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1. WAT KOMT ER KIJKEN BIJ HET KOPEN
VAN EEN WONING IN SAWA
ondertekend, breekt een periode aan waarin

Kiezen kost tijd, een aantal afspraken
en bijeenkomsten is overdag

je keuzes gaat maken. Van welke keuken,

Het bijwonen van bijeenkomsten en bespre-

badkamermeubels en tegels je wilt tot en

kingen met je wooncoach en adviseurs kost

met de binnendeuren. Dat doe je niet alleen.

tijd. Een deel van de bijeenkomsten vindt

Je wooncoach en de gespecialiseerde advi-

plaats in de avonduren, maar een aantal kan

seurs begeleiden je bij het uitzoeken van

alleen overdag, zoals adviesgesprekken, kijk-

alles wat je nieuwe thuis nodig heeft.

middagen en de voorschouw en oplevering

Samen bespreken we de (on)mogelijkheden

van je woning.

Vanaf het moment dat je je koopcontract hebt

en alle ins en outs van je keuzes.
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Alles compleet en overzichtelijk in
je online woningdossier

In het woningdossier vind je
onder meer:

Je ontvangt na de koop van je woning heel

• De verkooptekening. Dit is de tekening die

wat documenten. Deze worden gebundeld

de indeling van je hele woning laat zien.

in jouw online woningdossier (HomeDNA).

• De 0-tekening. Deze tekening van de keuken,

In dit woningdossier leg je keuzes vast, zijn

badkamer en het toilet geeft aan wat de

alle belangrijke documenten te vinden en

afmetingen zijn en waar (aansluit)punten

heb je de mogelijkheid om te mailen met

zich bevinden.

je wooncoach. De inloggegevens ontvang
je via de wooncoach.

• De technische omschrijving. Hierin vind je
onder andere belangrijke informatie terug
over installaties en materialen die in je
woning zijn verwerkt.
• Lijsten met koperskeuzes. Alle mogelijke
opties vind je op deze lijst. Deze lijst heb
je dus nodig om tijdig jouw wensen door
te geven aan de wooncoach zodat het
realisatieteam geïnformeerd kan worden.
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2. DE EERSTE STAPPEN
Wat de wooncoach voor je gaat
betekenen

Je wooncoach is de schakel tussen jou en het

Tijdens het keuzetraject en het bouwproces

de komende tijd vaak spreken en ontmoeten.

realisatieteam. Kortom: de wooncoach ga je

heb je een wooncoach die het vaste aanspreekpunt is voor al jouw vragen. Nadat je het koop-

De startbijeenkomst

contract hebt getekend, ontvang je de eerste

Als eerste stap organiseren we een start-

nieuwsbrief. Daarin stelt de wooncoach zich

bijeenkomst. Hierin maak je kennis met

aan je voor.

ERA Contour, de bouwer van SAWA en jouw
woning, en vertellen we hoe het keuze- en

Jouw wooncoach weet precies welke keuzes

bouwproces in elkaar zit. Er is alle ruimte

wanneer gemaakt moeten worden. Deze

voor het stellen van vragen en vanaf dat

keuzes kan je terugvinden in het woning-

moment worden er afspraken gemaakt voor

dossier of de keuzelijsten die je via de make-

de persoonlijke adviesgesprekken met je

laar hebt ontvangen.

wooncoach.
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Welkom in de WAREHOUSE:

De wooncoach en adviseurs spreken graag

hier word je geïnspireerd, geïnformeerd en

hier met je af. Handig is het ook dat je dus niet

vinden gesprekken plaats met je wooncoach

naar verschillende showrooms hoeft. Zowel

en adviseurs.

voor de keuken als het sanitair en tegelwerk
reserveren we een dagdeel in de WAREHOUSE.

Midden in de industriële omgeving van

Als je wilt kan dit op één dag worden gepland.

de Rotterdamse Schiehaven vind je de

Wel zo efficiënt. ERA Contour richt zelf de

WAREHOUSE, een pakhuis vol inspiratie

showroom in, dus over alle producten die je er

voor je nieuwe woning. En bovendien echt

vindt, kunnen onze specialisten je uitgebreid

om de hoek bij SAWA. Hier vind je vloer- en

informeren.

wandtegels, binnendeuren, elektra en nog
veel meer onder één dak. Bovendien staan

Alle (contact)gegevens vind je op de website:

er allerlei smaakvol ingerichte keukens en

www.thewarehouse.nl.

badkamers in allerlei stijlen die je helpen in
het maken van keuzes.
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3. TIJDIG KIEZEN UIT OPTIES
EN INDELINGSVARIANTEN

je nieuwe woning. Dit gebeurt in twee

De (beperkte) mogelijkheden
voor jouw woning vind je terug
op de keuzelijst.

stappen. We noemen dit de sluitingsdata.

De eerste keuzeronde gaat over indelings-

Je zult merken dat je sommige dingen al

wijzigingen. Dit zijn alle zogenaamde ruw-

vroeg moet beslissen. Om ervoor te zorgen

bouwopties. Hieronder vallen veel keuzes

dat jouw wensen worden meegenomen in

uiteenlopend van de keuken tot aan de

het productieproces, hebben we je keuzes

stopcontacten. Kijk in de keuzelijst (die je

ruim op tijd nodig. De wooncoach geeft

bij de makelaar ontvangt) wat er mogelijk

de data, waarop je uiterlijk je keuze moet

is voor jouw bouwnummer.

Voordat de bouw van SAWA van start gaat,
kan jij nog bepaalde keuzes maken voor

hebben gemaakt, aan je door. Deze data
vind je ook aangegeven op de tijdlijn in
het woningdossier.
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Spelregels voor de indeling
en opties in je woning:

En verder geldt:
Als je aanpassingen in eigen beheer wilt laten
uitvoeren door derden, dan kan dat ná op-

Badkamer, toilet, keuken en berging

levering van de woning. Houd er rekening mee

rondom de schacht

dat we geen ruimtes casco opleveren. Alleen

• Vanwege de houten constructie en de vaste

de keuken kun je ergens anders bestellen.

positie van de schachten en installaties, zijn

• De positie van de ventilatieventielen wordt

wijzigingen in de indeling van de woning

bepaald door de installateur; de beoogde

zeer beperkt mogelijk. De positie van het

plekken staan op je tekening maar kunnen

toilet, de badkamer, de keuken, de berging,

in aantal en positie nog afwijken.

de wasmachine en optionele droger staan

• Je kan de standaardafwerking niet laten

vast, namelijk aan of zo dicht mogelijk bij

vervallen, tenzij dit staat aangegeven in

de schacht. Een extra badkamer of toilet

de keuzelijst.

kunnen niet ingepast worden in de houten
constructie van SAWA. En ook casco opleveringen van badkamer en toilet zijn niet
mogelijk. Dat scheelt jou in ieder geval in
het maken van keuzes. Zo kun jij je focussen
op het zorgvuldig uitkiezen en afstemmen
van de stijl van de keuken, het sanitair, de
tegels, de binnendeuren en de inrichting.
Indelingswijzigingen zijn beperkt mogelijk
• Kan er dan helemaal niks? Nou, in de meeste
woningen toch wel. Het vergroten van de
badkamer en slaapkamer, en het verplaatsen
van een wand is vaak wel mogelijk. Ook kan
in sommige gevallen de keukenopstelling
aangepast worden, niet de positie. En binnen
de badkamer is het beperkt mogelijk om
de indeling aan te passen. Dit alles onder
voorbehoud van technisch onderzoek.
Want we willen natuurlijk wel dat onder
andere de afvoer straks naar behoren werkt.
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4. JE NIEUWE KEUKEN
De houten constructie van SAWA zit ingenieus

zoeken. Zorg er dan wel voor dat je tijdig

in elkaar. De positie van de keuken is zorgvuldig

de keukentekening aanlevert zodat wij de

bepaald en afgestemd op de mogelijkheden

aansluitpunten op de juiste positie kunnen

van het gebouw en de omliggende woningen.

maken.

Je kunt deze daarom niet verplaatsen. Je koopt
de woning exclusief keuken. Via ons WARE-

Verplaatsen van de aansluitpunten?

HOUSE wordt er door Bruynzeel keukens een

Het kan voorkomen dat enkele aansluit-

keukenaanbieding gemaakt voor een keuken

punten binnen het keukenblok een andere

die past in jouw woning. Je kunt deze upgraden

positie krijgen. In dat geval geeft Bruynzeel

of aanpassen qua stijl en in sommige gevallen

(of je eigen keukenleverancier) dit aan ons

wijzigen, onder voorbehoud van technisch

door, zodat wij een offerte maken voor het

onderzoek. In De WAREHOUSE ontdek je of

aanbrengen en/of verplaatsen van de aan-

deze ‘projectkeuken’ of een andere stijl uit

sluitpunten op de juiste positie. Het is niet

het assortiment van Bruynzeel keukens aan-

mogelijk om de hele keuken te verplaatsen

sluit bij jouw wensen. En als dit niet zo is, ben

naar een andere plek, bijvoorbeeld naar

je vrij om ergens anders een keuken uit te

een andere zijde.
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5. WELK SANITAIR EN TEGELS PASSEN BIJ JOU?
De badkamer en het toilet worden voorzien

niet mogelijk in SAWA. In verband met

van sanitair en tegelwerk. De specificaties

de waterdichtheid wordt er een moderne

hiervan vind je terug in de technische

douchebak toegepast.

omschrijving. Uiteraard kun je hier nog
wijzigingen in aanbrengen.

Het is niet mogelijk je badkamer in SAWA
casco te laten en na oplevering door een

Wil je graag iets extra’s? In de WAREHOUSE

leverancier van je keuze te verzorgen.

zijn verschillende badkamers ingericht ter

Ja precies, dat zijn de restricties van een

inspiratie. De sanitair-adviseurs helpen je

houten gebouw. Gelukkig is er voldoende

tijdens een persoonlijk gesprek om jouw

keuze bij de WAREHOUSE.

badkamer en toilet samen te stellen. Het
sanitair kies je altijd in combinatie met

En nu nog het tegelwerk

tegels van de WAREHOUSE.

Na het gesprek met de sanitair adviseur
worden jouw wensen voor de badkamer en

Mogelijkheden in de badkamer

het toilet overgedragen aan de tegeladviseur.

In de badkamer hebben we te maken met veel

De standaard tegels worden samen met jou

leidingwerk in de vloer. Hier kruisen namelijk

bekeken. Wil je andere tegels? Geen probleem,

vaak de riolering van het toilet, de afvoer van

onze tegeladviseur helpt je erbij en weet

de douche en wastafel met de ventilatie van

welke tegels er mogelijk zijn in SAWA. In de

de woonkamer en keuken van de onderliggen-

WAREHOUSE kun je zo’n 500 verschillende

de woning. Om deze reden zijn niet alle

tegels van het merk Villeroy & Boch en

indelingen mogelijk. Je wooncoach is op

Marazzi bekijken. Zo krijg je een goede indruk

de hoogte van de mogelijkheden.

van de kleur, structuur en kwaliteit van de
tegel.

Ook is er een verlaagd plafond toegepast
zodat installaties daar weggewerkt kunnen
worden en het houten plafond beschermd,
zodat het niet aan de vochtig badkamer wordt
blootgesteld. Naast de basisindeling die is
weergegeven op de woningplattegrond en
de 0-tekening van de badkamer worden er
optionele indelingen aangeboden per
woningtype. Uit deze mogelijkheden kies
jij de indeling die het beste bij je past.
De badkamer kan je nog persoonlijker maken
door sanitair te kiezen die bij jouw smaak
hoort. Al is een draingoot bij de douche

11

6. STOPCONTACTEN EN SCHAKELAARS
In je woning installeren wij verschillende

Het is mogelijk om de elektravoorzieningen

elektrische voorzieningen. Deze zijn terug

uit te breiden of te verplaatsen. Denk daarom

te vinden op de verkooptekening. Zo worden

goed na hoe je je woning wilt inrichten. Het is

in elke ruimte stopcontacten en plafondlicht-

wel zo fijn als er een stopcontact in de buurt is

punten met schakelaars aangebracht.

van de plek waar je een lamp wilt plaatsen.

De elektravoorzieningen in de keuken en badkamer zijn terug te vinden op de 0-tekeningen.
Deze vind je in het woningdossier. In SAWA
passen we draadloze schakelaars toe.
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7. EEN RUIME KEUZE AAN BINNENDEUREN
De meeste keuzes heb je nu gemaakt!

Via de leverancier van de binnendeuren,

Maar er is nog een een tweede keuzemoment.

Svedex, kun je de deuren naar eigen wens

Deze draait om de binnendeuren en het

aanpassen. In de WAREHOUSE is een groot

garnituur (deurkrukken en rosetten).

aantal deuren te bekijken. Zo kun je zien
welke deur bij je past.

De binnendeuren worden standaard voorzien
van een stalen kozijn zonder bovenlicht, een

Alle mogelijkheden vind je op de website

vlakke opdek binnendeur en deurkrukken met

van Svedex. Een link naar deze site komt in

rozetten.

je woningdossier. De website geeft een goed
beeld van de mogelijkheden.

De specificaties hiervan vind je terug in de
technische omschrijving. Je kunt in SAWA niet

De gekozen binnendeuren en het garnituur

kiezen voor verdiepingshoge deuren omdat

worden voor de oplevering van je woning

het houten plafond heel licht kan doorbuigen.

gemonteerd.

En dan kan de deur gaan klemmen.
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8. HET FINANCIËLE PLAATJE
Wij helpen je graag op weg met het financiële

Bekijk de opties en prijslijst goed en maak

plaatje. Maar ook zelf kun je een lijstje maken

zelf vast een aanzet voor je financiële plaatje.

om overzicht te houden en te bepalen waar

Vragen hierover voor aankoop van de woning

je je geld aan wilt besteden. Bijvoorbeeld een

kunnen worden gesteld bij de makelaar, maar

wat groter budget voor de keuken of toch

je kunt ook bellen met de WAREHOUSE.

liever andere binnendeuren.

Alle (contact)gegevens van de WAREHOUSE
vind je op de website: thewarehouse.nl.
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9. ALLE KEUZES ZIJN GEMAAKT,
HOE GAAT HET VERDER
Je keuzes afronden met de
opdrachtbevestiging

Tijdens de bouw houden we je via nieuws-

Jouw keuzes worden na de sluitingsdatum

en nodigen we je een aantal keer uit om een

verwerkt in het woningdossier en op jouw

kijkje te komen nemen op de bouwplaats.

brieven op de hoogte van alle ontwikkelingen

woningplattegrond. Je ontvangt vervolgens
een overzicht waarop alle keuzes zijn weer-

Heb je voor nu verdere vragen? Stel ze aan je

gegeven. Dat is je opdrachtbevestiging.

makelaar en vanaf de koop aan je wooncoach.

Controleer alles goed, en onderteken hem
vervolgens digitaal voor akkoord.

Zelf wijzigingen aanbrengen
De gekozen opties worden uitgevoerd tijdens

En wat gebeurt er daarna?

de bouw en dus vóór de oplevering (sleutel-

Als alle keuzes zijn gemaakt begint de voor-

overdracht) van de woning. Ná de oplevering

bereiding, onder meer met het plaatsen van

kun je zelf wijzigingen aanbrengen. Houd hier-

bestellingen bij de verschillende leveranciers.

bij rekening met de gebruiks- en onderhoudsadviezen die horen bij SAWA. Deze ontvang je

Zodra aan alle voorwaarden uit de Koop- en

via de VvE.

aannemingsovereenkomst is voldaan, kan
de bouw van start. Op dat moment kan er

Let er wel op, dat als je zelf wijzigingen aan-

gepasseerd worden bij de notaris en wordt

brengt, dan kan dit gevolgen hebben voor de

de woning op jouw naam gezet. Vanaf dan

garantie afspraken. Binnen de garantie vallen

ga je ook de eerste factuur van de aanneem-

alleen werkzaamheden die ERA Contour vóór

som betalen, de zogenaamde eerste termijn.

de oplevering heeft uitgevoerd.

Je ontvangt rond deze tijd ook een factuur
voor het meerwerk, namelijk 25% van de
totale kosten van de gemaakte keuzes.
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10. HOE WORDT JE WONING IN SAWA
OPGELEVERD EN HOE HOUD JE HET MOOI?
Misschien is het nog moeilijk voor te stellen hoe je woning er straks uitziet.
Er wordt zoveel mogelijk hout toegepast voor een mooi en gezond binnenklimaat.
Bij oplevering ziet het er dan uit zoals hieronder omschreven. Jij kunt er daarna
mee aan de slag om het naar jouw smaak verder in te richten.

Dat SAWA straks van buiten een houten

De sprinklerkopjes komen uit het plafond (in

uitstraling heeft is duidelijk. Maar ook binnen

het zicht) en het leidingwerk bevindt zich in

in je woning heb je volop het gevoel van hout.

het plafond (uit het zicht). In de badkamer en

De hoofddraagconstructie van SAWA is straks

het toilet wordt een verlaagd plafond van gips

van hout gemaakt. Alle balken en liggers, het

toegepast. Boven het verlaagd plafond van

plafond en de gevel zijn van hout. Ook in de

het toilet bevinden zich de ventilatiekanalen.

woning is dit zichtbaar: de balken, kolommen

Indien de ventilatiekanalen zichtbaar zijn,

en het plafond van hout blijven namelijk in

is dit op tekeningen aangegeven.

het zicht.
De vloer is opgebouwd met hout met daarop

Wanden, de vloer en
het plafond

een ballastlaag en een dekvloer. Hierin zitten
de vloerverwarmings- en koelingsbanen ver-

De wanden worden opgeleverd zoals staat

werkt die straks jouw huis op een aangename

beschreven in de technische omschrijving.

temperatuur houden. Je kunt hierop niet alle

De ‘metalstudwanden’ van gips worden

vloeren plaatsen die je wilt. Je leest er meer

behangklaar opgeleverd. Een veelvoorkomende

over in de technische omschrijving. Zorg

wens is, om wanden glad af te werken met

ervoor dat je vloerleverancier op de hoogte

stucwerk. Wij bieden deze mogelijkheid niet

is van de eisen.

aan. Door droging, krimp en constructieve
vervorming van de verschillende bouwdelen

Wat betekent dit in de praktijk

ontstaat vrijwel altijd (lichte) scheurvorming.

• Het is niet wenselijk als je het plafond,

Deze scheurvorming zet zich door in het stuc-

balken of kolommen in je woning schildert

werk. Wil je dit toch graag toepassen? Dan

of op een andere manier bewerkt (frezen

adviseren wij hiermee minimaal twee jaar

etc). Deze wanden scheiden de woningen

te wachten. Of kies voor renovlies behang

onderling en hebben een belangrijke

als alternatief.

geluidsisolerende en brandwerende functie.
• Op het plafond mogen na oplevering wel

Het plafond is in alle verblijfsruimten van

zaken worden bevestigd, zoals een verlaagde

hout. Het aanbrengen van inbouwspots is niet

plafonds of opbouwmateriaal t.b.v. elektra.

mogelijk in de plafonds. Wel kun je een lamp
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• (Er) mogen normale schroeven worden

ophangen aan het plafond. Mits je dit doet via

gebruikt in de plafonds, balken en kolom-

de richtlijnen die je vanuit de VvE ontvangt.

men, maar het is niet toegestaan om zaken

De rookmelder is op het plafond bevestigd.

vast te lijmen.

• In de binnenwanden en woningscheidende
wanden zijn leidingen aanwezig, dus houd
hiermee rekening bij het aanbrengen van
bevestigingsmateriaal. Als je twijfelt, vraag
het je wooncoach of de VvE.
• Je kunt geen zwevende dekvloer toepassen,
omdat er al een zwevende dekvloer aanwezig is. Wanneer hierop een volgende
zwevende vloer wordt aangebracht kan
een ongewenst effect ontstaan met
betrekking tot geluidsoverdracht.
• Houd de temperatuur van de vloerverwarming stabiel. Grote temperatuurwisselingen
zorgen voor (extra) scheurvorming.
• Om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat
geluid en trillingen van wasmachines en

te hangen en/of te schilderen. Als er schade

wasdrogers tot een minimum beperkt

ontstaat aan een sprinklerkop/installatie

blijven, hebben we hiervoor een extra

kan er direct water uit de kop stromen.

aanpassing gedaan in de berging. De plaats

• In ieder geval één keer per jaar vindt

waar de wasmachine en droger komen te

inspectie plaats van de sprinklerinstallatie.

staan ligt dus vast.

Als bewoner ben je verplicht toegang te
verlenen tot je appartement voor deze

Brandveiligheidseisen

controle en je medewerking te verlenen

SAWA voldoet aan dezelfde hoge brand-

aan de daaruit voortvloeiende adviezen en

veiligheidseisen als andere gebouwen.

werkzaamheden. De VVE geeft opdracht

Voorafgaand aan de bouw wordt bepaald

voor deze jaarlijkse inspectie.

waar de installaties (elektra, afvoer,

• Open vuur, zoals een houtkachel of een

sprinklerleidingen en -koppen) een plek

barbecue met houtskool, zijn in zowel

krijgen in de vloer/plafond. Dat kan niet

privé als openbare ruimte niet toegestaan.

aangepast worden en heeft invloed op de

Je mag op de privé buitenruimten of op

inrichting van je woning.

het gemeenschappelijk dek wel barbecueën
op gas of op elektriciteit.

Wat betekent dat in de praktijk
• De positie van de installaties is niet te
wijzigen.
• Voor het functioneren van de sprinkler is

Buitenruimtes en gevels
De buitengevels zien er straks waanzinnig
mooi uit. Na verloop van tijd vergrijzen de

het belangrijk dat er geen hoge objecten

buitengevels. Dat zal onder invloed van zon

in de directe nabijheid van de sprinkler

en wind op de ene plek sneller gaan dan op

worden geplaatst. Het uitgangspunt is

de andere plek. Behalve de houten gevels is

dat de werking van de sprinkler in geval

er ook veel beplanting aanwezig, die hebben

van brand niet wordt beperkt.

onderhoud nodig om mooi en gezond te

• Het is niet toegestaan om de sprinklerkoppen aan te raken, slingers e.d. aan op

blijven. De VvE zal het onderhoud hiervan
centraal regelen.
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Wat betekent dat in de praktijk
• Het is niet toegestaan om zaken op of aan

Na het klussen is het
fijn wonen in SAWA

de buitengevel of het balkon (zowel de vloer,
te bevestigen door middel van bijvoorbeeld

Hout is een natuurproduct. Het is
mooi én het ‘werkt’.

schroeven of lijmen.

Het hout dat we in SAWA gebruiken, is

de balustrade en de vaste plantenbakken)

• Het is niet toegestaan om zonwering aan

uiteraard behandeld waardoor houtrot of

de buitengevel te bevestigen. De aanwezige

schimmels geen kans hebben. Wat we niet

vloerkoeling zorgt ervoor dat het nooit te

kunnen voorkomen: hout werkt. Zo kunnen

heet wordt in je woning.

er kraakgeluiden te horen zijn door bewe-

• In de buitengevel mag niet worden geboord
of gefreesd in verband met de lucht-

ging, ‘zetting’ en ‘kruip’ van het hout. Ook
zal er door zonlicht verkleuring ontstaan.

dichtheid van deze wanden.
• Het is niet toegestaan om (gebouw gebon-

Bij gebruik van hout kan enige scheur-

den) constructies aan te brengen, zoals

vorming optreden en zou het plafond licht

serre’s of pergola’s.

kunnen doorbuigen (met het blote oog

• Het is individuele eigenaren niet toegestaan

nauwelijks waarneembaar). Dit alles gebeurt

het balkon, terras of buitengevel te schil-

binnen de geldende normen en is uitgebreid

deren. De VVE krijgt een advies mee voor

berekend met een ervaren houtspecialist.

onderhoud.

Dus hoor je soms een geluidje, zie je wat

• Op de balkons en terrassen mag los inven-

verkleuring of valt je ineens een lichte

taris worden geplaatst van maximaal 300 kg

vervorming op? Maak je geen zorgen. Dat

per object.

is ingecalculeerd en valt binnen de normen.
Bovendien, in het bos is ook geen boom hetzelfde, toch? Dus omarm het; dan geeft het
je geen stress.

Meer groen voor meer
biodiversiteit én woongenot
Het groen in de vaste plantenbakken is
door een team van experts zorgvuldig
gekozen met het oog op het stimuleren
van de biodiversiteit in de stad. Zo
hebben de ‘extra bewoners’ van SAWA,
zoals de torenvalk, de huismus, bijen
en vlinders genoeg voedsel en hoeven
ze niet te verhuizen. Reken dus op
regelmatig bezoek van vogels op je balkon
of terras. Om het ecosysteem in stand
te houden, is het belangrijk dat er geen
individuele aanpassingen in het groen
worden gedaan. Daarom zijn deze vaste
plantenbakken eigendom zijn van de
18

Vereniging van Eigenaren. En wordt het

Van de warme en natuurlijke uitstraling.

onderhoud en verzorging uitgevoerd door

Dus dat je ons concept omarmt en je jouw

specialisten. Dat betekent ook dat zij

stukje SAWA zo mooi en origineel mogelijk

periodiek een bezoekje aan jouw balkon

houdt.

of terras brengen. Ideaal toch: de planten
worden verzorgd, en jij hoeft alleen de

Tot slot: lees alle informatie door!

deur open te zetten, en misschien een

Voor alle technische ins en outs verwijzen

kopje koffie in te schenken. Kan het jou

we je naar de Technische Omschrijving.

niet groen genoeg zijn? Op je terras of

De juridische afspraken worden vastgelegd

balkon is voldoende ruimte voor nóg

in de Koop- en aannemingsovereenkomst en

meer planten die je helemaal zelf mag

de Akte van splitsing. Je leest de belangrijkste

vertroetelen.

spelregels ook terug in het document “Wonen
in SAWA”. In dit boekje namen we je stap voor

Houd van hout!

stap mee in het proces richting jouw thuis in

We hopen er natuurlijk op dat je voor SAWA

SAWA. Zo beschik je over alle do’s en don’ts

bent gevallen omdat je net als wij gelooft in

waarmee je straks te maken hebt en waar je je

hout als duurzaam bouwproduct voor de toe-

aan bindt bij aankoop van een woning. En heb

komst. En dat we daarmee ons steentje bijdra-

je vragen? Je wooncoach is vanaf de aankoop

gen aan minder CO2 en meer biodiversiteit.

tot aan de oplevering je aanspreekpunt. Neem

En we hopen ook dat je houdt van hout.

gerust contact op.
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COLOFON
ERA Contour / ontwikkelen & bouwen
Bij ERA Contour bouwen, ontwikkelen, renoveren, transformeren en onderhouden
wij woningen. Dat doen wij met ons hoofd én met ons hart.
Wij kijken namelijk verder dan mooie woningen van goede kwaliteit alleen. Alle medewerkers
van ERA Contour werken vanuit passie. Hun passie voor de stad, de buurt én de bewoners.
Want als de (nieuwe) bewoners gelukkig zijn in de buurt waar zij wonen, dan zijn wij gelukkig!

Disclaimer
Alhoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen
hier geen rechten aan worden ontleend.
De afbeeldingen in deze brochure zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven
van het afwerkingsniveau en de mogelijkheden voor de woningen.
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