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De beste
plek in
Alkmaar
WA A R D E O U D E S TA D E N
O V E R S TA D E L K A A R O N T M O E T E N
Het Kwakelhuis, een voormalig kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw, wordt
herontwikkeld tot Dockside. Een nieuwe duurzame woonlocatie met 140 huur- en
koopwoningen op de beste plek van Alkmaar. Je woont hier vlakbij het historische
centrum, aan het water in een groene omgeving.
Met een zeer gevarieerd aanbod koopwoningen is er veel keuze in grootte en indeling.
Kies uit een twee-, drie- of vierkamerappartement of een van de maisonnettes en
penthouses voor nog meer ruimte en uitzicht. Ook vind je in Dockside vier exclusieve
stadsvilla’s, gelegen aan de Hoornsevaart. Waar je voorkeur ook naar uitgaat, alle
woningen zijn hoogwaardig afgewerkt, energiezuinig en gesitueerd rondom een
gezamenlijke groene binnentuin.

Wonen in Dockside is...
• wonen aan het water met de binnenstad om de hoek
• genieten van een prachtig uitzicht op stad en water
• toegang tot een gezamenlijke groene binnentuin
• hoogwaardig afgewerkt, veel kwaliteit zowel in als buiten de woningen
• veel aandacht voor duurzaamheid, zo woon je gasloos en energiezuinig (energielabel A)
• parkeren in de privéparking onder Dockside
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W O N E N I N A L K M A A R P R A C H T S TA D

Wonen in
Alkmaar

Zo je boot in stappen? Snel met de auto naar de Alkmaarse ring?
Zaterdag de gezellige markt op? Door de centrale ligging van Dockside kan het allemaal.

Brug tussen binnenstad en Overstad
De knusse straatjes van de historische binnenstad van Alkmaar en het moderne, industriële Overstad
komen samen op de locatie van Dockside. Hier heb je vrij uitzicht over het Noordhollandsch Kanaal
en zijn de Waagtoren en de top van de Grote Kerk nooit ver weg. Gezellige restaurantjes en een dagje
winkelen: allemaal op een steenworp afstand. Ondertussen geniet je van het doorgaande water, de groene
stadsparken en de nieuwe ontwikkelingen in de wijk.
Gunstige ligging
Niet alleen de binnenstad van Alkmaar ligt op wandelafstand, ook steden als Haarlem en Amsterdam
zijn binnen een half uur bereisbaar met auto en openbaar vervoer. Lekker naar het strand of een
duinwandeling maken? Kan. Je bent met de fiets (of per bus of auto) zo in Bergen, Egmond, Schoorl
of Castricum. En ook het water in en rond Alkmaar biedt zoveel moois: verken de binnenstad,
de Broekerveiling, de Rijp of het Alkmaardermeer.
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Gezellig
Alkmaar

Hoe heerlijk is het als je aan het einde van de dag vanuit
je appartement of stadswoning vlot op het water bent?

In Alkmaar vaar je door de sfeervolle grachten van de oude

stad, plof je op een kleedje aan de singel of meer je aan bij het
Waagplein om een drankje te bestellen. Een ijsje eten vanaf

het water kan ook: trek vanaf je boot aan de bel bij de ijssalon.
Ook fijn: wandelend over de voetgangersbrug de

E N D AT A L L E S B IJ J E
OM DE HOEK

markt op, richting het theater, de Grote Kerk en de

gezellige binnenstad. Het nieuwe poppodium, filmhuis
en bioscoop zijn slechts drie minuten fietsen en in

de zomermaanden ligt het Stadsstrand bijna voor de
deur. In de nabijgelegen industriële Ringersfabriek
(ooit een chocolade- en bonbonfabriek) staan
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nieuwe horecagelegenheden op de planning.
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Strand Bergen = 12 km
Schoorlse duinen = 14 km
Strand Castricum = 15 km
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D ’ O U D E S TA D

WA A G P L E I N

ALKMAARDER HOUT

M O L E N VA N P I E T

ZIEKENHUIS

G R OT E S I N T-L AU R E N S K E R K

STRAND / DUINEN

DOCK II
DOCK III
DOCK I

HUUR

S TA D S V I L L A’ S

KO O P

(in ontwikkeling)

Dockside biedt met een gevarieerd aanbod huur- en
koopwoningen voor ieder wat wils. Van appartement tot
stadsvilla. In Dock I, het rechtergebouw, zijn bijna alle
verdiepingen bestemd voor verkoop. Voor het middelste
gebouw, Dock II, geldt dat de bovenste verdiepingen met
het mooiste uitzicht in verkoop gaan. En in Dock III, het
linkergebouw, zijn opnieuw de bovenste verdiepingen
gereserveerd voor kopers. Heb je interesse in een
stadswoning? Die gaan alle vier op een later moment
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Van appartementen
tot stadsvilla’s

in verkoop en liggen het dichtst bij het doorgaande
vaarwater van de Hoornsevaart.
Kijk op de website voor een compleet overzicht
van alle koopwoningen.
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VA N K A N T O O R G E B O U W N A A R N I E U W E W O O N L O C AT I E
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Architect
aan het woord
Leeuwenkamp Architecten is al vroeg in de ontwikkeling bij Dockside betrokken.

“Als Alkmaarse architecten verbinden we het plan met de lokale markt en stemmen
we af op de wensen van de gemeente, omwonenden en nieuwe bewoners.”
Van kantoorgebouw naar nieuwe woonlocatie

“Momenteel wordt er voornamelijk geladen en gelost in de omgeving van het oude Kwakelhuis,
terwijl de unieke ligging zoveel meer mogelijkheden biedt. De herontwikkeling naar een

duurzame woonlocatie is dan ook hard nodig en we vinden het geweldig om bij een ambitieus
Alkmaars project van dit formaat betrokken te zijn. Wonen in een rustige, urban wijk, vlak bij
het historische centrum van Alkmaar én aan doorgaand vaarwater. Wie wil dat nou niet?”
Trots

“We zijn trots op de compositie en materialen van het nieuwe ontwerp. Dockside sluit in

hoogte aan op de omliggende gebouwen en de drie Dockside-gebouwen zelf passen ook mooi
bij elkaar. Door lichter metselwerk te combineren met aluminium creëren we een urban look.
En dankzij het glas en de mooie doorkijken via de binnentuin ziet de nieuwe woonlocatie er
transparant, modern en groen uit.”
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terras

• Gesitueerd op verdieping 2 t/m 5
(in Dock I)

• Keuze uit appartementen van
ca. 55 m² tot 82 m² met

buitenruimten van ca. 4 m² – 10 m²

8375

T W E E K A M E R A P PA R T E M E N T E N O P E E N S C H I T T E R E N D E P L E K
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tweekamerappartementen

• Voorzien van luxe badkamer met
sanitair van Villeroy & Boch

wm
wtw

• Vloerverwarming door het

wd

gehele appartement

• Eigen parkeerplaats in overdekte
privéparking onder het groen

mk

mk

7840
4360

Indelingssuggestie van een appartement van ca. 59 m2.

Heerlijk wonen aan de rand van de stad met uitzicht over de kade? Én een eigen overdekte
parkeerplaats in het centrum van Alkmaar? Dockside biedt met de hoogwaardige

tweekamerappartementen voor ieder wat wils. In grootte, buitenruimte en ligging.
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terras

mk

mk
wd

wm

12650
2895

Indelingssuggestie van een appartement van ca. 88 m2.

Liever iets meer ruimte? In de driekamerappartementen in Dockside kun je een logé

kwijt, een kastenkamer inbouwen of een kantoor realiseren. Ook hier geniet je van de

DOCKSIDE

hoogwaardige, duurzame afwerking van Dockside. Maatwerk in badkamer is mogelijk

Woningtype M - 88 m²

• Gesitueerd in Dock I (verdieping 1 t/m 7) en Dock II (verdieping 7 t/m 10)

Het betreft een inspiratieplattegrond,
de indeling kan afwijken van de verkooptekening.
Maatvoering is indicatief en kan aan geringe
afwijkingen onderhevig zijn.

in overleg met de klantbegeleider.

• Keuze uit appartementen van ca. 72 m² tot 110 m² met buitenruimten van ca. 5 m² - 16 m²
• Vloerverwarming door het gehele appartement

• Eigen parkeerplaats in overdekte privéparking onder het groen
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• Voorzien van luxe badkamer met sanitair van Villeroy & Boch

Schaal 1:100
1 meter

5 meter

D R I E K A M E R A P PA R T E M E N T E N I N H A R TJ E A L K M A A R

2035

driekamerappartementen

17
17

vierkamerappartementen

In een ruim appartement genieten van het stadse leven? Het kan in de

4425

en indelingen. Extra fijn: ze hebben allemaal een prettig terras.

terras

12460

L I C H T, R U I M E N C O M F O R TA B E L

vierkamerappartementen van Dockside. Kies uit verschillende types, liggingen

mk

mk

wtw

wd
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18250
2175

Indelingssuggestie van een appartement van ca. 148 m2.

• Gesitueerd in Dock I (verdieping 6 en 7) en Dock II (verdieping 6 t/m 10)

• Veel keuze in indeling en grootte van ca. 140 m² - 160 m² woonoppervlakte
• Buitenruimten van ca. 7 m² – 18 m²

• Voorzien van luxe badkamer met sanitair van Villeroy & Boch

N

• Vloerverwarming door het gehele appartement

• Eigen parkeerplaats in overdekte privéparking onder het groen
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In de maisonnettes binnen Dockside heb je twee verdiepingen plezier van de unieke locatie.
Ze zijn ruim, hoog en mooi afgewerkt. In jouw toekomstige maisonnette geniet je van het
schitterende uitzicht als je een kopje koffie drinkt op je terras. Ook binnen is het heerlijk:

TWEE VERDIEPINGEN GENIETEN

de grote woonkamer vangt veel daglicht.
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Maisonnettes
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0885

6e verdieping
•G
 esitueerd op verdieping 6 en 7
(in Dock III)

•W
 oonoppervlakten van

vide

ca. 113 m² tot 185 m²

•G
 rote buitenruimte van
ca. 21 m² – 33 m²

14965

14965

•V
 oorzien van 1 tot 2 luxe badkamers
met sanitair van Villeroy & Boch

•V
 loerverwarming door het gehele
appartement

•E
 igen parkeerplaats in overdekte
wd

6265

terras

privéparking onder het groen

wm

mk

mk

10550
6290

10885

DOCKSIDE
Woningtype AA - 153 m²

Indelingssuggestie van een
maisonnette van ca. 153 m2.

Het betreft een inspiratieplattegrond,
de indeling kan afwijken van de verkooptekening.
Maatvoering is indicatief en kan aan geringe
afwijkingen onderhevig zijn.

N

Schaal 1:100
1 meter

vide

14965

5 meter
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7e verdieping
10550

DOCKSIDE
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4075

3710

11720

Indelingssuggestie van een
penthouse van ca. 150 m2.

terras

terras

6325

EEN VRIJE BLIK OP ALKMAAR

dockside
penthouses

mk

wd
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18250
3000

1745

DO
Zet de puien open en haal het weidse uitzicht naar binnen. De zes penthouses zijn klaar voor de toekomst,

Won

bieden veel vrijheid voor je eigen woonwensen en laten je elke dag opnieuw genieten van een vrije blik op

Het be
de ind
Maatv
afwijk

het historische centrum.

• Woonoppervlakten van ca. 95 tot maar liefst 160 m2

Scha

N

• Gesitueerd op verdieping 8 (Dock I) en 11 (Dock II)
• Heerlijke buitenruimte(n) van ca. 7 tot 18 m2

• Geniet van het prachtige uitzicht over de stad en het water

• Voorzien van luxe badkamer met sanitair van Villeroy & Boch
• Vloerverwarming door het gehele appartement

• Eigen parkeerplaats in overdekte privéparking onder het groen
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woningen. Deze woningen zijn, met maar liefst
drie lagen, ruim opgezet en liggen direct aan
de groene binnentuin en de Hoornsevaart.
Op de hoogte blijven en een uitnodiging

ontvangen? Schrijf je in via dockside-alkmaar.nl

E E N P R A C H T I G H U I S M E T Z I C H T O P D E H O O R N S E VA A R T

Sneak preview
stadsvilla’s

In ontwikkeling: vier zeer bijzondere stads-

COMFORT
C O M F O R TA B E L , G R O E N E N E N E R G I E Z U I N I G W O N E N
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VEEL GL AS:
T R A N S PA R A N T
EN LICHT

BIJNA ENERGIENEUTRAAL
(ENERGIEL ABEL A)

ZO N N E PA N E L E N

De hoogste
kwaliteit

1

Zeer duurzaam: bijna energieneutraal

2

Alle woningen worden zeer duurzaam opgeleverd. Ze beschikken over energie-

3

stadswarmtenet van HVC. Er is dus geen gasaansluiting: je woning is klaar voor

4

zonnepanelen die energie opwekken voor algemeen gebruik. De platte daken

label A, een warmteterugwinningsinstallatie en worden aangesloten op het
de toekomst én bijna energieneutraal. Op de daken van alle gebouwen komen
worden deels afgewerkt met mossedum groendaken voor een frisse look.
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GROENE DAKEN
MET MOSSEDUM
(FRIS EN DUURZ AAM)

A LU M I N I U M E N
L I C H T M E T S E LW E R K

P R I V É PA R K I N G
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HOOG AFWERKINGSNIVEAU

luxe en
comfort
Geniet van de ruimte, het vele daglicht binnen en het uitzicht op Alkmaar.
Je hebt altijd warme voeten dankzij de vloerverwarming in het gehele

appartement. Van burengeluiden heb je geen last en de energierekening
blijft laag door de goede isolatie. Gasloos, groen en goed gestyled. En

natuurlijk: je woning is voorzien van een complete luxe badkamer en toilet.
Kom tot rust in je badkamer

In de badkamer vind je het stijlvolle sanitair van Villeroy & Boch en antraciet
en witte tegels. De kranen zijn van het Duitse merk Gröhe, trendsetter

in badkamerland. Het is mogelijk om de badkamer en het toilet conform

jouw wensen aan te passen middels de sanitair pakketten. Deze pakketten
zijn zorgvuldig samengesteld en zijn een upgrade van het sanitair en het

tegelwerk. Binnen één pakket is er volop keuze voor de afwerking zodat je
jouw eigen droombadkamer kan samenstellen.
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In Dockside kom je heerlijk thuis. Parkeer je auto in de

overdekte privéparking die op afstand bedienbaar is, stal
je fiets droog en veilig in de gezamenlijke fietsenberging
of wandel naar huis via het centrale pleintje aan de

Noorderkade. Extra spullen kun je kwijt in je eigen berging.

HEERLIJK THUISKOMEN

Entree &
parkeren
Welkom

De entrees van Dockside bevinden zich aan de kant van het

Noordhollandsch Kanaal: vanaf de stoep aan de Noorderkade
kom je via een trap op het pleintje aan de voorzijde. Van

daaruit kun je naar de verschillende gebouwen (naar huis).

Iedere woontoren heeft een eigen entree met directe toegang
tot de woningen en parkeergarage. Pak de post mee terwijl je
met de lift naar boven gaat. Komt er bezoek? Dan vang je ze
op via de videofoon waarmee alle woningen zijn uitgerust.
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Entree & parkeren
I N- U I T R I T
BEGANE GROND

I N- U I T R I T
VERDIEPING -1

KWAKELKADE

VERDIEPING -1

Parkeren

BEGANE GROND

ADE

NOORDERK

De twee parkeerlagen met 140 plekken in de kelder en op de begane grond zijn keurig weggewerkt. Hier staat je

auto veilig, droog én in hartje centrum. Alle koopwoningen beschikken over minimaal één parkeerplaats. Een extra
parkeerplaats nodig? Laat het ons weten.
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thuis in alkmaar

V I E R K A M E R A P PA R T E M E N T E N

DOCK I
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NOORDERKADE

DAKTUIN DOCK I

ENTREE EN GE Z AMENLIJKE BINNENTUIN
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Algemeen
Deze technische omschrijving is met zorg opgesteld
ten behoeve van de verkoopbrochure van het project
Dockside. Toch is het mogelijk dat er tijdens de
verdere uitwerking enkele wijzigingen doorgevoerd
worden. Voor het ondertekenen van de koop- en
aannemingsovereenkomst zal een uitgebreide
Technische omschrijving worden gedeeld met
aanvullende informatie. De artist impressions zijn
indicatief en hier kunnen derhalve geen rechten aan
worden ontleend.
Woningborg
De appartementen worden gebouwd met een
waarborg garantiecertificaat van Woningborg. Het
project wordt voorafgaand technisch en juridisch
getoetst door Woningborg. De belangen van de kopers
worden behartigd door Woningborg en zij garanderen
de afbouw van het gebouw. Met het certificaat heeft u
dus extra zekerheid.
Koopsom VON (vrij op naam)
De koopsom van de woning wordt betaald
in verschillende bouwtermijnen. In de koop-/
aannemingsovereenkomst is de betalingstermijn
opgenomen. In de koopsom van de woning zijn de
volgende kosten inbegrepen;
• grondkosten
• plankosten
• architect en constructeur
• notaris- en legeskosten
• bouwkosten
• Woningborg certificaat
• BTW (21% en/of overdrachtsbelasting)
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Binnenterrein
Het binnenterrein wordt een gemeenschappelijke
tuin conform nader te bepalen inrichting. Het
binnenterrein is enkel toegankelijk voor bewoners. De
invulling bestaat uit een groen karakter, bestaande uit
beplanting en verharding.
Constructie
De fundering bestaat uit betonpalen waarop de
stallingsgarage wordt gerealiseerd. Het casco van
het gebouw bestaat uit dragende betonnen wanden,
kolommen en breedplaatvloeren. In het gebouw
bevinden zich stabiliteitskernen rondom de liftkern.
De woningscheidende wanden en niet-dragende
binnenwanden van de appartementen worden
uitgevoerd in gipsblokken en als metalstud wanden.
De woningscheidende wanden worden voorzien van de
benodigde geluidsreducerende maatregelen conform
de eisen van het Bouwbesluit.
Gevels
De buitengevels van het gebouw bestaan uit een
combinatie van metselwerk (steenstrips) in de kleur
genuanceerd wit met een lichtgrijze voeg, betonwerk
in het zicht en aluminium zetwerk (bronskleurig). De
gevelafwerking van de parkeergarage op begane grond
is voorzien van trespa beplating (hout-look).
De entreezone van beide woongebouwen bevindt zich
aan de straatzijde nabij het Noordhollandsch Kanaal.
Hier bevindt zich het trappenhuis en de personenlift
die toegang geeft tot de verschillende verdiepingen.

Stallingsgarage
Onder het gebouw bevindt zich een privéstallingsgarage voor het parkeren van uw auto.
De stallingsgarage wordt afgesloten met een
elektrisch bedienbaar toegangshek (speedgate). De
stallingsgarage bevindt zich op niveau -1 en deels op
begane grond en omvat in totaal 140 parkeerplaatsen.

Balkons
De balkons bestaan uit prefab betonnen vloerplaten
indien deze buiten de gevel worden geplaatst. De
inpandige balkons bestaat uit een betonvloer. De
balkons worden voorzien van glazen balustrade of een
borstwering van metselwerk conform opgave van de
architect. De hekwerken bestaan uit glazen hekwerken
in een aluminium frame.

Op -1 bevinden zich 93 parkeerplaatsen en 89
bergingen. Op begane grond bevinden zich nog eens
47 parkeerplaatsen en 51 bergingen. Op begane grond
bevindt zich eveneens de fietsenstalling (in totaal 278
plekken).

Daken
Het gebouw wordt voorzien van platte daken die
worden afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking
en deels mossedum groendaken. De daken worden
eveneens voorzien van zonnepanelen.

Buitenkozijnen en deuren
De kozijnen in de gevel, zowel de schuifpui, draaiende
en vaste raamdelen bestaan uit aluminium puien in
een door de architect bepaalde kleur. De beglazing
bestaat uit dubbelglas HR++.
De kozijnen in de appartementen worden uitgevoerd
als plaatstalen montagekozijnen zonder bovenlicht. De
binnendeuren worden uitgevoerd als een stompe deur
voorzien van hang- en sluitwerk in RVS uitvoering.
Het hang- en sluitwerk voldoet aan de inbraakwerende
eisen van Bouwbesluit, dit houdt in dat er
inbraakvertragende maatregelen worden getroffen.
De appartementen worden voorzien van hang- en
sluitwerk conform weerstandsklasse 2.
Afwerking
De appartementen worden voorzien van zwevende
dekvloeren, waarbij de dekvloer wordt los gehouden
van de constructieve vloer. In de dekvloer worden de
vloerverwarmingsslangen gerealiseerd. De wanden in
de woning worden vlak en behangklaar opgeleverd en
de plafonds worden voorzien van wit spuitwerk.
Tegelwerk en sanitair
De badkamer en toilet(ten) worden compleet
afgewerkt. Er worden antraciete vloertegels
aangebracht in het formaat van 30 x 30 cm. De
wandtegels worden in de kleur wit aangebracht met
een formaat van 25 x 33 cm. Het tegelwerk zal in de
badkamer tot aan het plafond worden gemonteerd. In
het toilet worden de tegels tot ca. 1,25 m. gemonteerd,
hierboven zal spuitwerk worden aangebracht. Het
sanitair in het appartement is van Villeroy & Boch
uit de serie O’Novo. De kranen zijn van het merk
Gröhe. De uitrusting van de badkamer bestaat uit een
wastafel inclusief wastafelmengkraan, een spiegel,
douchethermostaatkraan inclusief douchekop en een
draingoot. De toiletten worden in een wandcloset
uitvoering gerealiseerd. De afvoer van het fonteintje
en de wastafel worden in de muur gerealiseerd.
Het is mogelijk om de badkamer en het toilet naar
wens aan te passen middels de samengestelde
sanitair pakketten.

Keuken
Het appartement wordt niet voorzien van een
keukenopstelling, maar deze wordt ‘casco’
opgeleverd (zonder keuken, tegelwerk en kitwerk). De
aansluitingen van water en riool worden op ca. 150
mm boven de ruwe vloer en vóór de wand afgedopt,
op de positie als aangegeven op de verkooptekening.
De elektra wordt afgemonteerd conform aangegeven
hoogtes.
Ter plaatse van de keukenopstelling worden de
volgende aansluitpunten gerealiseerd:
• spoelvoorziening
• elektrische kookplaat
• vaatwasser
• combi- magnetron
• koel/vries combinatie
• r ecirculatie afzuigkap [recirculatie kap is
noodzakelijk i.v.m. het WTW ventilatiesysteem]
• 2 x dubbele wandcontactdoos boven het aanrecht
voor algemeen gebruik
• 1 x loze leiding
Installaties
Het appartement wordt aangesloten op het
stadswarmtenet van HVC, in de warme meterkast
wordt een afleverset gemonteerd voor het gebruik
hiervan. Het appartement wordt verwarmd middels
vloerverwarming die te regelen is via de verdeler. Ieder
verblijfsgebied is voorzien van een thermostaat voor
het naregelen van de temperatuur in de ruimte.
Er komt geen gasaansluiting in de woning.
De ventilatie zal middels een WTW (warmte terug
win) installatie worden verzorgd, deze bevindt zich
in de techniek- / bergingsruimte. De regeling van de
ventilatie geschiedt via een 3-standenschakelaar in de
keuken. De techniekruimte is eveneens voorzien van
een aansluiting voor de wasmachine en wasdroger.

Het appartement wordt voorzien van elektra conform
de NPR 5310 klasse eenvoudig. Standaard hoogtes
wcd’s, schakelaars en aansluitpunten t.o.v. peil:
• wandcontactdozen in de woonkamer / slaapkamers
300 mm
• CAI aansluiting 300 mm
• wandcontactdozen in de keuken boven het aanrecht
1150 mm
• schakelaars 1050 mm
• aansluitingen in sanitaire ruimten conform
geldende eisen
Duurzaamheid
Het appartement wordt voorzien van hoogwaardige
isolatie en energiezuinige installaties. De woning
voldoet aan het Energielabel A, bij oplevering krijgt
u het energielabel overhandigd. Op het dak van het
gebouw bevinden zich zonnepanelen die energie
opwekken voor algemeen gebruik.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

technische omschrijving

De elektrische installatie wordt uitgevoerd in
het centraaldozen systeem volgens geldende
voorschriften en aangesloten op het plaatselijke
net. Alle wandcontactdozen (wcd) en schakelaars
(met uitzondering van evt. wcd’s en schakelaars
in meterkasten en technische ruimten) zijn
inbouw en worden uitgevoerd met randaarde. Het
schakelmateriaal en de wandcontactdozen zijn van
kunststof in de kleur wit, type Jung AS550.
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Wegwijzer voor kopers
Kopersinformatie
Het doet ons plezier u deze verkoopbrochure te
overhandigen. Nu u de beslissing heeft genomen, of
gaat nemen tot de aankoop van een appartement in
Dockside, wordt u geconfronteerd met allerlei onderwerpen
waarmee u, normaal gesproken, niet of nauwelijks te
maken zult hebben. Wij proberen u hierin in aansluiting
op de informatie die u reeds van de makelaar heeft
gekregen zoveel mogelijk helderheid te verschaffen over
deze zaken. Via deze brochure, de artist impressions, de
verkooptekeningen en de persoonlijke toelichting wordt
geprobeerd u een helder beeld van uw toekomstige woning
te geven.
Vragen
Indien u na het bestuderen van deze brochure nog vragen
heeft dan is LEYGRAAF Makelaars altijd bereid deze te
beantwoorden en zijn zij telefonisch bereikbaar onder
nummer 072-5114318.
Garantie en Waarborgregeling Nieuwbouw 2016
Het onderhavige bouwplan wordt bij Woningborg N.V.
(hierna te noemen Woningborg) aangemeld voor het
verkrijgen van een bewijs van planacceptatie voor het
mogen bouwen van de appartementen met toepassing van
de Garantie- en waarborgregeling.
De twee waarborgen zijn de volgende:
Allereerst de insolventie waarborg. Indien de aannemer
tijdens de bouw van het appartementencomplex
onverhoopt failliet gaat, zorgt Woningborg binnen de
in de regeling omschreven grenzen, voor de afbouw
van de gebouwen. De tweede waarborg betreft de
gebrekenwaarborg. Na oplevering garandeert de aannemer
gedurende een aantal jaren de bouwkundige kwaliteit van
het individuele appartement en de gebouwen. Woningborg
waarborgt deze garantieverplichtingen van de aannemer.
Doet zich binnen de in de garantie- en waarborgregeling
gestelde garantietermijnen een klacht voor met betrekking
tot de woning waarmee niet voldaan wordt aan de in
de regeling genoemde technische normen en wil of kan
de aannemer de klacht niet (meer) herstellen, dan zorgt
Woningborg voor herstel van de klacht.
Aan deze verkoopbrochure kunnen voor wat betreft de
inhoud van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling
geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de
officiële Woningborg Garantie- en waarborgregeling, is
bindend. Niet onder de Garantie- en Waarborgregeling
van het Woningborg vallen voorzieningen buiten de
gebouwen, voorzieningen van niet bouwkundige aard en/
of voorzieningen welke niet onder de verantwoordelijkheid
van de aannemer zijn aangebracht.
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Meer- en minderwerk
Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen in het door
u gekochte appartement. Gebruikelijk is een en ander te
coördineren door middel van een meer- en minderwerk
lijst. In deze lijst worden de keuzemogelijkheden aan
u voorgelegd met daaraan verbonden de meer- en
minderwerk prijzen. De gewenste aanpassingen mogen
niet leiden tot vertraging in de bouw en geen aantasting
van de constructie of het algemene karakter tot gevolg
hebben. Voor al het meer- en minderwerk kunt u zich
wenden tot de koperbegeleider van Vink Bouw. Wij stellen
voor u een lijst samen met standaard mogelijkheden.
Na uw ondertekening van de standaardlijst worden
de gekozen veranderingen definitief en worden deze
vervolgens uitgevoerd. De definitieve opdrachtverstrekking
en facturering geschiedt via Vink Bouw.

Het uitvoeren van de gewenste verandering is afhankelijk
van het stadium van de bouw. Na een nog nader vast te
stellen datum worden geen verzoeken tot wijzigingen meer
in behandeling genomen. Voor al het meer- en minderwerk
wordt een van tevoren vastgestelde sluitingsdatum
bepaald en voor die sluitingsdatum dient het meer-/
minderwerk door de Koper schriftelijk te zijn opgedragen
aan de aannemer. Deze sluitingsdatum wordt u nog nader
medegedeeld.
Koop- en aannemingsovereenkomst
Bij het afsluiten van een koopovereenkomst gaan
Koper en Ontwikkelaar een overeenkomst aan, waarbij
de Koper zich onder meer verplicht tot de betaling
van de koopprijs en de Ontwikkelaar zich verplicht tot
de levering van het appartementsrecht. Tevens zal
er separaat een aannemingsovereenkomst worden
aangegaan met de bouwer. De realisatie zal plaats
vinden door Vink Bouw, een Woningborg gecertificeerde
aannemer. Nadat u de koopovereenkomst en de
aannemingsovereenkomst hebt getekend, ontvangt u
als regel binnen enkele dagen een door de ontwikkelaar
getekende kopie retour. Gelijktijdig wordt een exemplaar
van de overeenkomst naar de Woningborg gezonden.
Deze stuurt u na planacceptatie, onherroepelijke
omgevingsvergunningen en voldoende verkochte
appartementen (70%), het garantie certificaat toe.
Financiën
Na ondertekening van de koopovereenkomst en de
aannemingsovereenkomst wacht u tot u een factuur
ontvangt voor de vervallen termijnen (een bepaald
percentage van de aanneemsom die betaald moet
worden nadat het appartement weer wat verder in
aanbouw gevorderd is). Als u over “eigen geld” beschikt
kunt u deze rekening betalen. Heeft u dat niet en is de
hypotheekakte nog niet bij de notaris ondertekend, dan
betaalt u nog niet. U krijgt dan automatisch uitstel van
betaling, zoals dat in de aannemingsovereenkomst is

geregeld. Over de verschuldigde maar nog niet betaalde
termijnen wordt rente bij u in rekening gebracht. Deze
wordt gelijk met de vervallen termijnen, bij de notaris met
u verrekend. Iedere keer wanneer tijdens de bouw een
termijn vervalt ontvangt u een factuur van de aannemer.
U zendt deze zo spoedig mogelijk, voorzien van uw
handtekening, naar uw hypotheekverstrekker. Deze draagt
zorg voor de betaling. Voor eventueel door u opgedragen
meer- en minderwerk geldt de betalingsregeling volgens
de genoemde Woningborg bepalingen, zoals in de
aannemingsovereenkomst is opgenomen.
Vanaf de datum dat u de hypotheekakte bij de notaris
heeft ondertekend betaalt u hypotheekrente. Veelal stelt
de bank de gehele lening ter beschikking maar houdt zij
de nog niet vervallen termijnen in depot. U betaalt dan
over het gehele leningsbedrag rente terwijl u over de
nog niet betaalde termijnen rente vergoed krijgt van de
bank. Feitelijk betaalt u op deze wijze alleen rente over de
uitbetaalde termijnen.
Notaris en eigendomsoverdracht
De juridische koop van het appartementsrecht geschiedt
door middel van een zogeheten akte van levering (of
wel de eigendomsoverdracht) 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 (inclusief bijkomende
kosten). Hieruit blijkt welk bedrag u tijdig aan de notaris
moet betalen. Op de transportdatum worden in de meeste
gevallen twee akten getekend, te weten:
• De akte van levering van het appartementsrecht van
Ontwikkelaar aan u
• De hypotheekakte met betrekking tot de lening die u ten
behoeve van de aankoop heeft gesloten.
Naast de overeengekomen prijs van uw appartement
kunnen ook bijkomende kosten in rekening worden
gebracht.
Deze kosten zijn:
• De grondrente tot de transportdatum
• De (bouw-)rente tot de transportdatum over de vervallen
maar niet betaalde termijnen
• De notariskosten voor het opmaken van de
hypotheekakte
• De afsluitkosten voor de hypotheekverstrekker
• Eventueel een deel van het saldo van het opgedragen
meeren minderwerk

Vereniging van Eigenaars (VvE)
Aangezien de appartementen deel uitmaken van een
gebouwencomplex worden zij gesplitst in zogenaamde
appartementsrechten. Als u koopt wordt u eigenaar
van een appartementsrecht dat u het exclusieve recht
geeft op het gebruik van een bepaald appartement met
toebehoren. De omschrijving van het eigendom wordt
uiterst nauwkeurig bepaald en in een notariële akte
vastgelegd. U verwerft ook een onverdeeld aandeel
in het eigendom van het gemeenschappelijke terrein
onder en naast het gebouwencomplex. Om zowel de
exploitatie als het onderhoud van het gemeenschappelijke
eigendom en de onderlinge rechten en plichten goed
te kunnen regelen wordt elke eigenaar automatisch
en van rechtswege lid van een VvE. Deze heeft in
haar reglementen alle gemeenschappelijke belangen
vastgelegd van de eigenaren onderling en ten aanzien van
de gemeenschappelijke voorzieningen. De exploitatie van
de gebouwen en het terrein brengt kosten met zich mee.
Deze worden over alle eigenaren van een appartement
door middel van een verdeelsleutel omgeslagen.
Tenminste eenmaal per jaar komen alle leden/eigenaren
in vergadering bijeen en(her)benoemen uit hun midden
een voorzitter, secretaris en penningmeester. Er wordt dan
met het bestuur overlegd over de exploitatiekosten van
het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar.
Met het aan u toekomende stemrecht stemt u mee bij de
besluitvorming over deze zaken. Ook de opstalverzekering
van het appartementengebouw wordt door de VvE
collectief afgesloten. Voor uw inboedel dient u zelf een
verzekering af te sluiten.
Gezamenlijke kosten, lasten en VVE
Tot de gezamenlijke kosten en lasten worden gerekend:
• Kosten die gemaakt zijn in verband met het
normale onderhoud of het normale gebruik van de
gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw of de
daartoe behorende installaties of tot het onderhoud
daarvan.
• Kosten die verband houden met noodzakelijke herstelling
werkzaamheden en vernieuwingen voor zover deze niet
volgens de bepalingen van de akte van splitsing laste
komen van (een) bepaalde eigenaar/eigenaren.
• Kosten die verband houden met de oprichting van de
VvE en met de administratie van het gebouw of met de
aanstelling van een administrateur.
• De verschuldigde publiekrechtelijke lasten, voor zover de
eigenaren daarin niet individueel worden aangeslagen.
• Het schoonhouden en verbruikskosten van de verlichting
van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw.
• Alle overige kosten en lasten gemaakt in het belang van
alle eigenaren of door de gezamenlijke eigenaren als
zodanig verschuldigd.

Gebruikelijk is dat de bijdrage aan de VVE maandelijks
betaald wordt. Bij de oprichtingsvergadering van de
VVE, die gehouden wordt voordat de oplevering van de
appartementen plaatsvindt, wordt bepaald hoe hoog die
bijdrage is. De bijdrage is niet van de belasting aftrekbaar
en zijn lasten die u heeft naast uw hypotheeklasten. De
oprichting van de Vereniging van Eigenaren geschiedt op
initiatief van de WE-beheerder.
De hypotheek
De aankoop van uw nieuwe appartement kan, wanneer
niet of niet voldoende geld aanwezig is, worden
gefinancierd door middel van een hypothecaire geldlening.
Het onderpand voor deze lening is het appartementsrecht.
Met welke Hypotheekverstrekker u in zee gaat zal
afhangen van het aangeboden rentepercentage en de
voorwaarden.
Vrij op naam (V.O.N.)
De koop- en aanneemsom van het appartement is vrij op
naam. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde
kosten die met het verwerven van een eigen woning
gemoeid zijn, bij de totale koopsom inbegrepen zijn.
Dit betreft kosten zoals:
• grond- en gebouwkosten
• bouwkosten, inclusief sanitair en afwerking
• eventuele stijging van loon-materiaalkosten
• architecten- en overige adviseur honoraria
• verzekering tijdens bouw
• notaris honorarium inzake transportkosten
• makelaarscourtage/verkoopkosten
• gemeentelijke legeskosten bouwvergunning
• kadastrale uitmeting en splitsing van
appartementsrechten
• kostengarantie Woningborg
• aansluitingen water, riolering, elektra, telefoon en CAI
De hieronder genoemde (veelal met de financiering van
het appartement verband houdende) kosten zijn niet bij
de koop- en aanneemsom inbegrepen.
Niet bij de totale koopsom inbegrepen zijn kosten zoals:
• afsluitkostenhypotheek
• eventuele taxatiekosten
• rente tijdens de bouw
• notariskosten voor de hypotheekakte
• rente over de grondkosten en reeds vervallen
bouwtermijnen
• individuele administratiekosten bij het aanvragen van
levering van energie, CAI en telefoon

Van noodzakelijke essentiële wijzigingen na verkoop, wordt
u schriftelijk middels een erratum op de hoogte gesteld.
Oplevering
Tijdens de bouw zullen meerdere prognosedata van
oplevering worden gemeld. De datum en tijd van de
definitieve oplevering wordt uiterlijk twee weken van
tevoren schriftelijk medegedeeld. Het appartement
wordt bezemschoon opgeleverd. Dat wil zeggen dat het
sanitair, de tegels en het glaswerk nat gereinigd zijn en
de vloeren geveegd. De aannemer draagt zorg voor de
kwaliteitscontrole bij oplevering voordat de oplevering aan
de Koper plaatsvindt. Bij de officiële oplevering worden
de dan nog geconstateerde onvolkomenheden op het
Proces verbaal van Oplevering vastgelegd. De aannemer
dient ervoor te zorgen dat deze worden verholpen. U
kunt zich tijdens oplevering laten ondersteunen door
een bouwkundig adviseur (bijvoorbeeld van Vereniging
Eigen Huis). Voor de oplevering heeft u van de aannemer
de eindafrekening ontvangen. Als u aan alle financiële
verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u de sleutels van
uw woning. Dit is de feitelijke juridische levering.
Onderhoudstermijn
Materialen kunnen gaan ‘werken’, zoals dat in
bouwtermen heet. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in
hoeken bij stucwerk haarscheurtjes kunnen ontstaan.
Dat is niets ernstigs, ze worden veroorzaakt door het
uit de woning wegtrekkende vocht. Dit werken van
materialen kan niet worden voorkomen en vallen buiten
de verantwoordelijkheid van de aannemer. Nadat alle
onvolkomenheden zijn verholpen, wordt de aannemer
geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.
Verzekeringen
Tijdens de bouw, tot de datum van oplevering, zijn
de gebouwen via de aannemer verzekerd tegen de
risico’s van brand· en stormschade. Vanaf de datum
van oplevering dient u dit zelf geregeld te hebben.
Tenzij voor de individuele appartementen binnen de
appartementengebouwen de Vereniging van Eigenaars dit
gedaan heeft.
Wijzigingen Btw-tarief
De met u in de koop-en aannemingsovereenkomst
overeengekomen totale koopsom staat vast met
uitzondering van de wijziging in het Btw-tarief (thans 21%).

Wijzigingen tijdens de bouw
Bij de (ver)bouw van woningen vindt nog veel ambachtelijk
werk plaats. De verdere uitwerking van het project kan er
toe leiden dat er enkele wijzigingen doorgevoerd moeten
worden ten opzichte van de technische omschrijving.
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Meer weten of inschrijven?
Neem contact op met:

Kennemerstraatweg 67
1814 GC ALKMAAR
T. 072-511 43 18

E. informatie@leygraafmakelaars.nl
Een ontwikkeling van:

www.dockside-alkmaar.nl
Disclaimer

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens
en tekeningen. verstrekt door architecten en adviseurs van het plan. Desondanks
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen vanuit bijvoorbeeld
overheidswege. Deze wijzigingen mogen in de basis geen afbreuk doen aan de
voorgestelde kwaliteit.
Alle tekeningen en impressies zijn bedoeld om u een zo goed mogelijk beeld te
verschaffen van de woningen. Bij definitieve koop ontvangt u een kopersmap met
de contractstukken en eventuele aanvullende gegevens. De op de tekeningen
ingeschreven maten zijn circa maten en hebben geen bewijskracht. Aangezien wij
niet kunnen in staan voor de exacte maatvoering, adviseren wij u de maten van
vloerbedekking, zonwering en dergelijke uitsluitend te bepalen op de in de woning
ingemeten maten tijdens de projectbezoeken.
Alle tekeningen en impressies in deze brochure zijn zogenaamde ‘artist impressions’.
Deze geven slechts een impressie weer waaraan geen rechten of verrekening
ontleend kan worden. © Copyright september 2019.
Branding en realisatie: MASC Vastgoedcommunicatie.

42

43

DOCKSIDE-ALKMAAR.NL

