THE
BTOWER

Rotterdam

HE

INHOUD
6

2

The Concept

10

Wiel Arets

16

The BTower Rotterdam

19

In the heart of the city

21

The Studios of Rotterdam

24

The complete package

31

Floor plans and technical specifications

32

Location

50

Purchase information

54

Sales information

Are
you
urban?

The concept
Your home in the city
Vergeet wat je weet over wonen: dit is een nieuw woonconcept. Urban Studios betekent wonen in een
omgeving die tot in detail is ontworpen vanuit één visie. Bij innovatieve producten als een iPhone of een
Mini vinden we het vanzelfsprekend dat vorm en functionaliteit organisch voortvloeien uit één design.
Bij woningen (nog) niet. De veelvuldig bekroonde Nederlandse architect Wiel Arets brengt hier verandering in.
Met appartementen en studio’s die zijn voorzien van kant-en-klare gietvloeren, witte wanden en een
keuken, badkamer en wc die compleet - en in eigen stijl! - zijn ingericht. Het enige dat je hoeft te doen,
is je meubelen en kleding pakken om je plek in te nemen in het kloppend hart van de stad.
Want Urban Studios vind je op toplocaties met alle voorzieningen naast de deur. Van winkelen
tot uitgaan. Op dit toppunt van comfortabel wonen zijn zowel de binnen- als buitenomgeving 100%
dienstbaar aan jouw gemak.
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Wiel Arets
De in Limburg geboren architect Wiel Arets verwierf eind jaren ’90 grote
bekendheid met zijn ontwerp van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht.
In deze stad zijn ook H House en Hotel Zenden van zijn hand. Arets is als professor
verbonden aan ’s werelds meest gerenommeerde universiteiten en zijn werk
valt veelvuldig in de prijzen. Dat juist Arets tekent voor Urban Studios is geen
wonder. Want naast gebouwen ontwerpt hij net zo makkelijk meubilair, servies,
keukens, sanitair en gebruiksvoorwerpen voor talloze bekende designmerken.
Zo heeft hij de gehele keuken ontworpen, maar ook de badkamer en toiletruimte
van Urban Studios zijn ingericht met de ontwerpen die hij maakte voor Alessi.
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THE
BTOWER

Rotterdam

Direct naast de Bijenkorf, aan de Hennekijnstraat en de Beurstraverse, vind je de
jaloersmakende, representatieve entree van The BTower. Je eigen proximity key
verschaft je toegang tot de hoge lobby met Belgisch-hardstenen vloer. Hier vandaan
heb je alle winkel-, horeca- en vervoersvoorzieningen op loopafstand! Maar als je wilt
fietsen? Dan haal je je fiets uit de gemeenschappelijke stalling die ook bij je studio hoort.
En je auto? Die staat veilig op je eigen privéparkeerplaats op de 3e of de 4e verdieping.
Twee autoliften aan de Hennekijnstraat brengen je er. Daarboven, op de 5e tot en met

de 13e verdieping geniet jij van het uitzicht over de Maasstad. Want de gevel van
The BTower heeft glas over de volle breedte en van vloer tot bijna aan het plafond!
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In the heart of the city
Wie de 70 meter hoge BTower verlaat, staat midden in het hart van Nederlands festivalstad. Hier gebeurt
van alles, binnen en buiten en op alle mogelijke terreinen, van International Film Festival tot North Sea Jazz.
En met De Doelen en de Schouwburg om de hoek mis je niets. Intussen blijft de stad zich ontwikkelen:
het stationsgebied wordt van wereldklasse, de oude wijken zijn broedplaatsen van culturele innovatie en de
al internationale skyline blijft zich met nieuwe landmarks verrijken. Dat kan ook niet anders in een stad waar
hard wordt gewerkt en niet alleen op het gebied van wereldwijde logistiek en commercie. Ook de creatieve
en medische industrie zijn hier toonaangevend.
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The Studios of Rotterdam
De Urban Studios in The BTower zijn tot in detail uitgedacht en ingericht. Zo zorgt de vloerverwarming niet alleen voor warmte,
maar ’s zomers ook voor verkoeling. Mechanische ventilatie waakt over een fris binnenklimaat, waarbij weinig warmte verloren
gaat dankzij een warmteterugwinningsunit. Doordacht is ook de videofooninstallatie, waarmee je de buitendeur beneden kunt
openen. Daarnaast kregen talloze kleine zaken alle aandacht. Van het design lichtarmatuur in je berging tot de zeepdispencer in
je volledig ingerichte badkamer. Maar je wilt niet alleen binnen, maar ook buiten wonen. Daarom heeft elke studio een ruim
balkon van ca. 10 m2, een 1.40 meter hoge, glazen beschutting en heb je als bewoner uitzicht op de groene sedum daktuin van
ca. 500 m2. Extra bergruimte heb je in je eigen berging in de kelder of op de 3e of 4e verdieping. In The BTower zijn op de 5e tot
en met de 13e verdieping 54 state-of-the-art Urban Studios te koop. Daarnaast worden op de 14e tot en met de 19e verdieping
24 Short Stay appartementen in de toren opgenomen. De oppervlakten van de studio’s variëren van 45 m2 tot 80 m2.
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Sanitair:
- Alessi dOt.it Spiegel
(zowel in toilet als in badkamer)
- Alessi dOt.it Wandlamp
(zowel in toilet als in badkamer)
- Alessi dOt.it Planchet
- Alessi dOt.it Bekerhouder
- Alessi dOt.it Zeepdispencer
- Alessi dOt.it Waskommen
met kranen en onderkast
- Alessi dOt.it Closetrolhouder
- Alessi dOt.it Closetborstel
- Alessi dOt.it Handdoekhaak
en -houder

The complete package
Doordat Wiel Arets denkt vanuit de behoeften van de gebruiker, biedt elke Urban Studio een gespreid

Keuken:
- Miele Vaatwasser
- Miele Koelkast

bedje. Dat betekent: hoogglans epoxy gietvloeren met zwart rubberen plinten, afgewerkte witte wanden

- Miele Combi-stoomoven

en een naadloos plafond, gordijnen, design lichtarmaturen, een badkamer met sanitair en accessoires van

- Miele Kookplaat (inductie)

Alessi en een compleet ingerichte Alessi keuken met inbouwapparatuur van het topmerk Miele. Zelfs de
wasmachine, wasdroger en stofzuiger (ook Miele) zijn bij de inrichting inbegrepen. Het resultaat?
Eén harmonieuze woonomgeving!

- Miele Afzuigkap (recirculatie)
- Alessi dOt.it Mengkraan
Algemeen:
- Miele Stofzuiger
- Miele Wasmachine
- Miele Wasdroger
- Gordijnen
- Vloerverwarming/koeling
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“Today architecture has reached the
status of an interface. It is architecture‘s
task to mediate between man and
everything that befalls him.”
							
								Wiel Arets
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Floor plans and technical specifications
The BTower heeft diverse typen studios. Binnen deze typen kunnen bouwnummers op de verschillende
verdiepingen kleine afwijkingen hebben ten opzichte van de opgenomen plattegronden. De plattegronden
per bouwnummer zijn verkrijgbaar bij de makelaar. In de technische specificaties vind je alle details over
het afwerkingsniveau van de Urban Studios.
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Type 1B

Type 2B

Bouwnummers: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50
80 m2

Bouwnummers: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51
72 m2
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Type 3B

Bouwnummers: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53
55 m2

Bouwnummers: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52
55 m2
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Type 2A

Type
2C
e
5 verdieping

Bouwnummers: 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54
62 m2

Bouwnummer: 6
46 m2
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Technical specifications The BTower Rotterdam
Algemene ruimtes
LOBBY
algemeen

LIFTEN
algemeen

Representatieve entree met een netto-hoogte van 4 m met grote transparante pui naar de Hennekijnstraat.
kenmerk

vloerafwerking

plafondafwerking
verlichting

Vlak en glad pleisterwerk voorzien van zijdeglans schilderwerk in wit.

liftkooi-afwerking
diversen

Vloer voorzien van donkere natuursteen tegels. Wanden van gepolijst RVS, 1 wand voorzien van volledige spiegel met een grijze tint.
Per verdieping is een RVS oproeptableau voorzien met verdiepingsaanduiding.

Naadloos akoestisch plafond met akoestisch open spuitwerk fijne structuur in wit, voor verbeterde akoestiek door geluidsabsorptie.
De wanden zijn voorzien van glazen wandarmaturen van Alessi dOt.it,

NOODTRAPPENHUIZEN

ontworpen door Wiel Arets. De plafonds zijn voorzien van XAL meno
round inbouw armaturen.
diversen

Liften, snelheid 1,6 meter per seconde met eenzijdig openende liftdeuren.

Natuurstenen vloer (donker hardsteen), natuurstenen plint 60 mm hoog op de wand.
Ter plaatse van de entrees zijn zwarte kokos schoonloopmatten in een RVS-matomranding in de vloer opgenomen.

wandafwerking

Twee snelle liften ontsluiten alle woonverdiepingen, inclusief de kelder en de parkeerlagen.

Automatische, glazen schuifdeuren, te openen met een proximity

algemeen
trappen

Twee separate vluchttrappenhuizen voorzien in veilige ontvluchting van het complex in geval van calamiteiten.
Betonnen trappen en betonnen bordessen voorzien van antislip. Stripstalen balustrades, gemoffeld in lichtgrijs.

key. Deuren voorzien van D-line hang- en sluitwerk, geborsteld RVS
voorzien van lagering. Individuele aluminium postkasten, voorzien

wandafwerking

Vlak en glad pleisterwerk, voorzien van zijdeglans schilderwerk in wit.

van huisnummering gelegen aan hoofdentree, vanaf binnenzijde
bereikbaar.

plafondafwerking

Onderzijde van de trappen schoonwerk beton. Onderzijde van de tussenbordessen is uitgevoerd met een verzonken houtwolcementplaat, als akoestisch plafond voor verbeterde akoestiek door geluidsabsorptie, in lichtgrijs.

verlichting

Industriële Uni-Q TL-armatuur met warme lichtkleur op noodvoeding (deels).

VERKEERSRUIMTES
algemeen

De verkeersruimtes in het gebouw ontsluiten de woningen op de verdiepingen.

vloerafwerking

Hoogglans epoxy gietvloer op zwevende dekvloer in lichtgrijs. Zwarte rubber plinten 15 x 30 mm.

wandafwerking

Vlak en glad pleisterwerk voorzien van zijdeglans schilderwerk in wit.

Urban Studios
algemeen

Het complex bevat diverse typen studio’s variërend in grootte.
De studio’s hebben een nettohoogte van 2,60 m.

plafondafwerking

Naadloos akoestisch plafond met akoestisch open spuitwerk fijne structuur in wit, voor verbeterde akoestiek door geluidsabsorptie.
vloerafwerking

verlichting

De wanden zijn voorzien van glazen wandarmaturen Alessi dOt.it, ontworpen door Wiel Arets. De plafonds zijn voorzien van XAL

Massieve betonvloeren voorzien van zwevende, akoestisch ontkoppelde dekvloer met vloerverwarming.
Hoogglans epoxy gietvloer op zwevende dekvloer in lichtgrijs. Zwarte rubber plinten 15x30 mm.

meno round inbouw armaturen. Vluchtrouteaanduiding wordt uitgevoerd met stijlvolle Van Lien Indulux armaturen.
wandafwerking
bewegwijzering
hang- en sluitwerk
meterkasten
toegangssysteem

Verdiepingsaanduiding en appartementsaanduiding volgens ontwerp Wiel Arets.
Deuren voorzien van D-line hang- en sluitwerk, geborsteld RVS voorzien van lagering.

Massieve betonwanden of hoogwaardige (geluidsisolerende) massieve scheidingswanden.
Vlak en glad pleisterwerk voorzien van zijdeglans schilderwerk in kleur wit.

plafondafwerking

Betonplafonds voorzien van vlak en glad pleisterwerk met zijdeglans schilderwerk in wit.

Meterkasten zijn geplaatst in de verkeersruimte en voorzien van hoogglans gelakte meubelpanelen in de kleur wit met cilinderslot.
Alle algemene ruimtes zijn toegankelijk voor bewoners en te openen met een proximity key. De voordeuren van de studio’s zijn
voorzien van een inbraakwerend SKG**cilinderslot.

containerruimte

Gelegen in de kelder, bereikbaar vanuit de kelderlobby, gemeenschappelijke opstelplaats voor huisvuilcontainers. Wanden voorzien
van stootvaste volkernplaat tot 1,5 m hoogte.
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Urban Studio
algemeen
voordeur

VERWARMING, KOELING, VENTILATIE, DIVERSEN

Geluidwerende deurkozijn combinatie, in lichtgrijs.

verwarming

De deuren krijgen een dag- en nachtschoot voor toegang met een sleutel.

Individuele verwarming per woning. De warmtelevering is door middel van warmte uit het stadsverwarmingssysteem.
De studio’s zijn voorzien van vloerverwarming. Ook zijn de woningen voorzien van topkoeling, die tijdens warme dagen
de binnentemperatuur comfortabel maakt. De badkamers die aan de gevelzijde liggen, zijn aanvullend voorzien van een

binnendeuren

Binnenkozijnen uitgevoerd in hardhout met een stompe houten binnendeur, gevuld met honingraat.

vlakke plaatradiator die zorgt voor een aangename omgevingstemperatuur, in wit.

Deur en kozijnen gelakt in wit.
diversen
buitenkozijnen

Stofzuiger Miele, droger Miele, wasmachine Miele, gordijnen.

De buitengevels worden opgebouwd uit geïsoleerde profielen in geanodiseerd aluminium, voorzien van glazen invullingen
met daarboven een staal cassette, aan de buitenzijde voorzien van emaille glas. De buitenkozijnen, -ramen, en -deuren van de
appartementen worden voorzien van isolerend - zonwerend -

HR++

ventilatie

dubbelglas. Brede aluminium schuifpuien met glas geven

De appartementen zijn voorzien van gebalanceerde ventilatie (mechanische toe- en afvoer). Deze zorgt het hele jaar door
voor een aangenaam binnenklimaat, terwijl door de warmteterugwinning weinig warmte verloren gaat.

toegang tot een ruim balkon. De secundaire ruimtes (slaapkamers en badkamers) zijn voorzien van elektrisch te bedienen
uitzetramen voor natuurlijke (spui-) ventitlatie (niet alle studio’s).

watercapaciteit

De warmwatertapinstallatie wordt voorzien vanuit de stadsverwarming en de keuken is voorzien van een hotfill boiler voor
direct warm water in de keuken.

hang- en sluitwerk

RVS geborstelde deurgrepen, deurkrukken en rozetten van D-line. D-line producten hebben een tijdloos ontwerp met unieke
en gepatenteerde bevestigingen.

verlichting
schakelmateriaal

keuken

videofoon

Voor verlichting zijn op het plafond diverse aansluitpunten voorzien.
Het schakelaarprogramma Gira E2 (donker antraciet) combineert strak minimaal design met een functionele materiaalkeuze.
De studio’s worden uitgevoerd met een videofooninstallatie van Siedle met kleurenscherm.

installatie

De designkeuken is speciaal op maat ontworpen door Wiel Arets en wordt uitgevoerd door Alessi, geproduceerd door Valcucine,
met inbouwapparatuur van Miele. De keuken is voorzien van: vaatwasser, koelkast, combi-stoomoven kookplaat (inductie),
afzuigkap (recirculatie) met werkbladverlichting en mengkraan Alessi dOt.it. Werkblad en fronten van de keuken zijn vervaardigd

bemetering

Individuele bemetering in meterkasten op omloop. Meterkast afsluitbaar door cilinderslot. Koeling via servicekosten, geen
individuele bemetering.

uit naadloos verlijmd, hoogwaardig ‘Corian’, waarin de spoelbak tevens naadloos is opgenomen.

Badkamer en toilet
algemeen
vloerafwerking

De studio’s worden uitgevoerd met separaat toilet en badkamer (behalve type 2C).
Massieve betonvloeren voorzien van zwevende, akoestisch ontkoppelde dekvloer met vloerverwarming.
In toilet epoxy gietvloer op zwevende dekvloer in lichtgrijs.
In badkamer epoxy gietvloer voorzien van antisliplaag op zwevende dekvloer in lichtgrijs.

wandafwerking
plafondafwerking
sanitair

Vlak en glad pleisterwerk voorzien van zijdeglans schilderwerk in wit, met waterafstotende toplaag.
Betonplafonds voorzien van vlak en glad pleisterwerk met zijdeglans schilderwerk in wit.
Het sanitair is van Alessi dOt.it, ontworpen door Wiel Arets. Producten zijn geproduceerd door kwaliteitsmerken Laufen
(keramisch sanitair, accessoires) en Oras (kranen). De design badkamers van de studio’s worden uitgevoerd met een douche
(80 x 120 cm) met een schuifbare, hardglazen douchewand, één waskom met onderkast (type 2c, 3a, 3b) en twee waskommen
met onderkast (type 1a, 2a, 1b, 2b), beker- en zeepdispencer en spiegel. De toiletruimtes worden voorzien van een hangcloset
met een ingebouwd waterreservoir en een fontein. De badkamers worden volledig uitgerust met accessoires uit de
Alessi dOt.it-lijn, waaronder: spiegel, wandlamp, planchet, bekerhouder, zeepdispencer, onderkasten onder wastafels,
handdoekhaak en -houder. De toiletruimtes worden volledig uitgerust met accessoires uit de Alessi dOt.it-lijn, waaronder
spiegel, wandlamp, closetrolhouder, closetborstel, handdoekhaak en zeepdispencer.
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Buitenruimtes
balkons

dakterras

FIETSENSTALLING

Ruime balkons, voorzien van betonplaat, transparant glazen borstwering met een hoogte van 1,4 m, die tevens als
windscherm functioneert.

vloerafwerking

Monolithisch afgewerkte betonvloer, lichtgrijs.

De studio’s (bouwnr. 1 en 6) die zijn gelegen aan de daktuin, hebben hier hun eigen dakterras. Transparant glazen borstweringen,

wandafwerking

Spuitpleisterwerk fijne structuur in wit.

met uitzicht over het daklandschap van de stad, dienen tevens als windscherm.
plafondafwerking

PARKEERGARAGE EN BERGINGEN
algemeen

The BTower is voorzien van een parkeergarage, gelegen op de

3e

en de

4e

Schoonwerk beton.

diversen

Fietsenrekken gemoffeld in kleur.

toegang

Toegang middels proximity key.

verdieping van de toren, die is ontsloten middels

2 autoliften. Een parkeerplaats kan apart gekocht worden.
vloerafwerking

Hoogwaardige wegdekcoating in lichtgrijze kleur. De parkeervakken zijn duidelijk gemarkeerd en voorzien van individuele

BERGINGEN

nummering, iedere auto heeft een vaste parkeerplaats.
algemeen
wandafwerking
plafondafwerking

binnenkozijnen

vloerafwerking

Bergingen parkeren: Hoogwaardige wegdekcoating in lichtgrijs. Bergingen kelder: monolithisch afgewerkte betonvloer, lichtgrijs.

wandafwerking

Schoonwerk kalkzandsteenblokken, gelijmd.

Tweede parkeerlaag: verlaagd, geïsoleerd akoestisch plafond van houtvezelcementpanelen die de nagalmtijd reduceren.
Overige plafonds zijn van schoonwerk beton voorzien van schilderwerk in lichtgrijs.

verlichting

Individuele bergingen voorzien in de kelder of op de parkeerlagen.

De wanden en kolommen zijn vlak en glad afgewerkt en voorzien van schilderwerk in wit.

Slanke, industriële TL buisarmatuur (Uni-Q), hoge lichtopbrengst voor sociale veiligheid.
Binnenkozijnen naar de lobby profielstalen puien gemoffeld in kleur, voorzien van verdiepingshoog glas. Deuren voorzien
van D-line hang- en sluitwerk, geborsteld RVS voorzien van lagering.

plafondafwerking
bergingsdeurkozijnen

Schoonwerk beton.
Binnenkozijnen uitgevoerd in hardhout met een stompe houten binnendeur, gevuld met massieve volspaanplaatvulling voor hoge
inbraakwerendheid. Deur en kozijnen gelakt in wit. Deuren voorzien van D-line hang- en sluitwerk, geborsteld RVS voorzien van
lagering. Voorzien van europrofielcilinder met sleutel.

toegang

De toegangsdeuren van de autoliften zijn aluminium schuifdeuren, gevuld met emaille glas, als onderdeel van de
gevel. Twee autoliften met een snelheid van 1,0 m/s. De liftkooi is RVS geborsteld en de vloer is voorzien van coating,

verlichting

Voorzien van slagvast armatuur.

lichtgrijs. De autoliften zijn te bedienen middels een individuele afstandsbediening en er is signalering voor het
gecontroleerd in- en uitrijden.
fiets

Er is een separate, gemeenschappelijke fietsenstalling voorzien in de kelder, toegankelijk via de fietstrap vanuit de

ALGEMEEN

fietsentree aan de Hennekijnstraat.
brandveiligheid

Het gehele complex wordt voorzien van brand- en rookmelders, indicatoren en signalering waarmee aan de gestelde eisen van
de bouwvergunning wordt voldaan.

inbraakbeveiliging
gevels en daken

Alle (buiten-)deuren en -ramen zijn voorzien van degelijk hang- en sluitwerk.
Gevels en daken zijn voorzien van isolatie met een hoge warmteweerstand, waarmee aan door de overheid gestelde eisen op
het gebied van energiezuinigheid wordt voldaan.
De daktuin op de 5e is voorzien van een sedumdak dat de dichtstedelijke binnenruimte een gemoedelijk en groen gezicht geeft.
De gehele woning en het werkterrein worden bezemschoon opgeleverd. De wanden, ruiten, vloeren, plafonds, hang- en
sluitwerk, sanitair etc. worden schoon opgeleverd.
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Purchase information The BTower Rotterdam
Bij een bijzondere woning hoort een degelijke garantie

Tevens wordt een kopie toegezonden aan de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen voor uitgifte van het garantiecertificaat.

Jouw Urban Studio wordt gerealiseerd onder garantie van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK).
Hierbij conformeert US CV II BV, verder te noemen Urban Studios, zich aan de SWK Garantie- en Waarborgregeling.

Door het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ontstaat er een betalingsverplichting.

Als eigenaar verkrijg je hiermee een aantal belangrijke zekerheden. Stel bijvoorbeeld dat Urban Studios tijdens de

De grondkosten ben je verschuldigd op het moment dat de eigendomsoverdracht bij de notaris plaatsvindt.

bouwperiode van het huis in financiële moeilijkheden komt, dan wordt de woning zonder meerkosten voor jou, als koper,

De aannemingssom dien je in termijnen te betalen. De termijnregeling vindt je terug in de aannemingsovereenkomst.

afgebouwd. Bovendien moet het bouwplan voldoen aan een groot aantal door de SWK gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast
wordt door Urban Studios vanaf drie maanden na de oplevering een zekere bouwkundige kwaliteit van de woning

Zolang de notariële levering nog niet heeft plaatsgevonden, hoef je de grondkosten en reeds verschuldigde termijnen

gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is Urban Studios

dus nog niet te voldoen. Je hebt dan recht op uitstel van betaling zoals in de koop- en de aannemingsovereenkomst

verplicht deze te herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor zes jaar. In zeer ernstige gevallen geldt er

staat vermeld. Over de verschuldigde, maar tot de notariële levering niet betaalde termijnen en grondkosten, wordt de

zelfs een garantietermijn van tien jaar. Dit is de SWK garantie.

overeengekomen rente berekend, die ten tijde van het passeren van de notariële akte moet worden betaald. Na de notariële
levering krijg je de termijnnota’s rechtstreeks toegezonden. Je moet dan zelf voor de betaling van de nota’s zorgdragen.

Als Urban Studios zijn verplichtingen uit hoofde van deze bouwkundige garantie niet nakomt, kun je als koper in de

Dit kan door rechtstreekse overboekingen indien je beschikt over eigen middelen of door het toesturen van de nota aan

volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde gebrekenwaarborg bij SWK doen:

de geldverstrekker met verzoek om voor betaling (vanuit het bouwdepot) zorg te dragen.

1.

Bij faillissement van Urban Studios na het ingaan van de garantietermijn;

2.

Indien Urban Studios verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin zij is veroordeeld om een garantiegebrek

Grond in erfpacht

te herstellen, na te komen.

De grond wordt in erfpacht uitgegeven door Urban Studios. Dit houdt in dat de grond onder jouw appartementengebouw

SWK zorgt er dan in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij voor dat het gebrek kosteloos wordt

eigendom is van Urban Studios. De grond mag op basis van het erfpachtcontract gebruikt worden voor de bestemming die

hersteld. Er geldt wel een maximumdekking per woning.

in het contract is vastgelegd. Hier is sprake van eeuwigdurende erfpacht, wat betekent dat erfpachters voor onbepaalde tijd
de bedoelde grond ter beschikking hebben. Als erfpachter betaal je een vergoeding voor het recht om gebruik te maken van

Tevens geldt dat in geval van geschillen SWK kan bemiddelen tussen de koper en Urban Studios en daarnaast biedt de

de grond, de zogeheten canon. De canon moet in maandelijkse termijnen worden voldaan. Gedurende de gehele looptijd

Garantie- en Waarborgregeling een laagdrempelige geschillenregeling. De geldende garantietermijnen en al het overige

blijft de canon, op een jaarlijkse CPI indexatie na, gelijk. Er is dus geen sprake van een herzieningsmoment van de hoogte

omtrent de garantieregeling, staan vermeld in de SWK Garantie- en Waarborgregeling 2010, die je bij aankoop van de

van de canon. Meer informatie over erfpacht ontvang je bij aankoop van het appartement.

woning ontvangt.

Het appartementsrecht

De SWK is opgericht om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbescherming

Een appartement maakt deel uit van een gebouw: een complex van woningen en, zoals in dit geval, commerciële ruimten

en in het bijzonder in die gevallen, waarbij de koper van een woning het financiële risico loopt wanneer de aanbieder

en een stallingsgarage gelegen op de 3e en 4e verdieping. Om het gebruik en de rechten van individuele eigenaren te

failliet zou gaan.

regelen, wordt het gebouw door middel van een ‘akte van splitsing’ verdeeld in zogenaamde ‘appartementsrechten’,
waarvan melding wordt gemaakt in de openbare registers. Juridisch gezien koop je dan ook geen appartement, maar

De bij SWK aangesloten ondernemingen (deelnemers) onderscheiden zich in de koopwoningenmarkt door het

een appartementsrecht. Een appartementsrecht is een zelfstandige onroerende zaak en kan met een hypotheekrecht

hebben van een eigen kwaliteitsdienst. De deelnemers worden jaarlijks op hun financiële positie onderzocht door

worden belast. Het appartementsrecht geeft je recht op het exclusieve gebruik van het door jou gekochte privé-

een extern accountantskantoor, terwijl een extern ingenieursbureau periodiek de kwaliteit van de organisatie toetst

gedeelte. Daarnaast word je volgens een bepaald breukdeel mede-eigenaar van en mede verantwoordelijk voor de

en steekproefsgewijs de kwaliteit van de woningen controleert. Tevens houdt SWK zelf nauwgezet de kwaliteitsont

gemeenschappelijke delen van het gebouw. Bij aankoop van je woning ontvang je een concept van de akte van splitsing,

wikkeling in de gaten aan de hand van een geautomatiseerd klachtensysteem.

plus het bijbehorende splitsingsreglement.

Aan deze verkoopbrochure kunnen voor wat betreft de inhoud van de SWK regeling geen rechten worden ontleend.

vereniging van eigenaren

Alleen de tekst van de officiële SWK Garantie- en Waarborgregeling is bindend.

De eigenaar van een appartement(srecht) wordt automatisch en van rechtswege lid van de ‘Vereniging van Eigenaren’

De koop- en aannemingsovereenkomst

(VvE). Rechten en plichten van deze vereniging staan vermeld in de splitsingsakte, die je krijgt bij aankoop van de
woning. Het doel van een VvE is in de wet omschreven als de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van

De koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst worden bij de makelaar ondertekend. Met het tekenen van de

de eigenaren. Naast een individuele verantwoordelijkheid voor onderhoud van het eigen appartement, bestaat een

overeenkomst verplicht je je tot afname van jouw appartement en verplicht Urban Studios zich tot de levering en bouw

collectieve verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke onderdelen van het gebouw. Denk maar aan de constructie

van het appartement met toebehoren. Na ondertekening van alle contractuele documenten door de betrokken partijen,

van het gebouw, het trappenhuis, de liften etc. Rechten en plichten van de VvE staan o.a. vermeld in de splitsingsakte en

krijg jij zelf een exemplaar en wordt een ander exemplaar opgestuurd naar de notaris, die dan de notariële akte van

het reglement. De VvE die juridisch is ontstaan bij splitsing van het gebouw in appartementsrechten, stelt gedurende

levering opmaakt. Met het opmaken van deze akte van levering wordt de formele eigendomsoverdracht bekrachtigd.

een eerste vergadering een bestuur aan, dat aanspreekpunt is voor externen waar het de gemeenschappelijke belangen
betreft. Urban Studios zal voor het bijeenroepen van deze eerste vergadering het initiatief nemen.
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Eigendomsoverdracht

Onderhoudsperiode

De eigendomsoverdracht van het appartementsrecht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van levering’

Bepaalde tekortkomingen zullen pas tijdens het gebruik van de woning aan het licht treden. Tot zes maanden na de oplevering

die in het algemeen gelijktijdig met de hypotheekakte bij de notaris wordt ondertekend. Zoals eerder beschreven

garandeert Urban Studios herstel van deze gebreken, de zogeheten onderhoudstermijn (uitzonderingen daargelaten).

ontvang je van de notaris een afrekening, waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven.

De feitelijke garantie gaat drie maanden na de oplevering in. De geldende garantietermijnen en al het overige omtrent de

Financiering
Vaak zal voor het bekostigen van een eigen woning het opnemen van een hypotheek noodzakelijk of gewenst zijn.

garantieregeling staan vermeld in de SWK Garantie- en Waarborgregeling 2010 (het SWK boek). Dit boek ontvang je bij
aankoop van een woning.

Nu kunnen bij een zelfde hypotheekbedrag de maandelijkse lasten aanzienlijk verschillen. Die lasten zijn afhankelijk van

Voorbehouden

de hypotheekvorm, je persoonlijke omstandigheden, een eventuele hypotheekgarantie en de fiscale aftrekbaarheid van

De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. Het is echter niet uitgesloten dat de maten op de tekeningen

de financieringskosten. Let er goed op dat in het uiteindelijke hypotheekbedrag alle bijkomende kosten (bouwrente,

en in de technische omschrijving afwijken van de werkelijke maten. De artist’s impressions geven een zo goed mogelijk

afsluitprovisies e.d.) worden meegenomen, zodat je in het eindstadium niet met een tekort wordt geconfronteerd.

indruk hoe de woningen en omgeving er straks uit gaan zien, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Let er ook op dat de geldigheidsduur van de hypotheekofferte voldoende lang is. De makelaar of je hypotheekadviseur
kan je over deze punten nader informeren.

Urban Studios is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid
pas bij de uitvoering blijkt. Voorts behoudt Urban Studios zich het recht voor om naar haar oordeel noodzakelijk,

Urban Studios heeft voor de kopers van een Urban Studio zowel met de Rabobank als met de ING bank speciale

architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Eventuele veranderingen zullen geen afbreuk doen aan de

arrangementen afgesproken. De kopers kunnen via de makelaar geïnformeerd worden over de contactpersonen

waarde, kwaliteit en/of bruikbaarheid van de woningen en geven geen aanleiding voor enige verrekening met de verkrijger.

van de verschillende banken. Jij als koper bent natuurlijk geheel vrij om een andere hypotheekverstrekker te kiezen.

Opleveringsprocedure

Tevens wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen die het gevolg zijn van nieuwe eisen vanuit de
overheid en/of nutsbedrijven.

Wanneer de woning gereed is, krijg je hiervan ten minste twee weken voorafgaande aan de oplevering, schriftelijk
bericht. Tegelijkertijd ontvang je de eindafrekening. Dit is een nota voor de laatste te betalen termijn. Die moet zijn

Situatietekeningen betreffen een locatieaanduiding. Voor de exacte eigendomsgrenzen wordt verwezen naar de

betaald voordat de woning wordt opgeleverd en je de sleutel ontvangt.

splitsingstekening. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatst bij ons bekende gegevens en
valt buiten onze verantwoordelijkheid. De op tekening ingeschreven maten zijn circa-maten.

De oplevering van de woning gebeurt in de woning zelf. Hierdoor kun je zelf, eventueel bijgestaan door een bouwkundige
(van bijvoorbeeld Eigen Huis), de woning controleren. De woning moet minimaal ‘bewoonbaar’ zijn om opgeleverd

Verkoopdocumentatie

te kunnen worden. Eventuele gebreken worden bij oplevering genoteerd en worden in principe binnen de daarvoor

Impressies c.q. indelingssuggesties

gestelde termijn van drie maanden hersteld door de aannemer. Indien sprake is van een langere levertermijn voor

Je treft in deze brochure een aantal artist’s impressions en uitgewerkte indelingssuggesties aan. Ook presenteren wij de

benodigde materialen, dan kan deze termijn langer zijn.

visie van een interieurstylist om een beeld te geven van de architectuur van de woningen. Aan deze artist’s impressions,

De 5%-regeling

evenals de indelingssuggesties, kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze regeling, ook wel het opschortingsrecht genoemd, is van kracht zodra de koop- en aannemingsovereenkomst is

Plattegronden

getekend. De regeling geeft je als koper extra zekerheid dat geconstateerde gebreken bij de oplevering van je woning

In deze brochure zijn de plattegronden van de verschillende studiotypen opgenomen. De bouwnummers binnen de

binnen de daarvoor geldende termijn worden verholpen. Hoe gaat dat in z’n werk? Je dient bij de oplevering van je woning

studiotypen kunnen op de verschillende verdiepingen kleine afwijkingen hebben ten opzichte van de opgenomen

aan alle betalingstermijnen te hebben voldaan. Voor de laatste 5% van de aanneemsom geeft Urban Studios aan de

plattegronden. Voor de definitieve plattegrond van het bouwnummer waar jouw interesse naar uit gaat, verzoeken

notaris een zogenaamde bankgarantie af. Heeft de woning gebreken die je ook hebt gemeld aan Urban Studios en ben je

wij je om de technische verkooptekeningen bij de makelaar op te vragen.

niet tevreden over hoe deze worden afgehandeld, dan kun je binnen drie maanden na oplevering schriftelijk een klacht
indienen bij de notaris. De bankgarantie of een gedeelte daarvan wordt dan aangehouden tot de gebreken zijn hersteld.

Keuken en sanitair
De getekende keuken inclusief apparatuur en het getekende sanitair inclusief accessoires (zoals in deze brochure
eerder aangegeven) behoren tot de standaard inrichting van de Urban Studios. De overige inrichting behoort niet
tot de standaard levering.
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Urban Studios is een ontwikkeling van Urban Studios C.V. en in beheer bij 2Rocks Estate.

Sales information
Meer informatie over de Urban Studios vind je op areyouurban.nl of urbanstudios.nl.
Op de pagina contact staan de gegevens van de makelaar.

Colophon
Concept en realisatie

FPW Rotterdam

Copy

Paolo Bouman

Artist’s impressions 	

Vingtsix 3D Architectural Visualization

Nabewerking artist’s impressions 	

FPW Rotterdam

Fotografie Wiel Arets

Ineke Oostveen

Fotografie projecten Wiel Arets

Joao Morgado
Christian Richters

Fotografie Alessi

Santi Caleca

Fotografie ‘Rotterdam by night’

Niels Stolte

Disclaimer De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Met behulp van de artist’s impressions is getracht een zo reëel mogelijk beeld van het project te geven. Echter, deze brochure kan niet worden
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gezien als een contractstuk en ook hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 2011
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