
  

 1e ERRATUM 
 
 
 
 

behorend bij de Technische Omschrijving “Floating Gardens” d.d. 23 juni 2022, Kleur 
en Materiaalstaat 14 juni 2022, koperkeuzelijst d.d. 4- juli 2022 en verkoopcontract 
tekeningen d.d. 1 juli 2022. 

blad 1  

 

Datum: 05-09-2022 
 
Dit erratum informeert over wijzigingen op de afgegeven contractstukken.  
 

Nr. Contractstuk: Omschrijving: Wijziging: 

1. Technische omschrijving 2.26 Daktuinen 
 

De (dak)tuinen op de 2e (binnenruimte) 5e en 8e 
verdieping worden plaatselijk voorzien van 
houten plantenbakken met vaste planten, bomen 
of heesters en grassen. Enkele plantenbakken 
zijn voorzien van een zitting. Verharding wordt 
uitgevoerd met klinkers of tegels conform het 
ontwerp van Schadenberg (zie bijlage daktuin 
presentatie 2e verdieping d.d 05-08-2022 en 
daktuin presentatie 5e + 8e verdieping d.d. 29-07-
2022).  
 

2. Technische omschrijving 3.4 Binnendeuren en -
kozijnen 

Kunststeen binnendeurdorpels wordt gewijzigd 
naar holonite binnendeurdorpels 

3. Kleur- en Materiaalstaat Woningen privé Deuren technische ruimte. 
Indien nodig is volgens de geluidsberekeningen, 
wordt er onder deur technische ruimte, grenzend 
aan een verblijfsruimte, een vlakke holonite 
binnendeurdorpel geplaatst ipv hardsteen. 

4. Kleur- en Materiaalstaat Woningen privé Onder douchewand. 
Kunststeen dorpels wordt gewijzigd naar holonite 
dorpels 

5. Kleur- en Materiaalstaat Woningen privé Onder toegangsdeur badkamer en toilet. 
Kunststeen binnendeurdorpels wordt gewijzigd 
naar holonite binnendeurdorpels 

6. Technische omschrijving 3.6.3 Vloer- en 
wandtegelwerk 

Ter plaatse van de douchehoek wordt een 
holonite dorpel toegepast ipv kunststeen.  
Bij een douche hoek die in de hoek gesitueerd is 
komen er  2 dorpels. Zit de hoek in een nis dan 
komt er 1 dorpel. 

7. Technische omschrijving 3.5 Hang- en sluitwerk 
binnendeuren 

Toevoegen: 
Buva deurkruk type Finland aluminium F1 met 
langschild.  

8. Kleur- en Materiaalstaat Gevel tpv balustrade Toevoegen: 
Op de zuidzijde van de  2e en 5e verdieping 
worden de borstweringspanelen uitgevoerd als 
zijnde pv panelen conform de RC berekening. 
 

9. Technische omschrijving 2.14 Gevelkozijnen, 
ramen en deuren 

Toevoegen: 
De buiten kozijnen die grenzen aan de binnentuin 
(2e verdieping) worden aan de binnenzijde 
voorzien van een marmercomposiet vensterbank, 
deze steekt maximaal 2 cm uit voor de wand. 



                                                          

  

 1e ERRATUM 
 
 
 
behorend bij de Technische Omschrijving “Slachthuisdistrict” d.d. 13 november 2020, 
Verkooptekeningen d.d. 20 januari 2021 en Meer- en minderwerkbrochure d.d. 23 
oktober 2020. 
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10. 
 

Technische omschrijving 2.31 Postkasten en 
videofooninstallatie 

Toevoegen: 
Huisnummer met bel. 
Huisnummerbordjes, uitgevoerd in 2 mm dik 
blank geanodiseerd aluminium,  
bestaande uit 2 plaatjes met een formaat van 120 
x 120 mm, voorzien van een gat t.b.v. een  
beldrukker.  
Het voorste plaatje wordt voorzien van een 
uitsparing t.b.v. een blank verwisselbare  
naamstrook (zonder tekst) en een gegraveerd 
huisnummer in de kleur RAL 8022 zwartbruin 
ingelakt.  
De bordjes worden voorzien van 2 
bevestigingsgaatjes t.b.v. monteren aan 
centraaldoos 

 
WAARMERKING  

Dit erratum maakt onverbrekelijk deel uit van de op ________________gesloten aannemingsovereenkomst 

voor bouwnummer _______ 

 
Plaats: Warmenhuizen    Plaats: _____________________ 

getekend d.d.: 05.09-2022   getekend d.d.:    
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1. PLANKAART DAKTUIN

Siena Waalformaat afm. 200 x 50 x 85. Plat gestraat.

Meerstammige Amelanchier lamarckii
in de maat 200-250 cm . Incl ondergrondse verankering.

Vaste planten en/of grassen in de maat P9, gem. 9 st./m2.

Keramische tegel afm. 600 x 600 x 20 mm, type Escuro.
Tegels aangebracht op rubbergranulaat.

Zitting bestaande uit Garapa Houten balken 65 x 65 
mm, zitdiepte 500 mm. Verzonken aan plantenbak

Hardhouten plantenbak hoogte. 450 mm



2. Verharding

Keramische tegel 600 x 600 x 20 mm, type Escuro. Siena WF, kleur geel. Plat gestraat



3. Plantenbakken + Meubilair

Hardhouten plantenbak hoogte 450 mm. 

Voorzien van Garapa zitting bestaande uit houtenbalken 65 x 65 mm, zitdiepte 500 mm. Verzonken in 
de plantenbak



4. Beplantingsconcept Heesters

Amelanchier Lamarckii



5. Beplantingsplan vaste planten

Asarum europaeum (wintergroen) Athyrium niponicum pictum Athyrium scolpendrium (wintergroen) Brunnera macrophylla) Dryopteris erythrosora (wintergroen)

Hosta Guacamole

Hosta sieboldiana ‘Elegans’) 

Hemerocallis Strawberry-fields-
forever

Liriope muscari (wintergroen)

Galium odoratumEpimedium x perralchicum
‘Frohnleiten’ (wintergroen)

Dryopteris filix-mas) 

Vinca major ‘Alba’ (wintergroen)Pulmonaria angustifolia
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1. PLANKAART DAKTUIN

Basalt split 50-80 mm.

Vaste planten en/of siergrassen in de maat 
P9, conform beplantingsplan.

Gebakken WF, type Siena afm. 200 x 50 x 85 
mm, in keperverband incl. strek.

Hardhouten plantenbakken in diverse 
hoogtes en breedtes.

Verhogingen in het substraat incl. hogere 
beplanting en heesters.



PRINCIPE TERRASSEN VIJFDE EN ACHTSTE VERDIEPING

Hardhouten plantenbakken in diverse 
hoogtes en breedtes.

Keramische tegels 600 x 600 mm, type 
Escuro op tegeldragers.



2. Verharding

Privéterrassen. Gezamenlijke verhardingen.

Keramische tegel 600 x 600 x 20 mm, type Escuro, kleur n.t.b. Gebakken Siena WF, kleur geel in keperverband incl. streklaag.

Basaltsplit 50-80 mm. 

tdekok
Rechthoek

tdekok
Rechthoek



3. Plantenbakken

Langs de privéterrassen worden hardhouten plantenbakken gerealiseerd in verschillende breedte 
en hoogte maten conform tekening. Houtsoort Garapa met planken in verschillende breedtes tussen 
de 40 en 100 mm. 



4. Beplantingsconcept Heesters

Amelanchier Lamarckii



5. Beplantingsplan vaste planten

Asarum europaeum (wintergroen) Athyrium niponicum pictum Athyrium scolpendrium (wintergroen) Brunnera macrophylla) Dryopteris erythrosora (wintergroen)

Hosta Guacamole

Hosta sieboldiana ‘Elegans’) 

Hemerocallis Strawberry-fields-
forever

Liriope muscari (wintergroen)

Galium odoratumEpimedium x perralchicum
‘Frohnleiten’ (wintergroen)

Dryopteris filix-mas) 

Vinca major ‘Alba’ (wintergroen)Pulmonaria angustifolia



BEDANKT


