Wonen met aandacht voor elkaar
8 koopappartementen in een hofje

Omgeving
Het Paviljoen van Hofje Heerenveen wordt gerealiseerd in
de mooie wijk Skoatterwâld gelegen aan de oostkant van
Heerenveen grenzend aan het statige Oranjewoud.

Skoatterwâld is een ruim opgezette woonwijk met prachtige
lanen, veel groen en water.
In de omgeving van Skoatterwâld zijn prachtige fiets- en
wandelpaden die je door bossen en weilanden voeren.
Oranjewoud heeft een rijke historie die je bijvoorbeeld
terugziet in de verschillende landgoederen en het park de
Overtuin. Waar in de maand mei jaarlijks het Oranjewoud
festival rond klassieke muziek, wordt gehouden. Aan de
rand van Oranjewoud, in een mooie waterpartij, is het
museum voor moderne kunst Belvedère gesitueerd.
Kortom een omgeving die meer dan voldoende te bieden
heeft op gebied van natuur, cultuur, ontspanning en
sportieve activiteiten.

Het grijze vlak is de plaats waar 't Paviljoen wordt gerealiseerd.

Stichting Hofjeheerenveen.
Project 't Paviljoen is een initiatief van stichting
Hofjeheerenveen.
Deze stichting is opgericht als reactie op een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen.
Het betreft met name de toenemende vergrijzing en
vereenzaming, de sterke individualisering van de maatschappij
en de zorg over het klimaat als gevolg van de overbelasting van
het milieu.

Uitgangspunten:
Daaruit vloeien de volgende uitgangspunten voor 't Paviljoen:
Op zo'n manier te bouwen dat onderlinge contacten bevorderd
worden, om tegemoet te komen aan de menselijke behoefte
aan verbinding, met behoud van privacy.
Zo duurzaam en ecologisch verantwoord te bouwen als
mogelijk is.
Gelijkvloerse woningen op de begane grond te realiseren,
waardoor het contact met de natuurlijke omgeving behouden
blijft.
De oppervlakte van de woning zo te maken dat hij voor een- of
tweepersoons huishoudens comfortabel te bewonen is, waarbij
traplopen niet meer nodig is.
De woningen rolstoeltoegankelijk te maken.
De locatie:
De gemeente Heerenveen heeft het initiatief omarmd en een
prachtige locatie in Skoatterwâld beschikbaar gesteld.

Plattegrond van 't Paviljoen

Toelichting van de architect op het ontwerp van

’t Paviljoen
De stedenbouwkundige visie voor dit deel van het
woongebied in Skoatterwâld gaat uit van een hoge
ambitie.
Het gebouw moet een markant baken zijn in een setting
van voorts meest vrijstaande woningen. Die hoge ambitie
is afleesbaar in de vormgeving en is in nauw overleg met
de stedenbouwkundigen van de gemeente Heerenveen
tot stand gekomen.
De uiteindelijke vorm van het gebouw is een ovaal met
een alzijdige oriëntatie. Aan alle zijden is het gebouw
even belangrijk. De aanwezigheid van de kronkelende
waterloop als belangrijk verbindend element in
Skoatterwâld krijgt rondom ‘t Paviljoen extra betekenis.
Het ontwerp straalt logica uit. Alle voordeuren van de
acht appartementen en de gezamenlijke ruimte grenzen
aan een gezamenlijke tuin. Aan de buitenzijde, grenzend
aan het water, bevinden zich alle individuele
buitenruimtes.
De architectuur is eigentijds, hoogwaardig en duurzaam,
maar ook functioneel en doelmatig. De gevelcompositie
van ‘t Paviljoen is evenwichtig en lijkt door de ovale vorm
eindeloos. De gevelopbouw en de gevelcompositie
spelen zorgvuldig in op de context, de ligging van het
gebouw in haar omgeving.
De buitengevels hebben door de “terrasopeningen” een
mooie plastiek aan de buitenzijde. De textuur en richting
van de toegepaste materialen (hout) en gevelopeningen
zijn logisch op elkaar afgestemd. De toe te passen
materialen zijn duurzaam en hebben bij voorkeur een
natuurlijke uitstraling.
Jetze Sipma

Informatie
OVEREENKOMSTEN
Komt u tot het kopen van de woning, dan gebeurt dit aan de hand van een KOOPOVEREENKOMST (KO) waarmee de koop van de grond (van de gemeente) wordt
overeengekomen.
Voor de bouw van de woningen wordt een AANNEMINGS-OVEREENKOMST (AO) opgesteld
met Bouwbedrijf Buiteveld BV. Bij deze AO gaan koper (verkrijger) en verkoper (ondernemer)
een overeenkomst aan, waarbij de verkrijger zich onder meer verplicht tot betaling van de
aanneemsom en de ondernemer zich verplicht tot de bouw van de woning.
Een kopie van de originele AO wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte kan
voorbereiden zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld.
De notaris nodigt u uit voor het tekenen van de transportakte, nadat (eventueel) uw
hypotheekstukken door uw geldgever in zijn bezit zijn gesteld en aan de voorwaarden gesteld in
de overeenkomsten voldaan.
VRIJ OP NAAM (V.O.N.)
Het appartement wordt ”Vrij op naam” aan u verkocht. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder
genoemde kosten, die met het kopen gemoeid zijn, in de overeenkomsten zijn opgenomen:
• De notariskosten inzake levering-/ eigendomsakte;
• BTW (thans 21%), eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften
doorberekend);
• De kosten van kadastrale inmeting.
• De grondkosten;
• De bouwkosten;
• Het adviseurshonorarium;
• De verkoopkosten;
• De gemeentelijke leges;
• De aanlegkosten t.b.v. water, elektra, CAI en/of glasvezel (mits in de wijk aanwezig);
• Kosten t.b.v. het garantiecertificaat (Woningborg).
De met de financiering van uw appartement verband houdende kosten zijn niet in de koop- of
aannemingsovereenkomst begrepen. Deze eenmalige kosten kunnen zijn:
• De kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten,
taxatiekosten, etc.);
• Rente over de grondkosten en eventueel reeds vervallen termijnen van de aanneemsom;
• Notariskosten voor de hypotheekakte;
• Aansluitkosten voor levering van water, elektra, glasvezel en/of CAI (mits aanwezig).
LEVERING-/ EIGENDOMSAKTE
De levering-/ eigendomsakte van de te bouwen appartementen geschiedt door middel van een
zogenaamde “Akte van levering” (akte van overdracht) bij de notaris.
De eigendomsoverdracht vindt plaats nadat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. U
dient hiermee rekening te houden met de geldigheidsduur van de hypotheekofferte.
TERMIJNEN EN BETALINGEN
De termijn grondkosten bent u verschuldigd bij het sluiten van de KO (peildatum). De termijnen
van de aanneemsom “vervallen” al naar gelang de bouw vordert.
Bouwbedrijf Buiteveld stuurt u facturen. U heeft echter recht op uitstel van betaling tot de
eigendomsoverdracht bij de notaris. Dit geldt zowel voor de termijn van de grondkosten als voor
de termijnen van de aanneemsom.
U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom aan u is overgedragen. U dient wel

rekening te houden met zogenaamde uitstelrente.
Voor de termijnen die vervallen na de datum van overdracht, moet u er zelf op toezien dat uw
eventuele geldgever er voor zorgdraagt dat het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op
onze bankrekening
is bijgeschreven. Wij adviseren u erop toe te zien dat deze periode niet overschreden wordt. Zo
voorkomt u, dat wij rente in rekening brengen.
OPLEVERINGSPROGNOSE
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf start
bouw. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen. Als het hard vriest, kan er bijvoorbeeld
niet worden gemetseld, als het regent kan er niet worden geschilderd, etc. U zult begrijpen dat wij
een slag om de arm moeten houden bij het noemen van een opleveringsdatum. Circa 3 weken voor
de oplevering zal de
concrete datum worden gecommuniceerd.
UW HUIDIGE WONING
Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clausule op te nemen, waarin
de datum van leegkomen variabel wordt gesteld. Ook met betrekking tot de opzegtermijn van uw
huurwoning raden wij aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten.
Gedurende de bouw wordt u geïnformeerd omtrent de prognose van oplevering van uw nieuwe
woning Wacht u, voor het maken van definitieve afspraken, onze brief af (circa 3 weken voor de
oplevering) waarin de exacte datum van oplevering wordt vermeld. Uiteraard streven wij ernaar de
prognose voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van onvoorziene
omstandigheden (zoals vorst en regen) kunnen echter de bouwwerkzaamheden vertragen. Strikt
juridisch gezien is de AO slechts een leidraad ten aanzien van het oplevertijdstip.

HET APPARTEMENTSRECHT
De woningen worden verkocht onder zogenaamd appartementsrecht. Dat houdt het volgende in:
De wet verstaat onder een appartement (of zoals het officieel heet: appartementsrecht) een aandeel
in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald
gedeelte van
dat gebouw. Deze wat officiële omschrijving betekent dat er onderscheid wordt gemaakt tussen
enerzijds de eigendom en anderzijds de gebruiksrechten.

Algemene technische omschrijving.

Duurzame constructie
De appartementen worden solide en duurzaam gebouwd: De constructieve gevels, wanden en daken worden
uitgevoerd met geïsoleerde houtsysteembouw-elementen. De begane grond vloer bestaat uit een geïsoleerde
betonnen vloer waarop een dekvloer wordt aangebracht. De fundatie wordt middels betonnen vorstranden aan
de begane grondvloer verzorgd.
Het geheel voldoet aan de berekeningen en tekeningen van de constructeur en de bouwfysicus m.b.t. de brandDe eigendom van het gehele gebouw komt toe aan de eigenaars gezamenlijk; daarnaast heeft iedere en geluidseisen.
eigenaar het gebruiksrecht van een privé-gedeelte (het appartement) en het medegebruikrecht van
die gedeelten van het gebouw, die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd. Bij dit laatste kunt Goed geïsoleerd
u onder meer denken aan de gemeenschappelijke ruimte , de gezamenlijke binnentuin en de
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de isolatie van vloer, gevels en dak. Deze eisen zijn is de loop van de tijd
parkeerplaatsen.
aangescherpt waardoor nieuwbouwprojecten tegenwoordig uitgevoerd worden met hoge isolatiewaarden. Het
Appartementsrechten ontstaan door splitsing in juridische zin van het gebouw.
Om een gebouw in appartementen te splitsen moet een notaris een akte opmaken. Deze
splitsingsakte wordt met de bijbehorende tekening, waarop de grenzen van de gedeelten van het
gebouw, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, in de openbare registers
ingeschreven. Pas als dit laatste is gebeurd, is de splitsing een feit en ontstaan de
appartementsrechten, die dan afzonderlijk verkocht kunnen worden.

project ‘t Paviljoen voldoet aan deze eisen: de begane grondvloer bestaat uit een geïsoleerde betonvloervloer
met een ca Rc = 4 m2 K/W.
De gevels worden voorzien van isolatie met een waarde ca Rc = 4,5 m2 K/W. In de gevelkozijnen wordt hoog
isolerend tripple beglazing aangebracht.
Het platte dak van de appartementen heeft een isolatiewaarde van (gemiddeld) 7,0 m2 K/W.
Daken
Alle daken worden als plat dak uitgevoerd. De daken bestaan uit een houten balklaag en worden aan de
bovenzijde voorzien van thermische isolatie en een kunststof dakbedekking. Op het dak wordt (per appartement)
een zonnestroominstallatie aangebracht van 8 panelen met ieder 335 Wp.
De daken worden aan de onderzijde afgewerkt met glad afgewerkte gipsbeplating en structuurspuitwerk.

VERENIGING VAN EIGENAARS
Als eigenaar van een appartement bent u met de mede-eigenaars in het gebouw verantwoordelijk
voor het beheer waaronder begrepen het onderhoud. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
beheer schept een band tussen de eigenaars en om deze band een juridisch jasje te geven moet
Binnenwanden
sinds 1973 bij elke splitsing van een gebouw in appartementsrechten een vereniging van eigenaars De niet-constructieve binnenwanden worden vervaardigd uit Metall-stud wanden, geïsoleerd en behangklaar
(V.V.E.) worden opgericht.
afgewerkt.
Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de V.V.E. van het betreffende gebouw. In de wet
zijn regels opgesomd waaraan een V.V.E. moet voldoen.
Kozijnen, ramen en deuren
Zo moet de vereniging van eigenaars een ledenvergadering hebben: de vergadering van eigenaars. De woningen worden voorzien van hardhouten gevelkozijnen, ramen en deuren. De draairamen worden
De wet eist dat de vergadering van eigenaars tenminste eenmaal per jaar bijeen wordt geroepen.
uitgevoerd met een “draai-val” mechaniek, waardoor doorspuien van de woning goed mogelijk is. De
Dan worden de financiële jaarstukken besproken en wordt de voorschotbijdrage in de begrootte
buitengevelkozijnen worden voorzien van HR+++ triple beglazing.
gezamenlijke kosten, bestemd voor onderhoud, verzekeringen e.d., per appartement vastgesteld. De
gang van zaken in het gebouw wordt grotendeels bepaald door de vergadering van eigenaars.
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in hout (zonder bovenlichten) met daarin afgehangen afgewerkte

deuren voorzien van het nodige hang en sluitwerk.
Het bestuur van de vereniging of de vergadering van eigenaars neemt alle beslissingen over het
beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. Zij is daarin gebonden aan
Binneninrichting
bepalingen in het splitsingsrecht.
De sanitaire ruimte wordt geheel afgewerkt met sanitair en tegelwerk. In de appartementen wordt het volgende
Daarnaast zijn er nog vele zaken die niet in het reglement zijn geregeld en waarvan de regeling aan standaard sanitair aangebracht (volgens monsters):
de vergadering is overgelaten.
 Inbouw closetcombinatie
De V.V.E. wordt opgericht op het moment dat de splitsingsakte geregeld is.
 wastafelcombinatie met afvoer in de wand
 douchecombinatie met thermostaatkraan, glijstang en handdouche
De woning wordt zonder keuken opgeleverd. De noodzakelijke voorzieningen worden op een standaard plaats
(afgedopt) aangebracht.
Wand- en vloerafwerking
De vloer van de woningen bestaat uit een dekvloer van ca 70 mm dik.
De wanden van de sanitaire ruimte worden voorzien van wandtegels met een afmeting van circa 300 x 600 mm
(liggend). Wandtegels in de kleur mat wit of glanzend wit (keuze door koper).

De vloer van de sanitaire ruimte wordt voorzien van vloertegels met een afmeting van circa 300 x 300 mm (U
kunt keuze maken uit meerdere kleuren). De vloertegels worden grijs ingevoegd.
Waar nodig worden er aftimmeringen aangebracht, welke geschilderd worden. De plafonds worden voorzien van
structuurspuitwerk en alle wanden zijn behangklaar.
Installatie
Warmtepomp-installatie
De appartementen worden met vloerverwarming verwarmd door middel van een duurzame warmtepompinstallatie, welke primair wordt aangesloten op een gesloten verticale bodemwisselaar. Deze bodemwisselaar
wordt per woning door een hiervoor gecertificeerd bedrijf aangebracht in het buitenterrein aan de achterzijde van
de woningen.
Het wamtepompsysteem heeft de mogelijkheid tot passieve koeling.
In de technische ruimte/bijkeuken wordt een wamtepomp combi unit met een warmwater-opslagvat van ca 180
liter geplaatst. Deze installatie verzorgt ook het warme tapwater van de woning.
Voor de berekening van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie gelden de navolgende norm temperaturen:
Ruimtetemperaturen:
woonkamer 20°C;
slaapkamers 20°C;
badkamer 22°C;
bijkeuken 18°C
Er wordt geen gasleiding aangebracht.
Zonnepanelen
Elk appartement wordt voorzien van 8 stuks zonnepanelen met ieder ca 235 Wp. Deze worden op het platte dak
geplaatst.
Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt geheel uitgevoerd volgens voorschriften van het nutsbedrijf en de NEN 1010. De
installatie bestaat uit lichtpunten en wandcontactdozen en rookmelders.
De voorzieningen ten behoeve van electra, CAI en TEL worden zoveel mogelijk in de separatiewanden
opgenomen, op circa 30 cm boven de vloer. Schakelaars worden op een hoogte van ca 105 cm geplaatst.
Waar nodig worden de diverse voorzieningen middels een installatieplint op vloerniveau aangebracht. Dit is o.a.
van toepassing ter plaatse van de woningscheidende wanden.
In de technische ruimte/bijkeuken wordt het e.e.a. mogelijkerwijs als opbouw uitgevoerd.
Het aansluiten van de telefoon en CAI dient door de koper bij de desbetreffende nutsbedrijven te worden
aangevraagd. De hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de koper.
Mechanische ventilatie
De ventilatievoorziening in de appartementen wordt middels een “warmte-terug-win” (WTW) systeem uitgevoerd.
Hiertoe worden er in de woning zowel inblaas- als ook afzuigventielen aangebracht. De energie uit de afgezogen
lucht wordt middels een warmtefilter grotendeels afgegeven aan de verse in te blazen lucht.
De WTW-unit wordt geplaatst de technische ruimte/ bijkeuken.

Gemeenschappelijke ruimte
Het toilet in de gemeenschappelijke ruimte wordt voorzien van een wandcloset, een fonteincombinatie en
afgewerkt met wandtegels (tot ca 1500 mm hoog) en vloertegels.
De wanden worden behangklaar afgewerkt.
Deze algemene ruimte wordt voorzien van een lucht-waterwarmtepomp die de ruimte verwarmt middels
vloerverwarming.
De noodzakelijke voorzieningen voor een keukenblok worden (afgedopt) aangebracht.
Bergingen
Bij de appartementen hoort een bergingscomplex. In deze gezamenlijke bergingsruimte ruimte wordt 1
dragende wand (open stijl- en regelwerk) aangebracht. De VVE zal zorg dragen voor een binneninrichting
van deze bergingenruimte. Electra-voorzieningen worden als opbouw uitgevoerd. Het platte dak bestaat uit
een houten balklaag met dakbeschot, isolatie en dakbedekking. De dakranden worden afgewerkt met een
metalen dakrandprofiel.
Kleuren en materialen
onderdeel
materiaal
Gevel
Houten
gevelbekleding,
verticaal
Plaatmateriaal:
vezelcementplaat
Dakranden: metaal,
rond gebogen
Kozijnen, ramen en
Hardhout
deuren
bestratingen

Betonnen tegels en
straatstenen

kleur
3 tinten naturel
Roomwit en grijs
grijs
Kozijnen grijsblauw,
deuren en raam in de keuken variërend in
groen en blauw
grijs

Terrein-aankleding
De parkeerplaatsen worden bestraat met beton straatstenen. Er worden straatkolken aangebracht om het
regenwater van de parkeerplaatsen af te voeren. Er wordt ook een pad langs de voordeuren van de
appartementen aangebracht.
Disclaimer
Uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de verkoopbrochure géén contractdocument is en is bedoeld om
een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van de woning, de omgeving en de procedures. Het
zijn met recht artist-impressies waarin de artist zichzelf wat artistieke vrijheden heeft gegund. De
werkelijke kleuren van de gevels, het schilderwerk en dakbedekkingen kunnen afwijken. De aanleg
en de inrichting van de openbare ruimte is naar fantasie van de illustrator ingevuld. Aan deze
tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is nagestreefd, geen rechten worden
ontleend.
De plattegronden van de woningen zijn voorzien van inrichtingsattributen. Zo verkrijgt u inzicht in
de ruimte en eventuele indelingsmogelijkheden van een woning. Volledigheidshalve wordt gemeld dat de
opgenomen inrichtingsattributen, zoals kasten, meubilair, vloer en wandafwerkingen niet behoren tot
de levering. Het aangeven van tegelwerk, zoals in de badkamers, is gedaan door middel van
eenvoudige arcering. Het legpatroon, - inrichting en afmetingen van de tegels kunnen hieraan niet
worden ontleend.

