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1 Voorwoord 

Namens Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V. feliciteren wij u van harte met de aankoop van uw woning. 

Met deze aankoop wordt u eigenaar van een unieke woning op een bijzondere locatie in Amsterdam.   

 

Vanaf nu breekt er voor u een periode aan waarin u uw woning kunt voorzien van een aantal eigen 

woonwensen. U wordt hiervoor begeleid door een kopersbegeleider van Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen 

B.V.  

 

Wij zien uit naar een prettige samenwerking. 
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2  Inleiding 

In deze brochure geven wij u informatie over het verloop van het showroomtraject met de bijbehorende 

voorwaarden.  

 

De bouw is al in volle gang 

De bouw van Floating Gardens is gestart in september 2021 en in volle gang. Dit betekent dat een deel van 

de bouwtijd er al op zit en u sneller dan anders de sleutel gaat krijgen.  

 

Waar kan ik wel en niet mijn stempel op drukken? 

Het betekent ook dat er op voorhand enkele keuzes zijn gemaakt zodat de aannemer verder kon met de 

bouw. Samen met de architect hebben is er gekeken naar wat een bewoner nodig kan hebben zodat het 

appartement uitgebreider wordt aangeboden dan standaard het geval is.  

 

De appartementen zijn standaard zeer compleet uitgevoerd met o.a.: 

• bedrade leidingen ten behoeve van later aan te brengen screens (binnenzijde van de ramen) op de 

zongerichte gevels (zuid- en westgevel) en loze leidingen tbv  later aan te brengen screens 

(binnenzijde van de ramen) op niet zongerichte gevels. Deze leidingen worden in de binnenzijde van 

het kozijn aangebracht; 

• draingoot in de douchehoek; 

• stompe binnendeuren. 

Indelingswijzigingen zijn door de voortgang van de bouw in de appartementen helaas niet meer mogelijk. 

Het is wel mogelijk om sanitair, tegelwerk en deuren te wijzigen naar eigen smaak, tot de sluitingsdatum. 

 

U wordt door de kopersbegeleider na ondertekening van de aannemingsovereenkomst uitgenodigd voor een 

individueel gesprek waarin er uitleg gegeven wordt over de mogelijkheden van de koperskeuzes en de 

keuzes voor keuken, sanitair, tegelwerk en binnendeurcombinaties. Uiteraard kunt u tijdens deze bijeenkomst 

ook vragen stellen over het project en het bouwproces.  

 

Voor vragen over de koop- en aannemingsovereenkomst kunt u bij de makelaar of de notaris terecht. 

2.1 Communicatie 

Gedurende het bouwproces besteden wij aandacht aan het informeren van de kopers van onze woningen 

door middel van een website, kijkdagen en nieuwsbrieven. 

Hiervoor krijgt u uw eigen persoonlijke online kopersdossier op ‘www.volgjewoning.nl’. In dit dossier wordt 

gedurende het gehele bouwproces de relevante informatie (contractstukken, tekeningen, foto’s, 

leveranciersinformatie, koperskeuzesoffertes etc.) geplaatst. Ook kunt u uw persoonlijke koperskeuzes 

bevestiging digitaal ondertekenen. Telkens wanneer er informatie wordt geüpload ontvangt u hierover een e-

mail. (dit mail adres nemen wij over van de aannemingsovereenkomst) 

 

De kopersbegeleider is bereikbaar via ‘volgjewoning’ (de berichtenfunctie). 
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2.2 Welke koperskeuzes heeft u? 

Wat tot de standaarduitvoering van uw woning behoord is omschreven in de Technische Omschrijving en 

bijbehorende Verkoopcontracttekeningen (zogeheten Verkoopcontractstukken) die u heeft ontvangen bij het 

ondertekenen van de aannemingsovereenkomst, deze zijn ook terug te vinden in uw digitale dossier op 

‘volgjewoning’.  

 

Indelingswijzigingen zijn door de voortgang van de bouw in de appartementen helaas niet mogelijk. 

  

Het is wel mogelijk om sanitair, tegelwerk en deurcombinaties te wijzigen naar uw eigen wens tot de 

sluitingsdatum. Ook is het mogelijk om loze leidingen te laten bedraden en afmonteren. 

2.3 Sluitingsdatum 

De sluitingsdatum geeft de datum aan dat de getekende offertes en/of koperskeuzesbevestiging in het bezit 

dienen te zijn van de kopersbegeleider. De sluitingsdatum voor het verstrekken van opdrachten tot 

koperskeuzes is per verdieping vastgesteld: 

5e verdieping week 49/ 2022 

6e verdieping week 51/ 2022 

7e verdieping week 3/ 2023 

8e verdieping week 4/ 2023 

16e verdieping week 7/ 2023 

19e verdieping week 9/ 2023. 

 

Na deze datum is het niet meer mogelijk uw koperskeuzes in behandeling te nemen en zal uw woning 

conform de Technische Omschrijving en bijbehorende Verkoopcontracttekeningen worden uitgevoerd of 

conform de vóór de sluitingsdata door u in opdracht gegevens koperskeuzes. 

 

De in deze toelichting bedoelde werkzaamheden betreffende uw koperskeuzes worden uitgevoerd tijdens de 

bouw en dus vóór de oplevering. 

2.4 Garantie Koperskeuzes 

De koperskeuzes vallen onder dezelfde garantieregeling (Woningborg) als de woning zelf. 

2.5 Wijzingen na oplevering van uw woning 

Uiteraard kunt u na de oplevering van uw woning zelf wijzigingen doorvoeren. Met nadruk wijzen wij u daarbij 

op de consequenties voor wat betreft uw garantieaanspraken. Alléén de werkzaamheden die door de 

aannemer en vóór de oplevering zijn uitgevoerd, vallen binnen de garantiebepalingen (Woningborg) die u als 

koper heeft. Als u op een onderdeel iets wijzigt na oplevering, vervalt de garantie op dat onderdeel. 

2.6 BTW 

Conform de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst zullen de wettelijke wijzigingen van 

het btw-tarief worden doorberekend. De prijsvorming van de koperskeuzes is gebaseerd op het huidige tarief 

van 21% btw.  
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3  Procedure koperskeuzes 

3.1 Algemeen  

Vragen aan de aannemer kunt u aan de kopersbegeleider stellen via ‘volgjewoning’ (via de berichtenfunctie). 

 

Met betrekking tot de koperskeuzes zijn de volgende punten voor u van belang: 

 

• In uw digitale kopers dossier op ‘volgjewoning’ worden alle contractstukken opgenomen alsmede 

offertes, nieuwsberichten, foto’s en andere van belang zijnde zaken. Zodra er iets wijzigt in uw 

persoonlijke kopers dossier ontvangt u van ons een e-mail met daarin het verzoek in te loggen.  

• U wordt door de kopersbegeleider uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin u uitleg krijgt 

over het koperstraject en de mogelijke afbouwkeuzes via de showrooms. 

 

 In de offertes die aan u worden uitgebracht zijn kosten inbegrepen zoals: 

• Het maken van eventuele nieuwe tekeningen/aanpassen 3D model ten behoeve van de uitvoering; 

• Materiaal/arbeid;  

• Uitvoering/coördinatie; 

• Te verwachten prijsverhogingen; 

• Administratieve verwerking; 

• Btw 21%. 

 

Ten aanzien van alle gekozen materialen (tegelwerk, sanitair, etc.) geldt dat door ons grote zorgvuldigheid is 

betracht met betrekking tot kwaliteit en levertijden. Niettemin kan het voorkomen dat door fabrikanten 

bepaalde types en kleuren uit de collectie zijn genomen. Met name omdat nabestellingen op langere termijn 

dan niet meer mogelijk zijn, zullen wij in die gevallen kiezen voor alternatieve gelijkwaardige materialen. 

Ook kunnen levertijden dusdanig lang zijn, dat leveren voor de gewenste opleverdatum niet altijd mogelijk is. 

 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (wettelijke) wijzigingen in het btw-tarief. 

 

3.2 Betaling koperskeuzes 

Het totaalbedrag van de door u in opdracht gegeven koperskeuzes wordt door de aannemer gefactureerd 

conform de voorwaarden genoemd in de aannemingsovereenkomst. De koperskeuzes worden als volgt 

gefactureerd: 

 

• 25% bij opdracht 

• 75% bij gereedkomen 

 

De betalingstermijn is 14 dagen. De factuur koperskeuzes dient afgerekend te zijn vóór oplevering van de 

woning, een en ander zoals in de aannemingsovereenkomst is verwoord. Anders vindt er geen sleutel 

overdacht plaats. 
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3.3 Projectpartners 

Om uw woning naar eigen smaak aan te kleden hebben wij voor u een aantal projectpartners geselecteerd 

waar u terecht kunt. Deze projectpartners kunnen u op hun vakgebied alles vertellen over de afwerking en 

eventuele meer- en minderwerkkosten die uw keuze met zich meebrengt.  

Wij geven uw contact gegevens door aan onze projectpartner, uw wordt gebeld voor een afspraak. 

 

Keuken: 

Bruynzeel Keukens Zaandam 

Pieter Ghijsenlaan 9B 

1506 PW Zaandam 

075-6356106 

https://www.bruynzeelkeukens.nl/winkels/zaandam 

 

Sanitair: 

Plieger  Sanitairkiezer (digitaal) 

De inlogcode wordt via ‘volgjewoning’ verstrekt 

 

Tegelwerk: 

Nog niet bekend, gegevens volgen via ‘volgjewoning’ 

 

Deuren & hang- en sluitwerk:  

Svedexdeurplus(digitaal) 

De inlogcode wordt via ‘volgjewoning’ verstrekt 

https://www.svedexdeurplus.nl  

 

 

https://www.bruynzeelkeukens.nl/winkels/zaandam
http://www.svedexdeurplus.nl/
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4  Elektra  

4.1 Algemeen 

Uw woning wordt voorzien van elektravoorzieningen zoals omschreven in de Technische Omschrijving en 

aangegeven op de Verkoopcontracttekeningen. 

 

Voor dit project is uw appartement standaard al zeer compleet uitgevoerd en is het niet meer mogelijk om 

wijzigingen van elektravoorzieningen in wanden en plafonds aan te brengen. (met uitzondering van het 

bedraden/afmonteren van loze leidingen voor sluitingsdatum). 
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5 Keuken 

5.1 Keuken via projectpartner Bruynzeel Keukens  

Standaard is er geen keuken in uw woning opgenomen, alleen de aansluitpunten zoals aangegeven op de 

nultekeningen worden aangebracht.  

Voor dit project is een projectpartner geselecteerd, te weten Bruynzeel Keukens Zaandam. Bruynzeel heeft 

een aantal varianten uitgewerkt, maar u kunt natuurlijk ook zelf een keuken samenstellen.  

Na het kopersgesprek (dit wordt gehouden in de showroom van Bruynzeel Zaandam), staat een adviseur van 

Bruynzeel voor u klaar.  

Wilt u een afspraak op een ander tijdstip dan kunt u contact opnemen met Bruynzeel: 

 

Bruynzeel Keukens Zaandam 

Pieter Ghijsenlaan 9B 

1506 PW Zaandam 

075-6356106 

https://www.bruynzeelkeukens.nl/winkels/zaandam 

 

Zonder ingeplande afspraak is het niet mogelijk om in deze showroom persoonlijk te worden geholpen. 

 

Als u uw keuze heeft bepaald ontvangt u van Bruynzeel een offerte. In deze offerte is opgenomen: 

• De door u uitgekozen keukenmeubelen, apparatuur en werkbladen; 

• Montagekosten; 

• Kosten eventueel bedraden/afmonteren van loze leiding(-en). 

 

U controleert de offerte en wanneer deze akkoord is, ondertekent u de offerte en stuurt deze terug naar 

Bruynzeel. Als de offerte gewijzigd moet worden neemt u contact op met hen. Bruynzeel stuurt vervolgens de 

getekende offerte en keukentekeningen naar kopersbegeleiding, waarna de eventuele kosten voor het 

bedraden/afmonteren van loze leidingen worden opgenomen in de bevestiging koperskeuze. 

 

De keuken wordt na oplevering geplaatst.  

De keukenofferte rekent u rechtstreeks af met de keukenleverancier. 

5.2 Keuken via showroom van uw eigen keuze 

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een keuken bij een showroom van uw eigen keuze af te nemen. U 

heeft dan alle vrijheid om zelf uw keuken na oplevering te (laten) plaatsen en aan te (laten) sluiten.  

De water- en rioleringsleidingen worden uit de vloer afgedopt, elektrapunten worden op de standaard plaats 

aangebracht, de vloerverwarming wordt gespaard onder aangegeven keukenblok (volgens nultekening). De 

keuken via uw eigen showroom wordt na oplevering geplaatst, er is wel gelegenheid voor het inmeten door 

uw keukenleverancier. 

De uitnodiging voor de inmeetdag volgt in de loop van het bouwproces en vindt meestal gelijktijdig plaats met 

de 2e kijkdag. 

 

https://www.bruynzeelkeukens.nl/winkels/zaandam
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5.3 Wijzigen keukeninstallaties 

Het is niet mogelijk om de aansluitpunten (elektra, water aan- en afvoer en vloerverwarming) van de keuken 

te verplaatsen, alleen het bedraden/afmonteren van loze leidingen is mogelijk. 

 

5.4 Aandachtspunten 

U dient gebruikt te maken van een recirculatie afzuigkap, het is niet mogelijk een afvoer door het dak of de 

gevel te maken. 

 

Het is niet mogelijk de mechanische ventilatie ventielen te verplaatsen. 
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6 Sanitair 

6.1 Algemeen 

Uw woning wordt voorzien van sanitair zoals omschreven in de Technische Omschrijving en bijbehorende 

Sanitairbrochure.  

De indeling van de badkamer ligt vast maar u kunt uw sanitairkeuzes nog aangeven. Voor dit project hebben 

wij een projectpartner geselecteerd, te weten Plieger Alkmaar. 

Plieger heeft haar kennis van sanitair samengevoegd met de gemakken en voordelen van het internet. Met 

de Plieger Sanitair Kiezer kunt u de badkamer en het toilet van uw woning zelf samenstellen met behulp van 

de laatste digitale en gebruiksvriendelijke ontwikkelingen op het internet. U heeft daarbij toegang tot het 

uitgebreide assortiment van Plieger. 

In één overzicht ziet u wat de mogelijkheden zijn in uw woning en wat de meerkosten zijn van uw wensen, 

zowel wat betreft de keuze van ander, eventueel luxer sanitair. Daarom is de Plieger Sanitair Kiezer de 

methode om op uw gemak, in alle rust en comfort van uw eigen woonomgeving, uw nieuwe sanitair voor de 

badkamer en toilet uit te kiezen. 

U ontvangt te zijner tijd via ‘volgjewoning’ een wachtwoord en inlogcode om op de Plieger Sanitair Kiezer in 

te kunnen loggen en uw keuze te bepalen.  

 

Als u uw keuze heeft bepaald ontvangt u van Plieger een offerte. In deze offerte is opgenomen: 

• De door u uitgekozen sanitair; 

• Montagekosten; 

• Kosten eventueel bedraden/afmonteren van loze leiding(-en). 

 

U controleert de offerte en wanneer deze akkoord is, ondertekent u de offerte en stuurt deze terug naar 

Plieger. Als de offerte gewijzigd moet worden neemt u contact op met hen. Plieger stuurt vervolgens de 

getekende offerte en badkamertekeningen naar kopersbegeleiding, waarna de kosten voor het wijzigen van 

het sanitair, montage kosten en bedraden/afmonteren van loze leidingen worden opgenomen in de 

bevestiging koperskeuze. 

 

6.2 Verrekenprijzen standaard sanitair 

In de Plieger Sanitair Kiezer is al rekening gehouden met de verrekening van het standaard sanitair. 

6.3 Aandachtspunten 

In verband met garantie is het niet mogelijk om sanitair los te laten leveren of te laten vervallen. Het is ook 

niet mogelijk om sanitair bij een andere leverancier dan Plieger Alkmaar te kiezen en dit door ons of een 

andere installateur te laten installeren.  

 

Er kunnen zich geringe kleurverschillen voordoen tussen kunststof en keramische materialen. Als gekozen 

wordt voor een andere wastafel kan het zijn dat ook een andere mengkraan of afvoer dient te worden 

aangebracht. Dit wordt in de keuzes van de Plieger Sanitair Kiezer aangegeven. 

 

Wanneer u vóór de sluitingsdatum geen keuze heeft gemaakt voor het sanitair wordt het standaard sanitair 

aangebracht, zoals omschreven in de Technische Omschrijving. 
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7  Tegelwerk 

7.1 Algemeen 

Uw woning wordt voorzien van tegelwerk zoals omschreven in de Technische Omschrijving. De wanden in de 
toiletten worden tot circa 150cm+ vloer betegeld. De badkamer wordt betegeld over de volledige hoogte. 
 

Voor dit project is nog geen projectpartner geselecteerd, deze projectpartner wordt op een later tijdstip via 

‘volgjewoning’ bekend gemaakt. In de showroom van de projectpartner en tijdens het kopersgesprek kunt u 

het standaard tegelwerk bezichtigen. Geeft u de voorkeur aan ander tegelwerk of wilt u een combinatie van 

standaard en ander tegelwerk, dan kunt u, na het gesprek met kopersbegeleider, een afspraak maken met de 

projectpartner. 

 

Wij verzoeken u eerst uw keuze voor het sanitair te bepalen en daarna uw keuze voor het tegelwerk. Deze 

volgorde zorgt voor de beste afstemming en het beste eindresultaat. 

 

Als u uw keuze heeft bepaald ontvangt u van de projectpartner een offerte. In deze offerte is opgenomen: 

• Het door u gekozen tegelwerk en het verwerken hiervan; 

• Tekeningen en werkinstructie;  

• Verrekening van het standaard tegelwerk. 

 

U controleert de offerte. Wanneer de offerte akkoord is ondertekent u de offerte en e-mailt u deze terug naar 

de projectpartner. Als de offerte gewijzigd moet worden neemt u contact op met de projectpartner. De 

projectpartner stuurt vervolgens de getekende opdracht naar kopersbegeleiding waarna deze wordt verwerkt 

in uw totaaloverzicht koperskeuzes op ‘volgjewoning’. 

 

Als u vóór de sluitingsdatum geen keuze heeft gemaakt voor het tegelwerk wordt het standaard tegelwerk 

aangebracht, zoals in de Technische Omschrijving staat beschreven. 

7.2 Aandachtspunten 

Het is niet mogelijk om tegelwerk bij een andere leverancier dan bij onze projectpartner te bestellen en door 

ons te laten aanbrengen en/of het tegelwerk te laten vervallen. Dit in verband met de garantie er op het 

tegelwerk (waterdichtheid en hechting) wordt gegeven. Indien niet anders overeengekomen bepaalt de 

tegelzetter in het werk de tegelverdeling. 

 

Strokend verwerken van tegels is niet mogelijk. 
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8 Binnendeur combinaties 

8.1 Standaard binnendeuren 

Uw woning is standaard voorzien van binnendeurcombinaties en hang- en sluitwerk zoals omschreven in de 

Technische Omschrijving. 

8.2 Keuze binnendeuren 

U kunt een keuze maken uit alternatieve binnendeuren en hang- en sluitwerk via de website van de 

deurenleverancier Svedex (www.svedexdeurplus.nl).  

U ontvangt te zijner tijd via ‘volgjewoning’ een inlog om op de “svedexdeurplus” in te kunnen loggen en uw 

keuze te bepalen.  

De meerprijzen staan op deze website vermeld. Nadat u via de website uw keuze kenbaar heeft gemaakt 

ontvangt u per e-mail een bevestiging hiervan. De kopersbegeleider ontvangt tegelijkertijd dezelfde 

bevestiging en verwerkt dit vervolgens in uw bevestiging koperskeuze.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


