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Project 
Aemsteldyck1

Mijdrecht
Het project Aemsteldyck wordt gerealiseerd nabij het gezellige 

dorpscentrum van Mijdrecht. Het complex is goed bereikbaar via diverse 

uitvalswegen. Ook zijn de velen voorzieningen, zoals winkels en horeca, 

goed te bereiken via fiets- en wandelpaden vanaf het complex.

Project Aemsteldyck
Tegen het centrum van Mijdrecht aan bouwt Bébouw in opdracht van 
GroenWest twee appartementencomplexen, de Aemsteldyck en de 
Prinsendyck. De meeste woningen aan de Gosewijn van Aemstelstraat 
zijn gesloopt en er wordt plaats gemaakt voor een modern gebouw 
met 24 appartementen. Er komt op deze prachtige, groene locatie een 
langwerpig appartementengebouw die een verbinding heeft met het 
Proostdijlaantje. Wonen in een rustige straat, maar met het gezellige 
dorpscentrum van Mijdrecht op loopafstand. 

De Aemsteldyck is een bijzonder project, waar iedereen lang op heeft moeten wachten. Nu is het echt zover en kan 

er een start worden gemaakt met de verhuur van in totaal 24 levensloopbestendige appartementen. 

Ongeveer een jaar na de oplevering worden de laatste twee woningen gesloopt, die aan de noordkant van het 

gebouw staan. Dit is wel afhankelijk van het (broed)seizoen. 
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Ondanks de grote zorg en 
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H e t  g e b o u wL o c a t i e  &  w i j k

Locatie & wijk
Het gebouw wordt ontwikkeld in de wijk Proostdijland, tegen het 
dorpscentrum van Mijdrecht aan. Op loopafstand zijn diverse voorzieningen, 
zoals basisscholen, horeca en bushalten. Mijdrecht wordt aan de noordzijde 
van het dorp ontsloten door de N201, welke op ongeveer 5 minuten afstand 
van de Aemsteldyck ligt met de auto.

Fijn woon- en leefklimaat
De achterzijde van het gebouw Aemsteldyck grenst aan het Proostdijlaantje. Aan de achterzijde van he gebouw wordt een 
loopbrug gerealiseerd zodat de de bewoners direct de Proostdijlaan op kunnen wandelen. Door de realisatie van deze 
loopbrug, is het dorpscentrum nog makkelijker te bereiken dan voorheen. Onder andere het winkelcentrum "De Passage" is 
via deze route snel en erg gemakkelijk bereikbaar.  Hier kunt u onder andere terecht voor uw dagelijkse boodschappen bij 
de supermarkt of bij de verswinkels.  

Het gebouw staat in een groene omgeving, wat ook maakt dat het prettig wonen is op deze locatie. Het hertenkamp is een 

begrip in Mijdrecht en ligt aan de andere kant van de Anselmusstraat. De woningen op de kopgevel aan de zuidzijde van het 
complex, kijken vanuit het extra raam in de woonkamer en slaapkamer uit op het hertenkamp. 

Situatie en parkeren
De Aemsteldyck wordt gerealiseerd langs de Gosewijn van Aemstelstraat. Het 
gebied rondom het gebouw wordt eigendom van de gemeente De Ronde Venen. 
Gelijktijdig of na de oplevering van het gebouw zal de Gosewijn van Aemstelstraat 
opnieuw worden ingericht door de gemeente De Ronde Venen. In de nieuwe 
situatie worden diverse parkeerplaatsen in de openbare ruimte gerealiseerd, 
zowel langs de straat als in vakken naast en tegenover het gebouw. De posities 

van de parkeerplaatsen staan weergegeven op de overzichtsplattegrond op 
bladzijde 6 van deze brochure.

Let op!

De woningen worden 
verhuurd zonder 
parkeerplaats. 
Dit betekent dat u 
parkeert in de 
openbare ruimte.

Het gebouw
De 24 appartementen worden ondergebracht in een complex van vier 
bouwlagen hoog. Op de eerste bouwlaag bevinden zich de bergingen. De 
drie woonlagen bevinden zich daar bovenop. Het gebouw heeft een 
bijzondere uitstraling, omdat het tegen het dijktalud wordt aangebouwd. 

Indeling van het gebouw
De centrale entree van de Aemsteldyck  bevindt zich op maaiveld (begane grond) aan de Gosewijn van Aemstelstraat. 
Hier bevindt zich tevens het bellentableau en de postvakken van de bewoners. Vanuit de centrale hal zijn - op dezelfde 
verdieping - de individuele bergingen te bereiken via een zij ingang. De achterzijde van deze verdieping is tegen het 

dijklichaam gelegen.

De centrale entree bevindt zich in het midden van het gebouw. Vanuit de centrale hal zijn met de lift of de trap de drie 
bovengelegen verdiepingen te bereiken. Op alle woonlagen worden 8 woningen gerealiseerd, die ieder een oppervlak 
van ongeveer 65 vierkante meter hebben. De galerijen bevinden zich aan de achterzijde van het gebouw en kijken uit 
op de loopbrug en het Proostdijlaantje. De galerij op de eerste verdieping is niet afgesloten door dat je vanaf hier direct 

de loopbrug op kan wandelen. De voordeur van de woningen op de eerste woonlaag zijn dan ook direct bereikbaar.  
Aan beide eindes van de galerij wordt een noodtrap geplaatst. Deze trappen worden op de tweede en derde verdieping 
afgesloten zodat deze alleen vanaf de galerij zijde kunnen worden geopend.  

Het gehele gebouw is - net als alle woningen - rolstoel vriendelijk. Zowel de centrale entree aan de voorzijde, als de 

loopbrug aan de achterzijde zijn beide goed toegankelijk voor rolstoelen.

Vleermuizen & gierzwaluwen

Het gebied waar de Aemsteldyck wordt 
ontwikkeld is voor vleermuizen en 

gierzwaluwen een prettige plek om te 

verblijven. De overheid toetst aan de hand 

van de Wet Natuurbescherming of er bij 

nieuwbouw voldoende aandacht is voor het 

in stand houden van aanwezige groepen 

vleermuizen en gierzwaluwen.

In de gevels van het gebouw worden 

verblijfplaatsen (kasten) in de spouw 

opgenomen. Hierin kunnen de dieren 
verblijven. Vanaf de buitenkant is de kast 

nagenoeg niet zichtbaar, enkel de opening 

naar de kast is zichtbaar in de gemetselde 

gevel.

De tekening hiernaast geeft een voorbeeld 

weer van de positionering van de 
verblijfkasten. Op de afbeelding daaronder 
ziet u een voorbeeld van hoe een verblijfskast 
er daadwerkelijk uitziet. 



bouwnummer 
08 - type Asp

bouwnummer 
 23 - type A
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22 - type Asp
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21 - type A

bouwnummer 
24 - type Asp

bouwnummer 
 19 - type A

bouwnummer 
18 - type Asp

bouwnummer 
17 - type A

bouwnummer 
20 - type Asp

Plattegronden 

Begane grond
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bnr 
13

bnr 
14

bnr 
15

bnr 
16
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De woningen met een groene arcering, hebben een huurprijs van € 752,33

Overzichtsplattegrond

bouwnummer 
16 - type Asp

bouwnummer 
13 - type A

2e verdieping De woningen met een groene arcering, hebben een huurprijs van € 752,33

bouwnummer 
01 - type A

bouwnummer 
02 - type Asp

bouwnummer 
03 - type A

bouwnummer 
04 - type Asp

bouwnummer 
05 - type A

bouwnummer 
06 - type Asp

bouwnummer 
07 - type A

bouwnummer 
09 - type A

bouwnummer 
10 - type Asp

bouwnummer 
11 - type A

bouwnummer 
12 - type Asp

bouwnummer 
14 - type Asp

bouwnummer 
15 - type A

De woningen met een groene arcering, hebben een huurprijs van € 752,33

H e t  g e b o u wH e t  g e b o u w

1e verdieping
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D e  w o n i n g e n

Gevel overzicht De woningen
Alle appartementen in de Aemsteldyck zijn nagenoeg hetzelfde. Toch wordt er 
in deze brochure gesproken van type A en type A-sp. Type A-sp wil zeggen dat 
de woningen gespiegeld zijn ten opzichte van type A. De zes hoekwoningen 
hebben een extra raam in de woonkamer. De 3 appartementen die zijn gelegen 
op de zuidgevel hebben daarnaast ook een extra raam in de slaapkamer.

Let op!
Bij het hoekappartement op de eerste, tweede en derde verdieping aan de noordzijde (bouwnummer 1, 9 en 17) is sprake van 
een verminderde daglicht toetreding in de kleine kamer. Dit komt doordat de noodtrap voor het raam het daglicht deels 
blokkeert.  De kleine kamer is daarom als "hobbyruimte" omschreven. Daarnaast is het extra raam in de woonkamer bij de 
bouwnummers 7 en 19 niet transparant maar mat. Dit in verband met de privacy voor de naastgelegen woningen/tuinen. Op 

de woningplattegrond op pagina 12 kunt u dit terug zien. 

Duurzame woning 
Het gebouw en de woningen voldoen aan de huidige bouweisen. De woningen worden goed geïsoleerd en zijn voorzien van 

duurzame installaties zoals een warmtepomp. In de woningen wordt geen gebruik gemaakt van gas. Op het dak worden 

zonnepanelen geplaatst om zoveel mogelijk energie op te wekken.

Toegankelijkheid 
De appartementen zijn levensloopbestendig, wat inhoudt dat deze goed geschikt zijn voor mensen die niet goed ter been zijn, 
afhankelijk zijn van een rolstoel of zorg aan huis nodig hebben, nu of in de toekomst. Zo is er rekening gehouden met de 
draaicirkel van een rolstoel, behalve in de kleine slaapkamer. Tussen de badkamer en het toilet is een wand geplaatst die 
eenvoudig verwijderd kan worden. Door het verwijderen van de wand is de ruimte vrij te gebruiken door mensen met een 
beperking. Ook is het mogelijk om te kiezen voor het plaatsen van een verhoogde toiletpot. Voor deze extra optie betaalt u 
eenmalig een meerprijs.

Voorgevel: ligging Zuid - West

Achtergevel: ligging Noord - Oost

Zijgevel: ligging Noord Zijgevel: ligging Zuid 

Opladen van elektrische fiets of scootmobiel
De scootmobiel of elektrische fiets kan in de individuele berging worden geplaatst en worden opgeladen. De elektriciteit 
in de berging is aangesloten op de individuele meterkast van uw eigen woning. Zo betaalt iedereen voor het eigen 
verbruik in de berging. Om deze reden is het niet mogelijk om van berging te ruilen.  

H e t  g e b o u w
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D e  w o n i n g e n

(hoek)

Eerste t/m derde 
verdieping

Type A

Eerste t/m derde verdieping
bouwnummers:
3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23 

Legenda
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slaapkamer 2

7,3 m²
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woonkamer-keuken
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entreehal

slaapkamer 1
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Renvooi elektra symbolen

OV

VW

B

mv

kk

B

RM

CAI

TEL

KT

VF

Th

enkele (licht)schakelaar

dubbele (licht)schakelaar

wissel (licht)schakelaar

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

aansluitpunt loos 

aansluitpunt CAI

aansluitpunt telefoon

aansluitpunt wandverlichting 

wandarmatuur voordeur

aansluitpunt plafondverlichting

schakelaar mechanische ventilatie 

aansluitpunt oven  (loos)

aansluitpunt vaatwasser (loos)

aansluitpunt boiler (loos)

aansluitpunt koelkast

beldrukker

rookmelder

elektrische radiator

videofoon 

thermostaat

CO2 meter

aansluitpunt kooktoestel: 

2-fasen perilexaansluiting 

Eerste t/m derde 
verdieping

Type Asp

Eerste t/m derde verdieping
bouwnummers:
2, 4, 6,  10, 12, 14, 18, 20, 22

Legenda

Renvooi elektra symbolen

OV

VW

B

mv

kk

B

RM

CAI

TEL

KT

VF

Th

enkele (licht)schakelaar

dubbele (licht)schakelaar

wissel (licht)schakelaar

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

aansluitpunt loos 

aansluitpunt CAI

aansluitpunt telefoon

aansluitpunt wandverlichting 

wandarmatuur voordeur 

aansluitpunt plafondverlichting 

schakelaar mechanische ventilatie 

aansluitpunt oven  (loos)

aansluitpunt vaatwasser (loos)

aansluitpunt boiler (loos) 

aansluitpunt koelkast

beldrukker

rookmelder

elektrische radiator

videofoon 

thermostaat

CO2 meter

aansluitpunt kooktoestel: 

2-fasen perilexaansluiting 
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slaapkamer 2
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berging

Type

Asp
Type
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Eerste t/m derde 
verdieping

Legenda

Renvooi elektra symbolen

OV

VW

B

mv

kk

B

RM

CAI

TEL

KT

VF

Th

enkele (licht)schakelaar

dubbele (licht)schakelaar

wissel (licht)schakelaar

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

aansluitpunt loos 

aansluitpunt CAI

aansluitpunt telefoon

aansluitpunt wandverlichting 

wandarmatuur voordeur 

aansluitpunt plafondverlichting 

schakelaar mechanische ventilatie 

aansluitpunt oven  (loos)

aansluitpunt vaatwasser (loos)

aansluitpunt boiler (loos) 

aansluitpunt koelkast

beldrukker

rookmelder

elektrische radiator

videofoon 

thermostaat

CO2 meter

aansluitpunt kooktoestel: 

2-fasen perilexaansluiting

Type Asp (hoek)

Eerste t/m derde ve rdieping

bouwnummers: 8, 16, 24

 Eerste t/m derde
verdieping

Legenda

Renvooi elektra symbolen

OV

VW

B

mv

kk

B

RM

CAI

TEL

KT

VF

Th

enkele (licht)schakelaar

dubbele (licht)schakelaar

wissel (licht)schakelaar

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

aansluitpunt loos 

aansluitpunt CAI

aansluitpunt telefoon

aansluitpunt wandverlichting 

wandarmatuur voordeur

aansluitpunt plafondverlichting

schakelaar mechanische ventilatie 

aansluitpunt oven  (loos)

aansluitpunt vaatwasser (loos)

aansluitpunt boiler (loos)

aansluitpunt koelkast

beldrukker

rookmelder

elektrische radiator

videofoon 

thermostaat

CO2 meter

aansluitpunt kooktoestel: 

2-fasen perilexaansluiting 

Type A (hoek)

Eerste t/m derde verdiepin g 

bouwnummers: 1, 9, 17
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slaapkamer 2 
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Let op! 
Het extra raam in de woonkamer 
van bouwnummer 9 en 17 heeft 
mat glas. Bouwnummer 1 heeft 
transparant glas.



Woningoverzicht

Bouwnr. Straatnaam Huisnr. Woning-

type

Verdieping Buiten-

ruimte

Opper-

vlakte 

woning

Opper-

vlakte 

berging

Netto 

huur

Service-

kosten*
Aantal 

zonne-

panelen

Bruto huur-

prijzen

1 G. van Aemstelstraat 12 1e verdieping 65 ca. 6 € 633,24 4 € 699,28
2 G. van Aemstelstraat 13 1e verdieping 65 ca. 6 € 633,24 4

3 G. van Aemstelstraat 14 1e verdieping 65 ca. 6 € 633,24 4

4 G. van Aemstelstraat 15 1e verdieping 65 € 633,24 4

5 G. van Aemstelstraat 16 1e verdieping 65 € 633,24 4

6 G. van Aemstelstraat 17 1e verdieping 65 € 633,24 4

7 G. van Aemstelstraat 18 1e verdieping 65 € 633,24 4

8 G. van Aemstelstraat 19 1e verdieping 65 € 752,33 4

9 G. van Aemstelstraat 20 2e verdieping Balkon 65 4

10 G. van Aemstelstraat 21 2e verdieping Balkon 65 4

11 G. van Aemstelstraat 22 2e verdieping Balkon 65 4

12 G. van Aemstelstraat 23 2e verdieping Balkon 65 4

13 G. van Aemstelstraat 24 2e verdieping Balkon 65 4

14 G. van Aemstelstraat 25 2e verdieping Balkon 65 4

15 G. van Aemstelstraat 26 2e verdieping Balkon 65 4

16 G. van Aemstelstraat 27 2e verdieping Balkon 65 4

17 G. van Aemstelstraat 28 3e verdieping Balkon 65 4

18 G. van Aemstelstraat 29 3e verdieping Balkon 65 4

19 G. van Aemstelstraat 30 3e verdieping Balkon 65 4

20 G. van Aemstelstraat 31 3e verdieping Balkon 65 4

21 G. van Aemstelstraat 32 3e verdieping Balkon 65 4

22 G. van Aemstelstraat 33 3e verdieping Balkon 65 4

23 G. van Aemstelstraat 34 3e verdieping Balkon 65 4

24 G. van Aemstelstraat 35 3e verdieping Balkon 65 4

A2

Asp

A

Asp

A

Asp

A

Asp

A1
Asp

A

Asp

A

Asp

A

Asp

A2

Asp

A

Asp

A

Asp

A

Asp

Balkon

Balkon

Balkon

Balkon

Balkon

Balkon

Balkon

Balkon

ca. 6

ca. 6
ca. 6
ca. 6

ca. 6

ca. 6

ca. 5

ca. 5

ca. 7

ca. 6

ca. 6
ca. 6

ca. 6

ca. 6

ca. 6
ca. 6

ca. 6

ca. 6
ca. 6
ca. 6

ca. 6

€ 633,24

€ 633,24

€ 633,24

€ 752,33

€ 752,33

€ 633,24

€ 633,24

€ 752,33

€ 752,33

€ 752,33

€ 752,33

€ 752,33

€ 752,33

€ 752,33

€ 752,33

€ 752,33

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 66,04

€ 699,28

€ 699,28

€ 699,28
€ 699,28

€ 699,28
€ 699,28

€ 818,37

€ 699,28

€ 699,28

€ 699,28

€ 818,37
€ 818,37

€ 699,28
€ 699,28

€ 818,37

€ 818,37

€ 818,37

€ 818,37

€ 818,37
€ 818,37

€ 818,37
€ 818,37

€ 818,37

W o n i n g o v e r z i c h t

Servicekosten 
De basis van de huurprijs is de kale huur (netto huur). Dit is het bedrag dat u 
maandelijks betaalt voor het gebruik van de woonruimte. De servicekosten 
zijn de kosten van de woning die GroenWest bovenop de kale huurprijs 
berekent voor extra diensten. De totale huurprijs (bruto huur) bestaat dus uit 
de kale huur en servicekosten.

Op basis van ervaringen in soortgelijke complexen, heeft GroenWest de hoogte van de servicekosten bepaald. De kosten 

worden verdeeld over minder woningen, waardoor de kosten per woning hoger zullen zijn. 

Opbouw servicekosten

€ 4,54   Serviceabonnement 

€ 1,00  Glasfonds

€  0,50  Bijdrage 

huurdersvereniging

€ 25,00  Elektra  
€ 25,00  Schoonmaak 

€ 2,50       Per zonnepaneel

€ 66,04 Totaal

Vaste bedragen 
De servicekostencomponenten "serviceabonnement, glasfonds, bijdrage 

huurdersvereniging en zonnepanelen" zijn geen voorschotbedragen. Dit zijn 

vaste bedragen per maand en kunnen jaarlijks worden verhoogd. 

Voorschotbedragen
De servicekostencomponenten "elektra gebouw en schoonmaak gebouw" zijn 

voorschotbedragen en worden jaarlijks op basis van werkelijke verbruikskosten 

afgerekend. Pas wanneer er een afrekening over een heel jaar kan worden 

gemaakt, kan er een beslissing worden gemaakt of het maandelijkse voorschot 

wordt bijgesteld.

Serviceabonnement
Huurder en verhuurder hebben een aantal verplichtingen 

bij het onderhoud aan de buitenkant van de woning en de 

installaties. Het dagelijks onderhoud en kleine reparaties in 

de woning vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

huurder. De kosten hiervan betaalt u als huurder zelf. Met 

een serviceabonnement voert GroenWest voor € 4,54 per 

maand deze reparaties voor u uit.

Glasfonds
De kosten voor glasschade (ook bij inbraak) is normaliter 

voor de huurder. Glasschade zit niet inbegrepen in het 

serviceabonnement. U kunt zich hiervoor zelf verzekeren, 

maar u kunt ook bij GroenWest lid worden van het 

glasfonds. Deelname aan het glasfonds kost € 1,- per 

maand. Bij schade aan glas kunt u dan op ons rekenen!

Bijdrage huurdersvereniging
Huurdersvereniging Weidelanden is een onafhankelijke 

huurdersorganisatie en wil niet alleen de belangen 

behartigen, maar huurders ook ondersteunen. Hoe meer 

huurders lid zijn, hoe sterker de vereniging staat. De 

contributie bedraagt € 0,50 per maand.

Elektra 
Het component "Elektra" zijn de voorschotkosten voor het 

elektra verbruik van de algemene ruimten in het gebouw. 

Hierbij is het vanzelfsprekend om te denken aan de 

verlichting in bijvoorbeeld de centrale hal en het 

trappenhuis. Ook het gebruik van installaties zoals de lift 

en de elektrische deuren zitten in dit bedrag verwerkt. De 

verlichting aan de achterzijde van uw woning en in uw 

berging zijn aangesloten op uw eigen meterkast en zijn 

geen onderdeel van de servicekosten.

Schoonmaak 
De schoonmaak van de algemene ruimten is een 

verantwoordelijkheid van alle huurders die hier komen 

wonen. Als service geeft GroenWest opdracht om de 

algemene ruimten, met een nog op te stellen 

programma, schoon te laten maken. Er zal een 

Huishoudelijk Reglement worden opgesteld met regels 

die gelden in en om het complex voor bewoners. Een 

schoon gebouw geeft een veilig gevoel. 

Zonnepanelen
Er is gekozen om de zonnepanelen aan te sluiten op de 

individuele woningen in plaats van de meterkast van het 

gebouw.  Zo zijn alle woningen voorzien van 4 

zonnepanelen, die jaarlijks ongeveer 900 kWh opwekken. 

Op deze manier heeft u als bewoner het meeste profijt 

van de opbrengst van de zonnepanelen. Maandelijks 

betaald u € 2,50 per paneel. 

S e r v i c e k o s t e n
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D e  w o n i n g e n

Bediening van de 

vloerverwarming
De temperatuurregeling van de 

vloerverwarming vindt plaats via 

een thermostaat in de 

woonkamer.  Hiermee kunt u de 

temperatuur in de woning hoger 

of lager zetten. De temperatuur 

van de slaapkamers is beperkt 

apart aan te sturen. Zet deze niet 

uit. De gevraagde temperatuur is 

alleen te behalen als alle ruimtes 

gelijktijdig worden verwarmd. 

Daarnaast werkt het systeem het 

zuinigst als u de temperatuur in 

huis zo constant mogelijk houdt.

Ventilatie
In uw woning wordt een ventilatie- 

systeem aangebracht op basis van me-

chanische toevoer en afvoer van lucht 

met behulp van een gemotoriseerde 

ventilatiebox (zogenaamde wamte-

terugwin-installatie). Vanuit de 

ventilatiebox wordt de lucht 

ingeblazen en afgezogen via metalen 

kanalen.  In alle verblijfsruimten 

worden inblaas- en/of afzuig ventielen 

aangebracht. De afzuigventielen 

worden per vertrek  ingeregeld. Zo 

heeft iedere ruimte een prettig 

binnenklimaat.

Zorg voor goede 
ventilatie in uw woning
Uw meterkast en technische ruimte

moeten goed geventileerd worden. 

Aan de boven- en onderkant van de 

deuren zitten daarom roosters of 

ventilatie-openingen. Houd deze 

openingen darom altijd vrij en gebruik 

uw meterkast niet als bergruimte.

Filters vervangen
In de ventilatiebox is een filter  

aanwezig. Hoe lang een filter meegaat, 

is afhankelijk van de omstandigheden. 

Heeft u net uw nieuwbouwwoning 

betrokken, dan zal het eerste jaar de 

frequentie waarmee het filter ver-

vangen moet worden relatief hoog 

zijn. Naar schatting is dit zo'n 4 keer 

per jaar. Dit komt doordat een nieuw-

bouwwoning in het begin nog erg 

vochtig is en veel (bouw)stof bevat. Na 

het eerste jaar is een vervangings-

frequentie van 2 keer per jaar 

gemiddeld.

Hoe kunt u zien of het filter aan 

vervanging toe is? Dat is eenvoudig: 

wanneer het gehele filter verkleurd is 

door stof en de structuur van het 

filtermateriaal niet meer is te zien, is 

het filter aan vervanging toe. De 

kosten voor het vervangen van dit 

filter komt voor rekening van de 

bewoner.

Bediening van de 

mechanische ventilatie
In de woonkamer en slaapkamers 

bevinden zich CO2 meters die 

meten hoe hoog het gehalte 

koolstofdioxide in de ruimtes is. 

Indien er een te hoge concentratie 

CO2 wordt gemeten, zal de WTW 

meer lucht toe- en afvoeren. De 

CO2 meter in de woonkamer is ook 

handmatig hoger of lager te 

zetten.  Daarnaast is er een extra 

draadloze handbediening voor in 

de badkamer aanwezig.

D e  w o n i n g e n

Zonnepanelen 
Zoals u heeft gelezen worden er 

zonnepanelen op het dak van het 

gebouw geplaatst. Op dit moment is 

het nog niet bekend hoeveel 

zonnepanelen er per woning 

geplaatst gaan worden. Voor elk 

zonnepaneel dat wordt aangesloten 

op de woningen, betaalt u 

maandelijks €2,50 aan servicekosten. 

Ten tijden van het verstrekken van 

deze brochure, is het uitgangspunt 4 

zonnepanelen per woning. Mogelijk 

dat dit aantal nog wordt gewijzigd 
gedurende de bouw.  Bij het tekenen 

van het huurcontract tekent u een 

gebruiksovereenkomst voor de 

zonnepanelen. 

Verwarming en warm 
tapwater
Alle woningen zijn voorzien van een 

lucht-water warmtepomp die met 

behulp van de buitenlucht zorgt voor 

verwarming van de woning. Een 

luchtwarmtepomp bestaat uit een 

binnen- en buiten onderdeel. Het 

onderdeel voor buiten staat op het  

dak van het appartementengebouw.   

Het onderdeel voor binnen staat in de 

berging in uw woning. Ook bevindt 

hier zich een boiler van 200 liter voor 

het leveren van warm tapwater. Een 

warmtepomp is erg geschikt voor een 

verwarmingssysteem dat werkt met 

lage temperaturen. De woningen 

worden dan ook verwarmd door 

middel  van vloerverwarming. 

Bijzonderheden 
in en rond de woning

                                            Vloerverwarming
Iedereen kent de situatie dat je thuis 

komt en dat het koud is in huis. Snel de 

verwarming nog even aanzetten om de 

kamer een paar graden warmer te 

stoken is bij deze woningen niet 

mogelijk. Vanaf het moment dat de 

vloerverwarming wordt aangezet, kan 

het een paar uur duren voordat u merkt 

dat de verwarming aanstaat. Zet de 

thermostaat daarom niet te hoog of te 

laag. We raden aan de thermostaat op 

een constante temperatuur te laten 

staan die u behaaglijk vindt. 

Een ander aandachtspunt voor 

vloerver-warming is de afwerking van 

de vloer. Sommige vloerafwerkingen 

laten geen of slecht warmte door. Laat 

u hierover dus goed informeren  door 

een vloerenspecialist.

Duurzaamheid
De woningen in het project 

Aemsteldyck worden duurzaam 

ontwikkeld. Een gedeelte van de 

energie die u in uw woning gebruikt, 

komen van zonnepanelen.  In de 

woning worden verschillende 

moderne installaties toegepast, zoals 

een ventilatiesysteem en een lucht-

water warmtepomp. Ook worden er 

een aantal zonnepanelen 

aangesloten op de woning. Door de 

opgewekte energie om te zetten in 

stroom, zorgen de panelen voor een 

vermindering in energielasten. 
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D e  w o n i n g e n

Wasmachine- en 
wasdrogeraansluiting
In de berging in de woning zijn de 

opstelplekken voor de wasmachine en 

wasdroger aanwezig. Voor de was-

machine en wasdroger is er een 

wandcontactdoos met een aparte groep 

in de meterkast. Alle overige voor-

zieningen voor de wasmachine en 

wasdroger worden in de buurt van de 

opstelplekken geplaatst. Mogelijk dient 

u zelf een T-splitsing op de afvoer aan te 

brengen voor de afvoer van zowel de 

wasmachine als wasdroger. 

Rookmelders
Alle woningen zijn voorzien van  

rookmelders in de zogenoemde  

verkeersruimtes. 

Inbraakwerend hang- en 
sluitwerk
Alle draaiende delen in de buitengevel 

worden voorzien van inbraakwerend 

hang- en sluitwerk. 

Loze leidingen 
In de hoofdslaapkamer is een on-

bedrade loze leiding aanwezig. Deze 

leiding kan naderhand bedraad worden 

ten behoeve van internet en televisie.

Schotelantennes
Voor alle woningen geldt dat het niet is 

toegestaan om schotelantennes te 

plaatsen, ook niet op de individuele 

buitenruimte (balkon). 

D e  w o n i n g e n

Keukens
De standaardopstelling van een  

keuken bestaat uit een aanrechtblad  

van circa 1700 mm met drie onder-  en 

drie bovenkasten. Naast het  

aanrechtblad bevindt zich aan de ene 

kant ruimte voor de koelkast en aan de 

andere kant voor de kookopstelling. 

De keuken zoals ingetekend in de 

plattegrond is een indicatie van de 

opstelling en de vrije ruimte naast  het 

aanrechtblad.

Aansluitingen
Elke keuken is standaard voorzien van 

twee dubbele wandcontactdozen 

boven het  aanrechtblad. 

Afzuigkap
Wanneer u een afzuigkap wilt plaatsen 

in de keuken, mag dit alleen een 

recirculatiekap zijn. Het is niet 

toegestaan om een wasemkap aan te 

sluiten op de mechanische ventilatie 

(afzuigpunten in de keuken) of een 

luchtafvoer door de gevel te realiseren. 

Omdat nieuwe woningen steeds beter 

worden geïsoleerd, is de luchtafvoer 

afhankelijk van een goed 

functionerende mecha-nische 

ventilatie. Wordt er een wasem-kap op 

dit systeem aangesloten, dan raakt het 

systeem ontregeld. Daarom bieden we 

in het keuzepakket ook alleen maar een 

recirculatie-wasemkap aan. De 

woningen worden voorzien van een 

Bruynzeel keuken. U dient zelf de 

vloeren en de wanden af te werken, 

behalve daar waar tegelwerk wordt 

aangebracht.

Wanneer u de woning toegewezen 

heeft gekregen, ontvangt u een 

keukenbrochure. U heeft ver-

volgens de mogelijkheid om een 

paar kleurkeuzes te maken. Ook zijn 

er tegen betaling een aantal meer-

opties mogelijk, zoals de plaatsing 

van een vaatwasser of afzuigkap.

Zonwering
Er wordt standaard geen zonwering 

aangebracht. Wel worden er op de 

gevels met veel zonlicht loze leidingen 

aangebracht bij de ramen, zodat er 

elektrisch bedienbare zonwering kan 

worden geplaatst.  Let er hierbij wel op 

dat u altijd toestemming nodig heeft 

van GroenWest voor het plaatsen van 

zonwering. Na uw schrif-telijke 

aanvraag, ontvangt u van ons schriftelijk 

bevestiging met de geldende 

voorwaarden. 

Let op! Bij het woonkamerraam aan de 

zijkant van bouwnummer 8, 16 en 24 zal 

wel standaard een screen worden 

geplaatst. Dit wordt gedaan omdat deze 

woningen en extra woonkamerraam 

hebben in de kopgevel op het zuiden.

Zelf aangebrachte 
voorzieningen
Iedereen verandert zijn of haar woning 

graag naar eigen smaak en inzicht. Maar 

het is belangrijk om te weten wat wel en 

wat niet mag worden veranderd. 

GroenWest kan u hierover informeren 

en adviseren. Als het gaat om 

ingrijpende aanpassingen in de woning, 

bent u als huurder verplicht vooraf 

schriftelijk toestemming aan te vragen. 

Om alle mogelijke  keukenapparatuur 

te kunnen aansluiten zonder storingen, 

is het mogelijk om (nu of in de 

toekomst) extra elektragroepen aan te 

brengen in de keuken. Hiervoor zijn 3 

(onbedrade) loze leidingen 

aangebracht in de keuken. 

Kan ik koken op gas? 
De woningen zijn geheel gasloos 

waardoor koken op gas dus niet 

mogelijk is. Het is alleen mogelijk om 

elektrisch te koken. in de keuken 

bevindt zich standaard een 2-fasen 

perilex aansluiting (2x230 volt) ten 

behoeve van elektrisch koken. 
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A f w e r k i n g  w o n i n g

Afwerking van de woning

* WTW = Warmte TerugWin installatie 

CAI = Centrale Antenne Installatie

De woningen worden voorzien van een Bruynzeel keuken. De vloer- en wandtegels zijn van Procasa. U dient zelf de vloeren en de wanden af te 

werken, behalve daar waar tegelwerk wordt aangebracht. 

Wanneer u verhuist naar een 

nieuwbouwwoning, zijn er een aantal 

zaken waar u op moet letten. Naast 

de standaard klussen moet  het 

nieuwe huis klaargemaakt worden 

voor bewoning.  Houdt u daarom 

rekening met kosten voor de 

bekleding van alle wanden en vloeren 

in de woning.

O p l e v e r i n g  w o n i n g

Oplevering woning
De bouw van de woningen van GroenWest is gestart in mei 2021. De 
oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2022. 
GroenWest probeert u 4 weken van tevoren te informeren over de 
opleverdatum.Het is mogelijk dat door omstandigheden de 
bekendmaking van de opleverdatum korter is dan 4 weken. 

Keuze voor meerwerk
Voor het betrekken van de nieuwbouwwoning biedt GroenWest de nieuwe huurder een aantal keuzemogelijkheden aan in de 

afwerking van de badkamer en keuken. Sommige opties zijn gratis, zoals de kleurkeuze van de keuken. Andere opties, zoals in-

bouwapparatuur, worden tegen meerprijs aangeboden. GroenWest biedt geen andere keuzes aan dan in de brochure staat vermeld. 

Eind augustus vinden de keuzegesprekken plaats waarna GroenWest de keuzes begin september moet doorgegeven aan de aannemer. 

Het is niet mogelijk om de gemaakte keuzes op een later moment te wijzigen.  Wanneer u in bepaalde situaties op een later moment een 
woning  in het project toegewezen krijgt, dan is het niet meer mogelijk om uw voorkeuren door te geven en wordt de woning volgens 

onze standaard  opgeleverd. 

Zelf aangebrachte voorzieningen 
Uw eigen woning wilt u het liefst helemaal naar uw eigen smaak aanpassen. Misschien 

wilt u een andere keuken, maar wat mag wel en wat mag niet? Hieronder staat of de door 

u gewenste veranderingen mogelijk zijn en of u hiervoor toestemming nodig heeft. 

Verantwoordelijk voor onderhoud 
Gedurende de huurperiode bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van de 

aangebrachte aanpassing. Dat kan betekenen dat u deze via uw inboedel-verzekering 

moet verzekeren. Dit is vooral nodig bij grote veranderingen, zoals een nieuwe keuken. 

Alle klussen op een rij Toegestaan Toestemming 
vragen

Bijzonderheden

Zonwering (screens) Ja Ja Aanvullende voorwaarden m.b.t. kleur en type zonwering

Schotelantenne / geveldoorvoer Nee

Kurk/parket/laminaat/linoleum/marmoleum en 
pvc aanbrengen (let op: niet verlijmen)

Ja Ja

Plavuizen/tegels/siergrind plaatsen Nee

Binnenwanden en deuren verwijderen Nee

Nieuwe keuken plaatsen na oplevering Ja Ja

Apparatuur plaatsen (vaatwasser/magnetron e.d.) Ja Ja

Verwijderen tegelwerk badkamer / toilet Nee

Douchecabine / douchewand plaatsen Ja Ja Boren in de voegen, zo min mogelijk in douchehoek. Niet 
boren in de vloertegels.

Douchekraan plaatsen Ja

Dierenverblijf / vijver / afdak en pergola Nee

Erfafscheiding (tussen woningen onderling) Nee

Erfafscheiding grenzend aan openbaar gebied en 
terraszijde woning

Nee

 Behang/granol/sierpleister/structuurverf/latex 
(over behang) op wand aanbrengen

Ja Nee Grofheid structuur is kleiner dan 3 mm

Gaten boren in tegels van badkamer/douche Nee Boren in voegen, zo min mogelijk in douchehoek. Niet in 
de vloertegels.

Ruimte Vloer Wanden Plafonds Voorzieningen

Hal Dekvloer Behangklaar Spuitwerk

Meterkast (en)

Deurbel

Rookmelder

Videofoon

Meterkast Onafgewerkt Onafgewerkt Onafgewerkt

Meters

-  elektra

-  water

Hoofdinvoer CAI & telefonie

Berging Dekvloer Onafgewerkt Spuitwerk

Lichtschakelaar + wandcontactdoos

Verdeler vloerverwarming

Opstelplaats wasmachine en 

wasdroger

Mechanische ventilatiebox 
(WTW - installatie)
Warmtepomp 

Omvormer

Toilet Tegels

Achterwand tegels
Overige wanden
Kunststof platen

Spuitwerk

Toilet

Fonteincombinatie met zichtbare 
afvoer en waterleidingen
Afzuigpunt mechanische ventilatie

Woonkamer Dekvloer Behangklaar Spuitwerk

Kamerthermostaat

Bedieningspaneel CO2 meter

Aansluitpunten CAI & telefonie

Inblaaspunten
mechanische ventilatie

Keuken Dekvloer

Tegels tussen 

onder- en 

bovenkasten 

en achter het 

kookgedeelte. 

Overige wanden 

behang klaar.

Spuitwerk

Loze leiding t.b.v.

-  Oven of magnetron

- Vaatwasser en boiler
Afzuigpunten mechanische 

ventilatie

Aansluitpunt koelkast 
Aansluitpunt elektrisch koken

Slaapkamer 1 Dekvloer Behangklaar Spuitwerk
Inblaaspunt mechanische ventilatie

Loze leiding CAI & telefonie          
CO2 meter

Slaapkamer 2 /
Hobbykamer Dekvloer Behangklaar Spuitwerk

Inblaaspunt mechanische ventilatie

CO2 meter

Badkamer
Tegels.   

Douchehoek aflopend
Tegels tot plafond Spuitwerk

Wastafelcombinatie

Thermostatische douchemeng-

kraan met glijstang combinatie
Afzuigpunt mechanische ventilatie

Schakelaar t.b.v. mechanische 

ventilatie

Elektrische Radiator

Berging begane 

grond

Onafgewerkt 
Onafgewerkt Onafgewerkt

Lichtschakelaar + wandcontactdoos 
(gekoppeld aan eigen woning)

Buitenruimte
Beton met 

anti-sliplaag
Hekwerk

Verwijderbare wand 
tussen toilet en bad-
kamer
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T i p s  b i j  n i e u w b o u w

Verhuizen naar een 
nieuwbouwhuis? Houd 
rekening met vocht.
In een nieuwbouwhuis zit een hoop 

vocht. Dit komt doordat de constructie 

tijdens de bouw bloot gestaan heeft aan 

de natuurlijke elementen. Daarnaast 

bevat vers gestort beton van zichzelf 

veel water. Nadat het huis af is, duurt het 

lang totdat al het vocht uit het huis 

verdwenen is. Deze kennis is belangrijk

bij het kiezen van vloeren en 

wandbekleding van uw nieuwbouwhuis. 

Het vrijkomende vocht kan namelijk 

beschadigingen veroorza-ken.

Bouwvocht verwijderen 
Voordat u gaat schilderen, stuken, 

behangen of de vloeren leggen, moet 

dat vocht eruit. Wanneer dit niet 

gebeurt, heeft u kans op verf dat

afbladdert, schimmelplekken in het 

stucwerk, gele vlekken op het behang of 

vloeren die kromtrekken en loslaten.

Huis geleidelijk opwarmen
U kunt de woning het beste laten drogen 

door het geleidelijk op te warmen. In de 

eerste week warmt u alle vertrekken op 

tot 17 graden. Daarna doet u er wekelijks 

een graad bij, totdat de temperatuur is 

gestegen tot 20 graden. Een 

temperatuur van hoger dan 20 graden is 

geen goed idee. U loopt dan meer risico 

op krimpscheuren en op schade aan de 

constructie van de woning.

Ook belangrijk: heel goed 
ventileren
Behalve geleidelijk warm stoken is het 

verstandig uw huis – zeker tijdens de

periode van oplevering – regelmatig 

goed te ventileren. Zet deuren, ramen 

en roosters tijdens het ventileren 

tegelijkertijd open, zodat de lucht goed 

kan circuleren. Bij een goede 

luchtcirculatie drogen de muren, vloeren 

en plafonds immers het snelst. Heeft u al 

meubels of andere spullen in huis staan?

Zet die dan minstens vijf centimeter van 

de muren. Zo kunnen de muren op die 

plekken ook goed drogen en voorkomt 

u schade aan uw spullen.

Mechanisch afzuigsysteem
Nieuwbouwwoningen zijn voorzien van 

een mechanisch afzuigsysteem. Zet dit 

systeem op een verhoogde stand in de 

periode dat je nog niet in het huis 

woont. Let op: in de eerste maanden zal 

er veel bouwstof in het systeem komen. 

Maak de filters van het systeem daarom 

regelmatig schoon en vervang deze na 

de eerste drie maanden. 

Wees voorzichtig met een 
bouwdroger
Veel mensen gebruiken een 

bouwdroger om het bouwvocht snel uit 

het huis te krijgen. Dat is niet altijd 

verstandig. Een bouwdroger kan te snel 

te veel vocht aan de muren onttrekken, 

waardoor er scheuren kunnen ontstaan.

Complete droging: zeker 
een jaar
Wees dus geduldig. 

Na een aantal weken lijkt het oppervlak 

droog, maar ook dan zit er nog vocht in 

de muren. Om in te schatten hoe lang de 

muren van uw huis moeten drogen, kunt 

u advies inwinnen bij een expert die uw 

woning kent. Daar-over kunnen geen 

algemene adviezen worden gegeven, 

omdat elk huis anders is, uit andere 

materialen bestaat en de (weers)-

omstandigheden tijdens de bouw bij elk 

huis anders zijn. Toch moet u er 

rekening mee houden dat het zeker een 

jaar duurt voor al het vocht uit de muren 

is verdwenen. Met een tijdelijk (bouw)-

behang zijn uw muren voldoende 

aangekleed en kunnen ze toch gewoon 
blijven drogen terwijl u er al woont. 

Wanden
De wanden zullen de aankomende jaren 

nog werken. Dit betekent dat er scheu-

ren kunnen ontstaan. 

De wanden worden behangklaar 

opgeleverd. Hiermee moet je rekening 

houden met het kiezen van wandbekle-

ding. Je wilt bijvoorbeeld niet dat je glad 

gestuukte wanden gaan barsten, of je 

mooie behang begint te scheuren! 

Vloeren
Wacht met het leggen van een vloer 

totdat het meeste vocht uit de vloer 

verdwenen is. Dit is belangrijk omdat 

je nieuwe vloer krom kan gaan staan of 

los kan laten als er te veel vocht onder 

zit. Laat je je vloer leggen door een pro-

fessioneel bedrijf, dan doen zij normaal 

gesproken een vochtmeting voordat ze 

beginnen. Zo weet je zeker dat de vloer 

droog genoeg is.

Tips en trucs 
in en rond de nieuwbouwwoning

N o t i t i e s
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