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Inhoudsopgave

Le Baptiste Sluis
Als de plek waar je woont net zo bijzonder mag zijn als je zelf bent, dan is het project “Le Baptiste” iets
voor jou! In de voormalige Sint-Johannes de Doper Kerk, in het centrum van Sluis, worden schitterende en
sfeervolle lofts en studio’s gebouwd.
Om de schitterende Johannes de Doperkerk nieuw leven in te blazen is een uniek en modern project ontwikkeld. Dit prachtige gemeentelijk
monument, dat staat op de hoek van de Oude Kerkstraat en de Elf Octoberstraat, wordt omgebouwd tot prachtige appartementen met
inpandige parking. Zo wordt een deel van de kerk getransformeerd tot een atypische wooneenheid met 17 verblijven; 6 studio’s, 8 triplex
lofts, 2 priesterkoor lofts en 1 sacristiewoning.
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In de voorste beuk met toren van de kerk wordt een devotiekapel gerealiseerd met toegang via de Oude Kerkstraat.

4

Le Baptiste Sluis | Verkoopinformatie

www.baptistesluis.com

5

Geschiedenis

Bouwkundig

Door verzanding van het Zwin kent Sluis aan het eind van de 15de eeuw een economische achteruitgang.
In de 16de eeuw verloederde veel bebouwing in de stad: in 1577 stortte de bouwvallige Onze-LieveVrouwekerk ten zuiden van het plangebied van Le Baptiste in. Op een kaart van Braun en Hogeberg
naar de situatie 1580 is nog steeds bebouwing zichtbaar aan de Kerkstraat. De bebouwing aan de
oostzijde van de Vleeschhouwersstraat staat niet aangegeven. De bebouwing aan de Kerkstraat en de
Vleeshouwerijstraat blijft zichtbaar op historische kaarten tot in de 18de eeuw. Vanaf 1573 werd de
vesting weer aangepast en werd Sluis beschermd door wallen met bastions. Aan het eind van de 17de
eeuw werden de vestingwerken aangepast naar de inzichten van Menno van Coehoorn. In 1795 verloor
de vesting haar functie; deze werd opgeheven in 1816.

was geen begraafplaats aanwezig: de katholieke gelovigen werden bijgezet op een apart deel van de
Algemene Begraafplaats. In het begin van de 20ste eeuw is deze kerk weer gesloopt en vervangen
door het huidige kerkgebouw, dat in de periode 1920-1927 is gebouwd. Voor de bouw van de nieuwe
kerk werden enkele belendende percelen aangekocht.

Na de Reformatie richtten de katholieke gelovigen in Sluis een schuilkerk op in een woonhuis aan
de Brugstraat. Toen deze bouwvallig raakte besloot men begin 19de eeuw een volwaardige kerk te
bouwen. Aan de Oude Kerkstraat verrees in de jaren 20 van de 19de eeuw een langwerpig kerkgebouw,
dat in 1830 in gebruik werd genomen. De kerk werd gewijd aan Johannes de Doper. Bij het kerkgebouw

In 2019 heeft de gemeente de huidige kerk aangewezen als gemeentelijk monument wat het mogelijk
maakt dat het voortbestaan van de kerk in huidige vorm en detaillering verzekerd is.

In 1944 is als gevolg van de tweede wereldoorlog Sluis zwaar gehavend. Hierna volgde een bijna
complete wederopbouw waarbij het oude stratenpatroon werd aangehouden. Ook de Joannes de
Doperkerk werd zwaar beschadigd. In 1949 is de kerk herbouwd, grotendeels in oorspronkelijke stijl.
De toren werd wel flink ingekort.

Gevels

Details

Gemeentemonument

De gevels zijn voorzien van decoratief schoonmetselwerk in
geelbruine baksteen in kruisverband en van spitsboogvensters
in verschillende grootte. Het gebouw heeft een plint van rode
baksteen met metselwerk in kruisverband, beëindigd met
een steens rollaag en plaatselijk (voorzijde) uitkragend onder
natuurstenen afdekking. Het hele gebouw is voorzien van
steunberen en de dakranden zijn voorzien van een muizentandlijst.
De gevelopeningen bestaan veelal uit spitsboogvensters met glasin-loodramen en bakstenen tracering. De entreedeuren zijn van
hout met glas-in-lood bovenlicht.

De toren heeft een dakrand voorzien van een natuurstenen rand.
De torenspits is gedecoreerd met twaalf galmgaten en een
pijnappel. Tegen de rechter torenzijde bevind zich een halfronde
traptoren. Het dak (grotendeels zadeldak, daarnaast schilddak
en tentdak) wordt op verschillende plaatsen beëindigd met een
piron of kruisbloem. De bakgoot met geprofileerd boeiboord, rust
op geprofileerde houten gootklossen. Het sobere interieur wordt
overdekt door netgewelven en een stergewelf over de viering.
Betonnen kapitalen op de zuilen, samengestelde basementen met
gebruik van verschillende bakstenen, metselverbanden en andere
steensoorten voltooien het interieur.

Het kerkgebouw is van algemeen belang. De kerk heeft
architectuurhistorische waarde als laat-neogotische kruiskerk.
Ook heeft de kerk cultuurhistorische waarde als verwijzing naar
de katholieke leefcultuur in dit deel van Zeeuws-Vlaanderen
en naar de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog en de
wederopbouw van Sluis. Daarnaast heeft de kerk ensemblewaarde
met de omliggende wederopbouwarchitectuur in de kern. Ook is
de kerk gaaf bewaard gebleven. Tenslotte is de kerk – typologisch
gezien – enigszins zeldzaam als laatst overgebleven kerk in de
stad Sluis. Het kerkgebouw is van gemeentelijk belang vanwege
de architectuurhistorische waarde, cultuurhistorische waarde,
ensemblewaarde, gaafheid en zeldzaamheid.

www.baptistesluis.com
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Sint Johannes de Doperkerk
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Na de Reformatie richtten de katholieke gelovigen in Sluis een schuilkerk op in een woonhuis aan
de Brugstraat. Toen deze bouwvallig raakte besloot men begin 19de eeuw een volwaardige kerk te
bouwen. Aan de Oude Kerkstraat verrees in de jaren 20 van de 19de eeuw een langwerpig kerkgebouw,
dat in 1830 in gebruik werd genomen. De kerk werd gewijd aan Johannes de Doper. Bij het kerkgebouw
was geen begraafplaats aanwezig: de katholieke gelovigen werden bijgezet op een apart deel van de
Algemene Begraafplaats.
In het begin van de 20ste eeuw is deze kerk weer gesloopt en vervangen door het huidige kerkgebouw,
dat in de periode 1920-1927 is gebouwd. De kerk in laat-neogotische stijl werd ontworpen door
architect J. Oomen. Deze nieuwe kerk werd tijdens de oorlog in 1944 sterk beschadigd, waarna de
naaldspits van de toren werd vervangen door een tentdak. De kerk heeft als enige overgebleven kerk in
de stad Sluis een beeldbepalende uitstraling en een belangrijke silhouetfunctie, ook al ligt de kerk niet
vrij, maar direct aan de straat. Bovendien speelt de kerk een belangrijke rol in het ‘traditionele beeld’
van Sluis, omdat de stad – net als de stad Middelburg – weer is opgebouwd in traditionalistische
stijl. In die zin heeft de kerk een belangrijke ensemblewaarde met de rest van de (wederopgebouwde)
stadskern.
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Le Baptiste

Comfort

Flexibel

Veiligheid en comfort staan voorop in Le Baptiste. Er zijn tal
van voorzieningen op het gebied van veiligheid en comfort, voor
de algemene ruimtes én voor de individuele appartementen.
Zo zijn bijvoorbeeld de appartementen voorzien van een luxe
verwarmingsinstallatie middels een leidingsysteem in de vloeren.
Uw auto kunt u veilig in de afgesloten parkeergarage onder het
gebouw parkeren. Een lift brengt u direct naar uw verdieping.
Gasten arriveren via de centrale entree.

De woningen zijn compleet en instapklaar, inclusief badkamer,
keuken en installaties. Daarnaast kun je kiezen of je jouw woning
als loft of als appartement opgeleverd wilt hebben. En dat
maakt een groot verschil. Want, waar een loft zo min mogelijk
binnenmuren heeft om een grote, vrij indeelbare ruimte te creëren,
biedt een appartement juist een functionele indeling met aparte
kamers voor slapen, wonen en werken. Kies wat past bij jou.

Kwaliteit
De stijl van Le Baptiste past perfect bij de omgeving en straalt tegelijk warmte, gezelligheid en
geborgenheid uit. Met de grote glaspartijen is licht een sleutelwoord. Het verruimt, brengt rust
en sfeer. Bij de inrichting wordt enkel gekozen voor hoogstaande materialen en een perfecte
afwerkingsgraad. Want ook dat is investeren in de toekomst. De verschillende wooneenheden
kunnen volledig naar wens en smaak worden afgewerkt.

9

Duurzaam
Het behouden van historisch erfgoed, evenals duurzaam omgaan
met materialen en systemen is een relevant thema, nu en in de
toekomst. Hergebruik van bestaande gebouwen past uitstekend
binnen dit thema.
De signatuur van de architectuur is consequent doorgevoerd.
Ontworpen vanuit de gebruiker, met inachtneming van de
karakteristieken van de kerk. Daarnaast is het ontwerp transparant,
ruim en licht.
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Geniet van Zeeuws-Vlaanderen,
cultuur, natuur & gastronomie
Sluis telt amper 2.000 inwoners maar heeft 45 horecazaken. Het begon in 1909 toen gegoede Franse families hun kinderen naar een gerenommeerd pensionaat juist
buiten de stad brachten. Op de grens van zee en land doen Zeeuwse chefs bijzondere, culinaire vondsten.
Zilte, stoere producten en een eindeloze creativiteit. Hier wordt het menu gedicteerd door de seizoenen
en het getij. Zeeuwse chefs werken het liefst met lokale producten. Logisch. Waarom verder kijken als
het dichtbij zo goed, zo lekker en zo vers is? Dat ze hiermee hoge ogen gooien, sterkt de Zeeuwse trots.
Zeeuws-Vlaanderen heeft de grootste dichtheid aan sterrenrestaurants per inwoner van Nederland.
Dat is natuurlijk niet voor niks. Alleen restaurants die uitblinken met een zeer goede keuken en een
correcte bediening, ontvangen een Michelin ster.
Mosselen, garnalenkroketten, oesters en de eigen Oosterscheldekreeft. Je kunt niet in Zeeland zijn
geweest zonder een mossel of oester geproefd te hebben. De vele visrestaurants in Zeeland hebben
ze allemaal op het menu staan. Vers uit zee, zo op je bord. De unieke Oosterscheldekreeft vind je alleen
hier. Het schaaldier heeft een uniek DNA omdat het afgezonderd in de Oosterschelde leeft. De smaak
is zachter, dat proef je nergens anders dan in Zeeland.

Maar behalve zeevruchten kennen we hier ook zeegroenten als lamsoor en zeekraal. Een ware
delicatesse, vers en gezond. Zilte zaligheden horen bij Zeeland.
Daarnaast ligt Sluis naast het beroemde natuurgebied het Zwin. Dit gebied, op de grens van Nederland
en België, is lange tijd van groot economisch belang geweest als vaargeul. Na verloop van tijd
verzandde de geul en ontstond het huidige natuurgebied. Het bestaat nu uit strans, duinen, schorren en
weides. De zee heeft er vrij spel en door een slufter (een stroomgeul) blijven de slikkerige schorren nat.
Zeeuws-Vlaanderen is bij uitstek een fietsgebied, met Cadzand en Knokke op een steenworp afstand
van Sluis. Ook is de Zeeuwse Delta het meeste diverse en uitgestrekte watersport gebied van
Noordwest Europa. Kom dus genieten van al het moois dat Sluis en Zeeuws-Vlaanderen te bieden
hebben.

Zwin natuurpark

Vestingstad Sluis

De mooiste stranden van Zeeland

Het Zwin Natuur Park is dé natuurattractie aan de Belgische kust.
Het park is een troef voor het toeristische aanbod van de Oostkust
en streeft er naar om ook de referentie te zijn op het vlak van
Natuur- en Milieueducatie.

Sluis is waarschijnlijk aan het eind van de 13de eeuw ontstaan aan
het Zwin als Lamminsvliet en gesticht als voorhaven van Brugge.
Lamminsvliet kreeg in 1290 stadsrechten. Het groeide samen met
het gehucht Sluis.

Met een kustlijn van 650 kilometer wordt kiezen moeilijk. Maar
variatie is leuk. Ontdek zelf waarom de uitgestrekte stranden van
Zeeland tot de mooiste en schoonste van Nederland behoren.

Le Baptiste Sluis | Verkoopinformatie
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6 STUDIO’S

8 TRIPLEX LOFTS
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1 SACRISTIEWONING

2 PRIESTERKOOR LOFTS

Prijs

€ 219.000 - € 235.000*

Prijs

€ 387.500 - € 429.000*

Prijs

€ 329.000*

Prijs

€ 287.500 - € 295.000*

Oppervlakte (GBO)

2

60 - 70 m

Oppervlakte (GBO)

2

114 - 135 m

Oppervlakte (GBO)

2

136 m

Oppervlakte (GBO)

73 - 75 m2

Oppervlakte (BVO)

66 - 78 m2

Oppervlakte (BVO)

142 - 165 m2

Oppervlakte (BVO)

207 m2

Oppervlakte (BVO)

104 - 108 m2

Type

Studio

Type

Loft (Triplex)

Type

Woning

Type

Loft

*Vrij op naam (V.O.N.): prijs inclusief overdrachtsbelasting, notariskosten & BTW. Prijswijzigingen voorbehouden
**Prijzen zijn zonder parking. Parkings zijn optioneel te koop met voorkeursrecht bij betreffende kandidaat. (Prijs: € 17.500 buiten en €25.000 inpandig)
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STUDIO A11

Type

Studio

Oppervlakte (GBO)

66 m2

Oppervlakte (BVO)

73 m2

Prijs

€ 229.000

Parking

€ 25.000

Ligging

Zuid
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STUDIO A12

Type

Studio

Oppervlakte (GBO)

70 m2

Oppervlakte (BVO)

78 m2

Prijs

€ 235.000

Parking

€ 25.000

Ligging

Noord

18
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LOFT A21

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping
Type

Loft (Triplex)

Oppervlakte (GBO)

135 m2

Oppervlakte (BVO)

165 m2

Prijs

€ 429.000

Parking

€ 25.000

Ligging

Zuid
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LOFT A22

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping
Type

Loft (Triplex)

Oppervlakte (GBO)

135 m2

Oppervlakte (BVO)

165 m2

Prijs

€ 419.000

Parking

€ 25.000

Ligging

Noord
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STUDIO B11

Type

Studio

Oppervlakte (GBO)

60 m2

Oppervlakte (BVO)

66 m2

Prijs

€ 219.000

Parking

€ 25.000

Ligging

Zuid
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STUDIO B12

Type

Studio

Oppervlakte (GBO)

60 m2

Oppervlakte (BVO)

66 m2

Prijs

€ 219.000

Parking

€ 25.000

Ligging

Zuid
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STUDIO B13

Type

Studio

Oppervlakte (GBO)

63 m2

Oppervlakte (BVO)

70 m2

Prijs

€ 229.000

Parking

€ 25.000

Ligging

Noord
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STUDIO B14

Type

Studio

Oppervlakte (GBO)

63 m2

Oppervlakte (BVO)

70 m2

Prijs

€ 229.000

Parking

€ 25.000

Ligging

Noord
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LOFT B21

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping
Type

Loft (Triplex)

Oppervlakte (GBO)

127 m2

Oppervlakte (BVO)

149 m2

Prijs

€ 397.500

Parking

€ 25.000

Ligging

Zuid
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LOFT B22

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping
Type

Loft (Triplex)

Oppervlakte (GBO)

127 m2

Oppervlakte (BVO)

149 m2

Prijs

€ 397.500

Parking

€ 25.000

Ligging

Zuid
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LOFT B23

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping
Type

Loft (Triplex)

Oppervlakte (GBO)

129 m2

Oppervlakte (BVO)

153 m2

Prijs

€ 392.500

Parking

€ 25.000

Ligging

Noord

36

Le Baptiste Sluis | Verkoopinformatie

www.baptistesluis.com

37

LOFT B24

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping
Type

Loft (Triplex)

Oppervlakte (GBO)

129 m2

Oppervlakte (BVO)

153 m2

Prijs

€ 392.500

Parking

€ 25.000

Ligging

Noord
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LOFT C11

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping
Type

Loft (Triplex)

Oppervlakte (GBO)

114 m2

Oppervlakte (BVO)

142 m2

Prijs

€ 395.000

Parking

€ 25.000

Ligging

Zuid
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LOFT C12

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping
Type

Loft (Triplex)

Oppervlakte (GBO)

114 m2

Oppervlakte (BVO)

142 m2

Prijs

€ 387.500

Parking

€ 25.000

Ligging

Noord
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LOFT D01

begane grond

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping
Type

Loft

Oppervlakte (GBO)

75 m2

Oppervlakte (BVO)

108 m2

Prijs

€ 287.500

Parking

€ 17.500

Ligging

Zuid
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LOFT D02

begane grond

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping
Type

Loft

Oppervlakte (GBO)

73 m2

Oppervlakte (BVO)

104 m2

Prijs

€ 295.000

Parking

€ 17.500

Ligging

Noord
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WONING M

begane grond

1e verdieping
Type

Woning

Oppervlakte (GBO)

136 m2

Oppervlakte (BVO)

207 m2

Prijs

€ 329.000

Parking

€ 17.500

Ligging

Zuid

Deze woning is geheel onderkelderd

48

PARKEERRUIMTE
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PLANLOCATIE
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Algemene kopers-informatie
Algemeen
Een woning kopen doet u niet dagelijks. Omdat het bovendien om
grote bedragen gaat en een belangrijke stap in uw leven is, vinden
we het van groot belang dat u op de hoogte bent van de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de koop van de woning van uw
dromen. We adviseren u dit gedeelte met aandacht te lezen, om zo
eventuele verrassingen uit te sluiten. Deze informatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van de architect en overige adviseurs. Hieronder treft u een
beknopte samenvatting van de Algemene Kopers-informatie aan.
Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de inhoud
van deze brochure. Bij aankoop van een woning ontvangt u van
de makelaar een set contractstukken die specifiek gelden voor de
betreffende woning.
Bouwbesluit en Gemeentelijke bepalingen
Alle woningen zijn door de vergunningverlenende instantie getoetst op het vigerende actuele bouwbesluit. Daarnaast is het plan
getoetst op onderdelen Ruimten en oppervlakten volgens NEN
2580, daglichttoetreding NEN 2057 en ventilatie NEN 1087 allen
volgens bouwbesluit.
Garantie Stichting Bouwgarant
Over de kwaliteit van uw woning hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en controle hierop is in goede handen, want tegelijk
met uw woning koopt u de ingebouwde garantie die alleen gerenommeerde (bouw)ondernemingen kunnen bieden. De woningen
worden verkocht met een door de Stichting Bouwgarant (of gelijkwaardig instituut) afgegeven waarborgcertificaat. Het certificaat
waarborgt dat uw woning wordt afgebouwd en dat de kwaliteitsgarantie wordt nagekomen. Kortweg beschermt de garantie- en waarborgregeling u gedurende vele jaren voor eventuele technische
en financiële risico’s, die aan de bouw en aankoop van een woning
verbonden zijn.
Koopsommen vrij op naam (v.o.n.)
De koopsom van deze woningen is vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een nieuwbouwwoning

gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen:
•
Grondkosten
•
Bouwkosten
•
Architectenhonorarium
•
Notarishonorarium inzake transportkosten
•
Makelaarscourtage/ verkoopkosten
•
Gemeentelijke leges betreffende de bouw
•
BTW 21%. Eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend
•
Overdrachtsbelasting 2% of 6% over de koopsom. Eventuele
wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend
•
Kadastrale uitmeting
•
Kosten bouwvergunning
•
Aansluitingen op water-, riool- en elektriciteitsleidingen
•
Gebruiksklare verwarmingsinstallatie met warmwatervoorziening
De met de financiering van uw huis verband houdende kosten zijn
niet in de koop-/ aanneemsom begrepen. Eveneens zijn niet in de
koop-/aanneemsom begrepen de entreekosten/aansluitkosten
van het centrale antennesysteem en telefoon. Het energieverbruik
tot aan de oplevering is voor rekening van de ondernemer. U dient
zelf een energieleverancier te kiezen en contracteren.
Koopoptie-overeenkomst
U kunt in de periode van voorverkoop een overeenkomst sluiten
met daarin de optie tot koop. Dit is omdat het project op dit moment nog in ontwikkeling is en de daadwerkelijke verkoop enkel
geformaliseerd zal worden bij de onherroepelijk verleende bouwvergunning door de overheid. Tot dat moment heeft u als kandidaat-koper op basis van de koopoptie overeenkomst het 1e recht
om later daadwerkelijk het appartement aan te kopen.
Koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst
De koopsom (v.o.n.) wordt gesplitst in een koopgedeelte en een
gedeelte aannemersovereenkomst met voor het werk gemaakte
bijkomende kosten zoals ontwerpkosten, vergunningskosten etc..
De koop wordt bij afgifte van de onherroepelijke omgevingsvergunning geformaliseerd met 2 overeenkomsten. De koopovereen-

komst voor de levering van de (bebouwde)grond (appartementsrecht) en de aanneemovereenkomst met de aannemer voor de
realisatie van de woning met bijkomende kosten, en terreinwerkzaamheden. Middels het sluiten van deze overeenkomsten worden
de verplichtingen tussen de koper en verkoper c.q. ondernemer
vastgelegd. Hierbij verplicht de koper zich onder meer tot betaling
van koopprijs en verplicht de ondernemer zich tot de bouw van een
woning.
Nadat u de koopakte heeft getekend, ontvangt u binnen enkele
dagen een kopie van de door de verkoper en ondernemer medeondertekende akte. De originele akte (dus het door alle partijen
ondertekende exemplaar) wordt naar de notaris gezonden, die dan
de notariële akte van eigendomsoverdracht kan voorbereiden. Op
de ondertekening is de bedenktijd overeenkomstig de garantieregeling van toepassing.
De sacristiewoning en de 2 priesterkoorwoningen zijn gesitueerd
op de begane grond en hebben hier een zelfstandige entree en
geen bovenliggende bebouwing. Voor deze 3 woningen en de 14
woningen in het middenschip geldt dat u de woning koopt in een
zogenaamd appartementsrecht. Onder appartement wordt in het
spraakgebruik verstaan; een afzonderlijke woning in een groter gebouw/geheel. Een appartementsrecht is een aandeel in de eigendom van het gebouw of grond met het exclusieve gebruiksrecht
van een bepaald afzonderlijk gedeelte (het privé-gedeelte). Naast
het genoemde aandeel in de zaken die in de splitsing zijn betrokken en het gebruiksrecht op een privé-gedeelte, wordt een derde
component van een appartementsrecht gevormd door het verplichte lidmaatschap van een Vereniging van Eigenaren (VVE).
In deze VVE zijn rechten, plichten en kosten vastgelegd van gebruik
van de gemeenschappelijke delen
Opschortende voorwaarden
In de koop- aanneemovereenkomst zijn opschortende voorwaarden opgenomen. Opschortende voorwaarden zijn onder meer dat
de verkoop wordt geëffectueerd nadat de onherroepelijk vergunningen voor het project zijn ontvangen en als in de voorverkoop
80% verkocht is.
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Erfdienstbaarheden en VVE
Erfdienstbaarheden zijn nodig voor o.a. rechten van overpad, aanleg en onderhoud van kabels en leidingen etc. De notaris zal deze
erfdienstbaarheden in de akte van levering vastleggen. Daarnaast
dienen eigenaren lid te worden van de VVE. In de VVE wordt een
huishoudelijk reglement opgesteld die het gebruik en zorg vastlegt
voor de gemeenschappelijke delen. Voor eventuele beleggers worden hierin ook huurbepalingen vastgelegd volgend uit het nieuwe
bestemmingsplan.
Milieu
Er is onderzoek gedaan naar verontreiniging van de bodem en naar
asbest in het bestaande gebouw. De conclusie is dat de bodem
geschikt is voor beoogd woongebruik. De te slopen gedeeltes die
asbesthoudend zijn worden conform de regelgeving verwijderd.
Bouwbescheiden en situatietekening
De woningen worden gebouwd overeenkomstig de desbetreffende verkooptekening, parkingnummer indien van toepassing, technische omschrijving en situatieschetsen zoals opgenomen in de
verkoopdocumentatie. De hierin opgenomen maatvoeringen en
genoemde materialen zijn indicatief als ook de kleuren en toegepaste materialen in de impressies. Binnen de verkoopplattegronden
kunnen nog enkele wijzigingen voor een efficiënter bouw worden
doorgevoerd.
Notaris
De eigendomsoverdracht van de te bouwen woning geschiedt door
middel van een transportakte bij de notaris. Ruim voor de datum
van notarieel transport ontvangt u van de notaris een afrekening,
waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (incl. bijkomende kosten). Ook blijkt uit deze afrekening welk
bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever en welk bedrag
u (tijdig) aan de notaris moet overmaken. De transportdatum is de
datum waarop de opschortende voorwaarden zijn opgevolgd; 80%
voorverkoop en datum onherroepelijke omgevingsvergunning. Op
de transportdatum worden in de meeste gevallen drie akten getekend, te weten:
•
De akte van eigendomsoverdracht (transportakte) van de woning van verkoper aan koper
•
De aanneemovereenkomst
•
De hypotheekakte met betrekking tot de lening, die u van de
geldgever ontvangt.
Alle kosten in verband met de financiering van uw woning zijn fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin de betaling heeft plaatsgevonden. Deze kosten kunnen betrekking hebben op hypotheekrente,
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kosten hypotheekadviseur en notariskosten.
Kosten tijdens de bouw
Zodra uw hypotheek is gepasseerd, moet u aan de bank in principe
al tijdens de bouw het volledige bedrag aan rente over het door u
geleende bedrag gaan betalen. Echter, hier kan door de bank van
worden afgetrokken een rentebedrag, dat de bank u betaalt, omdat
een deel van het hypotheekbedrag bij de bank in depot blijft staan. In de meeste gevallen betaalt u dan uitsluitend rente over het
opgenomen geld.
Opties en upgrading
Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen in de door u gekochte
woning. Een en ander wordt gecoördineerd door middel van een keuzelijst voor opties en upgrading. In deze lijst worden de keuzemogelijkheden aan u voorgelegd met de daaraan verbonden eventuele
meer- en minderprijzen. 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 de woning, c.q. het moment van opdracht
geven tot wijzigingen. Bij oplevering dient de woning te voldoen
aan onder andere het Bouwbesluit, de NEN-normen en eisen van
Nutsbedrijven. In verband met deze eisen en om bouwtechnische
redenen zijn niet al uw wensen realiseerbaar. Het aanbrengen van
bouwkundige wijzigingen na oplevering is geheel voor risico van de
koper en valt derhalve niet onder de garantiebepalingen. Als koper
van een woning ontvangt u van ons een optielijst met daarin onder
meer de standaard meer- en minderwerklijst en de procedure bij
gewenste bouwkundige- en installatie aanpassingen. Uit deze lijst
kunt u diverse opties, upgrading en wijzigingen kiezen.
Opleveringsprognose
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven. Dat betekent: de periode of indicatie waarop uw huis
voor bewoning waarschijnlijk gereed is. De ondernemer moet daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van een
huis nog veel ambachtelijk werk met zich meebrengt, dat door het
weer kan worden beïnvloed. Strikt juridisch genomen is het in de
overeenkomst vermelde aantal werkbare werkdagen een leidraad
ten aanzien van het opleveringstijdstip.
Verzekeringen
Tijdens de bouw zijn alle woningen door de aannemer verzekerd.
Deze verzekering eindigt op het moment dat de woning aan u
wordt opgeleverd. Vanaf die datum moet u de woning uiteraard
zelf verzekeren.

Onderhoud
Gedurende 3 maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen kunt
u de aannemer berichten of alle (eerder) geconstateerde tekortkomingen met betrekking tot uw woning zijn opgelost. Onderhoud
aan de gemeenschappelijke delen wordt vastgelegd in de VVE.
Makelaar, reservering en koop, financiering
De makelaar kan u informeren over de reserveringstermijn en de
aankoop. De makelaar kan u ook adviseren in de eventuele verkoop van uw bestaande woning en de financiering van uw aankoop.
Heeft u de beslissing genomen een woning te kopen dan zal de
makelaar de koop- aanneemovereenkomst opmaken en notarieel
voorbereiden.
Kopers en beleggers (huurders)
De woningen zijn zorgvuldig ontworpen voor onder meer de in de
verkoopbrochure geschetste doelgroepen. Deze toekomstige bewoners zijn in principe de kopers van de woningen. Kopers kunnen
ook beleggers zijn die de woningen na koop instap klaar gereed
maken voor huurders. De beleggers dienen zich te conformeren
naar de bepalingen die zijn vastgelegd bij de erfdienstbaarheid en
de bepalingen uit het bestemmingsplan.
Financiering
Het optie/afbouwpakket is mee te financieren. Dit wordt namelijk
opgenomen in de aanneemovereenkomst. Opties worden opgenomen in de verkoopprijs en kunnen derhalve mee worden gefinancierd.
Subsidie
Eventueel toegekende subsidie op bouwmaterialen en installaties
zijn in de prijs verrekend. Het kan zijn dat vanuit administratieve
redenen de aanvraag hiervoor via de kopers verloopt.
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Warm water
Het warmwater voor de badkamer is gekoppeld aan het verwarmingssysteem. In de keuken wordt een plintboiler voorzien. De capaciteitsberekening hiervan is gebaseerd voor gemiddeld gebruik.
In de keuken wordt een plint/close-in boiler voorzien.

Beknopte technische beschrijving
Toelichting
De huidige Johannes de Doperkerk wordt getransformeerd naar
een deels aangepaste en deels nieuwe bestemming onder de
naam Le Baptiste. In deze beknopte technische beschrijving zijn
de essentiële onderdelen opgenomen voor een goede beeldvorming van de bouwtechniek en afwerking van de woningen in Le
Baptiste.
Functioneel
De kerk is een gemeentelijk monument. De huidige kerk wordt
gesplitst in een gedeelte voor de nieuwe kapel met toren en een
gedeelte voor de herontwikkeling naar 17 woningen en een stallingsgarage. Voor het woongedeelte zijn de 17 woningen verdeeld in:
•
3 woningen aan de achterzijde, zijnde de voormalige sacristie
met onder-keldering en 2 lofts in het voormalige priesterkoor.
Deze woningen hebben een eigen entree op maaiveld niveau.
•
14 woningen in het middenschip, Deze woningen zijn gesitueerd vanaf de 1e verdieping en beschikken over gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond zijnde de entree,
traphal, parking, containerruimte en fietsenberging. De 2 priesterkoor-lofts kunnen ook gebruik maken van deze fietsenstalling en containerruimte.
Technisch
De kerk is een gemeentelijk monument en wordt met behoud van
de huidige structuur en detaillering gerenoveerd en vernieuwd.
Het woongedeelte met de 17 woningen wordt inpandig van de te
handhaven kapel afgescheiden met een constructieve wand. Het
huidig ontwerp (1 mei 2020) wordt uitgewerkt naar definitieve
uitvoeringstekeningen voor de vergunningsaanvraag. In de fase tot
vergunning verstrekking kunnen nog wijzigingen in uitwerkingen en
detailleringen worden doorgevoerd. Zodra de vergunning definitief
is kan de uitgebreide Techniche Beschrijving worden verstrekt met
daarin ook de detailuitwerking van materiaal- en kleurenstaat. Bij
de afsluiting van de koop-aanneemovereenkomst wordt bij de
aanneemovereenkomst een uitgebreide Technische Omschrijving
gevoegd.
Bouwbesluit en Gemeentelijke bepalingen.
Alle woningen zijn door de vergunningverlenende instantie geto-

etst op het vigerende actuele bouwbesluit. De algemene koper-informatie over o.a. aankoop, overeenkomsten, termijnen, planning
etc., is separaat in de algemene kopers-informatie opgenomen

0.

Constructies

Het gebouw wordt deels gerestaureerd, deels vernieuwd, waarbij
de bestaande structuur gehandhaafd blijft. De buitengevels inclusief de raamopeningen met de montants en daken blijven intact
en worden gerenoveerd en van nieuwe ramen voorzien. Daar waar
nodig komen nieuwe raamopeningen. Het casco en de inpandige
realisatie van de woningen wordt met nieuwe materialen opgetrokken onder de te handhaven karakteristiek gemetselde gewelven. In
de 8 triplexwoningen en de 2 priesterkoor woningen blijven deze
gewelven in het zicht.
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tie van de monumentenwacht uit 2014 zijn hierin verwerkt.
Kap middengedeelte, priesterkoor en sacristie
Het dak met vieringtoren wordt gerenoveerd/gerestaureerd zodat
er een garantie kan worden afgegeven. De ruimte onder de kap en
boven de gewelven is cosmetisch en niet functioneel zoals ook
in de oorspronkelijke kerk. Bij de restauratie van het dak zal eerst
in detail de huidige staat worden opgenomen. Alle leien van het
dakvlak of die delen volgend uit de opname worden verwijderd.
Wanneer het dak (deels) blootligt wordt het dak opnieuw door
gespijkerd en terug dichtgelegd. Waar nodig zal het lood, de ladderhaken en loden monnikskappen worden vervangen/voorzien.
De onderliggende kapconstructie wordt geïnspecteerd en eventueel aangetaste onderdelen vervangen of behandeld.

Casco
De 14 woningen in het middenschip, de parkeerruimte op de begane grond en de 2 priesterkoorwoningen, worden gerealiseerd in
het bestaande gebouw met handhaving van de constructie, ramen
(montants), gevels en gewelven. De draagstructuur welke binnen
de voormalige kerk zal worden opgetrokken, bestaat uit kolommen,
stalen liggers en kalkzandsteen wanden. De verdiepingsvloeren in
het middengedeelte en in het priesterkoor zijn nieuwe vloeren. De
woning scheidende betonvloeren worden volledig in het werk gestort. De “split level (binnen de woningen) vloeren” worden uitgevoerd door middel van een houten balklaag vloer met een plafond
van gipsplaten. Voor de sacristie-woning wordt hetzelfde uitvoeringsprincipes gehanteerd als voor de andere woningen. Deze woning
wordt inpandig grondig gerenoveerd en verbouwd.
Nieuwe ramen worden achter de bestaande montants aangebracht en het metselwerk conform de originele detaillering aangeheeld. De woningen voldoen aan het vigerende bouwbesluit. De
bestaande gevels zijn origineel in spouw uitgevoerd en hebben een
grote massa. Extra isolatie wordt aangebracht op de gewelven in
het bovenliggende dak. De glasopeningen in de buitengevels worden voorzien van HR++ isolatieglas.

Kleuren en materialen schema
In de uitgebreide technische beschrijving is een kleuren- materiaal
staat opgenomen. De kleurstelling van de kerk blijft zoveel mogelijk conform de originele kleuren zowel aan de buitenzijde als de in
het zicht blijvende delen.

Bouwkundig
Het casco wordt volgens onderstaande beschrijvingen gerenoveerd, gerepareerd en/of hersteld. Een aantal punten van een inspec-

Ventilatie
De woningen beschikken over een luchtbehandeling via mechanische afzuiging in combinatie met natuurlijke toevoer.

1.

Klimaat installaties

Alle woningen hebben een eigen HR Combi Ketel en luchtbehandeling via mechanische afzuiging in combinatie met natuurlijke
toevoer. De stallingsgarage krijgt zoveel mogelijk natuurlijke beluchting en is niet verwarmd.
Verwarming
De woningen beschikken over individuele gasgestookte verwarming. De woningen worden zoveel mogelijk verwarmd middels vloerverwarming en - om daar waar nodig volgens de capaciteitsberekening – worden eventueel bij verwarmd met radiatoren. Indien
aanwezig worden deze aangegeven op de plattegronden in de bestekstekeningen. Uitgangspunt voor de capaciteit berekening zijn:
Woon- en of werkruimte, slaapkamers 20ºC, badruimte(n) 22ºC,
Toiletruimte(n), bijkeuken/berging 15ºC.

Kanalen
De kanalen t.b.v. de mechanische ventilatie zijn voorzien. Voor de
keukenafzuiging dient een recirculatiesysteem te worden toegepast.
Koeling
Gelet op de massieve constructie van zowel buitengevels, de
gewelven en de daarboven liggende kap is de ruimte ook in de zomer koel. Er is geen koeling voorzien. Met de aannemer is de mogelijkheid tot extra koeling via de optielijst te bespreken.
Bouwbesluit
De overheid heeft in de bouwregelgeving kwaliteitsnormen vastgelegd volgens het vigerende bouwbesluit. Deze kwaliteitseisen
zijn er voor borging van o.a. energie facetten van een gebouw zoals
isolatie, verhouding glas/gevel oppervlak, toegepaste verwarmingen luchtbehandelingsinstallatie.

2.

Elektrische installatie

De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie en de
kosten van de ingebruikstelling zijn in de koop- en aanneemsom
inbegrepen. Voor de levering dient U zelf een overeenkomst met
een leverancier af te sluiten.
Elektrische installatie NEN 10101
De woning is voorzien van een elektrische installatie (o.a. aansluitpunten en schakelmateriaal) volgens de NEN 1010 normering.
Materiaal voor aansluitingen, schakelingen, telecommunicatie en
zwakstroom, wordt nader bemonsterd. Met de aannemer zijn mogelijkheden voor domotica te bespreken.
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voor rekening van de koper(s). De aansluitingen dienen door de
koper(s) zelf te worden aangevraagd.

worden. In de optielijst is aangegeven hoe u uw sanitaire voorzieningen een persoonlijk karakter kunt geven.

Zwakstroominstallatie
De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit een
drukknop, elektrische bel en transformator. In de woningen worden
rookmelders aangebracht volgens voorschrift.
Voor bezoekers wordt aan de entree een belsysteem met Parlophone/video geïnstalleerd.

Badkamers en separate toiletten
Alle woningen beschikken over een badkamer met douche en
een apart toilet. De douche is voorzien van een platte douchebak.
Optioneel kan dit met lijngoot en afschot in het tegelwerk. De badkamer is volgens de optielijst nader te upgraden en te personaliseren in overleg met de aannemer.

Armaturen
Er zijn geen armaturen voorzien in de woning. Standaard worden
in de gemeenschappelijke ruimtes armaturen geleverd met nacht/
dag schakeling of bewegingsmelders, nog nader te bepalen.

De 8 triplexwoningen, de 2 priesterkoorlofts en de sacristie-woning
beschikken in of aangrenzend aan de badkamer over een 2e toilet.
Optioneel kan in deze woningen een vrijstaand bad worden gekozen. Deze optie is ter indicatie gesitueerd op de tekeningen in de
brochure. Bij tijdig opgave kan het bad en de locatie worden aangepast volgens nadere toelichting (zie de optielijst), op te nemen met
de aannemer. Alle toiletten zijn uitgevoerd als hangende toiletten

3.

Keuken

In alle woningen wordt door ons een keuken met basisapparatuur
geplaatst en aangesloten. Door de aannemer zal deze bemonsterd
worden. Upgrading, verplaatsing en wijzigingen aan de keuken zijn
optioneel en met de aannemer te bespreken.
Keuken en aansluitpunten
In de studio’s en triplex woningen zijn keukens zijn voorzien tussen
2 wanden en het plafond, e.e.a. zoals op de tekeningen is aangegeven. In de priesterkoorwoningen zijn deze gesitueerd in nissen en
in de sacristie-woning tegen de zijwand. Op deze plaatsen zijn ook
de aansluitingen voorzien. Wijziging van locatie en type keuken is
mogelijk en te bespreken met de aannemer. Upgrading van deze
keuken alsmede apparatuur gaat via de optielijst (optielijst is nog
in uitwerking).
Door de aannemer wordt een overeenkomst met een keukenleverancier afgesloten. Door het afsluiten van deze overeenkomst voor
meerdere woningen zijn de prijzen concurrerend. Via de aannemer
is met deze leverancier is ook een maatkeuken naar uw eigen wensen af te sluiten.

Meterkast
Er wordt per woning een standaard meterkast geleverd met optioneel mogelijkheid voor installeren van een energie monitoringsysteem. Deze afsluitbare meterkast is gesitueerd en toegankelijk vanuit de centrale gangen per verdieping.

Standaardapparatuur pakket optioneel
Alle daarin te plaatsen standaardkeukens zijn door ons voorzien
met een functioneel apparatuur pakket. In het basispakket is opgenomen; inductie kookplaat/fornuis, vaatwasser, koel(combinatie)
kast.

Telecommunicatie
De woningen zijn voorzien van buizen met bedrading, met een
inbouwdoos voor telefoon en centrale antennesysteem in de woonruimten. De aansluitkosten voor CAI en telefoon komen geheel

4.

Sanitair

Al het sanitair wordt geleverd van een goede kwaliteit volgens
onderstaande beschrijving, in de kleur wit en aangesloten op de
riolering en waterleiding. Door de aannemer zal deze bemonsterd

Sanitaire toestellen en attributen
Sanitair wordt standaard geleverd. In de toiletruimte(n) een vrij
hangend toilet met inbouwreservoir, compleet met kunststof zitting en deksel en een fontein compleet met koudwaterkraan en
sifon. In de badruimte(n) en/of doucheruimte (volgens tekening):
Complete wastafel met sifon, spiegel, planchet en kraan. Douche
met afvoergoot/putje, thermostaatkraan, glijstang en slang met
douchekop. Overige sanitaire voorzieningen: Kraan t.b.v. wasmachine en afvoer wasmachine.
Ruimte wasmachine/droger
De berging is voorzien met ruimte voor opstelplaats was/droogmachine. In deze ruimte is ook de cv-ketel voorzien. Deze ruimte
wordt schilderklaar opgeleverd.

5.

Kozijnen

Voor de uitvoering van de kozijnen, zie de gedetailleerde technische beschrijving. De 14 woningen in het middenschip en de 2
priesterkoorlofts krijgen openslaande stalen/aluminium puien zodat in de zomer de woning tot een semi buitenruimte kan worden
opengezet. De kozijnen in de sacristiewoning worden volgens de
authentiek uitvoering/detaillering gerenoveerd c.q. vervangen.
Beglazing
Alle beglazing in de glasopeningen voor de buitenkozijnen wordt
uitgevoerd in HR++.
Schilderwerk
Alle, niet anders omschreven, in het zicht blijvende houten onder-
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delen aan de buitenzijde en de in het zicht blijvende houten onderdelen aan de binnenzijde van de woningen, zullen schilderklaar
worden gezet en de algemene ruimten zullen worden geschilderd.

6.

Vloer-, wand- en plafondafwerkingen

De afwerkingen zijn zo afgewerkt dat de wanden behang klaar zijn,
niet geschilderd.
Afwerking nieuwe tussenwanden (indien net betegeld), gipswanden.
Nieuwe wanden van de woningen worden vlak afgewerkt, m.u.v.
de wanden in de meterkast(en). Standaard worden de woningen
behang klaar opgeleverd: de wanden zijn geschikt om te behangen,
niet om te schilderen. Vensterbanken in 18 mm watervast MDF.
Afwerking bestaande wanden en gewelvenplafonds
In de woningen waar dit van toepassing is blijven de metselstructuren in de huidige karakteristieke en hoge voegkwaliteit intact.

gels. De achterwand van de toiletruimte(n) worden tot circa 120
cm boven vloerafwerking voorzien van wandtegels en in de badruimte(n) worden ter plekke van de douche, de wandtegels verdieping hoog tot ca. 2400 mm. De vloertegels, kleur grijs hebben een
formaat van 40 x 40. De wanden worden in een formaat van 20 x
40 in wit betegeld. Er is standaard tegelwerk voorzien met een verrekenprijs voor upgrading. Wanden deels betegeld tot aan plafond,
deels stukwerk, d.w.z. wanden die niet nat worden bevatten geen
tegelwerk.

7.

Afwerking interieur

Het interieur van de woningen bestaat deels uit bovengenoemde
bouwkundige afwerkingen en deels van optionele bouw/interieur
elementen. Alle woningen worden netjes afgetimmerd (aftimmerlatten etc.), waar dit in de bouwkundige detaillering is voorzien.
Houten delen worden gegrond, deuren en kozijnen afgelakt. Er zijn
geen plinten voorzien omdat deels wanden in het zicht gehandhaafd blijven.

Nieuwe plafonds
De woning scheidende vloeren worden in het werk gestort. In de
nog nader te specificeren bouwmethodiek van deze vloeren, zal
aandacht gegeven worden aan de bekisting aan de onderzijde
zodat er aan de onderzijde een authentiek betonplafond ontstaat. De plafonds worden in het werk gestort (ingeschaald) en krijgen derhalve een naturel beton in het zicht geheel passend bij
de loftopzet. Indien tijdig wordt aangegeven waar elektra aansluitingen en of inbouwspots wenselijk zijn, kunnen deze volgens
de optielijst in overleg met de aannemer in de bekisting worden
meegenomen. In de stallingsgarage met containerruimte en fietsenstalling is dit niet van toepassing en zal leidingwerk in opbouw
worden aangebracht. De entree, traphal en gangen zullen voorzien
worden van een systeemplafond.

Deuren
De binnen kozijnen in de algemene ruimten en die ter plaatse van
de toegangsdeuren van de woningen zijn van hardhout. Alle overige binnen kozijnen worden uitgevoerd in houten kozijnen. De toegangsdeuren van de woningen worden uitgevoerd als een vlakke
massieve deur. De binnendeuren worden uitgevoerd als stompe
deuren, fabrieksmatig afgelakt. De aannemer zal een sleutelplan
maken.

De inpandige vloeren in de woningen zijn opgebouwd met een
balklaag, waaronder plafonds worden aangebracht met gipsplaten. Stucwerk is optioneel voorzien via de optielijst.

Zonwering
Er zijn geen buitenzonweringen gelet op het handhaven van de originele montants. Zonwering kan optioneel worden voorzien vanuit
de binnenzijde van de woningen.

Vloeren
De betonvloeren zijn voorzien van een cementdekvloer m.u.v. de
meterkast(en) en daar waar vloertegels worden aangebracht. De
houtenvloeren worden afgewerkt met een underlayment of fermacellplaat. De vloer in de stallingsgarage, containerruimte en fietsenstalling wordt afgevlinderd opgeleverd.
Tegelwerk
De badruimte(n) en toiletruimte(n) worden voorzien van vloerte-

Trappen en vides
De trappen in de woningen zijn van vurenhout in een open uitvoering. De trappen en vides worden voorzien van de nodige traphekken en leuningen. Trappen, leuningen en hekwerken zijn niet geschilderd, wel gegrond.

8.

Afwerking exterieur

De kleurstelling van de kerk blijft zoveel mogelijk conform de originele kleuren zowel aan de buitenzijde als de in zicht blijvende
delen. Het exterieur van de kerk bestaat deels uit bovengenoemde
bouwkundige afwerkingen.
Kap en dak opbouwen
De dakbedekking van de kap wordt gerenoveerd. De leibedekking

wordt waar nodig vervangen door nieuwe, vooraf bemonsterde
leien. De aanwezige dakkapellen worden indien nodig hersteld.
De kap wordt voorzien van nieuwe ladderhaken voor toekomstig
onderhoud. De vieringtoren wordt waar nodig hersteld en geschilderd. Na herstel zal al het in het zicht zijnde houtwerk worden geschilderd volgens kleuropgave van de architect.
Goten, afvoeren en zinkwerk
Het zinkwerk en loodaansluitingen (goten, afvoeren, spuwers, kilkepers, aansluitingen) worden daar waar nodig vervangen. Timmerwerk wordt daar waar nodig hersteld. Na herstel zal al het zicht
zijnde houtwerk worden geschilderd volgens kleuropgave van de
architect.
Buitengevels
Het metsel-, en voegwerk van de buitengevels is in goede staat.
Na inspectie en opname zal voegwerk en roosters etc. daar waar
nodig worden hersteld.

9.

Opties (1) mogelijkheden indeling

Per woning zijn individuele wensen in overleg met de aannemer
in te passen. Hiervoor geldt dat voorgestelde herindelingen vergunningsvrije aanpassingen dienen te zijn. Desgewenst kan onze
architect uw wensen beoordelen en verwerken in een realistische
en technisch correct uit te voeren plan en kan de uitvoering worden voorzien volgens prijsopgave van de aannemer. Omdat alle
woningen met een afbouwgarantie worden gerealiseerd zal een ingrijpende wijziging ook moeten voldoen aan de door het garantie-instituut (Bouwgarant of gelijkwaardig) gestelde uitvoeringseisen.
Lofts
In de 8 triplexwoningen en de 2 priesterkoor-lofts zijn vides voorzien. Deze woningen zijn vorm gegeven in ons loft principe waarbij we de ruimte optimaal tot zijn recht laten komen en veel vrije
vloeren hebben gesitueerd, Verschillende open ruimtes zijn ook
afsluitbaar te maken.
Locatie bad
In beperkte mate is de locatie van het bad aan te passen, mits dit
strookt met aansluiting op de hoofdafvoer en wateraanvoer.
Locatie keuken
In de 8 triplex lofts is op entree niveau een slaapkamer met badkamer gesitueerd. Deze kamer kan desgewenste vervallen en worden
vervangen door een grote keuken c.q. vrije ruimte. In de optielijst is
de werkwijze hiervoor aangegeven.
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10.
laties

Opties (2) upgrading bouwkundig en instal-

De woningen zijn in samenwerking tussen architect en aannemer
uitgedetailleerd en voorzien van de beschreven standaard details.
Op deze wijze is een optimale prijs/kwaliteit verhouding gevonden.
Opties bouwkundig
Op deze standaard details is een upgrading naar uw eigen keuze
te maken. De kosten hiervan zijn op een separate optielijst opgenomen en voor maatwerk worden offertes door de aannemer gemaakt.
Opties installaties
Op een aantal standaardvoorziening zijn tegen standaardprijzen
upgrades te bestellen. Voor uitgebreidere persoonlijke keuzes voor
installaties en bouwkundige voorzieningen zijn voorstellen met offertes aan te vragen bij de aannemer.

11.

Gemeenschappelijke delen

De begane grond van het middenschip is geheel voor gemeenschappelijke ruimtes zijnde de entree, traphal en stallingsgarage
met daarin de vluchttrap met lift, de fietsenstalling en containerruimte.
Entree
De centrale hal op de begane grond, de traphal en de verdiepingsgangen worden voorzien van vloer, wand en plafondafwerking.
De ruimtes worden verlicht. In de entree is een postkast met bel/
videosysteem voorzien. De centrale hal geeft toegang tot de parkeergarage waar een lift is gesitueerd en een 2e (vlucht)trappenhuis.
Dit trappenhuis is casco afgewerkt. Er is in de centrale ruimtes
geen verwarming voorzien, wel elektrische aansluitpunten.
Parkeerruimte met algemene ruimten
Op de begane grond in het middenschip is de parkeervoorziening
met centraal het vlucht (2e) trappenhuis en lift. In deze ruimte zijn
2 afgesloten ruimtes voor fietsenstalling en vuilcontainers. In de
containerruimte wordt een uitstortgootsteen met wateraansluiting
aangebracht. De parkeerruimte wordt ontsloten aan de Klokstraat
middels een lichte hellingbaan. De toegang van de parkeergarage
wordt voorzien van een sectionaal deur met inloopdeur en ventilatievoorziening (roosters). De ruimtes van de fietsenstalling worden
afsluitbaar in hout aangebracht idem met ventilatievoorziening (roosters). De vloer van de parking, fietsenstalling en containerruimte
worden in beton uitgevoerd en afgevlinderd afgewerkt. De onderkant van de constructieve 1e verdiepingsvloer blijft in het zicht met
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leidingwerk in opbouw gemonteerd. Ook de 2 priesterkoor-lofts en
de sacristie kunnen beschikken over de fietsenstalling en containerruimte.
Dak
Het dak van de kerk met de originele kapconstructie blijft gehandhaafd. Deze ruimte heeft geen functie en is toegankelijk via een
erfdienstbaarheid vanuit de toren en is alleen toegankelijk voor
inspectie en onderhoud. De bovenkant van de gewelven worden
vanuit de bovenzijde extra geïsoleerd. Er komt een afscheiding tussen het gedeelte boven de kapel en de woningen in open of deels
dichte (gipsplaten) uitvoering. De huidige loopplanken worden
gerenoveerd en zodanig gemaakt dat er veilig onderhoud aan dak
en dakkapellen kan worden uitgevoerd. De ruimte zal functioneel
worden verlicht.
Brandveiligheid
De brandveiligheid wordt in ontwerp en uitvoering, opgevolgd volgens het vigerende bouwbesluit.
Buitenverlichting
De parkeergarage, fietsenstalling, containerruimte en entree krijgen een buitenverlichting met bewegingsschakelaar. Voor de 2
priesterkoor-lofts en de sacristie woningen wordt een aansluitpunt
voor buitenverlichting voorzien.
Buiten terrein
Zie separate situatietekening in deze brochure (p. 48).
De 2 priesterkoor-lofts en de sacristiewoning krijgen een buitenterras volgens tekening. Optioneel kunnen deze 3 woningen een
eigen buitenparking kopen. Het voorterrein van deze 3 woningen
wordt bestraat.
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Projectontwikkeling
LIVINGFIRST

REAL ESTATE GROUP

Living First Real Estate Group
Ringbaan West 304
5025 VB Tilburg
www.livingfirst.nl

Makelaar
ZwinRegio Vastgoedmakelaars
Beestenmarkt 4
4524 EA Sluis
www.zwinregio.com
0031 117 420 688

Architect
Architectenburo Frans van Roy
Bosscheweg 40
5056 KC Berkel Enschot
www.architectenburofransvanroy.nl

Aannemer
Leenhouts’ Aannemings-Bedrijf B.V.
Neringweg 11
4501 PB Oostburg
www.leenhoutsoostburg.nl

Disclaimer (versie 18 mei 2020)
De artist impressions en tekeningen geven een zo getrouw mogelijk beeld van het bouwplan, maar zijn geen exacte weergave van het
product. Deze brochure is geen deel van de koop-aannemingsovereenkomst, derhalve kunnen aan de inhoud van de brochure geen rechten
worden ontleend.

