Prachtig wonen in het hart
van Dalen

11 sfeervolle en comfortabele appartementen
op een geweldige locatie in Dalen

Op het grondgebied van het voormalige gemeentehuis
De Spinde wordt het woonproject ‘De Boterbloem’
gerealiseerd.
In 2016 is begonnen met de bouw van appartementen
op de plek van het voormalig gemeentehuis. De bouw
is verdeeld in 4 fasen. De bouw van de ‘Caspershof ’
(fase 1 en 2) is inmiddels gerealiseerd. Binnenkort
volgt fase 3: De Boterbloem
Fase 3 van het woonproject bestaat uit 11
comfortabele appartementen op de zeldzaam mooie
locatie in het hart van Dalen. De directe omgeving van
de appartementen krijgt een parkachtig karakter met
veel groen en parkeervoorzieningen. Een unieke kans
voor mensen die op een bijzondere plek willen wonen
en die bovendien hoge eisen stellen aan de kwaliteit
van wonen.
In deze brochure vindt u alle informatie over de 11
appartementen die binnenkort worden gebouwd.

Dalen, dorp met rustiek
karakter
Dalen is een typisch Esdorp, met vele
karakteristieke panden. De oudste officiële
oorkondes, waarin de naam Dalen werd vermeld,
dateren uit 1276. Een rustig plattelandsdorp met
een levendig
verenigingsleven en een geliefde plek om te wonen.
Ondanks dat de gehele centrumlocatie wordt
vernieuwd, wordt er rekening gehouden met
karakteristieke waarde van de locatie. Eerder al is
de Spinde verbouwd tot multifunctioneel centrum,
is de Caspershof gebouwd in de stijl van het
voormalige gemeenschapshuis en er is bij de
architectuur aandacht besteedt aan het
Rijksmonument wat zich achter de locatie bevindt.
Door een andere indeling van het plangebied is
dit unieke monument opnieuw betrokken bij het
straatbeeld van Dalen. Het nieuw te bouwen
appartementengebouw ‘De Boterbloem’ vormt
samen met de Caspershof een onderdeel van de hof
van de voormalige familie Caspers.

De centrumlocatie wordt in fasen gerealiseerd tot
het nieuwe woonhart van Dalen.
Na het voltooien van alle fasen zal er een
duidelijke zichtlijn door de locatie te zien zijn, die
de aandacht vestigt op het Rijksmonument achter
de locatie.

fase 3: ‘De Boterbloem’
11 appartementen
Fase 3 van het bouwproject bestaat uit 11
sfeervolle, moderne en comfortabele
appartementen. De 11 appartementen liggen in
het centrum van Dalen met winkels, restaurants,
bibliotheek en medische zorg op loopafstand.
De appartementen zijn verdeeld over 3 woonetages.
Allen met een royale living, twee slaapkamers, en
een eigen parkeerplaats en berging in de
parkeerkelder. Via een centrale lift zijn de
bergingen, de parkeerkelder en elk appartement
bereikbaar.
Het materiaalgebruik en de afwerking van de
appartementen zijn hoogwaardig. Een garantie
voor jarenlang onbezorgd comfort en woonplezier.
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Wegwijzer bij aankoop
01 ALGEMEEN
Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met
zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door Nutsbedrijven, gemeentelijke
diensten, architect, constructeur en adviseurs van het
plan. Desondanks moet er een voorbehoud worden
gemaakt ten aanzien van architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede
eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit
nadere eisen en wensen van overheden en/of
Nutsbedrijven.
Eveneens wordt het recht voorbehouden om wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerkingen
zonder dat een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit. Waar in de technische omschrijving merknamen
worden vermeld dient “of gelijkwaardig” toegevoegd
te worden. De aangegeven plaatsen voor elektriciteitspunten enz. kunnen in overleg met de installateur
nog aan wijzigingen onderhevig zijn.
Bij deze verkoopbrochure treft u tekeningen aan.
Hierop staan de gegevens weergegeven ten behoeve
van de koop van het door u gekozen appartement.
De op tekening aangegeven apparatuur en inrichting
zijn slechts indicatief en behoren niet tot de standaarduitrusting. Bij het appartement behoort alleen
hetgeen als zodanig in deze omschrijving is vermeld.
02 KOOPSOM VRIJ OP NAAM (VON)
De koop- en aanneemsommen van de appartementen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder
genoemde kosten, die met het verwerven van een

eigen appartement gemoeid zijn, in de koopaanneemsommen zijn begrepen, te weten:
a. de grondkosten;
b. de bouwkosten;
c. honorarium architect en constructeur;
d. honorarium notaris inzake transportkosten;
e. de gemeentelijke leges betreffende de bouwver
gunning en welstandsbeoordeling;
f. kadastrale rechten en kosten m.b.t. de splitsing van
het gebouw in appartementsrechten;
g. aansluitkosten voor water, elektra, riolering;
h. B.T.W. dan wel overdrachtsbelasting, eventuele
wijzigingen worden conform de wettelijke
voorschriften doorberekend.
Niet in de koop- en aanneemsommen begrepen zijn
de kosten met betrekking tot de financiering van uw
appartement, zoals:
a. de notariskosten voor het beschrijven van een
hypotheekakte;
b. de kosten verbonden aan het afsluiten van de
hypotheek.
De VON-verkoopprijzen worden door de makelaar
aan u verstrekt. De met u in de koop- en
aannemingsovereenkomst overeengekomen totale
koopsom staat vast met uitzondering van wijzigingen
in het B.T.W.-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor rekening en
risico van de ondernemer. De zogenaamde
risicoregeling is dus uitgesloten.
03 EEN APPARTEMENT MET ZEKERHEID
Het bouwbedrijf is aangesloten bij Bouwend
Nederland en geeft de standaard garantie volgens
AVA 2013

04 KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST
De koper en verkoper gaan een overeenkomst aan,
waarbij de koper zich onder meer verplicht tot
betaling van de koopprijs en de verkoper zich
verplicht tot de levering van de onderliggende c.q.
daarbij behorende grond en tot de bouw van het
appartement. Nadat u deze koop- en
aannemingsovereenkomst heeft getekend, ontvangt u
op korte termijn van de makelaar een door de
ondernemer mede ondertekende kopie. De originele
overeenkomsten worden naar de notaris gezonden,
die dan de notariële eigendomsoverdracht kan
voorbereiden.
05 NOTARIS
De notariële eigendomsoverdracht van het te
bouwen appartement geschiedt door middel van
een akte van transport bij de notaris. Ruim voor de
datum van notarieel transport ontvangt u van de
notaris een afrekening waarop het totaal op die
datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief
de bijkomende kosten).
Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris
zal ontvangen van uw geldgever en welk bedrag u
eventueel (tijdig) zelf aan de notaris moet
overmaken.
De notariële eigendomsoverdracht zal plaatsvinden
op het kantoor van de in de koop- en
aannemingsovereenkomst genoemde notaris. Zij
kunnen u eventueel ook nader informeren omtrent
testament en/of samenlevingsovereenkomst.

06 HET APPARTEMENTSRECHT

07 VERENIGING VAN EIGENAREN

Het appartement maakt deel uit van een
woongebouw. Dit gebouw bestaat uit meerdere
appartementen en gemeenschappelijke ruimten.
Volgens de wet is de officiële benaming van een
appartement: een ‘appartementsrecht’.

De eigenaren van de appartementsrechten zijn
verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren die
door de notaris zal worden opgericht. In het reglement van deze vereniging zullen alle gemeenschappelijke verantwoordelijkheden worden geregeld
tussen eigenaren onderling, evenals het beheer en
onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten
en gemeenschappelijke installaties. In het kort kan
de doelstelling van de vereniging als volgt worden
weergegeven: het beheren en onderhouden van de
gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken van het onderhavige gebouw zoals de
entree, het trappenhuis en de lift, het dak, et cetera.

Deze officiële benaming geeft aan dat er onderscheid
wordt gemaakt tussen enerzijds het eigendom en
anderzijds de gebruiksrechten. Het eigendom van het
gehele gebouw behoort aan alle eigenaren
gezamenlijk; daarnaast heeft iedere eigenaar het
gebruiksrecht van een privégedeelte, het
appartement, en het mede gebruiksrecht van die
gedeelten van het gebouw, die voor
gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd. Bij dit
laatste kunt u onder meer denken aan het
trappenhuis en de lift, de entree en de gezamenlijke
installatie. Bijvoorbeeld de algehele verlichting.
Appartementsrechten ontstaan door de splitsing
van het gebouw in juridische zin. Om het gebouw
in appartementsrechten te splitsen wordt door de
notaris een zogenaamde splitsingsakte opgemaakt.
De splitsingsakte wordt tezamen met de
splitsingstekening, waarop de grenzen van de
gezamenlijke en privégedeelten van het gebouw staan
aangegeven, ingeschreven in de openbare registers.
Pas als dit laatste heeft plaatsgevonden is de splitsing
formeel een feit. En ontstaan de zogeheten
‘appartementsrechten’, die afzonderlijk verkocht
kunnen worden. De eigendomsoverdracht geschiedt
door middel van de ‘akte van levering‘ bij de notaris.

Het zal duidelijk zijn dat deze
verantwoordelijkheden kosten met zich meebrengen.
Deze kosten worden omgeslagen in de servicekosten. Daartoe zal, overeenkomstig het bepaalde in de
statuten van de vereniging, een vergadering met u
en uw medebewoners worden gehouden, waarin de
exploitatiebegroting wordt besproken en de servicekosten worden vastgesteld. Bij deze vergaderingen
is de Vereniging van Eigenaren gebonden aan de
bepalingen van de splitsingsreglementen.
De akte en het reglement van splitsing
In de notariële akte van splitsing is een aantal
belangrijke zaken opgenomen:
- Een beschrijving van het gebouw;
- Een beschrijving van ieder ‘afzonderlijk gedeelte’, de
appartementen;
- Een beschrijving van het aandeel dat iedere
eigenaar heeft in het hele gebouw. Het zogenaamde
‘breukdeel’;
- Het splitsingsreglement.

Vooral het laatstgenoemde reglement, het
splitsingsreglement, is voor u van groot belang.
Hierin staat namelijk beschreven:
- Hoe de ‘Vereniging van Eigenaren’ is samengesteld
en zal functioneren;
- Hoe het huishoudelijk reglement eruit zal zien;
- Welke lasten en kosten voor rekening van alle
eigenaren gezamenlijk komen;
- Hoe het gebruik, het beheer en het onderhoud van
de gemeenschappelijke gedeelten en de
privégedeelten van het gebouw zijn geregeld.
- Hoe de jaarlijkse begroting voor beheer en
onderhoud, de exploitatierekening, eruit moet zien;
- Hoe de voorschotbijdragen in de ‘servicekosten’
moeten worden betaald;
- Hoe het gebouw verzekerd moet zijn en op welke
wijze bij schade uitkering wordt gedaan.

09 OPLEVERINGSPROGNOSE

10 VERZEKERINGEN

15 PERSOONLIJKE WOONWENSEN

Op het moment van verkoop wordt een globale
opleveringsprognose gegeven. Omdat het bouwen
van een appartement veel, door het weer te
beïnvloeden, ambachtelijk werk met zich meebrengt,
moeten wij daarbij de nodige reserve in acht nemen.
Als het hard vriest, kan er niet gemetseld worden, als
het regent kan er niet geschilderd worden, etc. In een
later stadium van de bouw kunnen we een
nauwkeurigere prognose geven.

Tijdens de bouw is het appartement verzekerd tegen
de risico’s van brand- en stormschade.

Wij besteden veel aandacht aan uw persoonlijke
woonwensen. Als uw appartement, ondanks onze
zorgvuldigheid, niet volledig aan uw wensen voldoet,
bestaat de mogelijkheid om wijzigingen aan te laten
brengen.

In geval van een opzegtermijn van een
huurappartement raden wij u aan de grootst
mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Wacht u de
opleveringsbrief van de aannemer af, alvorens u
definitieve maatregelen treft. Natuurlijk wordt er
naar gestreefd de prognose voor de oplevering zo
nauwkeurig mogelijk te bepalen. Echter, tal van
omstandigheden kunnen een verschuiving
veroorzaken, zeker als de bouw op het moment van
de aankoop nog niet is begonnen. Om
vervelende miscommunicaties te voorkomen, geldt
dat alle afspraken met onze medewerkers, of de door
de aannemer ingeschakelde derden over de datum
van oplevering, de betaling, wijzigingen, etc. slechts
geldig zijn na schriftelijke bevestiging hiervan door
de aannemer.
Strikt juridisch genomen is het in de
aannemingsovereenkomst vermelde aantal werkbare
werkdagen bindend ten aanzien van het
opleveringstijdstip. Over het algemeen is deze
juridisch vastgelegde termijn ruim genomen.

11 WERKTERREIN
Op het werkterrein zullen tijdens de bouw de
benodigde opslagloodsen en schaftlokalen
worden geplaatst. Het is voor u als koper verboden
om tijdens de bouw van het appartement zich op het
bouwterrein te begeven. Om u toch een beeld van de
bouw te kunnen geven, zullen tijdens het
bouwproces koperskijkdagen worden georganiseerd.
12 VERDERE VOORSCHRIFTEN
Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen
ten opzichte van deze omschrijving of tekening
worden aangebracht na goedkeuring van de directie.
Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de
kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van
bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk.
13 VOLGORDE BIJ DE UITVOERING
De volgorde van de uitvoering wordt nader bepaald.
14 VERKOOPPROCEDURE
Als u na het doornemen van deze brochure meer
informatie wenst, kunt u een afspraak maken met de
makelaar. Die kan u informeren over het project en
uw vragen beantwoorden in een persoonlijk, uiteraard vrijblijvend gesprek.

Uiteraard is het vervullen van uw persoonlijke
wensen afhankelijk van overheden,
nutsvoorzieningen en van overheidswege
voorgeschreven bouwvoorschriften zoals
Bouwbesluit, de Bouwverordening, etc. Dit kan
mogelijk een beperking opleveren voor de
uitvoerbaarheid van uw persoonlijke wensen. Zo is
bijvoorbeeld het verplaatsen van een binnenwand
een op zichzelf eenvoudige wens, maar door het
verplaatsen kan het zijn dat een ruimte niet meer
voldoet aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan
bijvoorbeeld daglichttoetreding of ventilatie. Ook
kan het zijn dat uw persoonlijke wensen door de
vorderingen van de bouw niet (meer) in te plannen
zijn.
Algemeen geldt dat alle wijzigingen die in opdracht
van de koper worden uitgevoerd, moeten voldoen
aan het gestelde in de betreffende artikelen van de
Algemene Voorwaarden, behorende bij de koop- /
aannemingsovereenkomst. Werkzaamheden door
derden zijn tijdens de bouw niet mogelijk en zijn
derhalve pas na oplevering toegestaan.
Nogmaals wijzen wij u erop dat deze brochure geen
contractstuk is. De contractstukken omvatten de
koop-/ aannemingsovereenkomst en de
bouwtechnische tekening.

Technische omschrijving
KELDER

Kozijnen, ramen en deuren

KEUKEN

Kelder van beton

Buiten

BEGANE GRONDVLOER

De gevelkozijnen worden gemaakt van hardhout
met naar binnen draaiende ramen en naar binnen
draaiende voordeur, zoals op de geveltekeningen is
aangegeven.

De appartementen worden standaard niet voorzien
van een keuken. Op de aan te geven plaatsen worden
de voor een keuken benodigde installatievoorzieningen aangebracht.

De begane grondvloeren van de appartementen
worden uitgevoerd als geïsoleerde betonvloeren. De
bergingsvloeren zijn in het werk gestorte vloeren
gelijk aan de vloeren van de parkeerkelder.
Verdiepingsvloeren
De vloeren van de verdiepingen worden uitgevoerd
in beton.
BOUWMUREN
De appartement scheidende en de eindwanden bestaan uit gelijmde wanden of HSB wanden of in het
werk gestorte betonwanden.
METSELWERK
Gevels
De gevels van de appartementen worden uitgevoerd
als spouwmuurconstructie. Het metselwerk is
uitgevoerd in 1 kleur gevelsteen. Het metselwerk
wordt voorzien van voegwerk.

Binnen
De deuren zijn stompe deuren. Voorzien van een
HPL toplaag.
Beglazing
Alle glasopeningen in de buitenkozijnen, -ramen
en -deuren van het appartement worden voorzien
van isolerende dubbele beglazing in hoogrendement
uitvoering.
AANSLUITINGEN
Nutsaansluitingen zitten in alle appartementen.
Koper dient zelf zorg te dragen voor levering (nutsbedrijven, centrale antenne installatie (CAI), telefoon
en internet).
DEKVLOEREN
De betonvloeren worden afgewerkt met een
afwerkvloer.

SANITAIR, TEGELWERK EN KRANEN
Het toilet wordt voorbereid voor een
closetcombinatie en een fonteintje. De badkamer
wordt voorbereid voor een wastafelcombinatie, een
douchecombinatie. Optioneel kunnen wand- en
vloertegels worden aangebracht. Een bad of een toilet
in de badkamer is optioneel te kiezen.
STUCADOORWERK
De betonplafonds worden afgewerkt met
structuurspuitwerk. Wanden worden behangklaar
opgeleverd.
VERWARMINGSINSTALLATIE
Ieder appartement wordt voorzien van een gasgestookte Hoog Rendement cv-ketel met warm
tapwatervoorziening in gesloten uitvoering. Het
systeem is voorzien van vloerverwarming, die qua
afmeting zijn afgestemd op de bij de afzonderlijke
vertrekken. De temperatuurregeling vindt plaats
door middel van een in de woonkamer aangebrachte
thermostaat.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Alle informatie in deze brochure is zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld. Wij streven er naar u een
zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van het
appartement, de omgeving en de procedures.
Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten
aanzien van wijzigingen, o.a. voortvloeiend uit de
eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
Eveneens behouden wij ons het recht voor om naar
ons oordeel noodzakelijk architectonische of
technische wijzigingen aan te brengen (materialen en
afwerking).
De artist-impressions zijn zoals de naam al zegt een
artistieke weergave van de appartementen. Hoewel
deze met de grootste zorg zijn gemaakt, kunnen hier
geen rechten aan worden ontleend.
De op tekening ingeschreven maten zijn circa maten.
Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. De
inrichting van het openbare deel is gebaseerd op de
laatste bij ons bekende gegevens. Wijzigingen
daarvan vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
Bedoelde afwijkingen doen geen afbreuk aan de
waarde en de kwaliteit van het appartement en geven
geen aanleiding tot enige verrekening met u.

voorgevel

rechterzijgevel

achtergevel

linkerzijgevel

ONDERDEEL		

		MATERIAAL				KLEUR

Dakpannen				Gebakken pan mat verglaasd		Leikleur
Dakgoot				Hout					Gebroken wit - Ral 9010
Hemelwaterafvoer			Zink		
Metselwerk				Baksteen				Rood genuanceerd
Speklagen				Betonsteen dorpel
Voegwerk				Dunbedmortel 			Antraciet
Voordeurkozijn			Hout					Gebroken wit - Ral 9010
Voordeur				Hout					Gebroken wit - Ral 9010
Kozijnen, overige			Hout					Gebroken wit - Ral 9010
Draaiende delen			Hout					Gebroken wit - Ral 9010
Ventilatieroosters			Aluminium

Colofon
Realisatie
Bouwbedrijf Zweers & Zn B.V.
Engeland 9
7784 CH Ane
Tel: 0524-561268
www.bouwbedrijfzweers.nl
Architectuur
Bouwkundig Ontwerp- en adviesburo Heijnen
Kleine Veld 37
7751 BG Dalen
Tel: 0524-553000
www.BOAHeijnen.nl
Informatie & Verkoop
Naober Makelaars
Sallandsestraat 108
7741 HX Coevorden
Tel: 0524-525490
info@naobermakelaars.nl
www.naobermakelaars.nl

