
  



 

 

 

 

  



 

  



 

 

  

  



  



 

 

  



 

 

  



  



 

 

 

  

  



  



 

  



 

 

  



 

  

  



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 
U overweegt de aankoop van een woning in het plan Den Rozenkrans. Om u alvast voor te bereiden 
op de stappen die u daarna gaat doormaken, geven wij hier een overzicht van de gang van zaken. 
 
HET TEKENEN VAN DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST 
Indien u besluit tot koop over te gaan wordt er een koop- en aanneemovereenkomst opgesteld. 
Door ondertekening ervan, komt tussen u en de aannemer een overeenkomst tot stand waarmee 
u zich verplicht tot koop van de grond en het betalen van de aanneemsom, terwijl de aannemer 
zich door mede ondertekening verplicht tot het bouwen van bouwen en de levering van de 
woning. Nadat de overeenkomst door u én de aannemer in tweevoud is ondertekend, ontvangt u 
hiervan het origineel. Het andere origineel wordt naar de notaris gezonden die de notariële akte 
van eigendomsoverdracht kan voorbereiden. 
 
BETALEN VAN FACTUREN 
De termijnbetaling geschiedt conform de termijnregeling welke in de aannemingsovereenkomst 
is opgenomen. De tijdens de bouw door u te betalen termijnen vallen uiteen in: 
- koopsom voor de grond (wordt betaald bij notarieel transport van de grond) 
- bouwtermijnen welke verstrijken naar gelang de bouw vordert. 
Na ondertekening van de koop en aannemingsovereenkomst ontvangt u facturen voor de op dat 
moment vervallen termijnen. In de praktijk zal dat de grondtermijn zijn en de eventuele tot dat 
moment vervallen bouwtermijnen. Telkens wanneer de bouw zover is gevorderd dat één van de 
termijnen is vervallen ontvangt u daarvoor een factuur. Als u nog niet naar de notaris bent 
geweest voor de eigendomsoverdracht (de notariële levering), hoeft u de tot dan toe ontvangen 
facturen nog niet te betalen. Deze 
facturen worden bij de notariële levering verrekend. Indien daardoor de betaaltermijn van de 
factuur (14 dagen) verloopt, zal de notaris u de rentekosten tevens in rekening brengen. 
 
Nadat de notariële levering heeft plaatsgevonden dient u er wel zorg voor te dragen dat de 
daarna door u ontvangen bouwtermijnen binnen 14 dagen worden betaald. 
U heeft twee keuzes: 
1) u betaalt de facturen met eigen middelen (u maakt dan het verschuldigde bedrag over 
aan 2) de aannemer o.v.v. het factuurnummer) of u stuurt zo spoedig mogelijk de factuur - 
voorzien van uw akkoord - naar uw financiële instelling, bijvoorbeeld uw hypotheekbank. U blijft 
in alle gevallen verantwoordelijk voor tijdige betaling aan de aannemer Bij te late betaling 
worden rentekosten in rekening gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
APPARTEMENTSRECHT 
Bij de aankoop van een appartement, koopt u enerzijds uw eigen woning (het 
appartementsrecht) en anderzijds een aandeel in het totale appartementengebouw 
en de daarbij behorende grond. U wordt namelijk ook mede eigenaar van de grond 
en de gezamenlijke ruimten in het gebouw, bijvoorbeeld: het trappenhuis, het dak, de 
gevel, een eventuele gezamenlijke berging e.d. Het appartementencomplex wordt door 
middel van een akte van splitsing door de notaris verdeeld in een aantal zogenoemde 
appartementsrechten. Daarin wordt aangegeven welke gedeelten voor privé en welke gedeelten 
voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn. Voor het beheer van de gemeenschappelijke 
zaken wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht door de notaris. Iedere eigenaar van een 
appartement wordt automatisch lid van deze vereniging. Het dagelijks gebruik van het gebouw 
en de daaruit voortvloeiende kosten (zoals energieverbruik algemene ruimten, schoonmaak en 
onderhoud, e.d.) zullen geregeld worden in de Vereniging van Eigenaren. Binnen het plan Den 
Rozenkrans zal één Vereniging van Eigenaren worden opgericht voor de 8 woningen tezamen. 
 
EIGENDOMSOVERDRACHT 
De notariële levering (eigendomsoverdracht) van het appartementsrecht kan pas plaatsvinden 
nadat de splitsing in appartementsrechten van de Vereniging van Eigenaren heeft 
plaatsgevonden. De notariële levering geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van 
levering’ bij de notaris. Meestal zal bij deze eigendomsoverdracht tevens uw hypotheekakte door 
de notaris worden opgesteld. In de koop en aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum 
van notariële levering vermeld. Wees erop bedacht dat u hiervoor tijdig een afspraak maakt bij 
de notaris. Vóór de afgesproken datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening 
waarop het totale verschuldigde bedrag tot die datum is aangegeven. Op de afrekening wordt 
tevens vermeld welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever (bijv. de 
hypotheekbank) en welk bedrag u eventueel zelf tijdig aan de notaris moet overmaken 
(dit laatste is het geval indien u een deel van de aankoop wilt betalen met eigen geld). De 
overdrachtskosten worden u niet in rekening gebracht en zullen worden, u koop dus vrij op 
naam ( VON). 
 
MEER- EN MINDERWERK 
Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft getekend, zal er met u overleg plaats vinden 
over eventuele gewenste meer-minderwerk. U dient er rekening mee te houden dat mogelijk om 
technische redenen niet al uw wensen kunnen worden ingewilligd. Dit mede vanwege het feit dat 
het privégedeelte bij oplevering moet voldoen aan de garantienormen en het door ‘de Landelijke 
overheid’ vastgestelde ‘Bouwbesluit’. Om uw garanties te waarborgen, dienen alle meerwerk 
opdrachten alleen via de aannemer geregeld te worden. U dient er rekening mee te houden dat 
meerwerk de geplande oplevering kan verschuiven. De aannemer is daarom gerechtigd het 
aantal werkbare werkdagen aan te passen middels de meerwerk offerte. Ook kunnen sommige 
verzoeken met betrekking tot minderwerk geweigerd worden, indien deze een direct gevolg 
kunnen hebben op de garantierechten van de verkrijgers van bijvoorbeeld naast of ondergelegen 
privé gedeelten. De mogelijke wijzigingen/aanpassingen zullen in overleg met uw 
contactpersoon bij de aannemer kortgesloten worden.   
De mogelijkheid hiervan ligt ter beoordeling van de aannemer. Werkzaamheden door derden, 
niet zijnde de bouwkundig aannemer en/of zijn onderaannemers, zijn tijdens de bouw niet 
toegestaan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
OPLEVERING 
Wij realiseren ons dat u zo spoedig mogelijk wilt weten wanneer uw appartement klaar is voor 
bewoning. In de laatste periode direct voorafgaand aan de oplevering gebeurt er nog erg veel aan 
de afwerking van uw appartement, hetgeen vaak moeilijk te bepalen is voor een derde. In deze 
periode zijn wij erg afhankelijk van leveranties, mogelijk werktempo van onderaannemers en 
eventuele weersomstandigheden. Wij zijn daarom niet in staat lange tijd van tevoren de 
definitieve datum van oplevering aan u door te geven. Wij vragen daarvoor uw begrip. U 
ontvangt in ieder geval minimaal twee weken voor de oplevering van ons een schriftelijke 
uitnodiging met definitieve datum en het tijdstip van de oplevering van het privégedeelte van het 
appartement. Het privégedeelte van het appartement wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd. Het 
sanitair, de tegelwerken en de glasruiten worden schoon opgeleverd. Samen met een 
vertegenwoordiger van de aannemer inspecteert u uw appartement voor oplevering. Tijdens de 
inspectie worden geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. De geconstateerde 
onvolkomenheden worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden verholpen. 
Uitzondering hierop zijn situaties waarbij levertijden of weersomstandigheden dit onmogelijk 
maken. De oplevering van de gemeenschappelijke delen in het appartementengebouw kan op 
een ander tijdstip plaatsvinden. De Vereniging van Eigenaren krijgt hiervoor een aparte 
uitnodiging. De algemene ruimten worden ‘bezemschoon’ opgeleverd, tegelwerken en glasruiten 
worden schoon opgeleverd. Om u meer zekerheid te bieden zal de aannemer bij oplevering een 
bankgarantie van 5% van de aanneemsom bij de notaris in bewaring geven óf 5% van de 
aanneemsom bij de notaris op de rekening laten staan (keus aannemer). Indien de aannemer 
niet aan haar verplichtingen voldoet kunt u via de notaris uitbetaling van deze bankgarantie 
aanvragen, zoals geregeld is in uw aannemingsovereenkomst. 
 
SLEUTELOVERHANDIGING 
Als u aan al uw financiële verplichtingen hebt voldaan en de notariële levering van het 
appartement heeft plaats gevonden, ontvangt u direct bij oplevering de sleutels van uw 
appartement. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent dat het appartement aan u is 
opgeleverd. U bent vanaf dat moment verantwoordelijke en aansprakelijk voor schade aan uw 
appartement. 
 
ONDERHOUDSPERIODE 
Gedurende zes maanden nadat u de sleutels hebt ontvangen kunt u ons schriftelijk mededelen of 
nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan. De aannemer zal onvolkomenheden 
z.s.m. verhelpen. Hiertoe vallen niet de onvolkomenheden die zijn ontstaan als gevolg van 
onzorgvuldig gebruik of het ‘werken’ van materialen. Verliest u daarbij niet uit het oog dat het 
appartement is gebouwd uit ‘levende’ materialen die nog kunnen gaan ‘werken’. Zodra u binnen 
zes maanden na oplevering een onvolkomenheid aan ons meldt, zullen wij u z.s.m. mededelen of 
deze valt onder de onderhoudsperiode en indien dat het geval is, binnen welke termijn we deze 
zullen verhelpen. Nadat de onvolkomenheden zijn verholpen, worden wij geacht aan onze 
verplichtingen te hebben voldaan.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOT SLOT 
 
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en 
tekeningen, verstrekt door onder andere de architect en de adviseurs van dit plan alsmede de 
gemeente Meierijstad en haar adviseurs. De in deze brochure weergegeven impressies geven 
slechts een beeld van de te bouwen appartementen en de directe omgeving. Hieraan kunnen dan 
ook geen rechten worden ontleend.  
 
De aannemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, 
waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen 
aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van het appartement ; deze wijzigingen 
zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van vergoeding van mindere of 
meerdere kosten.  
 
De aannemer zal de wijzigingen, tenzij die van zeer ondergeschikte aard zijn, registreren op een 
lijst die op de bouwplaats ter inzage zal liggen. De op de tekening ingeschreven maten zijn ‘circa’-
maten, uitgedrukt in millimeters. 
 
Nog vragen ? 
Onze makelaar ontvangt u graag om u desgewenst nog meer tekst en uitleg te geven. 
 
 
 
 

 

 

Voor uw financiële vragen verwijzen we u naar onze samenwerkende partijen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


