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Met trots presenteert de gemeente Edam-Volendam 

de verkoopinformatie voor tien patiowoningen op 

een kleinschalig wooneiland aan de noordrand van de 

Broeckgouw. Deze woningen zijn specifiek bedoeld voor 

de doelgroep 55+. 

In deze brochure vindt u de definitieve VON- prijzen, 

impressies van de ontwerpen en omgeving en  informatie 

over de aankoop van een woning. Wanneer u één van de 

gepresenteerde woningen wilt kopen, kunt u zich online 

aanmelden voor de keuzeavond, die gepland staat in 

februari 2020.

COMFORTABEL EN DUURZAAM WONEN

Het ontwerp van de patiowoningen is afkomstig van 

Leij Kappelhof Seckel van den Dobbelsteen (LKSVDD) 

architecten. Zij hebben zich laten inspireren door een 

rotsformatie die uit het water steekt. Zowel aan de voor- als 

achterzijde heeft de woning een uitbouw. Daarmee vormt 

het wooneiland een verbijzondering op het straatbeeld van 

de rest van de wijk. 

 De patiowoningen worden gebouwd door aannemer 

Koopmans Bouwgroep uit Enschede. Iedere woning 

biedt een ruime keuze aan meerwerkopties, waaronder 

een dakopbouw met ruimte voor een extra slaap- of 

hobbykamer. Met de woningconfigurator op onze website 

worden uw optiekeuzes direct inzichtelijk gemaakt qua 

indeling en prijs.

Wij wensen u veel succes en plezier met het bestuderen 

van de woningen en de verschillende mogelijkheden!

Namens het college van Burgemeester en Wethouders, 

Wethouder RO, Albert Koning

 BETROKKEN PARTIJEN

Opdrachtgever 

Gemeente Edam-Volendam

Postbus 180

1130 AD Volendam

Telefoon: 0299-398398

» www.edam-volendam.nl 

Planbegeleiding

Royal HaskoningDHV

» www.royalhaskoningdhv.com

Buro Beeld BV

» www.beeld.nl

 

Stedenbouwkundig ontwerper

Kuipercompagnons

» www.kuiper.nl 

Architect

LKSVDD architecten

» www.lksvdd.nl

Aannemer

Koopmans Bouw b.v.

» www.koopmans.nl 

Makelaars

nemassdeboer

» www.nemassdeboer.nl

Steur makelaars

» www.steur.nl 

Notaris

Notariskantoor Feitsma | Verhagen

» www.feitsmaverhagen.nl

Adviseurs

EversPartners
» www.everspartners.nl

M3 Energie
» www.m3energie.nl

 PW Vooijs
» www.pwvba.nl

KuiperCompagnons

VOORWOORD 
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De patiowoningen op het noordelijk wooneiland zijn 

levensloopbestendig. Dat wil zeggen dat de woningen zo zijn 

ontworpen dat het mogelijk is om er zo lang mogelijk (samen) 

te blijven wonen. Ook wanneer u in de toekomst minder goed 

ter been bent of een zorgbehoefte ontwikkelt. 

De patiowoningen hebben het volledige woonprogramma 

op de begane grond. Bij de woningindeling is rekening 

gehouden met de manoeuvreerruimte voor een rolstoel of 

rollator en in de berging is er voldoende ruimte voor een 

scootmobiel. Bovendien liggen de woningen in de buurt van 

woonzorgcentrum ‘De Friese Vlaak’, van waaruit thuiszorg 

georganiseerd wordt.  

ALGEMENE INFORMATIE 

Deze brochure biedt u een impressie van de woningen, waar 

geen rechten aan zijn te ontlenen. De concrete informatie per 

bouwnummer wordt beschikbaar gesteld op de website, waar 

ook de contractstukken, voorlopige verkooptekeningen en de 

technische informatie worden geplaatst. Het verkoopproces 

wordt begeleid door Steur Makelaars, nemassdeboer makelaardij 

en notariskantoor Feitsma Verhagen, die daarvoor door de 

gemeente zijn geselecteerd. 

4

Sfeerimpressie van de omgeving en voorzieningen in de buurt 
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 STRAATBEELD



Het wooneiland met de tien patiowoningen wordt gerea-

liseerd tegen de historische dijkzone, met uitzicht op de 

Zeedijk langs het Markermeer. 

Het kleinschalige wooneiland ligt afgezonderd van de wijk 

en is verbonden met een autobrug en een fiets/voetgan-

gersbrug. Op deze manier ontstaat een autoluwe en rustige 

omgeving waarin het plezierig wonen is. Aan de kant van 

het water zijn de woningen gericht op privacy en beleving 

van het water. Aan de straatzijde is openheid gemaakt naar 

de straat en is interactie met de omgeving mogelijk. 

De indeling van het eiland is ruim van opzet en er is 

rekening gehouden met een ruime parkeernorm van circa 

twee auto’s per woning. Naast een parkeerplek op eigen 

erf zijn er centraal gelegen parkeerplekken voorzien. Op 

deze manier zijn de auto’s niet onnodig bepalend voor het 

beeld van de openbare ruimte. 

Wanneer de patiowoningen worden opgeleverd zijn veel 

wijkvoorzieningen van de Broeckgouw al gereed;  een groot 

deel van de openbare ruimte is aangelegd en de centrale 

watergang is gerealiseerd. Ook de bus rijdt inmiddels door 

de wijk en de supermarkt is geopend. Tevens wordt op dit 

moment het woonzorgcomplex De Friese Vlaak gebouwd.

Aan de westzijde van de Broeckgouw is het natuurpark 

aangelegd. Dit natuurpark bestaat uit flora en fauna die zich 

op natuurlijke wijze ontwikkelen en komt steeds meer tot 

bloei. Aan de Oostzijde van de wijk wordt in de nabije toe-

komst een recreatief landschapspark aangelegd, achter de 

basisschool de Blokwhere. Dit park wordt voorzien van een 

wandel- en fitnessparcours en een trapveld. 

 HOOFDLIJNEN FASE 9&10
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 VON-PRIJZEN

N

FACTSHEET WONINGTYPE WILHELMINA

Patiowoning Wilhelmina staat 

met de achtergevel in het 

water en heeft een royale 

beukmaat van 10 meter. 

Zowel aan de voorzijde als de 

achterzijde heeft de woning 

een uitbouw, waardoor ruime 

terrassen gecreëerd worden met 

voldoende privacy. De ruime 

woonkamer heeft raampartijen 

aan zowel waterzijde als 

straatzijde en is op verschillende 

manieren in te richten.

Voorgevel kavelnummer 171

Achtergevel kavelnummer 171

10 11

KAVELNR WONINGTYPE BEUKMAAT GBO KAVELOPP. VON-PRIJS
  IN M IN M2 IN M2 

171 Wilhelmina II 10,0 90 170 € 410.000,-

172 Wilhelmina I 10,0  90 167 € 380.000,-

173 Wilhelmina I 10,0 90 167 € 380.000,-

174 Wilhelmina I 10,0 90 167 € 380.000,-

175 Wilhelmina I 10,0 90 167 € 380.000,-

176 Wilhelmina II 10,0 90 170 € 410.000,-

177 Wilhelmina II 10,0 90 170 € 410.000,-

178 Wilhelmina III 10,0 90 171 € 410.000,-

179 Wilhelmina III 10,0 90 171 € 410.000,-

180 Wilhelmina II 10,0 90 170 € 410.000,-
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178, 179spPatiowoning
optie 3: dakopbouw met keuken naar slaapkamer 2
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178, 179spPatiowoning
optie 3: dakopbouw met keuken naar slaapkamer 2
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Plattegrond kavelnummer 171

OPTIE 1

Dakopbouw en keuken naar voren

OPTIE 2

Dakopbouw en extra grote badkamer

OPTIE 3

 Dakopbouw

STEL UW WONING
SAMEN VIA:WWW.DEBROECKGOUW.NL

MEERWERKOPTIES

*Voor maatvoering etc. zie concept verkooptekeningen op website/woningconfigurator
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Het aanmelden voor een keuzeavond verloopt digitaal, 

waarvoor u uw DigiD nodig heeft. Op www.debroeckgouw.

nl vindt u de link naar het digitale aanmeldformulier voor 

de keuzeavond. Let op dat u zich tijdig aanmeldt (Uiterlijk 

20 december) voor een keuzeavond! Onder voorbehoud 

staat deze gepland in februari 2020.  

TOEWIJZINGSBELEID

Omdat de patiowoningen op het noordelijk wooneiland 

levensloopbestendig zijn worden ze uitsluitend toegewezen 

aan de doelgroep 55+. Dit betekent dat kandidaat-kopers 

ten tijde van de keuzeavond de leeftijd van 55 jaar of ouder 

dienen te hebben. 

Tijdens de keuzeavond vindt een loting plaats om de 

keuzeposities onder de ingeschreven en aangemelde 

kandidaten te bepalen.  

Mochten er na deze toewijzing nog woningen resteren, 

dan komen kandidaten die niet ingeschreven staan, maar 

wel tot de doelgroep behoren in aanmerking. Nadat de 

woningen 6 weken in actieve verkoop zijn geweest komen 

eventueel ook kandidaten in aanmerking die niet tot de 

doelgroep behoren. 

Voor u breekt nu een belangrijke fase aan als mogelijk 

toekomstige bewoner van de nieuwbouwwijk de 

Broeckgouw. Indien u geïnteresseerd bent in één van 

de gepresenteerde woningen, dient u zich actief aan te 

melden voor de desbetreffende keuzeavond.

INSCHRIJVING WONINGZOEKENDENLIJST / 

AANMELDING KEUZEAVOND

Om met voorrang in aanmerking te komen voor 

een koopwoning of bouwkavel, dient u in ieder geval 

ingeschreven te staan als woningzoekende bij de 

gemeente ten tijde van de desbetreffende bouwmarkt. 

Ingeschreven woningzoekenden kunnen immers met 

voorrang deelnemen aan het verkoopproces. Inschrijven 

kan via digitale inschrijving (www.edam-volendam.nl/

woningzoekendenlijst).

Ingeschreven woningzoekenden worden persoonlijk 

uitgenodigd voor bouwmarkten en verkooppresentaties. 

Ingeschreven staan in het gemeentelijke woning-

zoekendenregister betekent niet dat u automatisch 

deelneemt aan een keuzeavond. Indien u daadwerkelijk 

voor een kavel of woning in aanmerking wilt komen, dient 

u zich aan te melden voor de keuzeavond. 

 VERKOOPPROCES

14 15
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STEL UW EIGEN WONING SAMEN

Deze brochure toont impressies om u een eerste indruk te 

geven van het verkoopaanbod. Op onze website is een ‘wo-

ningconfigurator’ beschikbaar. Hier treft u voor iedere woning 

die nu in verkoop is een weergave van de basiswoning met 

gevelimpressies en een indicatie van de indeling. Vervolgens 

kunt u de woning op een interactieve manier verder vorm 

geven met de standaard keuzeopties, zoals een opbouw, 

indelingsvarianten en duurzaamheidsopties. Wanneer u één 

van deze standaard keuzeopties kiest, ziet u direct wat de 

prijsconsequenties zijn en hoe de woning en de plattegrond 

wijzigen. Uiteraard is deze informatie géén contractinforma-

tie; daarvoor kunt u de conceptcontractstukken op www.

debroeckgouw.nl raadplegen, waaronder de technische 

omschrijving en de concept verkooptekeningen.

FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN

Indien u een woning op het oog heeft, is het belangrijk dat 

u tijdig inzicht verkrijgt in uw financiële mogelijkheden. Wij 

adviseren u zich nu reeds te oriënteren op het verkrijgen van 

een hypotheek.

Voor het ontvangen van een originele ondertekende offerte 

van uw geldverstrekker, moet u met enige tijd rekening 

houden. 

Wij willen graag benadrukken dat het van groot belang 

is reeds vóór uw woningkeuze na te gaan wat uw 

leencapaciteit is, zodat u een juiste woningkeuze kunt 

maken en na uw keuze snel definitieve afspraken kunt 

maken met de aannemer. Voor de definitieve offerte van 

uw geldverstrekker heeft u een ondertekende koop- en 

aannemingsovereenkomst nodig. De concept versies vindt

u op www.debroeckgouw.nl.

CONTRACTONDERTEKENING

Na het maken van uw keuze tijdens de keuzeavond, 

geeft u uw contactgegevens door aan de aanwezige 

verkoopmakelaars. Zij maken kort daarna een afspraak 

om de koopovereenkomst en aanneemovereenkomst 

te ondertekenen. Op de keuzeavond zelf krijgt u een 

informatiepakket mee met verkooptekeningen en het 

conceptcontract. Na ondertekening van de overeenkomsten 

dient u de waarborgsom (zie concept koopovereenkomst) 

binnen 6 weken te voldoen. Het is ook mogelijk in plaats 

daarvan een bankgarantie te verstrekken. De aannemer 

nodigt u uit voor het doornemen van de kopers- keuzeopties. 

De gekozen standaardopties, aanpassingen en wijzigingen en 

verdere individuele wensen worden door de bouwaannemer 

aan u geoffreerd en uitgewerkt door de woonadviseur 

van de bouwaannemer. Voor vragen over de koop- en 

aannemingsovereenkomst kunt u terecht bij nemassdeboer 

Makelaardij of Steur Makelaars, die door de gemeente zijn 

geselecteerd als verkoopmakelaar. 

16

 UW WONINGKEUZE

De uitbouwmogelijkheid gevisualiseerd in de 

woningconfigurator

CHECKLIST

n   Ingeschreven als woningzoekende bij de 

gemeente?

n  Aanmelden voor keuzeavond

n  Keuze van / overleg met financieel adviseur

n  Keuze maken op keuzeavond

n  Afspraak maken met makelaar

n  Koopovereenkomst tekenen

n  Aannemingsovereenkomst tekenen

n   Opties bespreken met de woonadviseur van 

de bouwaannemer

n   Hypotheekoffertes aanvragen: Let op 

benodigde informatie!

n   Waarborgsom binnen 6 weken na 

ondertekening betalen

n  Hypotheek- en leveringsakte tekenen

STEL UW WONING
SAMEN VIA:WWW.DEBROECKGOUW.NL
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AANNEMER EERSTE CONTACTPERSOON TIJDENS 
BOUWPROCES

Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereen-

komst bij de makelaar, wordt u gedurende het gehele 

bouwproces verder begeleid en geïnformeerd door de 

aannemer. In de volgorde van het uitvoeringsproces – de 

zogenoemde ´bouwstroom´ - wordt u door de aannemer 

uitgenodigd om de individuele koperswensen kenbaar te 

maken. De standaardopties, welke op de website en in de 

woningconfigurator zijn gepresenteerd, zijn aanbesteed 

en daarmee van een vaste prijs voorzien. Indien er een 

afwijkende optie wordt verlangd, dient dit met de aan-

nemer te worden overlegd en afgeprijsd en na akkoord te 

worden vastgelegd. Meerwerkopties worden voor rekening 

van de koper uitgevoerd en kunnen de opleveringstermijn 

verlengen. De niet-standaard opties zijn alleen mogelijk 

zolang deze de voortgang op de bouwplaats niet vertragen 

en niet in strijd zijn met de geldende regelgeving. De aan-

nemer toetst de individuele koperswensen aan de geldende 

normen en verstrekt u vervolgens een offerte. Deze offerte, 

zo nodig toegelicht met een tekening, dient u na akkoord 

te ondertekenen en te retourneren. Teneinde het bouw-

proces niet te stagneren, zal de aannemer hiervoor in de 

offerte een uiterste datum voor ondertekening opnemen. 

Bij woningen die verkocht worden na de start van de bouw 

en/of nadat de sluitingsdatum gepasseerd is, behoudt de 

aannemer zich het recht voor het meerwerk, afhankelijk 

van de stand van de bouw en de voorbereiding, al dan niet 

te accepteren. Indien meerwerk overeengekomen wordt, 

dan geldt de betalingsregeling zoals vermeld in de  

aannemingsovereenkomst. Voor de verschillende woningen 

zijn diverse opties mogelijk. Kijk op www.debroeckgouw.

nl, daar vindt u de (standaard) opties per woningtype en de 

concept verkooptekeningen. Voor een aantal onderdelen 

(tegelwerk, sanitair, etc.) zal de aannemer u adviseren een 

showroom te bezoeken. Voor deze onderdelen ontvangt u 

eveneens een offerte, welke u tijdig na goedkeuring dient 

te ondertekenen.

BEGELEIDING TIJDENS HET BOUWPROCES

Gedurende de uitvoering wordt een tweetal kijkdagen 

georganiseerd. Vooruitlopend op de oplevering verzorgt 

de aannemer de aanvraag van de nutsaansluitingen 

(water, elektra en CAI). Uw energieleverancier kiest u zelf. 

Dit dient u tijdig te regelen, zodat u op tijd over elektra 

kunt beschikken. De aannemer kan u hier verder over 

informeren. Voorafgaand aan de finale oplevering wordt u 

uitgenodigd voor een vooroplevering, zodat de eventueel 

geconstateerde onvolkomenheden kunnen worden 

verholpen. Uiterlijk drie weken voor de oplevering ontvangt 

u van de aannemer een uitnodiging voor het moment van 

oplevering, samen met de factuur voor de laatste termijn, 

die u voor de oplevering dient te hebben voldaan.

 VERVOLGSTAPPEN NA HET
 KIEZEN VAN EEN WONING
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INTERIEURIMPRESSIE
     WONING 



Warmte
pomp

Boiler

Keuken
boiler

Triple glas 

Douche W
TW

6x Z
onnepanelen

Warm water

Voor de warmwatervoorziening
wordt de woning opgeleverd met
een boiler voor warm water
gebruik in de badkamer en een
kleinere close-in boiler in de keuken.

Gesloten schil

De hoge isolatiewaarde van de
woning is essentieel om de
gewenste temperaturen te bereiken.
Houd deuren en ramen dus zoveel
mogelijk gesloten om de optimale
temperatuur te behouden.   

Constante temperatuur

Een bodemwarmtepomp is een lage
temperatuur verwarmingssysteem.
Daarom kun je de thermostaat
constant op een vaste temperatuur
ingesteld laten staan.  

Vloerafwerking

Om optimaal profijt te hebben van
de vloerverwarming moet de vloer-
afwerking geen te hoge isolatie-
waarde hebben. Raadpleeg uw vloer-
specialist voor de mogelijkheden.

Woninguitbreiding?

U kunt het vermogen van de
warmtepomp op een later moment
niet meer is aanpassen.
Uitbouwplannen? Kies dan bij
aankoop van de woning meteen
voor een warmtepomp met
grotere capaciteit of schaf later
een (extra) verwarmingssysteem
aan voor uw opbouw. 

Mechanische ventilatie

Er wordt mechanische ventilatie
toegepast, daarom hoeven ramen
niet open om te ventileren.  

Elektrisch koken

In een aardgasvrije woning kookt
u elektrisch en kiest u voor
afzuiging op ‘recirculatiebasis’.

23

AARDGASVRIJE WONING IN
DE BROECKGOUW

Een schematische weergave

*Voor meer gedetailleerde informatie & aanbevelingen, zie www.debroeckgouw.nl voor de concept contractinformatie. 

Uiteraard worden de patiowoningen op het wooneiland 

- conform de huidige wet- en regelgeving - aardgasvrij 

gebouwd. De getroffen bouwkundige voorzieningen en 

toegepaste installaties staan borg voor een betrouwbare 

energieleverantie. 

Voor de warmtevoorziening is gekozen voor een bodem-

warmtepompsysteem. In combinatie met de getroffen 

bouwkundige maatregelen staat dit verwarmingssysteem 

garant voor een hoge mate van wooncomfort.

 
BODEMWARMTEPOMP 

Een bodemwarmtepomp heeft een gesloten buizensys-

teem dat in een lus tot circa 100 tot 150 meter diep onder 

de woning loopt. Het water dat door deze bodemlus wordt 

gepompt onttrekt ’s winters warmte uit de bodem. Door 

middel van vloerverwarming wordt deze warmte afgegeven 

in de woning. Een voordeel is dat de bodemtemperatuur in 

de zomer relatief koel is, waardoor het systeem tijdens de 

warme maanden ook een verkoelend effect heeft. De pomp 

zelf is een relatief stil apparaat ter grootte van een koelkast.

OPTIMALE ISOLATIE

Om de bodemwarmte optimaal in te zetten voor de 

verwarming van de woning is het van groot belang dat er 

geen onnodige warmte verloren gaat. De buitenschil van de 

woning wordt daarom optimaal geïsoleerd en krijgt een hoge 

kierdichtheid. De aangeboden woning heeft triple (drievou-

dige) beglazing. Er wordt ook een douchepijp-WTW (warmte-

terugwinning) en balansventilatie met WTW toegepast. Dat 

eerste wil zeggen dat het uitstromende warme water wordt 

benut om het benodigde tapwater opnieuw te verwarmen. 

Balansventilatie met WTW houdt in dat de warmte van de 

afgezogen binnenlucht, die deels wordt hergebruikt en gefil-

terd, door middel van een wisselaar wordt meegegeven aan 

de aangezogen (koude) buitenlucht. 

RESTERENDE ENERGIEBEHOEFTE

U heeft nog een hoeveelheid aanvullende energie nodig: 

deels voor gebouw gebonden voorzieningen, waaronder 

de warmtepomp, en deels voor huishoudelijke apparaten 

(verbruik van bijvoorbeeld de televisie en wasmachine). 

Een deel van deze energie wordt geleverd door de zes 

zonnepanelen die standaard op het dak van elke woning zijn 

geïnstalleerd. De resterende elektriciteit koopt u in bij een 

energiemaatschappij, of u kiest voor extra zonnepanelen.

CONTRACTEN EN CONTRACTVOORWAARDEN

Op onze website kunt u de concept instandhoudingsover-

eenkomst van de warmtepompleverancier downloaden. 

Deze vormt een onderdeel van de contractdocumenten 

van uw woning. Wanneer u op de keuzeavond een woning 

kiest en tot aankoop overgaat, wordt u verder begeleid door 

de woonadviseur van Koopmans Bouwgroep. Bij Koopmans 

Bouw is alle expertise en ervaring aanwezig om u nadere 

uitleg te geven over de technische mogelijkheden en  

contractvoorwaarden ten aanzien van bijvoorbeeld onder-

houd en garanties. 

FISCALE VOORDELEN

Voor duurzaamheidsmaatregelen bestaan fiscale voordelen 

voor particulieren, zoals subsidie en BTW- teruggave. Met de 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) bijvoorbeeld 

stimuleert de rijksoverheid particulieren in Nederland om 

minder gas te gebruiken. Omdat de watervilla’s zijn voorzien 

van een warmtepomp, komen kopers in aanmerking voor 

deze subsidie. Daarnaast kunt u als koper via de belasting-

dienst 21% BTW terug ontvangen op de zonnepanelen die 

op het dak geplaatst worden. Als toekomstig bewoner kunt 

u na de oplevering van uw woning zelf de benodigde aan-

vragen hiervoor indienen, in het geval die mogelijkheden er 

dan nog steeds zijn. Ten tijde van de oplevering wordt u hier 

nader over geïnformeerd.

 DUURZAAM EN
 COMFORTABEL WONEN
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Afspraken: Alle afspraken gemaakt betreffende wijzigingen, 

verrekeningen, datum van oplevering en alle andere 

aangelegenheden betreffende de bouw en het daarmee 

verband houdende, zijn slechts geldig nadat daarvan een 

schriftelijke bevestiging is verkregen. 

Brochure: Deze verkooppresentatie is vastgesteld aan de 

hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen 

van deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij 

een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen 

die onder andere voortkomen uit eisen en wensen van 

overheden en/of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen 

rechten worden ontleend. Voor de juiste informatie wordt 

verwezen naar de tot de contractstukken behorende 

verkooptekeningen en technische omschrijving 

Voorbehoud: Wijzigingen met betrekking tot de 

situering van groenstroken, voet- en fietspaden, 

parkeervoorzieningen, veranderingen in omliggende 

woningtypes en dergelijke kunnen zich voordoen. 

Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat tekeningen, voor zover niet 

behorend bij een bestemmingsplan c.q. uitwerkingsplan, 

geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen 

rechten kunnen worden ontleend. Wij raden elke 

toekomstige bewoner aan eerst het bestemmingsplan 

te raadplegen alvorens het koopcontract te tekenen. 

In het bestemmingsplan zijn immers de juridische 

mogelijkheden en beperkingen vastgelegd. U kunt 

hiervoor terecht op www.edam-volendam.nl. Alle eerdere 

publicaties en brochures met betrekking tot de in deze 

brochure opgenomen woningen zijn hiermee vervallen. 

Het meubilair, de kasten en de apparatuur als interieur 

suggesties in de plattegronden worden niet geleverd, tenzij 

uitdrukkelijk vermeld in de technische omschrijving. Bij 

tegenstrijdigheden tussen de perspectieven en de inhoud 

van de technische omschrijving  of tekeningen is de inhoud 

van de contractdocumenten bindend. 

Disclaimer: Alle wijzigingen in teksten, tekeningen en 

prijzen zijn voorbehouden aan de gemeente Edam-

Volendam. De opgenomen tekeningen en artist-impressies 

van het voorlopige ontwerp geven een impressie weer. 

Derhalve kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. 

Onder andere kleurstellingen en materialen kunnen 

afwijken van het uiteindelijke ontwerp. In de brochure zijn 

ook impressies gegeven van de toekomstige inrichting van 

de openbare ruimte. Enkele belangrijke onderdelen, zoals 

waar wegen, fiets- en voetpaden komen, liggen vast. De 

inrichting van de openbare ruimte wordt voorafgaand aan 

de oplevering van de woningen verder uitgewerkt en daarna 

uitgevoerd. In de uitwerking krijgen bijvoorbeeld de bomen, 

lantaarnpalen en ondergrondse afvalcontainers hun 

definitieve plek. Houdt u er daarom rekening mee dat de 

definitieve inrichting van de openbare ruimte kan afwijken 

van de impressie in deze brochure. 
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