DE NIEUWE HAARLEMSE SCHOOL

Wonen in een markant, monumentaal schoolgebouw aan de Rijksstraatweg 372-374 in Haarlem.
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Gelegen in Haarlem-Noord, vindt u dit markante en monumentale
oude schoolgebouw, liggend aan de Rijksstraatweg 372-374.
Het betreft het vernieuwbouw project ‘De Nieuwe Haarlemse School’
waarbij een karakteristiek schoolgebouw wordt getransformeerd tot
tien stijlvolle en comfortabele woningen. De bouw is gestart, indicatie
oplevering najaar 2020. Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging.
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LOCATIE
Haarlem ligt centraal tussen Amsterdam, Schiphol en
het strand van Bloemendaal en Zandvoort. Geen wonder
dat dit een van de meest populaire plaatsen en leefgebieden van Nederland is. Bos en duinen op fietsafstand,
de gezelligheid van de oude binnenstad, en met de trein
binnen een kwartier in hartje Amsterdam, en ook zo op
Schiphol.
Gelegen in Haarlem-Noord, vind je dit markante en échte
oude schoolgebouw, liggend aan de Rijksstraatweg,
grenzend aan het Vondelkwartier, op de hoek met de
Sint Bavostraat. In Noord is tegenwoordig veel te
beleven: een dynamisch gebied waar veel mensen
naartoe trekken. De buurt is gewilden populair bij jonge
gezinnen. Je kan kiezen voor de levendigheid van het
winkelcentrum Marsmanplein (op loopafstand), maar
je kan je ook terug trekken in de geborgenheid van
De Nieuwe Haarlemse School.
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WONEN IN EEN GYMZAAL
OF EEN KLASLOKAAL
De meeste woningen hebben
een tuin of een groot dakterras
én hebben standaard 1, 2, 3 of
4 slaapkamers. De woningen
zijn zowel geschikt voor jonge
gezinnen, starters - alleenstaand
of samenwonend - als voor
mensen zonder inwonende
kinderen die op zoek zijn naar
comfort en gemak.
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PARKEREN
Er zijn 15 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar
aan de achterzijde van het gebouw. Er is één parkeerplaats voor elk bouwnummer, waarbij de woningen met
nummer 1 en met nummer 8 elk twee parkeerplekken
met een hefsysteem (boven elkaar parkeren) toebedeeld
krijgen. Er zijn drie extra plekken los te koop, voor de
bewoners van het project.
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AFWERKING
De woningen worden standaard
opgeleverd inclusief sanitair, maar
exclusief keuken.
Uiteraard kan de woning geheel
naar eigen wens (indien technisch
haalbaar) worden afgewerkt door
het tegelwerk en luxe sanitair in je
eigen smaak uit te laten voeren.
(Zie de Technische Omschrijving
voor de gebruikte materialen en
details op pagina 42 t/m 46.)
Ook kan jouw woning casco worden
opgeleverd, dus zonder sanitair en
tegelwerk.

7

HISTORIE SCHOOLGEBOUW
De 10 eengezinswoningen worden gerealiseerd in een bestaand
schoolgebouw. Het gebouw is een gemeentelijk monument van
de Gemeente Haarlem.
Het pand is gesticht in 1885
en 1903. In (waarschijnlijk) 1911
uitgebreid met een gymzaal,
gelegen tegen de achtergevel.
In 1920 wordt de school tijdelijk
gesloten, en wordt een tijd
gebruikt als opvang voor daklozen, vanwege de toenmalige
woningnood.
In 1926 wordt het gebouw weer
als school gebruikt, opgeknapt
en uitgebreid aan de linker
achterzijde met een lokaal en
aan de rechter achterzijde een
verwarmingskelder/opslagruimte. De situatie van 1926 is
gelijk aan de huidige situatie.
Het gebouw werd uitgevoerd
in een historiserende stijl, met
een tamelijk rijk gelede en fraaie
ingangspartij en hoge vensters
in de klaslokalen. De voorgevel
is symmetrisch ingedeeld, zowel
links als rechts van de ingang
zijn er drie klaslokalen gemaakt.
In de linker zijgevel is nog een

natuurstenen plaat aanwezig
die de oprichting in 1885
vermeldt. Daarnaast heeft het
gebouw een gang gelegen
achter de lokalen aan de
achtergevel. Het gebouw is
voorzien van een historisch
interieur met diverse authentieke
elementen zoals fraaie betegelde
lambriseringen en vloeren in
de gang.
Genoemde historische waardevolle gevels, de gangenstructuur,
de oorspronkelijk indeling met
klaslokalen en het historisch
waardevolle interieur zijn
bewaard gebleven in de
transformatie van het gebouw
van school naar woningen.
Het gehele gebouw wordt in
nieuwstaat gerenoveerd.
Ter plaatse van de oorspronkelijke speelpleinen aan de
achterzijde worden een buiteninrichting met privé-tuintjes en
parkeerplaatsen gerealiseerd.
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GARANTIE
De woningen worden gebouwd onder Bouwgarant.
Dit is een keurmerk waaraan bouwbedrijven alleen
kunnen voldoen als ze uitgebreide ervaring hebben
en een forse screening hebben ondergaan.
Het geeft de koper de garantie dat de bouw ook
daadwerkelijk wordt afgebouwd bij een eventueel
faillissement van de bouwondernemer, dit op
kosten van Bouwgarant.
De woningen moeten voldoen aan zéér strenge
kwaliteitseisen. Met andere woorden, veel zekerheid
voor de koper dat er goed en ook daadwerkelijk
gebouwd gaat worden.

RESTAURATIE IN NIEUWSTAAT
De ontwikkelaar, DMV Vastgoed, heeft ruime
ervaring in de ontwikkeling en transformatie van
oude gebouwen tot woningen. Kwaliteit en oog
voor detail, en met behoud van karakter zijn erg
belangrijk. In samenwerking met de architect, de
aannemer en de ontwikkelaar zal er een fantastisch
woongebouw ontstaan.
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PLATTEGROND OVERZICHT WONINGEN
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BOUWNUMMER 1 - VOOR- EN ACHTERGEVEL

Woning 1

Voorgevel

Woning 1

Achtergevel

Herontwikkeling O.L. School A.
project:
projectnummer: 1739
Woning 1
onderwerp:

1 : 100
schaal:
26-06-2019
datum:
gewijzigd:
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BOUWNUMMER 1 - OUD KLASLOKAAL - 136 m²
Begane grond
Woonkamer met vide en entresol, 2 slaapkamers
en ruim dakterras (31 m²), fietsenberging en
mogelijkheid tot kopen van 2 parkeerplaatsen.
1

1
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BOUWNUMMER 1 - OUD KLASLOKAAL - 136 m²
Entresol
Woonkamer met vide en entresol, 2 slaapkamers
en ruim dakterras (31 m²), fietsenberging en
mogelijkheid tot kopen van 2 parkeerplaatsen.
1

1
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BOUWNUMMER 1 - OUD KLASLOKAAL - 136 m²
Zolder
Woonkamer met vide en entresol, 2 slaapkamers
en ruim dakterras (31 m²), fietsenberging en
mogelijkheid tot kopen van 2 parkeerplaatsen.
1

1
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BOUWNUMMER 2 - VOOR- EN ACHTERGEVEL

Woning 2

Voorgevel

Woning 2

Achtergevel

Herontwikkeling O.L. School A.
project:
projectnummer: 1739
Woning 2
onderwerp:

1 : 100
schaal:
26-06-2019
datum:
gewijzigd:
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BOUWNUMMER 2 - OUD KLASLOKAAL - 143 m²
Begane grond
Woonkamer met vide en entresol, 2 slaapkamers
en tuintje (18 m2), fietsenberging en mogelijkheid
tot kopen van 1 parkeerplaats.

2
2
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BOUWNUMMER 2 - OUD KLASLOKAAL - 143 m²
Entresol
Woonkamer met vide en entresol, 2 slaapkamers
en tuintje (18 m2), fietsenberging en mogelijkheid
tot kopen van 1 parkeerplaats.

2
2
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BOUWNUMMER 2 - OUD KLASLOKAAL - 143 m²
Zolder
Woonkamer met vide en entresol, 2 slaapkamers
en tuintje (18 m2), fietsenberging en mogelijkheid
tot kopen van 1 parkeerplaats.

2
2

19

BOUWNUMMER 3 - VOOR- EN ACHTERGEVEL

Woning 3

Voorgevel

Woning 3

Achtergevel
Herontwikkeling O.L. School A.
project:
projectnummer: 1739
Woning 3
onderwerp:

1 : 100
schaal:
26-06-2019
datum:
gewijzigd:
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BOUWNUMMER 3 - OUD KLASLOKAAL - 114 m²
Begane grond
Woonkamer met vide en entresol, 2 slaapkamers
en tuintje (15 m2), berging en mogelijkheid tot
kopen van 1 parkeerplaats.

3
3

3
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BOUWNUMMER 3 - OUD KLASLOKAAL - 114 m²
Entresol
Woonkamer met vide en entresol, 2 slaapkamers
en tuintje (15 m2), berging en mogelijkheid tot
kopen van 1 parkeerplaats.

3
3

3
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BOUWNUMMER 3 - OUD KLASLOKAAL - 114 m²
Zolder
Woonkamer met vide en entresol, 2 slaapkamers
en tuintje (15 m2), berging en mogelijkheid tot
kopen van 1 parkeerplaats.

3
3

3
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BOUWNUMMER 4 - VOOR- EN ACHTERGEVEL

Woning 4

Voorgevel

Woning 4

Achtergevel

Herontwikkeling O.L. School A.
project:
projectnummer: 1739
Woning 4
onderwerp:

1 : 100
schaal:
26-06-2019
datum:
gewijzigd:
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BOUWNUMMER 4 - OUD KLASLOKAAL - 137 m²
Begane grond
Woonkamer met vide en entresol, 3 slaapkamers
en tuintje (11,5 m2), berging en mogelijkheid tot
kopen van 1 parkeerplaats.

4
4

4
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BOUWNUMMER 4 - OUD KLASLOKAAL - 137 m²
Entresol
Woonkamer met vide en entresol, 3 slaapkamers
en tuintje (11,5 m2), berging en mogelijkheid tot
kopen van 1 parkeerplaats.

4
4

4
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BOUWNUMMER 4 - OUD KLASLOKAAL - 137 m²
Zolder
Woonkamer met vide en entresol, 3 slaapkamers
en tuintje (11,5 m2), berging en mogelijkheid tot
kopen van 1 parkeerplaats.

4
4

4

27

BOUWNUMMER 5 - VOOR- EN ACHTERGEVEL

Woning 5

Voorgevel

Woning 5

Achtergevel

Herontwikkeling O.L. School A.
project:
projectnummer: 1739
Woning 5
onderwerp:

1 : 100
schaal:
26-06-2019
datum:
gewijzigd:
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BOUWNUMMER 5 - OUD KLASLOKAAL - 126 m²
Begane grond
Woonkamer met vide en entresol, 1 slaapkamer
tuin (16,9 m2), fietsenberging en mogelijkheid tot
kopen van 1 parkeerplaats.

5
5
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BOUWNUMMER 5 - OUD KLASLOKAAL - 126 m²
Entresol
Woonkamer met vide en entresol, 1 slaapkamer
tuin (16,9 m2), fietsenberging en mogelijkheid tot
kopen van 1 parkeerplaats.

5
5
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BOUWNUMMER 5 - OUD KLASLOKAAL - 126 m²
Zolder
Woonkamer met vide en entresol, 1 slaapkamer
tuin (16,9 m2), fietsenberging en mogelijkheid tot
kopen van 1 parkeerplaats.

5
5
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BOUWNUMMER 6 - VOOR- EN ACHTERGEVEL

Woning 6

Voorgevel

Woning 6

Achtergevel

Herontwikkeling O.L. School A.
project:
projectnummer: 1739
Woning 6
onderwerp:

1 : 100
schaal:
26-06-2019
datum:
gewijzigd:

32

BOUWNUMMER 6 - OUD KLASLOKAAL - 118 m²
Begane grond
Woonkamer met vide en entresol, 1 slaapkamer,
ruim dakterras(25,5 m2), fietsenberging en
mogelijkheid tot kopen van 1 parkeerplaats.
6

6
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BOUWNUMMER 6 - OUD KLASLOKAAL - 118 m²
Entresol
Woonkamer met vide en entresol, 1 slaapkamer,
ruim dakterras(25,5 m2), fietsenberging en
mogelijkheid tot kopen van 1 parkeerplaats.
6

6
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BOUWNUMMER 6 - OUD KLASLOKAAL - 118 m²
Zolder
Woonkamer met vide en entresol, 1 slaapkamer,
ruim dakterras(25,5 m2), fietsenberging en
mogelijkheid tot kopen van 1 parkeerplaats.
6

6
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BOUWNUMMER 6 - OUD KLASLOKAAL - 118 m²
Dakterras
Woonkamer met vide en entresol, 1 slaapkamer,
ruim dakterras(25,5 m2), fietsenberging en
mogelijkheid tot kopen van 1 parkeerplaats.
6

6
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BOUWNUMMER 8 - LINKER- EN RECHTERZIJGEVEL

Dakterras

Woning 8

Belendende woning

Linker Zijgevel

Dakterras

Woning 8

Belendende woning

Rechter Zijgevel

Herontwikkeling O.L. School A.
project:
projectnummer: 1739
Woning 8
onderwerp:

1 : 100
schaal:
26-06-2019
datum:
gewijzigd:

37

BOUWNUMMER 8 - OUDE GYMZAAL - 137 m²
Begane grond
Woonkamer, 4 slaapkamers, tuintje en ruim
dakterras (31,2 m²), berging en mogelijkheid
tot kopen van 2 parkeerplaatsen.

8 8
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BOUWNUMMER 8 - OUDE GYMZAAL - 137 m²
Eerste verdieping
Woonkamer, 4 slaapkamers, tuintje en ruim
dakterras (31,2 m²), berging en mogelijkheid
tot kopen van 2 parkeerplaatsen.

8 8
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BOUWNUMMER 8 - OUDE GYMZAAL - 137 m²
Dakterras
Woonkamer, 4 slaapkamers, tuintje en ruim
dakterras (31,2 m²), berging en mogelijkheid tot
kopen van 2 parkeerplaatsen.

8 8
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
10 eengezinswoningen gelegen aan de
Rijkstraatweg 374 te Haarlem
1. Algemene omschrijving en voorschriften.
De 10 eengezinswoningen worden gerealiseerd
in een bestaand schoolgebouw. Het gebouw is
een gemeentelijk monument van de Gemeente
Haarlem, is gesticht in 1885 en 1903.
In (waarschijnlijk) 1911 uitgebreid met een gymzaal gelegen tegen de achtergevel. In 1926 is er
aan de achterzijde een lokaal en een verwarmingskelder/ opslagruimte aangebouwd. Het
gebouw werd uitgevoerd in een historiserende
stijl, met een tamelijk rijk gelede ingangspartij en
hoge vensters. Daarnaast heeft het gebouw een
historisch interieur met een corridorsysteem en
diverse authentieke elementen. Genoemde historisch waardevolle gevels en interieur zijn grotendeels bewaard gebleven in de transformatie van
het gebouw van school naar woningen. Het gehele gebouw wordt in nieuwstaat gerenoveerd.
Voor zover in deze technische omschrijving niet
anders wordt bepaald, zijn op het werk van toepassing als ware het letterlijk in deze technische
omschrijving opgenomen:
- De kwaliteitseisen die voortvloeien uit de
wettelijke regels die golden ten tijde van de
oorspronkelijke bouw (het zogenaamde
‘rechtens verkregen niveau’.)

- Het Bouwbesluit 2012.
- De bepalingen van de garantie gevende
instelling Bouwgarant.
- De voorschriften van de nutsbedrijven.
- De verordeningen en bepalingen vermeld in de
omgevingsvergunning, kapvergunning en
huisnummerbesluit van de gemeente Haarlem.
- De voorschriften en bepalingen van het
Gemeentelijk bureau voor de Monumentenzorg
Haarlem.
Op de oorspronkelijke speelpleinen aan de
achterzijde worden parkeerplaatsen en een
buiteninrichting gerealiseerd conform tekening.
De installaties worden conform de geldende
normen en voorschriften van de nutsbedrijven
bedrijf gereed opgeleverd. Het verbruik komt
vanaf het moment van de sleuteloverdracht voor
rekening van de koper(s). Er wordt uitgegaan
van een individuele meteropstelling per woning
betreft gas en electra. Wellicht geldt dit ook
voor water. De aanleg en aansluitkosten ten
behoeve van gas, elektra en water zijn in de
koop-/aanneemsom begrepen. Aansluitkosten
t.b.v. telefoon en/of kabeltelevisie komen voor
rekening van de kopers.
Zaken als gestippelde indelingen en meubilair
e.d. behoren niet tot het geleverde. Speciale
kopers- wensen (afwijkend van de contract-

stukken) kunnen worden overlegd met de
aannemer. Op het gebied van tegelwerk, sanitair
en installaties wordt dan verwezen naar de
desbetreffende showrooms.
Er wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht, waar alle bewoners van de 10 woningen
lid van worden. In de splitsingsacte worden
zaken geregeld zoals onder andere: gemeenschappelijk eigendom van het achter terrein,
gemeenschappelijke bouwmuren, de kleuren van
de buitengevel, de diverse overbouwsituaties,
de eigendommen van de 3 centrale hallen, de
dakterrassen etc.
2. Garantie
De woningen worden gebouwd onder de
bepalingen van de Bouwgarant garantie- en
waarborgregeling, transformatie.
3. Wijzigingen
Deze technische omschrijving is ruim voor de
verkoop en bouw van de woningen samengesteld. Derhalve kunnen er in de definitieve
technische omschrijving, welke u ontvangt bij
het tekenen van het contract, kleine afwijkingen voorkomen, die geen afbreuk doen aan de
kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de bouwcontracttekeningen t.o.v. de tekeningen in deze brochure.
De artist impressions zijn eveneens ruim voor de
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start verkoop en bouw gemaakt, zijn zoveel
mogelijk waarheidsgetrouw opgesteld en zijn
bedoeld om de kopers een inzicht te geven in
het beeld van het project. Genoemde impressions maken echter geen deel uit van de contractstukken die bestaan uit de technische omschrijving en de tekeningen.
Indien er verschillen zijn tussen de tekst en de
tekeningen, prevaleert de geschreven tekst van
de technische omschrijving.
4. Situering en terrein
Voor de situatie van het gebouw, en het parkeerterrein: zie situatietekening. De situering van de
woningen vindt u op de overzichtstekeningen.
De woningen zijn gelegen aan de Rijksstraatweg 374 te Haarlem. Aan de achterzijde van het
gebouw is het parkeerterrein aanwezig. Hier
worden 15 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd
t.b.v. de nieuw te realiseren huizen. De parkeerplaatsen worden gemaakt van betonklinkers, en
betonnen opsluitbanden. Een tweetal parkeerplaatsen worden gerealiseerd m.b.v. een elektrisch hefsysteem. Er wordt een vereniging van
eigenaren opgericht, waardoor het onderhoud
van gebouw en achter terrein gewaarborgd blijft.
De parkeerplaatsen worden allereerst te koop
aangeboden aan toekomstige bewoners van
het gebouw. Op loopafstand is een groot nieuw
winkelcentrum aanwezig.
5. Peil, maatvoering
Als Peil wordt aangehouden bovenkant afwerkvloer van de woningen

6. Funderingen en Begane grondvloeren
Onder het gebouw is een bestaande uitgemetselde fundering op staal (op zand) aangebracht.
De begane grondvloer bestaat :
- Deels of geheel uit bestaande houten balken
halverwege versterkt met gemetselde poeren
op zand gefundeerd. (alle woningen). Onder de
vloer wordt een isolerend pakket aangebracht.
De vloer wordt afgewerkt met een houten
vloerplaat.
- Deels uit een bestaande betonvloer gestort
op zand voorzien van het oorspronkelijke
tegelwerk.

waar tegelvloeren worden toegepast.
De schuine kappen bestaan uit bestaande
houten spanten en gordingen, en worden versterkt met diverse nieuwe houten spanten en
gordingen, en een nieuwe houtskeletbouw wand.
De platte daken worden voorzien van nieuwe
isolatie en dakbedekking.
Dakterrassen: woningen 1, 6, 8 en 9 krijgen een
dakterras van gegroefde vlonderdelen en een
balustrade. Dakterrassen van woningen 6, 8 en 9
zijn bereikbaar via een dakluik in het platte dak.

Genoemde onderdelen worden technisch geïnspecteerd en zo nodig vervangen.
- Nieuwe geïsoleerde betonvloer t.b.v. woning 10.
Ter plaatse van genoemde betonvloer worden
de wanden geïmpregneerd tegen optrekkend
vocht.

De schuine daken zijn voorzien van bestaande
gebakken pannen, die daar waar noodzakelijk
worden vervangen door nieuwe gebakken
pannen. De daken worden voorzien van
dakkapellen en dakramen volgens tekening.
Woningnummers 1 t/m 6 worden voorzien van
een z.g. ‘cabrio balkonvenster’ (bij geopende
stand worden hiermee balkons geformeerd, zie
ook de verkooptekeningen)

7. Verdieping vloeren, dakvloeren en schuine
kappen.
De entresolvloeren (woningen 1 t/m 6) en de
verdieping vloeren (woningen 8 en 9) worden
nieuw gemaakt d.m.v. houten balklagen en stalen
ondersteuningen volgens opgaaf constructeur.
De zoldervloeren (woningen 1 t/m 6) en dakvloeren (woningen 7, 8, 9 en 10) bestaan uit bestaande houten balklagen die worden versterkt met
diverse houten en stalen balken volgens opgaaf
constructeur. Op de houten vloeren wordt een
houten vloerplaat aangebracht behalve daar

8. Buitengevels, dragende bouwmuren.
De gevels en dragende bouwmuren zijn gemaakt
van bestaande gemetselde wanden (deels met
voegwerk) die worden gerenoveerd. De buitengevels en de woning scheidende wanden
worden voorzien van geïsoleerde voorzetwanden t.b.v. warmte- en geluidsisolatie. De
buitenkozijnen zijn bestaand, maar worden deels
gerenoveerd/vervangen. En voorzien van geïsoleerde beglazing of enkel glas gecombineerd
met achterzetramen waardoor een isolerende
werking ontstaat. De grote kozijnen aan de
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Rijksstraatweg worden voorzien van beglazing
met een geluidswerende werking. Ter plaatse
van brandscheidingen wordt er glas toegepast
met een brandwerende werking.
9. Trappen en balustraden
Diverse gemetselde trappen bij de buitendeuren worden deels hersteld en deels nieuw
aangebracht volgens tekening. Er worden
diverse vurenhouten trappen toegepast, overal
voorzien van balustraden daar waar benodigd:
in de woningen 1 t/m 6 tussen de verdiepingen
conform tekening en t.b.v. de toegang naar de
dakterrassen t.b.v. woning 6, 8, en 9. Vlizotrap in
woning 7 t.b.v. bereiken bergruimte. Dakluiken
en trappen t.b.v. de toegang tot de dakterrassen
volgens tekening.
10. Binnen kozijnen
In de grote centrale hal en de 2 toegangshallen
aan de zijkant van het gebouw: diverse
bestaande binnen kozijnen en deuren worden
gerestaureerd en waar nodig vernieuwd. Op de
verdiepingen worden nieuwe houten kozijnen
en deuren geplaatst in de kamer scheidende
wanden.
11. Natuur- en kunststeen
De diverse bestaande natuurstenen onderdorpels, muurafdekkers en deklijsten in de gevels
en worden daar waar nodig gerestaureerd of
vernieuwd. Bestaande vensterbanken in woning
7 en 10 blijven zoveel mogelijk gehandhaafd.
De nieuwe kozijnen in de toilet- en badruimten

worden voorzien van kunststenen onderdorpels.
12. Stukadoorswerk binnen
De wanden en plafonds van de centrale
ingangen worden voorzien van stucwerk
conform het bestaande monumentale werk.
De wanden binnen in de woningen worden
behang- geschikt afgewerkt. De plafonds en
de wanddelen boven de getegelde wanddelen
in de woningen worden voorzien van spuitpleisterwerk, kleur wit.
13. Tegelwerken
De bestaande tegelvloeren in de 3 centrale
toegangen blijven gehandhaafd en worden daar
waar nodig gerestaureerd. Dit geldt evenzo voor
de tegelvloeren op de begane grond in de woningen conform tekening.
De vloeren in het toilet en de badkamer worden
voorzien van vloertegels 15 x 15 cm, kleur mat
grijs volgens getoond monster Met voegen kleur
grijs. De tegelvloeren worden gelegd op een
zwaluwplaat betonvloer, die aangebracht wordt
op de houten vloeren. Als wandtegels worden
toegepast: afmeting 15 x 15 cm, kleur wit, kleur
voegwerk: wit. Volgens getoond monster. De
wandtegels worden in het toilet aangebracht
tot een hoogte van 120 cm. De wandtegels in de
badkamer worden aangebracht tot een hoogte
van 180 cm en ter plaatse van de douchehoek
tot een hoogte van 210 cm.
Uitwendige hoeken in het wandtegelwerk
worden voorzien van een afgeronde kunststof
hoekstrip. Het tegelwerk wordt in tegelverband

aangebracht. Voegen van de vloertegels en
wandtegels zullen verspringend worden
aangebracht.
14. Binnenwanden
Betreft de gemetselde draagwanden zie hoofdstuk 8. De nieuwe woning scheidende wanden
worden gemaakt als dubbele geïsoleerde
‘Metal Stud’ wand (bestaand uit gipsplaat en
isolatie). De nieuwe kamer scheidende wanden
zijn eveneens ‘Metal Stud’ wanden en gemaakt
van gipsplaten, enkele isolatie van minerale wol.
De binnenwanden voldoen qua geluidsisolatie
en brandwerendheid aan de huidige normen en
voorschriften. In de badkamers worden ‘Metal
Stud’ wanden toegepast met een speciale
waterbestendige gipsplaat.
15. Plafonds
In de centrale hal en toegangsportalen wordt
onder het bestaande plafond een nieuw akoestisch plafond aangebracht. In alle woningen
worden er nieuwe gipsplaat plafonds aangebracht, afgewerkt conform hoofdstuk 12.
16. Afbouw timmerwerk en inrichting.
Kozijnaansluitingen, trappen, dakkapellen,
dakramen en dergelijke worden daar waar nodig
afgetimmerd. Er worden vensterbanken aangebracht t.p.v. de gevelkozijnen. Vloerplinten in de
woningen worden standaard niet aangebracht,
en kunnen desgewenst worden geleverd en
aangebracht tegen meerwerk-kosten. In de
meterkasten worden meterborden van hout
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aangebracht voor de bevestiging van de installaties.
Er worden huisnummerbordjes, brievenbussen
en bellentableaus aangebracht ter plaatse van
de buitendeuren van de 3 centrale ingangen. En
huisnummerborden t.p.v. de woningtoegangsdeuren.
17. Schilderwerken
Alle nieuwe en bestaande houtwerken worden
binnen en buiten dekkend afgeschilderd.
De houten binnentrappen, hekwerken en
balustrades worden opgeleverd met een
grondlaag.
18. Keuken
Voor de keukeninrichting is in de koop-aanneemsom geen bedrag opgenomen, de woning
wordt standaard zonder keuken opgeleverd.
De aansluitpunten voor de gebruikstoestellen
worden afgedopt en in een standaard uitvoering
aangebracht, conform tekening. Op verzoek van
kopers kunnen genoemde aansluitpunten, wandcontactdozen etc. ten behoeve van de keukeninrichting worden aangepast, tegen meer werk.
De door de kopers te plaatsen keuken dient na
de oplevering te worden aangebracht.
19. Hemelwaterafvoeren, dakgoten en binnen/
buiten riolering.
Alle hemelwaterafvoeren en goten nieuw
uitvoeren in zink. Stalen onderbuizen als hemelafvoer in het openbaar gebied (ter plaatse van

de voorgevel) blijven gehandhaafd. Alle houten
gootconstructies worden nagekeken, zo nodig
vernieuwd, en voorzien van voldoende afschot
voor waterafvoer. De benodigde buitenriolering
uitvoeren in kunststof en voorzien van de
benodigde putten en hulpstukken, te voorzien
van voldoende afschot en aan te sluiten op
het gemeenteriool e.e.a. volgens voorschriften
van de Gemeente Haarlem. De binnen riolering
wordt geheel nieuw uitgevoerd in PVC, wordt
voorzien van voldoende afschot en beluchtingen
en wordt aangesloten op alle sanitaire voorzieningen, apparaten. Of afgedopt daar waar noodzakelijk (bijvoorbeeld bij de keuken).
20. Waterinstallatie
De woningen worden voorzien van een eigen
watermeter (of: per woning 1 tussenmeter aangesloten op 1 hoofdmeter of: 1 hoofdmeter per
woning) opgenomen in de meterkast. De financiële afrekening van het watergebruik geschiedt
met de VVE, indien er gekozen wordt voor
woning- tussenmeters. Of anders rechtstreeks
met het waterleidingbedrijf. De kosten voor de
wateraansluiting op het Waterleidingnet zijn
opgenomen in de VON prijzen van de woningen.
Het leidingwerk ten behoeve van de woningen
word nieuw aangebracht. De waterleidingen
worden uitgevoerd in koper of kunststof. De navolgende verbruikerspunten worden aangesloten
op het koud- en/of warmwaterleidingnet: toiletten, douches, wastafels, keukens, vaatwassers,
wasmachines en CV ketels.

21. Gasinstallatie
Elke woning wordt voorzien van een gasmeter
aan te sluiten op het openbaar gasnet. De kosten
van de aansluiting zijn opgenomen in de VON
prijs van de woning. De gasleidingen worden
nieuw aangelegd conform de van toepassing
zijnde technische voorschriften en bepalingen
van het plaatselijke nutsbedrijf. Er wordt een
afgedopte gasleiding aangebracht t.b.v. het
kooktoestel in de keuken en een aansluitpunt
t.b.v. de C.V. ketel.
22. Verwarmingsinstallatie
De gehele installatie wordt nieuw aangebracht.
De woningen worden allemaal voorzien van
een HR gasketel die warm water stuurt naar de
radiatoren, en de warmwater tappunten.
De ketel wordt voorzien van de benodigde
rookgas-afvoeren en luchttoevoeren. Er worden
de benodigde radiatoren aangelegd met aan- en
afvoerleidingen.
De installatie is er op berekend dat bij gelijktijdige verwarming van alle binnenruimten , een
buitentemperatuur van -10˚C tenminste de
onderstaande temperaturen worden bereikt:
- Verblijfsruimten (woonkamer, keuken,
slaapkamers) 20˚C
- Verkeersruimten (entree, interne
verkeersruimten) 15˚C
- Badkamer 22˚C
- Toilet: onverwarmd
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23. Sanitair
Sanitair wordt aangebracht conform tekeningen
en getoond monster. Op verzoek kan er tegen
een financiële verrekening aangepast sanitair
worden geplaatst. (via de showroom van de
project installateur)
Indien door derden aangepast sanitair wordt
geleverd en gemonteerd dient dit na de oplevering te gebeuren. De standaard aansluitpunten
voor het sanitair worden dan afgedopt aangebracht volgens tekening.

aannemer. De installatie omvat o.a.: een
groepenkast met aardlekschakelaar inclusief
een aparte groep voor de wasmachine, een
aantal verlichtingsgroepen volgens NEN 1010
en een reservegroep. Voorts: een aardingsinstallatie en een voordeurbel op de entreedeuren in de 3 entreehallen.
De te plaatsen wandcontactdozen en
schakelaars staan aangegeven op tekening.
Voor een eventuele droger wordt een loze
leiding tot in de meterkast aangebracht.

Disclaimer
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van deze brochure
is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en is
bedoeld als sfeerimpressie en om u een indruk van
de woningen en de woonomgeving te geven.
Gezien het feit dat de woningen nog niet
gerealiseerd zijn, zijn de woningen niet conform
de NVM-Meetinstructie ingemeten.
Parkeren
Parkeren in het project ‘De Nieuwe Haarlemse

24. Ventilatie
De woningen worden voorzien van een eigen
afzuigunit aangebracht in de technische ruimte.
In de keuken, nabij het kooktoestel wordt een
3-standenschakelaar aangebracht die de
afzuigunit bedient. De plaats van de afzuigpunten, opgenomen in de plafonds, staan op
de tekeningen aangegeven. In de navolgende
ruimten wordt de lucht mechanisch afgezogen:
keuken/woonkamer, toilet, badkamer en
wasmachineruimte. De benodigde luchttoevoer
geschiedt o.a. via raamopeningen en ventilatieroosters.
25. Elektrotechnische installatie
De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010
en wordt geheel nieuw aangebracht. Elke woning wordt voorzien van een eigen elektrameter.
Aansluitkosten zijn opgenomen in de VON prijs
van de woning. De financiële afrekening voor het
gebruik van stroom geschiedt met de energieleverancier. Meterkastinrichting, schakelmateriaal
e.d. conform bemonstering bij de makelaar/

Electrische installatie t.b.v. algemene
voorzieningen: wordt geheel nieuw aangebracht.
In de grote entreehal wordt een kast gemaakt
voor centrale voorzieningen. .De financiële afrekening gebeurt door de V.V.E.

School’ vindt plaats op eigen terrein. Voor de
woningen 1 en 8 is afname van twee parkeerplaatsen
verplicht (€ 27.500,- V.O.N. voor twee parkeerplaatsen) en voor de overige woningen is afname
van één parkeerplaats verplicht (€ 15.000,- V.O.N.
per parkeerplaats).

Intercominstallatie: elke woning krijgt een nieuwe
intercominstallatie, d.w.z. een spreek-en luister
installatie. Op het toestel zit een drukknop voor
het kunnen openen van de hoofdentreedeuren in
de 3 entreehallen.

Algemeen
- De woningen (appartementsrechten) zijn gelegen
op ‘eigen grond’;
- Vrij Op Naam (V.O.N.) wil zeggen dat in de
koopsom zijn opgenomen: grondkosten, bouw-

Telefoon, Centrale antenne inrichting en
databekabeling: hiertoe worden er diverse
voorzieningen aangebracht volgens tekening.
De aansluitingen van telefoon en CAI dienen
door de bewoners zelf te worden aangevraagd.

kosten, verkoopkosten, notariskosten (behoudens
hypotheekkosten), architect- en constructeurs
honorarium, bouwvergunning- en legeskosten,
aansluitingen water, gas, elektra en riolering, BTW
(thans 21%) en kadastrale inmeting;
- Aansluitkosten ten behoeve van telefoon en/of

Rookmeldingsinstallatie: De woningen worden
voorzien van rookmelders conform de geldende
voorschriften en aangesloten op het lichtnet.

kabeltelevisie komen voor rekening van de kopers.
- De woningen worden geleverd inclusief sanitair
maar exclusief een keuken;
- De genoemde woonoppervlakten in m² zijn netto
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gebruiksoppervlakten (GBO).
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