
Pagina 1 van 16  

Het Sluishuis Amsterdam 

Technische omschrijving 
 

 

Technische omschrijving 

Waterprogramma 
Sluishuis Amsterdam 

 
 
 

 
 
 
 

Sluishuis Development C.V. 

23-3-2021 

505776 v1 



Het Sluishuis Amsterdam 

   Technische omschrijving  

Pagina 2 van 18 
 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE 

1. Inleiding .................................................................................................................................................... 3 
2. Het project ................................................................................................................................................ 3 
3. Projectorganisatie .................................................................................................................................... 3 
4. De locatie.................................................................................................................................................. 3 
5. Nutsvoorzieningen ................................................................................................................................... 4 
6. Projectdocumentatie ................................................................................................................................ 4 
7. Omgeving Sluishuis ................................................................................................................................. 5 
8. Inleiding .................................................................................................................................................... 5 
9. Stallingsgarage ........................................................................................................................................ 5 
10. Afval inzameling ................................................................................................................................... 6 
11. Rondgang ............................................................................................................................................. 6 
12. KLEUR- EN MATERIAALSTAAT........................................................................................................ 7 
13. Termijnen ............................................................................................................................................. 7 
14. Eigendomsoverdracht.......................................................................................................................... 7 
15. Verzekeringen ...................................................................................................................................... 8 
16. Prijswijzigingen .................................................................................................................................... 8 
17. Verkoopprijs ......................................................................................................................................... 8 
18. De kleine lettertjes groot geschreven ............................................................................................... 10 
19. Bouwtijd .............................................................................................................................................. 11 
20. Bouwplaats bezoek............................................................................................................................ 11 



Het Sluishuis Amsterdam 

   Technische omschrijving  

Pagina 3 van 18 
 

 

 

 
 

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE 
 

1. Inleiding 
Voor u ligt de technische omschrijving van het steigerprogramma van project Sluishuis. In dit document 
wordt u per onderdeel uitgelegd hoe het steigerprogramma is samengesteld en afgewerkt. De technische 
omschrijving is onderdeel van de contractstukken bij de koop van de ligplaats. Hieronder geeft Sluishuis 
Development C.V. met name aan wat u wel en niet koopt als u een overeenkomst met hen sluit. 

 
2. Het project 
Het Sluishuis vormt de entree van het hippe IJburg, de populaire familiewoonwijk ten oosten van de 
binnenstad. Het carré-vormige icoon ligt direct aan het IJ en ligt als een poortwachter op de kop van het 
Steigereiland, direct naast de IJburglaan. Het Sluishuis bestaat uit 10 verdiepingen met in totaal 442 
appartementen , waarvan 73 koopappartementen. Naast de koop- en huurappartementen bevinden zich 
ook andere functies in het gebouw, zoals commerciële ruimten waar een winkel of horeca kan komen. De 
invulling van deze commerciële ruimten is nog niet bekend en zal voldoen aan het gestelde in het 
bestemmingsplan. Daarnaast worden er aan de steigers waterkavels gerealiseerd, welke een integraal 
onderdeel uitmaken van het plan. In de kelder komt een 2-laagse parkeervoorziening met een aantal 
ruime fietsenstallingen. De stallingsgarage is eigendom van de belegger BouwInvest. In deze 
stallingsgarage kunt u een parkeerplaats huren. Er is een groot aantal parkeerplaatsen met 
laadmogelijkheid beschikbaar. Daarnaast zullen er in de stallingsgarages deelauto’s worden aangeboden. 

 
Het gebouw en het steigerprogramma is ontworpen door klimatologisch vernieuwer Bjarke Ingels (BIG 
Architects) in samenwerking met Barcode Architects uit Rotterdam. Het Sluishuis is ontstaan door een 
verbinding te zoeken tussen het water en de achterliggende bebouwing. De gedachte bij de ontwikkeling 
van Het Sluishuis is geweest om een ultra-duurzaam gebouw te realiseren, dat meebeweegt met de 
verandering van tijd, klimaat en energievoorziening. 

 
Rondom het Sluishuis is plek voor 34 woonschepen. In de verkoopdocumentatie is te zien hoe het 
steigerprogramma rondom de ligplaatsen voor de woonschepen is uitgewerkt. Daarnaast is er per 
waterkavel een kopers contracttekening beschikbaar. 

 
3. Projectorganisatie 
Het project Sluishuis is een ontwikkeling van Sluishuis Development C.V., een samenwerking tussen 
VORM Ontwikkeling B.V. en BESIX RED N.V.. Met het ondertekenen van de koop- 
/aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopsom en de aanneemsom, terwijl 
Sluishuis Development C.V. zich als verkoper verplicht tot het leveren van het (de) appartementsrecht(en) 
in erfpacht en het afbouwen van het steigerprogramma en aanhorigheden. 

 
4. De locatie 
Sluishuis vormt de entree van het hippe IJburg, de jongste wijk van de stad. Het meest oostelijke stukje 
van Amsterdam bestaat uit vier opgespoten eilanden. Sinds de aanleg (de bouw begon in 1996) werd de 
wijk al snel populair door Blijburg, een van de leukste stadsstranden voor zonaanbidders, hipsters en 
hippies. Maar ook liefhebbers van moderne architectuur en watersport kunnen hier hun hart ophalen. 
Op de vier aangelegde eilanden wonen inmiddels 25.000 Amsterdammers, die het leven aan het water als 
absolute kwaliteit van de wijk ervaren. Sluishuis ligt niet op IJburg, maar in het water vóór IJburg op de 
kop van het Steigereiland, direct naast de IJburglaan (de toegangsweg vanaf de ring A10). Hier bevinden 
zich de haltes voor tram en bus richting de stad. De dagelijkse voorzieningen, zoals twee grote 
supermarkten en diverse winkels, liggen op het direct aangrenzende Haveneiland-West, op circa 10 
minuten loopafstand. Met de boot bent u zelfs binnen 10 minuten binnen het centrum van de binnenstad 
van Amsterdam. 
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5. Nutsvoorzieningen 
Ieder    ligplek     is     voorzien     van      nutsvoorzieningen      zoals      water,      elektra,      riolering en 
CAI. Er wordt geen gas aangeboden bij de ligplaatsen. De aanlegkosten voor de betreffende 
nutsvoorzieningen zijn in de V.O.N.-prijs begrepen. Voor de levering van de nutsvoorzieningen dient de 
bewoner zelf t.z.t. aanvraag levering bij het nutsbedrijf (water en elektra) en de kabelexploitant te doen. 
Hieraan zijn eenmalige kosten, huur- en abonnementskosten verbonden die niet in de V.O.N.-prijs zijn 
begrepen. Omdat de ligplaats voorzien is van zowel een CAI- als een glasvezelaansluiting heeft de 
bewoner maximale keuzevrijheid in kabelexploitant. Kosten voor de telefoonaansluiting en CAI aansluiting 
(abonnement) zijn niet inbegrepen in de V.O.N.- prijs. 

 
6. Projectdocumentatie 
Alle tekeningen, maten in de verkoopstukken en materialen in deze technische omschrijving zijn 
gebaseerd op informatie van de architect, de gemeente en de adviseurs van dit project, onder 
verantwoordelijkheid van Sluishuis Development C.V. Deze projectgegevens zijn met zorg en 
nauwkeurigheid verwerkt. Toch is het altijd mogelijk dat, als gevolg van overheidseisen of voorschriften 
van nutsbedrijven, er veranderingen moeten worden aangebracht. Deze veranderingen kunnen zowel van 
architectonische als van technische aard zijn. Ook is het mogelijk dat de aannemer gedwongen is andere 
dan de opgegeven materialen te verwerken, bijvoorbeeld doordat de omschreven materialen niet meer 
leverbaar zijn of doordat bijvoorbeeld stakingen tijdige levering ervan onmogelijk maken. Deze wijzigingen 
zullen niet leiden tot een daling van de kwaliteit en geven bijgevolg geen van de partijen enig recht op 
aanspraak op verrekening van minder- of meerkosten. De wijzigingen worden vastgelegd in een erratum. 
Eventuele later geconstateerde onjuistheden worden ook middels een erratum gecommuniceerd aan de 
kopers. 

 
U dient er rekening mee te houden dat de op tekening aangegeven maten de werkelijkheid benaderen. 
Er kunnen geringe maatverschillen optreden. 

 
De indeling op de situatietekening van het openbare gebied (straten, paden, groen, kademuren, 
ondergrondse vuilcontainers en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens 
vanuit de gemeente Amsterdam. De situatietekening betreft daarmee een momentopname. Wij adviseren 
u het bestemmingsplan bij de gemeente in te zien. Hierin staat vastgelegd wat voor uw ligplaats kan of juist 
niet kan. Eventuele toekomstige plannen van de gemeente in de naastliggende omgeving in IJburg 
worden hierin eveneens vastgelegd. 

 
In de tekeningen en artist impressions zijn soms beelden van de omgeving of nabijgelegen bebouwingen 
aangegeven. Vanwege de voortschrijdende ontwikkeling van de wijk kunnen hieraan geen rechten 
worden ontleend. Ook aan de tekeningen en artist impressions van het project zelf kunnen geen rechten 
worden ontleend. Aangegeven beplantingen en bebouwingen komen niet altijd overeen met hetgeen 
uiteindelijk gerealiseerd zal worden. 

 
Er kunnen verder geen rechten ontleend worden aan: 
� perspectief- en/of sfeertekeningen; 
� foto’s, video’s, films en artist impressions; 
� brochure, strooifolders, flyers, advertenties; 
� maquettes; 
� communicatie en gegevens van de website en op social media; 
� omgevings(impressie)gegevens, met de daarbij behorende tekeningen; 
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7. Omgeving Sluishuis 
Het Project Sluishuis bestaat naast de woningen, stallingsgarage, fietsenstalling en commerciële ruimten 
in het gebouw, uit een waterprogramma. Dit waterprogramma dat naast het Sluishuis zal komen bestaat 
uit ligplaatsen voor woonschepen met bijbehorende fietsenstallingen, een eiland voor vogels, twee 
eilanden voor recreatief gebruik, een zonnepaneleneiland en diverse ligplaatsen voor sloepen. Daarnaast 
zal voor het Sluishuis een voorplein met ruimte voor terrassen en diverse fietsopstelplaatsen worden 
gerealiseerd. De oplevering van het bovengenoemde voorplein zal binnen de, in de KAO omschreven, 
werkbare dagen worden opgeleverd. De beplanting is afhankelijk van het plantseizoen en wordt mogelijk 
pas na oplevering geplant. 

 
De sloepplekken zijn speciaal voor de bewoners van het sluishuis (appartementen en woonschepen) 
ontwikkeld. Deze sloepplekken zijn te koop. Neem voor verdere informatie contact op met de makelaar. 
Een klein deel van de sloepplekken zal waarschijnlijk gebruikt worden voor de verhuur van sloepen . 

 
NB. Het waterprogramma is ontworpen binnen de geldende bestemmingsplaneisen voor dit gebied. De 
omgevingsvergunning is in het tweede kwartaal van 2020 afgegeven en onherroepelijk geworden. 

 
TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

 
8. Inleiding 
In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt onder andere de verkoop van het appartementsrecht in 
erfpacht tussen partijen vastgelegd, alsmede de verplichting tot realisatie van de ligplaats door de 
ontwikkelaar die op haar beurt opdracht heeft gegeven aan de aannemer. De verkrijger koopt daarmee 
een ligplaats die nog niet (compleet) is gerealiseerd. De exacte afmeting en locatie van de ligplaats staan 
weergeven op de plattegrond(en).Tenzij anders aangegeven zijn de maten op tekening(en) uitgedrukt in 
millimeters. De toe te passen materialen, installatie, kleurstelling, etc. van de ligplaats worden beschreven 
in dit document. 

 
9. Stallingsgarage 
Parkeren kunt u in de 2-laagse, ondergrondse stallingsgarage, gelegen op verdieping -2 en -1. De 
stallingsgarage is een gesloten, betonnen kelderbakconstructie. De vloeren, wanden en kolommen van de 
garage worden uitgevoerd in beton. Parkeervakken worden middels belijning aangegeven. De meeste 
betonwanden worden niet afgewerkt, op enkele posities zal houtwolcementbeplating worden toegepast in 
verband met thermische isolatie. De betonnen vloeren worden monolithisch afgewerkt, de hellingbaan is, 
buiten het gebouw, voorzien van verwarming ter voorkoming van gladheid in geval van vorst. De 
stallingsgarage wordt voorzien van een sprinklerinstallatie, CO- en LPG detectie, brandmeldinstallatie en 
een ontruimingsinstallatie. De stallingsgarage wordt mechanisch geventileerd. 

 
De stallingsgarage biedt plaats aan 234 parkeerplaatsen, waarvan enkele plaatsen worden toegewezen 
aan de deel-auto’s. Van deze 234 parkeerplaatsen zijn er 20 ter beschikking gesteld voor de kopers van de ligplaatsen. 
Dit zijn zwerfplekken die gehuurd kunnen worden. . In de garage wordt een groot aantal oplaadpunten 
gerealiseerd ten behoeve van elektrische auto’s. 

 
De stallingsgarage is niet openbaar. Brandweer, hulpverleners, nutspartijen en de door de VVE 
aangestelde partijen voor het technisch onderhoud hebben eveneens toegang tot de stallingsgarage. 
De in- en uitgang van de stallingsgarage bevindt zich aan de Haringbuisdijk en bestaat uit een hellingbaan 
in twee richtingen. Naast de hellingbaan bevindt zich een apart fietspad, gescheiden van de autoroute 
zodat fietsen goed de garage kunnen bereiken. 

 
Naast parkeerplaatsen voor auto’s zijn op het steigerprogramma meerdere fietsenstallingen voorzien. 
Voor elke ligplek zijn er ook twee fietsen stallingsplaatsen gereserveerd in de garage onder het Sluishuis. 

 
In de stallingsgarage zijn ook een aantal motorplekken gereserveerd. Ook deze kunnen worden gehuurd 
van de belegger van de stallingsgarage. 
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In de stallingsgarage bevinden zich verder diverse technische ruimtes, zoals een sprinklerruimte met 
waterbassin, een pompruimte, een hydrofoorruimte, werkkasten, etc. 

 

10. Afval inzameling 
In het gebouw zijn containerruimtes voorzien voor het deponeren van uw huishoudelijk afval. Deze 
ruimtes zijn nabij de centrale entrees op de begane grond gesitueerd en bieden ruimte aan inzameling 
van specifiek afval ( oa papier en plastic) . Het algemene ( grijze ) afval wordt volgens de reglementen van 
de gemeente Amsterdam verzameld in ondergrondse containers die op de Haringbuisdijk zullen worden 
geplaatst. 

 
11. Rondgang 
Op het dak van het Sluishuis is een wandelpromenade gecreëerd, met diverse zitbankjes, 
groenvoorzieningen en uitkijkplaatsen. De rondgang is afsluitbaar door middel van een hek op de begane 
grond. Volgens de kaders die in de erfpachtovereenkomst staan moet de rondgang een minimale periode 
per maand open zijn, zodat de rondgang kan worden gebruikt zoals hij door de architect bedacht is. Buiten 
deze verplichte open uren kan in de VVE bepaald worden of de rondgang openbaar toegankelijk is of alleen 
voor de bewoners. 

 
De trappen naar de rondgang worden in beton uitgevoerd, met standaard anti-slip-print. Bordessen 
worden uitgevoerd in prefab tegels met anti-slip-print. Ook de rondgang wordt uitgevoerd met dezelfde 
prefab tegels. Daarnaast bevinden zich op het dak zonnepanelen en technische ruimten. Deze zijn 
afgesloten voor het publiek. 
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12. KLEUR- EN MATERIAALSTAAT 

Ligplaatsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algemeen gebouw 

 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER KOOP 
 

Met het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de 
koopprijs terwijl de verkoper zich door medeondertekening verplicht tot het bouwen van de steigers en 
voorzieningen ten behoeve van de ligplaats. Nadat de koop-/aannemingsovereenkomst door u en 
verkoper zijn ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. De originele exemplaren worden naar de notaris 
gezonden, die dan een notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. 

 
13. Termijnen 
De aanneemsom wordt gedeclareerd in termijnen, naar rato van de voortgang van de bouw van het 
steigerprogramma. De termijnregeling is in de koop-/aannemingsovereenkomst vermeld. De koop- 
aannemingsovereenkomst geeft aan dat u recht heeft op uitstel van betaling, tot de datum van notariële 
levering onder vergoeding van uitstelrente. Voor de vervallen aanneemtermijnen ontvangt u termijnnota’s. 
Op de datum van notariële levering dienen de koopsom en de alsdan vervallen aanneemtermijnen 
vermeerderd met de daarover verschuldigde uitstelrente te zijn voldaan. Na de notariële levering ontvangt 
u, telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd, een volgende termijnnota. Deze nota’s kennen een 
betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening. Na ondertekening van de koop- aannemingsovereenkomst 
ontvangt u een factuur, waarop de reeds vervallen aanneemtermijnen in rekening worden gebracht. Het 
origineel van de factuur zendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening, naar uw 
geldverstrekker, die voor de betaling zorgdraagt zodra de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. 
Vanaf de datum van notariële levering betaalt u de hypotheekrente tijdens de bouw, indien u de aankoop 
van uw ligplaats en bijbehorende woonschip geheel of gedeeltelijk financiert door middel van een 
hypothecaire lening. 

 
14. Eigendomsoverdracht 
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van levering” bij de notaris. In 
de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van de notariële levering vermeld. Voor de 
datum van de notariële levering zendt de notaris u een nota van afrekening waarop het totale -per die 
datum verschuldigde bedrag van de koop-aanneemsom is aangegeven. Dit inclusief de bijkomende 
kosten die niet in de koop- en de aannemingsovereenkomst begrepen zijn zoals: 

�de uitstelrente (grond-/bouwrente) over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de datum van 
notariële levering; 

�eventueel notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; 
�recherchekosten door notaris; 
�eventueel afsluitprovisie van de hypotheek; 

Onderdeel Materiaal, uitvoering Kleur 
Vloerafwerking Azobe 39 mm ( of gelijkwaardig) bruin 
Drijvers Staal gepoedercoat  

Type toegepast hekwerk Alumuinium Onbehandeld industrieel aluminium 
Verlichting Orientatieverlichting in het dek  

Beveiliging Drenkelingladders  

   

NUTS Electra 3 x 25 A + 1 x 6 A  

 Water  

 Riool 
(femicalienpomp dient type Jung 
Compli 108 te zien) 

 

 Cai  

 Glasvezel  
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�eventueel specifieke kosten voortvloeiend uit de hypotheek (deze zijn afhankelijk van de vorm en 
verstrekker van de hypotheek. Gedacht kan worden aan premie voor risicoverzekering, eventueel 
vooruit verschuldigde premie levensverzekering of dergelijke). 

 
Appartementsrechten 
Het waterprogramma met ligplaatsen is gesplitst in appartementsrechten, waarna de 
appartementsrechten zijn uitgegeven in erfpacht. 

 
Akte van splitsing in appartementsrechten 
De akte van splitsing in appartementsrechten kent drie onderdelen: 

 
a) Omschrijving van de appartementen en gemeenschappelijke delen 
Het appartementsrecht geeft recht op het uitsluitend gebruik van de ligplaats, alsmede op een bepaald 
onverdeeld aandeel in het eigendom van het gebouw. U bent dus gerechtigd tot de ligplaats, tevens 
gerechtigd tot een bepaald gedeelte in de gemeenschappelijke zaken van steigerprogramma. 

 
Bij de akte van (onder)splitsing horen ook splitsingstekeningen. Op deze tekening is het totale gebouw 
weergegeven. De appartementsrechten omvattende een ligplaats, zijn met doorlopende nummers 
(zogenaamde indexnummers) weergegeven. Op deze tekeningen is ook weergegeven welke gedeelten 
van het steigerprogramma gemeenschappelijk zijn. 

 
b) Het reglement van (onder)splitsing 
Het reglement is vastgesteld bij de akte van splitsing in appartementsrechten en vormt de bepalingen die 
de onderlinge verhoudingen regelen tussen alle bewoners/gebruikers van een appartementengebouw, 
met alle rechten en verplichtingen voor iedere bewoner/gebruiker. In dit reglement wordt tevens 
vastgelegd wie voor welke gedeelten gerechtigd is in het gebouw en de gemeenschappelijke zaken en 
gedeelten van het gebouw en voor welk aandeel iedere eigenaar in het gebouw verplicht is bij te dragen 
in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw (door middel van het betalen van servicekosten). 

 
c) Vereniging van Eigenaars (VvE) 
Deze vereniging is reeds opgericht bij de akte splitsing in appartementsrechten en heeft als doelstelling 
het behartigen van de belangen van alle appartementseigenaren van het gebouw en het 
waterprogramma. In de akte zijn tevens de statuten van de vereniging opgenomen. Hierin staan zaken 
als: de procedure rond benoeming bestuur, bevoegdheden van het bestuur, de rechten en plichten van de 
leden, wanneer er algemene ledenvergaderingen moeten worden gehouden en het uitoefenen van 
stemrecht.. Een appartementseigenaar is van rechtswege lid van deze vereniging. Het waterprogramma 
kent een eigen splitsing. Gezamenlijke delen van het sluishuis worden gezamenlijk onderhouden. Vraag 
de notaris naar de exacte details van de splitsing en de gevolgen voor de VVE 

 
15. Verzekeringen 
Tijdens de bouw tot de datum van de oplevering van het gebouw is de ligplaats, door de verkoper 
verzekerd tegen risico’s van onder andere brand- en stormschade. Vanaf de datum van oplevering van 
het gebouw dient de VvE namens de gezamenlijke eigenaren koper hierin te voorzien (met uitzondering 
van uw inboedelverzekering, die dient u zelf na oplevering af te sluiten). 

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

 
17. Verkoopprijs 
De koop-/aanneemsom in de koop-aannemingsovereenkomst van de ligplaats is vrij op naam (v.o.n.). Dit 
houdt in dat de volgende kosten hierin zijn opgenomen: 
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�bouwkosten; 
�honoraria projectgebonden partijen als makelaar, installatie adviseur, architect en constructeur; 
�notariskosten verband houdend met eigendomsoverdracht; 
�leges omgevingsvergunning; 
�de eenmalige aansluitkosten van nutsvoorzieningen, elektra, water en riolering. 

 
De kosten in verband met de financiering van uw ligplaats evenals gemeentelijke heffingen en 
abonnementen zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen evenals de legekosten voor de 
omgevingsvergunning van uw woonschip 

 
Eventuele verplichte abonnementsgelden ten einde een aansluiting te kunnen verkrijgen zijn niet in de 
koop-/aanneemsom begrepen; 

�BTW (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); 
�kadastrale inmeting van de ligplek; 

 

De verplichting tot het betalen van een canon ter zake van de ligplaats voor een woonschip is niet van de 
Gemeente Amsterdam afgekocht. 
U heeft na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst de mogelijkheid om te kiezen voor 
betaling van: 
a. een jaarlijks geïndexeerde canon; of 
b. 10 jaar waardevaste canon; of 
c. 25 jaar waardevaste canon; of 
d. afkoopsom voor 50 jaar. 

 
Uw keuze zal bij de notariële levering vastgelegd worden in de akte van levering. 

 
De verplichting tot het betalen van een canon ter zake van de ligplaats voor een sloepplek is voor het 
eerste tijdvak van 50 jaar wel van de Gemeente Amsterdam afgekocht. 
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ALGEMENE BEPALINGEN 
 

18. De kleine lettertjes groot geschreven 
 

�De ontwikkelaar en bouwondernemer behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de 
materialen en afwerkingen, evenals in de situatie rond de appartementen, zonder dat een en 
ander afbreuk doet aan de kwaliteit. Deze aanpassingen geven geen aanleiding tot enige 
wederzijdse verrekening met de koper. 

�Dit document is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen 
die verstrekt zijn door de architect, gemeente, overheden en de adviseurs van dit plan. Ondanks 
dat wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen, bijvoorbeeld voortvloeiende uit 
de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. 

�De eventueel op de tekening ingeschreven maten zijn “circa” en uitsluitend ter indicatie. Geringe 
maatafwijkingen worden voorbehouden. 

�Het ontwikkelen van een wijk/project is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, 
er steeds een verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen 
die in de verkoopbrochure zijn opgenomen betreffen in nagenoeg alle gevallen een 
momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van de groenstroken, belendingen, 
afmetingen, voet- en fietspaden, 
parkeervoorzieningen, rijstroken en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. 

�Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat tekeningen of omschrijvingen, voor zover niet behorend bij een 
bestemmings- of uitwerkplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten 
kunnen worden ontleend. 

�Alle getoonde tekeningen, artist impressions, ingekleurde plattegronden, foto’s, staten, advertenties, 
folders, reclamemateriaal en dergelijke zijn illustratief. Hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
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19. Bouwtijd 
Op het moment van koop wordt een globale opleveringsprognose gegeven wanneer uw ligplaats gereed 
zal zijn uitgaande van de start van de bouw. Het aantal werkbare dagen zal worden opgenomen in de 
koop- en aannemingsovereenkomst. Onvoorziene omstandigheden als brand, storm, waterschade en/of 
onwerkbaar weer  kunnen  een  verlenging  van  de  bouwtijd  veroorzaken.  Feest-  en   vakantiedagen, 
de weekeinden en ATV-dagen vallen niet onder werkbare dagen. 

 
20. Bouwplaats bezoek 
U dient er rekening mee te houden dat de wettelijke Arbo-/veiligheidseisen ten aanzien van bezoekers 
van een bouwplaats streng zijn. Conform de Arbowet- en regelgeving is de aannemer verplicht om 
onbevoegden van de bouwplaats te weren dan wel te verwijderen. Onbevoegde vallen buiten de 
verzekering van Sluishuis Development C.V. Het is derhalve verboden om het bouwterrein op eigen 
gelegenheid te betreden. Werkzaamheden van derden in opdracht van de koper zijn tijdens de bouw niet 
toegestaan. 

 
Verzekeringen 
De door Sluishuis Development C.V. verzekeringen eindigen op de dag van oplevering. U dient er voor te 
zorgen dat uw ligplaats/woonboot vanaf deze datum voor uw rekening verzekerd is. Opstalverzekering 
wordt afgesloten door de VvE. 
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Omschrijving Steigers : 
 

De drijvende steigers worden in eigen beheer door Talsma middels gekwalificeerde en gecertificeerde 
werknemers samengesteld, zodat deze voldoen aan de hoogste kwaliteit standaarden. 

 
Het concept bestaat uit 1000 mm ronde buizen als drijvers vervaardigd uit gecertificeerd staal, deze 
worden verbonden door 508mm dwarsliggers en voorzien van een zwaar stalen UNP frame waarop de 
Hardhouten dekken conform de gevraagde duurzaamheid klasse (type Azobe 34 mm of gelijkwaardig) 
dikke dekken worden bevestigd, de eventuele vervorming mag maximaal 5 % bedragen, er worden ruw 
geschaafde delen toegepast op advies van de architect, zodat dit in de stijl past van het gehele sluishuis 
plan, 

 
Er worden per vinger pier 2 afmeerpalen geslagen met afmeer ogen vervaardigd verzonken stalen 
oogbouten , waarop de schepen tot 200 ton kunnen worden afgemeerd. 

 
Er wordt in samenspraak met de opdrachtgever, verkopende makelaars en de collega scheepsbouwers 
nog een afmeer plan ter akkoord aangeboden, deze kunnen tegen meer prijs als set als landvasten met 
een veersysteem worden aangeboden 

 
Relingwerk wordt uitgevoerd in onbehandeld industrieel aluminium zodat het 1 strak geheel wordt, de 
reling wordt over de gehele buitenzijde van de steiger aangebracht. 

 
Loopbruggen worden gefabriceerd uit aluminium koker profiel en voorzien van dezelfde dekken als de 
steigers. 

 
De steigers worden Sa 2,5 gestraald en geconserveerd in een 400Mu dikke industriële C5 offshore 
coating, Sigma shield 1200. 

 
De nuts voorzieningen worden weggewerkt in een vorstvrije en geïsoleerde goot die aan de buitenzijde 
van de steiger loopt. 

 
De steigers zullen allen een vrij boord hebben van ongeveer 80 cm. 
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Algemeen constructieplan 

Aansluiting hoofdpier met vingerpier 
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Hoofdsteiger 
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INGERPIER 
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Visualisaties 
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