
Br oe c k e r Poor t
Uw entree naar puur woongenot



S c h e t s o n t w e r p  We hebben goed gekeken naar de dorpskarakteristieke elementen van Langedijk. Voor het

grote appartementenblok hebben we gekozen voor de mansardekap, die sterk doet denken aan de traditionele Langedijker koolboet. Die kap past prima in het

beeld van de streek. Kom je Langedijk ’s avonds vanaf deze kant binnenrijden, dan tekent het silhouet van de mansardekap zich fraai af tegen de ondergaan-

de zon. Een mooie ‘binnenkomer’ van Broek op Langedijk. 
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U wilt wonen op een prachtige locatie, in een rustige gemeente? Met winkels,

uitvalswegen, openbaar vervoer en natuurschoon binnen handbereik? Dan is

de BroeckerPoort een uitstekende keus! 

De BroeckerPoort telt vier woningen en zestien appartementen, royaal 

bemeten en efficiënt ingedeeld. Kwaliteit staat voorop bij de bouw. 

Er wordt met eersteklas materialen gewerkt en aan de afwerking van elke

wooneenheid wordt de grootst mogelijke zorg besteed. 

De BroeckerPoort staat aan de rand van de waterrijke gemeente Langedijk. 

De meeste appartementen hebben een schitterend uitzicht over het kanaal 

Alkmaar-Kolhorn. In de nabije omgeving vindt u alle noodzakelijke 

voorzieningen: winkels (Broekerveiling, winkelcentrum Middenwaard), 

de gezellige Alkmaarse binnenstad (15 minuten rijden), strand, duinen en bos,

goede busverbindingen en NS-station Heerhugowaard. Wat wilt u nog meer!? 

In deze brochure leest u alles over de BroeckerPoort. Heeft u vragen? Bel dan

met VLIEG Makelaars. Zij geven u graag alle gewenste informatie! 

Arnold Henselmans, 

Henselmans Ontwikkeling

I n l e i d i n g

Br oe c k e r Poor t
Uw entree naar puur woongenot
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Het wist weleens te gebeuren dat, wanneer je langs het tolhuisje voer en

vanuit je bootje de tolman wilde betalen, je te water lazerde. Dit overkwam ooit pa

Beers die toen hij weer boven water kwam de legendarische woorden sprak, ‘ik ben

zoiknat maar mien dubbeltje hew ik nag’.

“
”
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K l a s s i e k  w o o n g e n o t  

U wilt wonen op een prachtige locatie, in een rusti-

ge gemeente? Met winkels, uitvalswegen, open-

baar vervoer en natuurschoon binnen handbereik?

Dan is de BroeckerPoort een uitstekende keus!

Kwaliteit voorop 

De BroeckerPoort, gelegen in de gemeente Lange-

dijk, telt twintig wooneenheden. Stuk voor stuk

royale appartementen of woningen, efficiënt inge-

deeld. Verderop in deze brochure vindt u alle spe-

cificaties. De BroeckerPoort kent een statige, klas-

sieke uitstraling. Kwaliteit en degelijkheid staan

centraal bij de bouw. Er wordt met eersteklas

materialen gewerkt en aan de afwerking van elke

eenheid wordt de grootst mogelijke zorg besteed.

Dat alles resulteert in hoogwaardige, duurzame

appartementen, waarin het héérlijk wonen is. 

Prachtig uitzicht 

U geniet niet alleen van de woning zelf, maar

zeker ook van de ligging. De BroeckerPoort staat

aan de rand van Langedijk en kent een prachtig

uitzicht. Nagenoeg elk appartement kijkt uit over

het kanaal Alkmaar-Kolhorn. Vanaf uw op het zui-

den georiënteerde balkon kunt u genieten van het

gezellige waterverkeer. Via de sluis bereikt u het

unieke Duizend Eilandenrijk. Daarnaast vindt u

langs het kanaal tal van gemoedelijke dorpjes met

gezellige haventjes. 

Strategisch gelegen 

In de nabije omgeving vindt u alle voorzieningen

die u zich maar kunt wensen. Vlakbij bevindt zich

het overdekte winkelcentrum Broekerveiling, met

zo’n 25 winkels. Iets verderop, in de naburige

gemeente Heerhugowaard, ligt het overdekte win-

kelcentrum Middenwaard, waar ruim 140 winkels

u véél winkelplezier bieden. In 15 minuten rijdt u

naar de gezellige binnenstad van Alkmaar en in 

25 autominuten zit u aan het strand, in de duinen

of in het bos. Bekende kustplaatsen als Egmond,

Bergen en Schoorl bieden volop vertier. U wilt

met het openbaar vervoer reizen? Geen probleem.

Nabij de BroeckerPoort bevinden zich goede bus-

verbindingen en NS-station Heerhugowaard ligt

op steenworp afstand. 

Groen, waterrijk 

Ook als u wilt genieten van natuurschoon, zit u

goed in de BroeckerPoort. Langedijk zelf is een

groene en waterrijke gemeente. Aan de westkant

ligt het recreatiegebied Geestmerambacht, waar u

kunt zwemmen, surfen, zonnebaden of gewoon

lekker wandelen. In Heerhugowaard wordt een

recreatiemeer met zonneweide gerealiseerd. Wat

wilt u nog meer? 
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H i s t o r i e  v a n  d e  B r o e k e r h o e k
De brug van Klaas van der Molen

Wie nu vanuit Broek op Langedijk naar de 

Heerhugowaard gaat, denkt misschien bij het pas-

seren van de zogenaamde Groene brug, nou die

hadden ze wel wat breder kunnen maken. Maar

de normen waren in 1940 niet zoals in 2004.

Er zijn echter heel andere omstandigheden

geweest en daarvoor behoeven we niet eens zo ver

terug te gaan in de tijd. Zo’n ruim 100 jaar gele-

den was de verbinding met de Heerhugowaard

allerbelabberdst. Men moest te voet over de sluis-

kaai naar de Broekerhoek, waar de in de nabijheid

wonende watermolenaar de passagiers per roei-

boot over de ringsloot zette voor 3 cent per per-

soon. Deze veerman, G. Paadjes genaamd belastte

zich ook met het bezorgen van pakketten naar het

station van Heerhugowaard.

De verbinding werd wat verbeterd toen Gerrit de

Wit op de hoek een huis bouwde en daar een 

pontje liet varen. Er konden nu wat meer mensen

gelijktijdig worden overgezet en misschien niet

alleen ten genoegen van de wachtenden, richtte

hij in zijn woning ook een kroegje in.

Kort daarna werd het graspad over de sluiskaai

vervangen door een smal klinkerstraatje en zie-

daar een ‘prima’ verbinding met de Waard was tot

stand gekomen. Na Gerrit de Wit werd deze zaak

in 1877 overgenomen door Jan Blom.

Korte tijd later bouwde Klaas van der Molen een

voetbrug over de ringvaart. Aanvankelijk was deze

voetbrug gelegd om de paarden voor de trekschui-

ten spoediger aan de overkant te krijgen. Daar was

immers het jaagpad. Hij was blijkbaar geen onbe-

middeld man, want hij bezat ook bijna het gehele

poldertje wat gelegen was tussen de tegenwoordi-

ge Prins Hendrikkade en de Molentocht, een vaart

van de Dorpsstraat naar de ringvaart en gelegen

waar nu de Pr. Irenestraat is. Hij zorgde ook voor

een bedijking aldaar.

Zoals gezegd bouwde hij een voetbrug over de

ringvaart, even ten noorden van de tegenwoordige

groene brug. De toegangsweg liep over zijn erf en

was een smal pad. Wie gebruikt maakte van deze

verbinding moest daarvoor enige tol betalen.

Meerdere gemeenteraadsvergaderingen zijn

besteed aan het plan om deze voetbrug tot rijbrug

te veranderen en de toegangweg te verbreden.

Zoals altijd ging het om de centen en overeen-

stemming kon niet worden gevonden. De een

meende dat Klaas van der Molen teveel jaarlijkse

subsidie wilde en de ander vond dat 

Zuid-Scharwoude er ook wel aan moest mee-

betalen. Raadslid Slotemaker noemt het zelfs een

stuk weelde waar de tuinbouwers totaal geen pro-

fijt van zouden hebben.
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Maar zowaar er kwam, dacht men, een oplossing.

Jan Blom, die met al dat gepraat over een brug,

zijn pontje en kroegje zag verdwijnen kwam met

een heel ander plan. Hij woonde in de 

Broekerhoek en wilde vanaf zijn woning een straat

aanleggen van 2.20 meter breed tot aan de sluis.

Ook zou hij zorgen voor een wipbrug over de sluis

en verder zou hij een rijbrug laten slaan over de

ringvaart naar Heerhugowaard.

Hij verlangde hiervoor een gemeentelijke bijdrage

van fl. 300,- en het recht om een tolgeld te heffen 

1 cent per persoon en 10 cent voor een paard. De

gemeenteraad voelde wel voor dit plan maar de

jaarlijkse bijdragen van fl. 300,- was veel te hoog.

Deze moest zeker gehalveerd worden.

Er kwam in die tijd ook nog een heel andere zaak

aan de orde, die de aanleg van rijweg en brug zou

versnellen. Het betrof de aanleg van een privé

spoorlijntje door C. Swager. Dit lijntje liep vanaf

de losplaats van de groenten aan de ringvaart naar

het station in Heerhugowaard.

In de laatste jaren had men de groenten per schuit

naar de Broekerhoek gebracht en daar overgeladen

in paardewagens welke werden gereden naar het

station van Heerhugowaard, om daar weer te wor-

den overgeladen in de spoorwagons. Een zeer

bewerkelijke gang van zaken. Geen wonder dat nu

men de groenten direct in de spoorwagons kon

laden, hiervan gebruik gemaakt werd. Hierdoor

werd de brug ook weer urgent.

Zuid-Scharwoude was inmiddels ook genegen een

bijdrage in de kosten te doen, maar verkoos wel de

brug van Van der Molen boven die van Blom. Ook

de Broekse Raad was deze mening toegedaan.

Klaas van der Molen, door de plannen van Blom wat

in het nauw gedreven, kwam met de raad tot over-

eenstemming. Er werd besloten dat de voetbrug tot

rijbrug zou worden gemaakt en er een toegangsweg

van 4 meter breedte zou worden aangelegd. 

De kosten van een en ander werden door Van der

Molen gedragen, die daardoor het recht van tolhef-

fing behield. Ter afsluiting van de weg kwam er

een soort schuifdeur in beweging welke voor paard

en wagen moest worden geopend. Voor personen

kon een schuif van uit het huis worden bediend.

Tot 1914 heeft deze tolheffing geduurd. Toen was

een groot deel van de Broeker bevolking het zat. 

Er werd een brief gezonden naar de raad met

adhesie van 50 ondertekenaars welke regelmatig

van de brug gebruik maakten, met het verzoek om

de brug en weg tot een openbare weg te maken. 

De gemeenteraad zag hiervan de billijkheid in en

kwam met Heerhugowaard tot overeenstemming

om gezamenlijk de brug en weg aan te schaffen.

Voor een bedrag van fl. 14.000,- werden gemeente

en Van der Molen het eens en kwam een einde aan

de tolheffing.

In 1938 werd dit gedeelte van de ringvaart een

kanaal. De houten brug werd gesloopt en vervan-

gen door de tegenwoordige z.g. Groenebrug, welk

in 1941 werd geopend. Klaas van der Molen blijft

echter een man waarover iets te vertellen valt in de

plaatselijke historie.

Br oe c k e r Poor t
Uw entree naar puur woongenot
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D e  z e v e n  t y p e n
a p p a r t e m e n t e n  e n  w o n i n g e n

Het Tolhuys (bouwnummers 1-4)

Vanuit Het Tolhuys wordt sinds mensenheugenis

al handel gedreven en geld verdiend. Dat is ook

één van de vele mogelijkheden van deze vier

drive-in woningen. Het grote voordeel is dat

wonen en werken hier uitstekend gecombineerd

kunnen worden. Een aparte praktijk annex

bedrijfsruimte is dus niet meer nodig. Dat is

natuurlijk niet alleen financieel een groot plus-

punt, ook heeft de koper/ondernemer méér kost-

bare vrije tijd tot zijn beschikking. Immers, het

woon/werkverkeer komt te vervallen. 

Er zijn twee verschillende varianten: bouwnum-

mers 1 en 2 hebben een inhoud van ± 460 m3,

bouwnummers 3 en 4 meten ± 535 m3. De inde-

ling van de vier drive-in woningen is identiek. 

Op de begane grond bevindt zich de garage van

ca. 24 m2 (praktijk/kantoorruimte), een werkka-

mer van ca. 14 m2 en een aparte entree. Op straat-

niveau heeft deze woning een gezellige tuin van

ca. 8 x 5 m op het zuiden. Vanuit de tuin wordt,

middels een buitentrap, de entree met toilet van de

woning bereikt. De living met open keuken kent

een gezellig zitgedeelte aan de voorzijde, met een

ruim balkon op het zuiden. De keukenopstelling

bevindt zich aan de achterkant. Op de tweede ver-

dieping bevinden zich 2 royale slaapkamers en een

ruime badkamer met wastafel, douchehoek en

tweede toilet. Een apart ligbad is mogelijk. Op de

derde verdieping vindt u een ruime zolder met cv-

ketel en de wasmachineaansluiting. 

Bij bouwnummer 3 en 4 bestaat de mogelijkheid

om een extra slaapkamer op zolder te creëren.

Sluiskaai (bouwnummers 5 en 6)

Op de sluiskaai kun je heerlijk in de zon zitten en

naar de langsvarende boten kijken. Met een bal-

kon van ruim 20 m2 over de gehele breedte van

het appartement, gelegen op het zuiden, kunt u in

deze appartementen het gevoel ervaren op uw

eigen kade te vertoeven. 

De Sluiskaai is gelegen op de eerste verdieping en

kent een gezellige ligging deels naast de centrale

hal. Deze 3-kamer appartementen hebben een
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royale ouderslaapkamer van ca. 13 m2 en een 

tweede slaapkamer van ca. 7 m2. De badkamer

kent alle voorzieningen en een separaat toilet ont-

breekt niet. Aan een handige bergruimte met was-

machine- en wasdrogeraansluiting is eveneens

gedacht. De woonkamer met schuifpui naar het

balkon heeft over de gehele breedte lage raam-

partijen, standaard voorzien van zonwering. Zo

ontstaat er een zonnige sfeer, wat het wooncom-

fort ten goede komt. 

In de stallingruimte bevinden zich een aparte 

berging en een privé-parkeerplaats. 

Het Jaegpad (bouwnummers 7, 12, 15)

Het Jaegpad is een term vanuit de geschiedenis

van de trekschuit. Het is een pad langs het kanaal

waar vroeger de paarden liepen om de trekschui-

ten voort te trekken. Net als dit pad zijn ook deze

appartementen gelegen aan een doorgaande route. 

Deze 3-kamer appartementen op de eerste, tweede

en derde verdieping liggen op de hoek naast de

centrale hal langs de doorgaande route naar de

entree. Hierdoor hebben de appartementen een

veelzijdige ligging, met aan één kant uitzicht op

de levendigheid die bij zo’n entree hoort. Het

ruime balkon op het zuiden biedt daarentegen

veel rust en privacy. Met een uitzicht richting het

kanaal is het daar ’s zomers heerlijk vertoeven.

De grotendeels vierkante living van 38 m2 met

open keuken wordt door de hoekligging en de vele

ramen de gehele dag van zonlicht voorzien. Don-

kere wintermaanden behoren dus tot het verle-

den! Verder heeft dit appartement 2 royale slaap-

kamers, een badkamer en een bergruimte. 

Ook deze appartementen hebben een eigen ber-

ging en parkeerplaats in het souterrain. 

Het bovenste Jaegpad (bouwnummer 18) 

Dit appartement ligt op de vierde en tevens hoog-

ste verdieping en ligt boven de andere bouwnum-

mers van het type Jaegpad. Door de ligging en het

feit dat u maar aan één kant buren heeft, zijn rust

en privacy gegarandeerd. Toch zit u hier niet 

geïsoleerd, omdat er nog steeds binding bestaat

met de sfeer van de straat. Vanuit de gezellige

woonkamer met open keuken zijn twee balkons

bereikbaar. Door de ligging van de balkons op het

zuiden en westen kunt u optimaal genieten van de

zon. Vanzelfsprekend heeft dit appartement ook

2 slaapkamers, een badkamer en een bergruimte. 

Parkeren kan op een privé-parkeerplaats in 

de stallingruimte, waar zich tevens de aparte 

berging bevindt. 

BroeckerHoek (bouwnummers 8, 13, 16) 

Deze appartementen vormen het pronkstuk van

de BroeckerPoort. Het complex staat aan de

ingang van Broek op Langedijk en wordt gezien

als de ‘Poort’ van Broek. Vanwege de schitterende

hoeklocatie hebben deze appartementen de naam

BroeckerHoek meegekregen. 

De ligging is werkelijk fenomenaal! U heeft vrij

uitzicht over het open vaarwater van het kanaal

Alkmaar-Kolhorn. Daarnaast geniet u van ruime

balkons op het zuidoosten en een gezellige en

sfeervolle uitkijk op de kruising van de Prins

Hendrikkade/Prinses Marijkestraat. Door de
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hoekligging is privacy gegarandeerd. Dit alles

maakt het woongenot compleet. 

De BroeckerHoek-appartementen beschikken over

een ruime entree. De vierkante living is ca. 50 m2

groot. Hierdoor ontstaat er een leefruimte die

gemakkelijk is in te delen naar ieders smaak. De

inpandige bergruimte bevindt zich vlak bij de keu-

ken en biedt ruimte voor de wasmachine alsmede

voorraden en huishoudelijke apparatuur. Er zijn

2 slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer een

uitzondering op de regel genoemd mag worden.

Met zijn 19 m2 is plaatsing van kledingkasten hier

geen enkel probleem. De badkamer en separaat

toilet liggen tegenover de slaapkamers. 

De extra berging en parkeerplaats bevinden zich

in het souterrain. 

Bovenste BroeckerHoek (bouwnummer 19) 

De ligging, indeling en bijzondere kenmerken van dit

appartement zijn nagenoeg gelijk aan die van bouw-

nummers 8, 13 en 16. Daarom valt dit appartement

onder het type BroeckerHoek. 

Verschil is dat aan zowel de woonkamer als de

slaapkamer een balkon is gesitueerd. Deze woning

bevindt zich onder de fraaie mansardekap. 

Watermolenaer (bouwnummers 9, 14, 17)

Van oudsher staat de Watermolenaer aan het

begin van een geaccidenteerd terrein. Vandaar

ook dat deze appartementen op de eerste, tweede

en derde verdieping de naam Watermolenaer heb-

ben gekregen: ze staan immers op de hoek en aan

de kop van de BroeckerPoort. 

Een ander kenmerk is dat de Watermolenaer zelf

naar de beste windrichting zoekt. Deze apparte-

menten hebben als enige een zodanige ligging dat

ze uitzicht hebben op het noorden, oosten en zui-

den. Vanaf het zonnige balkon (zuidoosten) kij-

ken ze uit op de Prins Hendrikkade en hebben ze

een schitterend vrij uitzicht over het kanaal. 

Bij binnenkomst treft u een ruime entree van

ca. 10 m2 aan. Via de hal bereikt u de 2 royale

slaapkamers, de badkamer met wastafel, douche-

hoek en eventueel een ligbad en een separaat toi-

let. De bergruimte heeft plaats voor een wasma-

chine en wasdroger. De Z-vormige living van circa

57 m2 is werkelijk fantastisch. De ligging, speelse

vorm en het grote formaat resulteren in een zalige

lichte leefruimte. 

Ook aan een berging en privé-parkeerplaats

ontbreekt het niet. Deze zijn gelegen in 

het souterrain.

De Overhael (bouwnummers 10 en 11) 

De Overhael is een belangrijk mechanisme in ons

waterrijke poldergebied. Hiermee worden verbin-

dingen gelegd tussen laag en hoog water. Deze

appartementen beslaan twee verdiepingen en ver-

binden dus twee woonlagen met elkaar. De

belangrijkste kenmerken van deze appartementen

zijn licht en ruimte! Deze appartementen zijn uit-

gevoerd met een raampartij van 7 meter, standaard

voorzien van zonwering. Hierdoor zijn de woonka-

mers zeer licht en sfeervol. Middels een schuifpui

Br oe c k e r Poor t
Uw entree naar puur woongenot
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wordt een gigantisch balkon bereikt van maar

liefst 21 m2. Deze ligt ook nog eens pal op het zui-

den en strekt zich uit over de gehele breedte van

het appartement. 

Vanuit de hal bereikt u de royale L-vormige living

van ruim 50 m2. De keuken is aan de achterzijde

gelegen. Zo ontstaat er een duidelijke afscheiding

tussen de keuken en het woongedeelte. De tweede

verdieping huisvest 3 royale slaapkamers en een

badkamer die van alle gemakken kan worden

voorzien. Deze appartementen beschikken ook

nog over een bergzolder die met een vlizotrap is te

bereiken. De berging en parkeerplaats bevinden

zich in de stallingruimte. 

De Waerd (bouwnummer 20) 

De Waerd was in vroege tijden de gastheer van de

herberg. Een man met aanzien. Vandaar dat we

het grootste en meest luxe appartement deze

naam hebben gegeven. 

De Waerd torent als penthouse van de Broecker-

Poort boven alles en iedereen uit. Het appartement

is gelegen op de vierde en vijfde verdieping en is

een heuse villa op hoogte: Het neusje van de zalm

op het gebied van luxe, vrijheid en comfort! 

Buiten zijn statige uitstraling en een oppervlakte

van 209 m2 biedt het penthouse op elke verdieping

een heerlijk balkon op het zuidoosten, alsmede

een fabelachtig uitzicht over open vaarwater.

De Waerd biedt vele indelingsmogelijkheden. In

deze brochure is een voorbeeldindeling weergege-

ven. U krijgt echter de mogelijkheid om in

samenspraak met de architect en het bouwbedrijf

uw droompaleis geheel naar eigen keuze in te

delen. Een unieke kans!

Ook zijn er in dit appartement voorzieningen

getroffen om (in de toekomst) het plaatsen van

een interne lift mogelijk te maken.

Buiten al dit moois heeft het penthouse ook een eigen

berging en twee parkeerplaatsen in de stallingruimte.

Beschrijving indeling uit de brochure:

Op de vierde verdieping een slaapkamer, toilet,

bergruimte met wasmachine aansluiting en een

heerlijk royale living van ca. 60 m2 met open keu-

ken en een riant balkon. Op de vijfde verdieping de

badkamer, apart 2de toilet en 3 ruime slaapkamers

waarvan een zeer royaal (ca. 35m2) met balkon.

Naast de indeling van de brochure zijn er nog vele

mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor wonen met

privé-kantoor aan huis.

Bespreek uw wensen met het bouwbedrijf 

en de architect!

Souterrain

Het souterrain bevindt zich op 1.10m onder het

maaiveld en herbergt 16 bergingen, welke toebe-

deeld zijn per appartement. Ook vindt u hier de

container- en technische ruimte. Een onderdeel

van het souterrain is de stallingruimte met twee

in- en uitgangen en de 17 privé parkeerplaatsen.

Het totaal is door middel van twee grote garage-

deuren geheel afgesloten voor buitenstaanders.

Van binnenuit kunt u met de lift of trap uw 

appartement bereiken.
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E e n  h u i s  m e t  z e k e r h e i d
Voor, tijdens en na de bouw

GIW-Garantie

De stichting Garantie Instituut Woningbouw

(GIW) is een samenwerkingsverband tussen consu-

menten organisaties (Vereniging Eigen Huis, en

Consumentenbond) producenten (Stichting

Woningborg en SWK-Stichting Waarborgfonds

Koopwoningen) en deskundigen op het gebied van

de woningbouw.

Wat betekent de GIW-garantie voor u?

- Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte

van het GIW waarborgcertificaat verplichten wij

ons tot garantie op de kwaliteit van de woning.

- De koop-/aannemingsovereenkomst is overeen-

komstig het model van het GIW. Hierdoor heeft u

dus altijd een veilig contract.

- De contractstukken zijn samengesteld volgens de

richtlijnen van het GIW.

- Dat de bouwondernemer en de bouwplannen 

worden beoordeeld en dat GIW tijdens de bouw

inspecties kan uitvoeren.

- Vooraf wordt nauwkeurig bekeken of de omvang

van het plan de financiele en technische capacitei-

ten van de bouwondernemer niet te boven gaat. 

Mocht er tijdens de bouw toch iets mis gaan met de

bouwondernemer wordt door bemiddeling van het

GIW uw huis door een ander afgebouwd, terwijl de

schade tot een bepaald maximum door het GIW

wordt gedragen.

- Wanneer er geschillen zouden ontstaan omtrent

de kwaliteit van de woning kan het GIW uitspraak

doen die bindend is voor koper en de bouwer.

Uw directe woonomgeving,

puur genieten…“ ”



Paul Breddels, van Breddels Architecten bna in

Heerhugowaard, tekende voor het ontwerp van 

de BroeckerPoort. Waar heeft hij zich door 

laten inspireren? 

Paul Breddels: “Het mocht niet één groot gebouw

worden, dat was een duidelijke opdracht. Voor

deze inbreilocatie hebben we gekozen voor een

opsplitsing in drieën: vier grondgebonden wonin-

gen, vier appartementen onder een zadeldak en

een blok met twaalf appartementen, het hoogste

accent in het complex, tegen het kanaal aan. 

De drie afzonderlijke gebouwen van de Broecker-

Poort volgen het oplopende niveauverschil van het

erachter liggende talud. Doordat de parkeerplaat-

sen zich onder de woonruimtes bevinden, wordt

het leefniveau opgetild en ontstaat er een fraai uit-

zicht op de omgeving. Met name de twaalf appar-

tementen in het grote appartementenblok, met

balkons op het zonnige zuiden, hebben een schit-

terend panoramisch uitzicht op het kanaal en de

wijde omgeving. 

Voordat we daadwerkelijk zijn gaan tekenen, heb-

ben we goed gekeken naar de dorpskarakteristieke

elementen van Langedijk. Voor het grote apparte-

mentenblok hebben we gekozen voor de mansarde-

kap, die sterk doet denken aan de traditionele 

Langedijker koolboet. Die kap past prima in het

beeld van de streek. Kom je Langedijk ’s avonds

vanaf deze kant binnenrijden, dan tekent het sil-

houet van de mansardekap zich fraai af tegen de

ondergaande zon. Een mooie ‘binnenkomer’ van

Broek op Langedijk. De naam BroeckerPoort is

dan ook prima gekozen!” 

To e l i c h t i n g  v a n  d e  A r c h i t e c t
De BroeckerPoort: een mooie binnenkomer 
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3 e e n  4 e v e r d i e p i n g
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5 e v e r d i e p i n g  e n  d a k
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Wa t  u  z e k e r  w i l t  w e t e n…

Ligging van het gebouw

De situering en erfgrenzen staan aangegeven op

de situatietekening. Als peil geldt de bovenkant

van de afgewerkte laagste vloer van de woningen 

1 t/m 4. De juiste maat van het peil wordt bepaald

in overleg met de dienst bouw -en woningtoezicht

van de gemeente Langedijk. Vanaf de kanaalzijde

loopt een voetpad aan de voet van het talud van de

Uitvalsweg omhoog naar de hoofdentreedeur en

verder langs bouwnummers 1 t/m 6 welke ontslo-

ten worden aan deze zijde.

Stallingruimte

De stallingruimte voor auto’s ten behoeve van de

appartementen en de maisonnettes is gedeeltelijk

ondergronds gelegen. De stallingruimte wordt ont-

sloten door twee hellingbanen en afgesloten door

automatisch te bedienen geperforeerde roldeuren.

De bewoners kunnen via het trappenhuis en lift

van/naar hun appartement. In de kelder zijn

tevens een containerberging opgenomen en de

bergingen die bij de afzonderlijke appartementen

horen. De vloer van de stallingruimte is een vloer

met een slijtvaste stofvrije afwerking. De wanden

zijn opgetrokken in kalkzandsteen of in beton. 

Hoofdentree/gemeenschappelijk 

voorzieningen

De centrale hal is van twee kanten toegankelijk.

Vanaf de Prinses Marijkestraat is via een trap een

met tegels bestrate doorgang gemaakt. Aan de

zijde van de Uitvalsweg is aan de voet van het

talud een voetpad gesitueerd. Beide toegangen

zijn voorzien van bestrating en verlichting. In een

centraal paneel naast de hoofdtoegangsdeur zijn

postkasten, beldrukkers, naamplaatjes en een

video-intercom installatie gesitueerd. De vloeren

van het voorportaal van de lift, het trappenhuis in

de kelder, en de beganegrond van de entreehal

worden afgewerkt met tegels. Het vloergedeelte

op de eerste verdieping vanaf het trappenhuis tot

aan de galerij langs appartement 10 en 11 wordt

uitgevoerd in hardhouten delen. De galerij langs

appartement 10 en 11 is gemaakt van prefab

beton. Op de kop van de galerij bevindt zich een

stalen noodtrap. Naast deze noodtrap is in het

voetpad een trap opgenomen welke aansluit bij

het lager gelegen peil van de woningen 1 t/m 4.

Het centrale trappenhuis staat geheel los van de

woningen. Alle scheidingsconstructies inclusief

de kozijnen/deuren hebben brandwerende eigen-

schappen waardoor voldoende vluchttijd bij cala-

miteiten gewaarborgd is. De binnenzijde van het

trappenhuis wordt grotendeels uitgevoerd in

beton. De overige wandgedeeltes worden uitge-

voerd in schoon metselwerk. In de gevel is een

strook met glazen bouwstenen opgenomen. 

Grondwerk

De bouwput wordt ontgraven t.b.v. de aanleg van

de fundering, stallingruimte en rioleringen. Na

het leggen van de begane grondvloer wordt de

bouwput aangevuld met uitkomende grond. In de

kruipruimte van woning 1 t/m 4 wordt een

bodemafsluiting van schoon zand aangebracht.

Buitenriolering en hemelwaterafvoer

Vanaf de diverse aansluitpunten worden kunststof

leidingen gelegd en aangesloten op de buitenriole-

ring. Het systeem is voorzien van ontstoppings-

mogelijkheden. Langs de dakvoet van de hellende

daken wordt een zinken mastgoot aangebracht.

Alle in het zicht komende hemelwaterafvoeren

aan de gevel worden uitgevoerd in PVC (de onder-

aansluiting van de hemelwaterafvoeren op het
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maaiveld is gemaakt van een thermisch verzinkte

stalen buis). Aan de onderzijde van de op- en afrit-

ten naar de stallingruimte/bergingen wordt een

hemelwateropvanggoot en een pompput gecon-

strueerd. Er wordt een vuilwaterpomp geleverd

welke wordt aangesloten op de riolering.

Terreinafwerking

De algemene toegankelijke paden e.d. worden

bestraat (met betonklinkers/tegels).

Bij de woningen 1 t/m 4 worden op de erfschei-

ding aan de zijde van de Marijkestraat piketpaal-

tjes met staaldraad geplaatst. Looppad van beton-

tegels vanaf trottoir tot trap. 

Rijstroken van grijze betontegels vanaf trottoir tot

garagedeur. Onder al het straatwerk zal schoon-

zand worden aangebracht. Beplantingen zijn niet

in de aanneemsom begrepen.

Funderingen

De woningen/appartementen en

stallingruimte/bergingen worden gefundeerd op

palen, over deze palen worden betonnen funde-

ringsbalken aangebracht, geheel volgens de bere-

keningen van de constructeur en met goedkeu-

ring van Bouw - en woningtoezicht.

Vloeren

De begane grondvloer t.b.v. de woningen worden

uitgevoerd in een geïsoleerde betonnen systeem-

vloer. De kruipruimte onder de woningen 1 t/m 4

is toegankelijk door middel van een sparing in de

vloer welke wordt afgedekt met een geïsoleerd

kruipluik.

De verdiepingsvloeren van de woningen en appar-

tementen inclusief de vlieringvloeren worden uit-

gevoerd in een betonnen plaatvloer. Deze beton-

vloeren worden afgewerkt met een

cementdekvloer welke in de toiletten en de badka-

mer wordt voorzien van vloertegelwerk.

De dekvloeren van de appartementen worden uit-

gevoerd als zwevende dekvloer. Dit houdt in dat

de dekvloer wordt aangebracht op een verende

laag om contactgeluid tegen te gaan. In de dek-

vloeren zijn de nodige leidingen opgenomen. Het

is derhalve niet toegestaan om in deze vloeren te

boren en/of te spijkeren.

Balkons/galerijen

De balkons van de woningen en appartementen op

de begane grond zijn uitgevoerd met een afwerking

van draintegels. De overige balkons zijn uitgevoerd

in prefab beton. Ook de galerij langs appartement

10 en 11 is samengesteld uit prefab beton elemen-

ten. De hekwerken zijn opgebouwd uit verzinkt sta-

len balusters en regels waartussen in kleur gemof-

felde geperforeerde panelen zijn bevestigd. De

borstwering van de balkons van de woning 1 t/m 4

worden gedeeltelijk gemetseld waarop een natuur-

stenen afdekplaat is geplaatst met verzinkt stalen

balusters en bovenregel.

Het vloergedeelte in de centrale hal welke toegang

verschaft tot de galerij van woning 10 en 11 is

samengesteld uit een staalconstructie/balklaag en

antislip houten vloerdelen. Ter wille van de privacy

wordt er tussen de balkons van bouwnummer 

1 t/m 6 en 10 en 11 een privacyscherm geplaatst. 

Bouwmuren

De dragende binnenmuren en de binnenspouw-

bladen van de gevels worden uitgevoerd in beton.

De woningscheidende muren tussen de woningen

worden uitgevoerd als een ankerloze spouwmuur. 

Metselwerk en wandafwerkingen

De gevels worden uitgevoerd met een genuan-

ceerde baksteen in waalformaat. In de gevels van

de woningen worden op beganegrond speklagen

opgenomen. Ook het trappenhuis van de apparte-

menten is voorzien van speklagen op meerdere

niveaus. De raampartijen van de appartementen,

bekroond door de rondlopende zinkkleurige dak-

kapellen, zijn in een effen kleurige baksteen 
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uitgevoerd. In de gevels van het souterrain worden

accenttegels aangebracht. 

Het voegwerk van de buitengevels worden uitge-

voerd in een zandcementspecie volgens een door

architect goed te keuren monster in het werk. 

In het buitengevelmetselwerk worden een vol-

doende aantal open stootvoegen aangebracht ten

behoeve van ventilatie en/of afwatering.

De gevels zijn geïsoleerde spouwmuren met een

Rc=3,0 m2.K/W. 

Daken

De zadeldaken van de woningen worden uitge-

voerd met geïsoleerde dakelementen. 

Op de verdieping worden dragende knieschotten

aangebracht. De mansardekap wordt samen-

gesteld uit spanten/gordingen met daaroverheen

geïsoleerde dakelementen. 

Beide kaptypes worden gedekt met een kerami-

sche dakpan en conform de voorschriften veran-

kerd. De daken van de entreehal en het trappen-

huis worden samengesteld uit een houten

balklaag met geïsoleerde dakplaten waarop een 

2-laagse bitumineuze dakbedekking wordt aan-

gebracht. De daken hebben een isolatiewaarde van

Rc=3,5 m2.K/W m.u.v. de daken van de entreehal

en het trappenhuis met een Rc=1,5 m2.K/W. 

Natuur - en kunststeen 

De waterslagen onder de kozijnen zijn uitgevoerd

in kunststeen. In de binnenkozijnen worden geen

dorpels toegepast. Uitzondering hierop zijn de

kozijnen van de toiletten en badruimtes; deze wor-

den voorzien van een kunststenen onderdorpel.

Gevelbekledingen

De topgevelbekleding in de kap van de raam-

partijen van de appartementen bestaat uit zink.

Kozijnen, ramen en deuren

De gevelkozijnen worden grotendeels uitgevoerd in

kunststof. In de brandwerende gevels rond het trap-

penhuis en een gedeelte van de westgevel naast de

entree worden houten en/of aluminium kozijnen

toegepast. De vliesgevels van de de centrale entree

worden uitgevoerd met aluminium profielen. In de

kozijnen, ramen en deuren komt isolerende

HR++beglazing gasgevuld met een U -waarde 

van 1,2 W/m2K. 

Ter wille van de energiezuinigheid en de geluids-

wering van de woningen en appartementen wordt de

ventilatie met een installatie geregeld; zie hiervoor

hoofdstuk ‘mechanische ventilatie’. De ramen zijn

grotendeels naar binnen draaiend uitgevoerd. Het

wassen van de buitenzijde van de ramen kan hier-

door eenvoudig zelf uitgevoerd worden. De ramen in

de gevel rond het trappenhuis, als mede de ramen

onder de ronde dakkapel in de westgevel langs de

doorgang naar de entree, zijn uitgevoerd met vast

glas in verband met de brandeisen. De vliesgevel van

de centrale entree is voorzien van blank enkelglas

gevat in een aluminium vliesgevelprofiel. 

Waar noodzakelijk wordt de beglazing uitgevoerd in

gelaagd glas.

De op tekening aangegeven dakramen zijn uitzet-

tuimelvensters met een schoonmaakstand voor

het kunnen wassen van de ramen.

Het hang - & sluitwerk heeft een SKG-kwaliteit,

inbraakklasse 2 met KOMO attest. 

In de buitendeuren worden dag - en nachtcilin-

dersloten aangebracht. De cilindersloten van de

hoofdtoegang, de tussendeuren in de looproute

(indien voorzien van een cilinderslot), de bergin-

gen in de kelder en de containerberging zullen

met dezelfde sleutel bediend kunnen worden als

de voordeur van het appartement. De hoofdtoe-

gangsdeur is van buitenaf alleen met een sleutel

te openen. De deuren van de hoofdtoegang en het

veiligheidstrappenhuis zijn zelfsluitend.

De badkamer en het toilet worden voorzien van

een loopslot met een vrij -, bezetsluiting. De 

overige binnendeuren worden voorzien van loop-

sloten. De garagedeur van woning 1 t/m 4 is een

geïsoleerde segmenthefdeur.

De garagedeur van de stallingruimte is een niet

geïsoleerde geperforeerde roldeur. De perforatie

van deze deur verschaft de benodigde ventilatie-

lucht aan de stallingruimte. De binnendeur-

kozijnen in de woningen en appartementen zijn

montagekozijnen, van staal met een bovenlicht en

fabrieksmatig voorzien van een laklaag in de kleur

gebroken wit. De binnendeuren worden uitge-

voerd als opdekdeuren met een honingraatvulling
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en voorzien van een fabrieksmatige gebroken witte

afwerklaag. De meterkasten worden opgebouwd

uit een houten regelwerk met een melamine plaat

als deur en paneel.

Trappen

De buitentrappen van de woningen, de opgang

naar de entreehal en de binnentrappen van het

trappenhuis worden uitgevoerd in prefab beton.

De trappen voldoen qua maatvoering en brand-

veiligheid aan het gestelde in het bouwbesluit.

De noodtrap van de galerij is gemaakt van 

gegalvaniseerd staal met een omkleding van in

kleur gemoffelde panelen. Op begane grond

niveau is deze trap afgesloten met een van

binnen uit te openen nooddeur. In de woningen

en maisonnettes worden vurenhouten trappen

met stootborden geplaatst. Deze trap is voorzien

van een laag witte grondverf. Aan de muurzijde

worden de trappen voorzien van een houten 

stokleuning en langs de open zijden en trap-

gaten van een spijlenhek.

Binnenwanden

De niet dragende binnenwanden worden uitge-

voerd in gipsblokken c.q. cellenbeton. Wanden

tussen woonkamer/keuken en slaapkamer en

tussenslaapkamers onderling hebben een isola-

tie index voor luchtgeluid van ten minste -20 dB. 

De wanden worden, voorzover niet betegeld of

voorzien van spuitwerk behangklaar opgeleverd.

Dit geldt ook voor de onderzijde van de dakele-

menten, met uitzondering van de dakelementen

op de zolders, deze worden niet afgewerkt. De

vrije zijkanten van de wanden bij de keuken wor-

den afgewerkt met een houten regel van vuren-

hout, wit geschilderd. 

De wanden boven het wandtegelwerk in de toilet-

ten worden voorzien van wit spuitwerk.

Plafonds

De onderkant van de betonvloeren in de wonin-

gen en appartementen wordt voorzien van wit

spuitwerk. De naden van de vloerplaten blijven

hierbij in zicht. 

Afbouwtimmerwerk 

Steenachtige borstweringen onder kozijnen wor-

den afgewerkt met kunststof vensterbanken. De

woningen en appartementen worden niet voor-

zien van plinten.

Binnenriolering

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen wor-

den uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebe-

stendig is en wordt met de nodige stankafsluiters

aangesloten op de riolering. De riolering wordt

belucht middels een of meerdere ontspannings-

leidingen welke bovendaks uitmonden.

Aansluitpunten binnenriolering: sanitaire toestel-

len, overloopleiding van de CV ketel, wasmachi-

ne,  wasdroger, afgedopte aansluiting gootsteen

in de keuken, doucheput, vaatwasser. De aanslui-

ting voor de wasdroger is uitsluitend geschikt

voor een condensdroger.

Ventilatie

De bergingen in het souterain, de containerruimte

en de technische ruimte worden mechanisch

geventileerd. De ventilatie van het trappenhuis,

liftportalen en entree geschiedt door middel van

roosters in de gevel en/of ventilatiepijpen op het

dak. De kruipruimte onder de begane grondvloer

van woning 1 t/m 4 wordt natuurlijk geventileerd

via muisroosters in de gevels. 

De mechanische ventilatie van de afzonderlijke

woningen wordt uitgevoerd met een warmteterug-

win systeem, ook wel ‘gebalanceerde’ ventilatie

genoemd. In de keuken, badkamer, toilet en ber-

ging/wasruimte is hiertoe een afvoerventiel geïn-

stalleerd. In de woonkamer en de slaapkamers zijn

luchttoevoerventielen geïnstalleerd. 

Bij volledig gesloten ramen en deuren kan aan de

geëiste luchtverversing worden voldaan. Hierbij is

het van belang voor de luchtcirculatie dat zich ook

na het aanbrengen van uw vloerbedekking een vol-

doende grote kier onder uw binnendeur bevindt.

Houd u daar rekening mee. In de CV ruimte/ber-

ging van elke afzonderlijke woning is de ventilatie-

unit gemonteerd. 

Met dit ventilatiesysteem wordt tevens aan hoge

geluidsisolerende eisen voldaan. De stallingruimte

wordt geventileerd via de geperforeerde roldeuren
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en mechanisch afgezogen via een brandveilige

geluidsgeïsoleerde schacht door appartement 8, 13,

16 en 19 welke bovendaks uitmondt.

De garage van woning 1 t/m 4 wordt geventileerd

door middel van roosters in de garagedeur.

Waterinstallatie en sanitair

Het drinkwaterleidingnet is m.u.v. woning 1 t/m 4

aangesloten op een drukverhoginginstallatie in de

kelder. Bij de watermeter geplaatst in de meterkast

is de hoofdafsluiter opgenomen.

Aansluitpunten koudwater:

- Afgedopte aansluiting gootsteenmengkraan in

de keuken

- spoelinrichting closet

- handwasfontein in toilet

- wastafel in de badkamer

- douchemengkraan in de badkamer

- warmwaterbereidingstoestel

- aansluiting wasautomaat 

- afgedopte aansluiting vaatwasmachine 

Aansluitpunten warmwater:

- afgedopte gootsteenmengkraan in de keuken

- wastafel in de badkamer

- douchemengkraan in de badkamer

Sanitair volgens monster:

- closetcombinatie

- handwasfontein toilet

- wastafel badkamer

- douchegarnituur

Glas, tegelwerk en sanitair worden schoon

opgeleverd. Dit om eventuele schade tijdens de

oplevering te kunnen constateren. 

Controleert u deze onderdelen zorgvuldig tijdens

de oplevering.

Gasinstallatie

Aansluitpunten gas in de woning zijn:

- c.v. toestel

- afgedopte aansluiting kooktoestel in de keuken

Centrale verwarming

De woning wordt voorzien van een individuele

verwarmingsinstallatie d.m.v. een gasgestookte

HR combiketel met warmwatervoorziening. Bij

een buitentemperatuur van -7 °C en een maximale

windsnelheid van 10 m/s wordt bij gelijktijdige

verwarming van alle vertrekken, alsmede bij

gesloten ramen en deuren de volgende 

temperaturen gehaald en gehandhaafd:

- woonkamer 20 °C

- keuken 20 °C

- slaapkamers 20 °C

- badkamer 22 °C

- toilet 15 °C

- entree en hal 18 °C

- overloop 15 °C

- berging/

wasmachineruimte 15 °C

- zolder 15 °C 

(woning 1 t/m 4, 10 en 11)

De temperatuurregeling vindt plaats door middel

van een thermostaat in de woonkamer. Als ver-

warmingselementen worden radiatoren toegepast

in een witte standaard kleur. Elke radiatoreen-

heid, bestaande uit een enkele of twee gekoppelde

radiatoren, wordt voorzien van een radiatorkraan.

Elektrotechnische installatie

De elektrische installatie wordt aangelegd volgens

NEN 1010 en bouwbesluit. Alle schakelaars en

wandcontactdozen zijn van standaard wit inbouw-

materiaal weggewerkt in de wanden, uitgezonderd

in de meterkasten, bergingen, kelder, zolders en

de technische ruimten, hier zullen ook opbouw-

leidingen, schakelaars en wandcontactdozen wor-

den toegepast. Voor het aantal lichtpunten, scha-

kelaars  en wandcontacten wordt verwezen naar

de detail-plattegronden.

De verlichting ten behoeve van de bergingen in de

kelder, wordt gevoed door een 42 Volts-installatie

welke is aangesloten op de algemene meter. In de

bergingsgangen en lifthallen komen, ten behoeve

van servicedoeleinden, op diverse plaatsen afsluit-

bare wandcontactdozen. De gemeenschappelijke

en openbare ruimten worden voorzien van een

complete elektrische installatie inclusief verlich-

tingsarmaturen. De verlichting van entreehal,

trappenhuis en lifthal waarin daglicht kan toetre-

den zullen geschakeld worden door een schemer-

schakelklok. De bergingsgangen en overige

gemeenschappelijke ruimten worden geschakeld

met een bewegingsschakelaar.
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In de entree van de woningen 1 t/m 6 wordt een

lokale deurbel installatie aangebracht. In de overi-

ge woningen wordt een video intercomsysteem

met deuropener aangebracht, met beldrukkers en

spreekdeel in het belpaneel bij de hoofdentree, en

met een deurtelefoon in elke woning.

Centrale antenne-inrichting en

telefoonaansluiting

De voorzieningen voor deze aansluitingen worden

uitgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.

Voor aantallen bedrade en loze aansluitpunten

wordt verwezen naar de detail plattegronden.

Liftinstallatie

Het appartementengebouw is voorzien van een elek-

trische lift en geschikt voor transport van een bran-

card. De stopplaatsen zijn per verdieping middels

automatisch eenzijdig openende schuifdeuren. 

In appartement nummer 20 zijn voorzieningen

getroffen om een inpandige lift te kunnen plaatsen.

Brandpreventie en bestrijding

In elke woning of appartement wordt per bouw-

laag een rookmelder geïnstalleerd, aangesloten op

de elektrische huisinstallatie zonder doormelding

naar derden. De entreedeuren van appartement 8,

9, 13, 14, 16, 17, 19 en 20 zijn 30 minuten brand-

werend uitgevoerd en zelfsluitend.

De ramen van de woonkamer in de westgevel

van appartement 7, 12 en 15 zijn 30 minuten

brandwerend uitgevoerd en hebben een vaste

beglazing. In de stallingruimte wordt een brand-

slanghaspel nabij de uitgang van het trappen-

huis geplaatst. Het veiligheidstrappenhuis van

de appartementen en de stallingruimte is voor-

zien van noodverlichting.

Bemetering

De water - en elektriciteitsmeter bevinden zich in

de meterkasten van de afzonderlijke woningen. 

De gasmeters van de woningen 1 t/m 4 zijn samen

met de hoofdafsluitkraan geplaatst in de meter-

kast. De gasmeters van de appartementen bevin-

den zich in een centrale invoerkast in het souster-

rain. De hoofdafsluitkraan van de appartementen

is geplaatst in de meterkast. Alle algemene elektri-

citeitsvoorzieningen zijn aangesloten op de alge-

mene meter. De aanleg - en aansluitkosten en de

eventuele kosten van ingebruikstelling met betrek-

king tot elektrische energie, gas, water en riolering

zijn in de koop -/ aanneemsom inbegrepen. De

keuze voor de leverancier van gas en elektra is

voorbehouden aan de ontwikkelaar. 

De meterstanden van gas, water en electriciteit

zullen op de dag van oplevering worden opge-

nomen. Indien het verbruik voor oplevering meer

dan 50,- bedraagt zullen deze kosten door de

ondernemer worden vergoed.

Schilderwerk

In het zicht blijvende leidingen worden geschil-

derd, voorzover niet verzinkt of van kunststof. 

De basislaag van het schilderwerk van de buiten-

kozijnen, -ramen en -deuren wordt in de kozijnen

- en deurenfabriek aangebracht. Op de bouwplaats

wordt de afwerklaag aangebracht. Door 

ongunstige weersomstandigheden kan dit ook na

de oplevering van de woning plaatsvinden. De

kleuren zijn bepaald in overleg met de architect

en de Welstandscommissie. 

Voorrang GIW bepalingen

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrij-

ving is bepaald, gelden onverkort de door het

G.I.W. gehanteerde en voorgeschreven rege-

lingen, reglementen en standaard voorwaarden.

Ingeval enige bepaling in deze technische

omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn

c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, 

prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen

van het G.I.W.
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Omschrijving per vertrek van de woningen

en appartementen:

Entree

Vloer - cementdekvloer

Wand - behangklaar

Plafond - wit spuitwerk

Verwarming - radiator

Overige - in woningen 1 t/m 4 geïsoleerd

vloerluik incl. omranding

Keuken

Vloer - cementdekvloer

Wand - behangklaar

Plafond - wit spuitwerk

Verwarming - radiator

Overige - 1 afgedopte gasleiding t.b.v.

kooktoestel

- 1 afzuigpunt t.b.v. eventuele

motorloze afzuigkap

- 1 afzuigpunt gebalanceerde

ventilatie excl. keukenopstelling

en apparatuur

- elektra-aansluitingen: zie detail-

plattegronden

Woonkamer

Vloer - cementdekvloer

Wand - behangklaar

Plafond - wit spuitwerk

Verwarming - radiatoren

Toilet 

Vloer - vloertegels

Wand - wandtegels tot 1500mm +

vloerpeil

- wit spuitwerk boven tegelwerk

Plafond - wit spuitwerk

Overige - 1 wandcloset

- 1 fonteincombinatie

- 1 afzuigpunt gebalanceerde

ventilatie

Gang

Vloer - cementdekvloer

Wand - behangklaar

Plafond - wit spuitwerk

Badruimte

Vloer - vloertegels

Wand - wandtegels tot plafond

Plafond - wit spuitwerk

Verwarming - radiator

Overige - (woningen en maisonnettes: 1

wandcloset)

- 1 wastafelcombinatie

- 1 douchemengkraan met

handdouche en glijstanggarnituur

- 1 afzuigpunt mech. ventilatie

Slaapkamers algemeen 

Vloer - cementdekvloer

Wand - behangklaar

Plafond - wit spuitwerk

Verwarming - radiator

Bergruimte in de woning

Vloer - cementdekvloer

Wand - behangklaar

Plafond - wit spuitwerk

Verwarming - C.V. combiketel 

Overige - mechanische ventilatie -unit

Bergruimte in de kelder

Vloer - betonvloer

Wand - kalkzandsteen  of schone beton

Plafond - onbehandeld

Overige - alle bergingen worden geventi-

leerd in combinatie met de aan-

grenzende stallingruimte 

Br oe c k e r Poor t
Uw entree naar puur woongenot
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S p e l r e g e l s  v a n  d e  a a n k o o p

het verkoopproces

Na lezing van deze informatie zult u overleg voe-

ren of de appartementen interessant voor u zijn.

Wij gaan er natuurlijk vanuit dat dit het geval is.

Mocht dit niet zo zijn, dan ontvangt VLIEG Make-

laars de verkoopbrochure graag van u retour.

De volgende gegadigde kan daarmee weer blij wor-

den gemaakt. Uw verdere interesse kunt u kenbaar

maken bij VLIEG Makelaars. Er wordt dan een

afspraak met u gemaakt om alles door te nemen.

de aankoop

De daadwerkelijke koop vindt plaats door onderte-

kening van de koop-/aannemingsovereenkomst.

Daarbij verplicht de koper zicht tot betalen van de

verkoopprijs en de ondernemer zich tot het bou-

wen van het appartement en het leveren van de

grond. Nadat de overeenkomst is ondertekend,

ontvangen beide partijen een kopie van de uit-

draai. Het orgineel gaat naar de notaris. 

DE BETALING

De eerste betaling doet u via de notaris. Over de

grondkosten betaalt u 5% rente vanaf 1 november

2004. Deze rente is aftrekbaar vanaf de datum 

van ondertekenen van de koopovereenkomst tot

aan het passeren bij de notaris.

eigendomsoverdracht

De daadwerkelijke levering van de grond vindt

plaats bij de notaris door middel van een zoge-

naamde akte van levering. In de koop-/aanne-

mingsovereenkomst wordt de uiterste leverings-

datum vermeld, waarbij tevens rekeing moet

worden gehouden met de geldigheidsduur van de 

hypotheekaanbieding. Voor de eigendomsover-

dracht ontvang u een opgave waarop het totale,

op de dag van het transport verschuldigde bedrag

is aangegeven, zodat u dit bijtijds kunt overma-

ken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft,

moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum

nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit

niet het geval is, zal het ontbrekende bedrag uit

eigen middelen moeten worden bijgepast. Op de

leveringsdatum worden over het algemeen 

twee akten getekend: de akte van levering en de 

eventuele hypotheekakte.

vrij op naam

De koopsom van het appartement is vrij op naam,

tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Niet in de

koopsom zijn begrepen:

- alle kosten die verband houden met de financie-

ring van de woning;

- de rente over termijnen die op het tijdstip van

ondertekening van de koop-/aannemingsover-

eenkomst reeds zijn vervallen;

- de aansluitkosten van telefoon en 

centrale antenne installatie;

- meer- en minderwerk;

- eventuele wijzigingen in het BTW-percentage.

verzekeringen

Tijdens de bouw zijn alle appartementen door de

bouwer verzekerd. Vanaf de oplevering bent u zelf

verantwoordelijk voor de nodige verzekeringen.

De opstalverzekering loopt echter via de op te

richten Vereniging Van Eigenaars (brand/opstal). 

hypotheek 

De keuze van een hypotheek zal sterk afhankelijk

zijn van uw financiële positie op dit moment en

uw financiële draagkracht in de toekomst. Hoe

meer keus des te meer twijfel. De juiste hypo-

theek vinden is geen gemakkelijke opgave. De

financieringsspecialisten van de Fortis bank kun-

nen u terzijde staan met een goed advies over wat



39

in uw geval verstandig is. Henselmans Ontwikke-

ling heeft voor u voor dit projekt met de Fortis

bank een speciaal hypotheek-arrangement samen-

gesteld. Na aankoop van uw woning of apparte-

ment zult u hierover door de Fortis bank worden

benaderd. U kunt ook zelf, ook vóór aankoop, con-

tact opnemen met de Fortis bank voor informatie

over dit arrangement. Contactpersoon is de heer

H.E. van Boven, bereikbaar tijdens kantooruren

op telefoonnummer 072-5181518.

prijsstijgingen

De in de koop-/aannemingsovereenkomst over-

eengekomen totale koop- en aanneemsom staat

vast. Eventuele prijsstijgingen tijdens de bouw

worden niet doorberekend.

de oplevering

Wanneer het appartement gereed is, ontvang u

een uitnodiging om samen met de bouwer uw

eventuele onvolkomenheden te inspecteren. De

gesignaleerde gebreken worden schriftelijk vastge-

legd. De bouwer doet vervolgens zijn uiterste best

de problemen binnen vijftien dagen te verhelpen. 

sleuteloverdracht

Als u aan al uw financiele verplichtingen heeft

voldaan en de akte van levering van het apparte-

ment en de eventuele hypotheekakte zijn gete-

kend, ontvangt u na de oplevering de sleutels.

Hiermee is de fase van de oplevering beeindigd

en mag u zich de trotse eigenaar van het 

appartement noemen.

onderhoudsperiode

Wanneer alle bij de oplevering gesignaleerde onvol-

komenheden zijn verholpen, ondertekent de koper

de opgemaakte lijst. Daarna gaat de onderhoudster-

mijn van 3 maanden in, waarin u na oplevering

optredende gebreken kunt melden. Eventuele

gebreken zullen door ons worden beoordeeld. Wan-

neer deze hiervoor in aanmerking komen, zullen

deze alsnog op afspraak worden verholpen.

algemeen

Alle afspraken gemaakt met onze medewerkers of

met vertegenwoordigende partijen betreffende

wijzigingen, verrekeningen, datum van oplevering

en alle andere aangelegenheden betreffende de

bouw en het daarmee verband houdende, zijn

slechts geldig nadat daarvan schriftelijk bevesti-

ging is gekregen.

afwijkingen op bestek en tekeningen

Ofschoon deze brochure met zorg is samengesteld

behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te

brengen in constructies maatvoeringen en kleuren-

schema’s van de aangeboden appartementen, indien

en voor zover dit noodzakelijk mocht blijken, zon-

der dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit waarde en

bruikbaarheid van het geheel, wat niet tot verrekin-

gen zal leiden van prijzen. De artist-impressions en

schetsen geven een indruk van het te realiseren

appartementencomplex, hieraan kunnen geen rech-

ten worden ontleend. De ingetekende keuken als-

mede het meubilair en de groenvoorziening geven

slechts een indicatie van mogelijke indelingen.
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V e r e n i g i n g  v a n  E i g e n a a r s

Het bezit van een appartement in een apparte-

menten(complex)gebouw betekent dat er goed

afspraken moeten worden gemaakt over de eigen-

domsverhoudingen en met name het beheer en

onderhoud van de gemeenschappelijke gebruikte

delen. Daartoe zal het complex/gebouw door

middel van een notariele akte worden gesplitst in

appartementsrechten. Als koper van een apparte-

ment wordt u in feite eigenaar van een apparte-

mentsrecht. Onder een appartementsrecht wordt

verstaan: een aandeel in het gebouw met toebe-

horen, dat de bevoegdheid geeft tot het alleen-

gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw.

Bovendien wordt u van rechtswege lid van de 

Vereniging van Eigenaars.

De Vereniging van Eigenaars wordt bestuurd door

een of meerdere door de ledenvergadering te

benoemen bestuurders. Het bestuur behartigt 

de dagelijkse gang van zaken, zoals het laten 

uitvoeren van onderhoud en reparaties, alsmede

de uitvoering van door de vereniging genomen

besluiten en de naleving van de statuten. 

De ledenvergadering kan een bestuur kiezen 

uit de eigen gelederen, maar deze 

verantwoordelijkheid ook overdragen aan bijvoor-

beeld een administratiekantoor, makelaarskantoor

of beheermaatschappij. 

Volgens de statuten is de Vereniging van Eige-

naars verplicht periodiek de kosten en nodige

reserveringen vast te stellen voor het onderhoud

en beheer van het gebouw en de gemeenschappe-

lijke delen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om

kosten als die voor:

- de werkzaamheden van de administrateur;

- een opstalverzekering en wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering;

- het klein onderhoud, energieverbruik en 

schoonhouden van de algemene ruimten, bij-

voorbeeld entrees, gangen, liften en trappen-

huizen, alsmede het onderhoud van de tot het

gebouw behorende buitenverlichting;

- het (groot) buitenonderhoud van het gebouw en

de appartementen, zoals bijvoorbeeld van daken,

balkons en schilderwerk;

- de bewassing van de ramen.

De hoogte van het voorschot op de servicekosten

wordt op een latere datum vastgesteld en wordt

omgeslagen over de eigenaars. Voor nadere 

informatie over de Vereniging van Eigenaars, 

verwijzen wij hier naar respectievelijk de 

splitsingsakte, de notaris en de makelaar.
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o p d r a c h t g e v e r

p a r t i c i p a n t e n

Stationsplein 83, 1703 we  Heerhugowaard

Telefoonnummer  072 572 4000, Fax 072 572 04 76

k a n t o o r
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Slotbepalingen

Deze brochure is met zorg samengesteld. Wij

moeten echter een voorbehoud maken ten aan-

zien van wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen

van de Overheid en/of Nutsbedrijven. 

Henselmans Ontwikkeling behoudt zich het

recht voor om af te wijken van deze brochure,

indien en voor zover dit noodzakelijk mocht 

blijken, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwa-

liteit, waarde en bruikbaarheid van het geheel.

Deze wijzigingen zullen geen recht geven tot

het vragen van verrekening van mindere of

meerdere kosten.

De artist impressions zijn bedoeld om een

indruk te geven van het plan. Aan deze afbeel-

ding kunnen geen rechten worden  ontleend.

Het gebouw valt, als gevolg van een langdurig

voortraject, nog onder de bepalingen van het

oude bouwbesluit 1992. 

Aan de situatietekening kunnen geen rechten

ontleend worden ten aanzien van bebouwings-

hoogten van belendingen en de exacte maten

van de kavelgrootte.

De op plattegrond aangegeven maatvoering is

niet geschikt voor opdrachten aan derden.

Getekend meubilair, keukenopstelling en appa-

ratuur vallen buiten de koop-/aanneemsom. 




