten van de lift, de schoonmaak van de algemene ruimten en het onder-

de woning volop actief blijft in je nieuwe buurt.

houd van de binnentuin. Er wordt ook maandelijks een bedrag gereserveerd voor groot onderhoud.
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KEUKEN EN BADKAMER

Een heerlijke badkamer
om te ontspannen
De badkamer is een plek voor persoonlijke
verzorging, rust en ontspanning. Het toilet en
de badkamer in de nieuwe woning worden
standaard afgewerkt met sanitair van het
merk Villeroy & Boch.
Voor de vloertegels in de badkamer en keuken
is standaard gekozen voor een antracietgrijze
tegel met een formaat van 30*30 cm. De witte
wandtegels zijn 20*25 cm. Met een bezoek aan
de badkamerleverancier krijg je inzicht in de
mogelijkheden om een goede keuze te kunnen
maken uit sanitair en tegels. Modern, design,
klassiek of landelijk: kies de stijl die bij jou en
je woning past.

Jouw appartement compleet met keuken
Je nieuwe woning verdient ook een fraaie afwerking aan de binnenzijde. Voor dit bijzondere project
werken we graag samen met Bribus Keukens uit Amsterdam. Standaard beschikt de woning over
een complete keuken van Bribus met inbouwapparatuur van Bosch: vaatwasser, inductie kookplaat, afzuigkap, koel-/vriescombinatie en oven. Omdat je keuken uiteindelijk een verlengstuk
is van jouzelf, word je van harte uitgenodigd om in de showroom van Bribus de keuken verder
geheel af te stemmen op jouw wensen, eisen en budget. Uitbreiden van de standaardkeuken
kan uiteraard ook.
Koop je een keuken bij Bribus dan vindt montage plaats vóór oplevering van de woning.
En dan kan het genieten beginnen.
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BEWUST
NIEUWBOUW

Je bent op zoek naar een nieuw
huis. Misschien zelfs specifiek naar
een nieuwbouwhuis. Maar weet
je wat er allemaal bij komt kijken
als je hier een huis wilt kopen of
huren? Waar moet je op letten?
En waarom zou je eigenlijk voor
nieuwbouw kiezen? Om je daarover
zo goed mogelijk te informeren
verwijzen wij je graag door naar
de website Bewust Nieuwbouw.
Op Bewust Nieuwbouw vind je de
voordelen van een nieuwbouw huis
en een stappenplan om je door het
proces te loodsen van oriënteren
tot en met wonen. Ook biedt de site
antwoorden op allerlei vragen over
bijvoorbeeld wie doet wat, garantie,
financiering, nieuws over nieuwe
wetgeving en technieken in nieuwe
huizen. En je leest er verhalen van
mensen zoals jij. Wat zijn hun ervaringen met het kopen of huren van
een nieuwbouwhuis?
Nieuwsgierig geworden? Bezoek de
website www.bewustnieuwbouw.nl
Bewust Nieuwbouw is een initiatief
van projectontwikkelaars, beleggers,
bouwers en woningcorporaties,
verenigd in de NEPROM. Zij ontwikkelen en bouwen huizen, gebouwen
en buurten waar mensen graag
wonen, werken, winkelen en elkaar
ontmoeten. Zij werken, kortom, aan
een prettige leefomgeving.
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BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING
INTERIEUR SUHA

Keuken

tegelwerk worden eveneens voorzien

Uw woning wordt heel compleet opgeleverd.

van spuitwerk in deze kleur. Alle overige

Dat betekent dat er voor dit project is ge

wanden worden behangklaar opgeleverd.

kozen om een fraaie keuken van Bribus

Dit betekent dat de wanden geschikt zijn

compleet met 5 apparaten van het merk

om te behangen.

Bosch in de koopsom op te nemen. Deze
keuken is via pakketten naar wens aan te

Kozijnen en deuren

passen of uit te breiden in de showroom.

De binnendeur kozijnen zijn van plaatstaal

Op de verkooptekening kunt u zien hoe de

voorzien van opdek deuren met daarboven

keuken geplaatst wordt en waar alle aan

een bovenlicht met helder glas. De raam-

sluitingen zijn voorzien.

kozijnen zijn van kunststof voorzien van een
kleurlaag aan de binnenzijde in de kleur

Sanitair- en tegelwerk

RAL 9010.

Hoe uw badkamer en toilet wordt uitgerust,

De voordeurkozijnen van de woningen

vindt u terug op pagina 57 van deze brochure.

gelegen aan de galerij zijn van kunststof
voorzien van een spion. Enkele woningen

Wand- en plafondafwerking

hebben een portaal/gang en deze worden

De plafonds worden afgewerkt met spuit-

uitgevoerd in hout. De hoofdentree deur/kozijn

werk in de kleur RAL9010. De wanden

is van aluminium met glas en heeft een

van het toilet en de badkamer boven het

elektrische deurdranger.

CV-installatie

Fietsopstelplaatsen

Alle woningen beschikken over vloerver-

Alle woningen beschikken over minimaal

warming met een eigen aansluiting op

drie, maar soms wel vier of vijf persoonlijke

Stadsverwarming. In woonkamer/keuken

fietsparkeerplekken met fietsbeugel in

en in de slaapkamer is een thermostaat

de kelder. Op basis van een vastgestelde

om de warmte te regelen. Dat betekent

normering heeft toewijzing van het aantal

dat per ruimte de temperatuur kan worden

fietsopstelplaatsen plaatsgevonden.

ingesteld. Er is geen gasaansluiting in de
woning aanwezig.
Berging
Een 12-tal appartementen beschikken over
een eigen berging in de kelder. Op de prijslijst vindt u terug welke appartementen over
een berging in de kelder beschikken.
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MATERIALENSTAAT

OMSCHRIJVING

MATERIAAL

KLEUR/BEWERKING

TYPE

blok B1 gevel

blok B7 gevel

metselwerk gevels

metselwerk gevels

MATERIAAL

KLEUR/BEWERKING

TYPE

penanten en horizontale banden

baksteen

crème wit

s6

penanten en horizontale banden

baksteen

bruin antraciet

s7

terugliggende penanten

baksteen

brons bruin

S5

terugliggende penanten

baksteen

crème wit

s6

stalen lateien/geveldragers

staal

creme wit

RAL 9001

stalen lateien/geveldragers

staal

donker grijs

ral 7039

daktrim

aluminium

mosgrijs

ral 7003

daktrim

aluminium

bruin antraciet

ral 7022

waterslagen en balkon

beton

grijs

waterslagen en balkon

beton

grijs

hekwerken

staal

grijs wit

ral 9002

hekwerken

staal

donker grijs bruin

RAL 8019

gevelkozijnen m.u.v. Entreepui

kunststof

antraciet metallic

titanium

gevelkozijnen m.u.v. Entreepui

kunststof

crème wit

pearl

entreepui vliesgevel

aluminium

donker grijs bruin

RAL 8019

blok B5 gevel

B1, B5, B6 en B7 binnengevels galerij-zijde

metselwerk gevels

metselwerk collonade bgg

penanten en horizontale banden

baksteen

brons bruin

s5

- 2e verdieping

terugliggende penanten

baksteen

crème wit

s6

metselwerk tpv blok B6

stalen lateien/geveldragers

staal

brons bruin

ral 8028

daktrim

aluminium

donker grijs

ral 7043

waterslagen en balkon

beton

grijs

hekwerken

staal

donker bruin-grijs

RAL 8019

gevelkozijnen m.u.v. Entreepui

kunststof

crème wit

pearl

blok B6 gevel
metselwerk gevels
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OMSCHRIJVING

penanten en horizontale banden

baksteen

groen bruin

s4

terugliggende penanten

baksteen

crème wit

s6

stalen lateien/geveldragers

staal

groen bruin

Ral 8000

daktrim

aluminium

bruin grijs

RAl 7013

waterslagen en balkon

beton

grijs

hekwerken

staal

donker grijs bruin

RAL 8019

gevelkozijnen m.u.v. Entreepui

kunststof

crème wit

raL 9010

entreepui vliesgevel

aluminium

donker grijs bruin

RAL 8019

baksteen

kalk wit

baksteen

cf gevelmetselwerk

S4 en S6

B6
voordeur appartementen

kunststof

ntb

gevelbeplating galerijen

geprofileerde

licht bruin

eternit lt 60

vezelbeplating
gevelkozijnen galerij

kunststof

donker grijs metallic

iron

hekwerk galerij

staal

grijs wit

ral 9002

hekwerk galerij tpv metselwerk B6

staal

donker grijs bruin

RAL 8019

waterslagen

aluminium

bruin grijs

RAl 7013

deuren algemene verkeersruimten

hout

bruin grijs

ral 7006

hemelwaterafvoeren galerijen

Pvc

grijs

galerij

beton

grijs

63.

Verkoop & informatie:

Keizer Karelweg 223
1181 RC Amstelveen
020 - 543 73 75
nieuwbouw@brockhoff.nl

Meer en Vaart 82
1068 ZZ Amsterdam
020 - 205 10 70
nieuwbouw@hoekstraenvaneck.nl

Ontwikkeling:

www.eigenhaard.nl

Aannemer:

www.hbbgroep.nl

Architect

www.vya.nl

Disclaimer
De impressies in deze brochure zijn bedoeld om een indruk te geven. De inrichting van de openbare ruimte is zo goed mogelijk
weergegeven maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Dit geldt ook voor de maatvoering, de sfeerplattegronden en de impressies. De maatvoering van de appartementen en buitenruimes zijn indicatief en de verkooptekeningen zijn leidend. Deze brochure
vormt uitdrukkelijk geen onderdeel van de contractdocumentatie zoals de koopovereenkomst of de technische omschrijving.
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WWW.WONENINSUHA.NL

