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OP NAAR JE DROOMAPPARTEMENT  
 

Een woning kopen, inrichten naar je eigen smaak en er een thuis van maken: we kunnen 

ons voorstellen dat je daar naar uitkijkt, maar dat het ook een spannende *jd is. Er zijn veel 

keuzes te maken.  

 

Wij gaan je daarbij helpen! Dat doen we onder meer met de informa*e in deze brochure en 

dat doen we door je persoonlijk te begeleiden. Dus lees hier meer over de te maken stap-

pen, op weg naar je droomappartement.  
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1. WAT KOMT ER KIJKEN BIJ HET KOPERSPROCES   

 

Vanaf het moment dat je je koopcontract hebt ondertekend, breekt een periode aan waarin je 

veel keuzes gaat maken. Van welke keuken, badkamermeubel en tegels je wilt tot en met de  

binnendeuren, overal moet over nagedacht worden. Dat doe je niet alleen. Je wooncoach en de 

gespecialiseerde adviseurs begeleiden je bij het uitzoeken van alles wat je nieuwe thuis nodig 

heeA. Samen bespreken we de (on)mogelijkheden en alle ins en outs van je keuzes.  

 

Kiezen kost *jd, een aantal afspraken en bijeenkomsten is overdag  

Het bijwonen van bijeenkomsten en besprekingen met je wooncoach en adviseurs kost �jd. Houd er 

rekening mee dat je �jdens het hele traject ongeveer 10 dagdelen vrij moet maken. Een aantal kan   

alleen overdag, zoals adviesgesprekken, kijkmiddagen en de voorschouw en oplevering van je wo-

ning.  

 

Alles compleet en overzichtelijk in je online woningdossier   

Je ontvangt de komende �jd heel wat documenten. Deze worden gebundeld in jouw online woning-

dossier (homeDNA). In dit woningdossier leg je keuzes vast, zijn alle belangrijke documenten te         

vinden en heb je de mogelijkheid om te mailen met je wooncoach. De inloggegevens ontvang je via 

de wooncoach. 

 

In het woningdossier vind je onder meer:  

• De verkooptekeningen  

    Dit is de tekening die de indeling van je hele woning laat zien.  

• De 0-tekeningen 

    Deze tekeningen van de keuken, badkamer en het toilet geven aan wat de afme�ngen zijn en   

    waar (aansluit)punten zich bevinden.   

• De technische omschrijving 

    Hierin vind je onder andere belangrijke informa�e terug over installa�es en materialen die in   

   je woning zijn verwerkt.   

• Lijsten met koperskeuzes 

    Deze heb je nodig om �jdig jouw wensen door te geven aan de wooncoach zodat die het                   

    realisa�eteam kan informeren.   
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2. GETEKEND EN DAN...   

 

Tijdens het hele keuzetraject en het bouwproces heb je een wooncoach die het vaste   

aanspreekpunt is voor al jouw vragen. Nadat je het koopcontract hebt getekend, ontvang  je de 

eerste nieuwsbrief. Daarin stelt de wooncoach zich aan je voor.   

 

Wat de wooncoach voor je gaat betekenen 

Zowel de ontwikkelaar Synchroon als de aannemer JP van Eesteren is onderdeel van de TBI Holding. 

Een ander TBI zusje, ERA Contour, verzorgt bij Octagon de kopersbegeleiding. De wooncoach van 

ERA Contour staat graag voor je klaar! 

 

Jouw wooncoach weet precies welke keuzes wanneer gemaakt 

moeten worden. De wooncoach is ervaren en hee8 daardoor   

slimme ideeën voor bijvoorbeeld de indeling van je woning of    

aanpassingen die voor jou handig zijn.  

 

Wat pre;g is, is dat je wooncoach ook iedereen kent die iets in 

jouw woning bouwt of installeert. Dat betekent dat je wooncoach 

de schakel is tussen jou en bijvoorbeeld het realisa�eteam.  

Kortom: de wooncoach ga je de komende �jd vaak spreken en ontmoeten.  

 

Welkom in de WAREHOUSE 

Midden in de industriële omgeving van de  Ro>erdamse Schiehaven vind je de WAREHOUSE, een 

pakhuis vol inspira�e voor je nieuwe woning. In de WAREHOUSE  vind je keukens, sanitair, vloer- en 

wandtegels en binnendeuren. 

 

Smaakvol ingerichte keukens en badkamers stralen een stoere, warme, landelijke of juist strakke 

sfeer uit. Je ontdekt een mix van strak modern met vintage en in no �me borrelen hier ideeën bij je 

op. Over alle producten die je er vindt, kunnen onze adviseurs je uitgebreid informeren.  

 

De wooncoach en adviseurs spreken graag hier met je af om je te helpen bij je keuzes. Handig is het 

ook dat je dus niet naar verschillende showrooms hoe8. Zowel voor de keuken als het sanitair en 

tegelwerk reserveren we een dagdeel in de WAREHOUSE. Als je wilt kan dit op één dag worden ge-

pland. Wel zo efficiënt.   
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3. TIJDIG KIEZEN UIT OPTIES   

 

Voordat de bouw van start gaat, kan jij nog bepaalde keuzes maken voor je nieuwe woning. Dit 

gebeurt in een aantal stappen. We noemen dit de slui*ngsdata.  

 

Wanneer moet je je keuzes maken 

Je zult merken dat je sommige dingen al vroeg moet beslissen. Dit komt omdat na het maken van de 

keuzes een traject wordt ingegaan waarbij de keuzes worden verwerkt door verschillende par�jen 

en daarna het bestelproces in gang wordt gezet. Om ervoor te zorgen dat jouw wensen worden 

meegenomen in het produc�eproces, hebben we je keuzes ruim op �jd nodig. De wooncoach gee8 

de data, waarop je uiterlijk je keuzes moet hebben gemaakt aan je door.  

De mogelijkheden voor jouw woning vind je terug op de keuzelijst  

In de keuzelijst, die je in het online woningdossier vindt, zie je waaruit je kan kiezen. Je hebt dus �jd 

om daar alvast over na te denken. Bijvoorbeeld over het aanbrengen en verplaatsen van elektra of   

het wijzigen van de afwerking van de badkamer. Daarnaast zijn er ook esthe�sche keuzes zoals ande-

re binnendeuren.  

 

Ook de prijzen staan vermeld op deze lijst. Daarnaast vind je achterin deze brochure een beknopt 

overzicht van kosten waar je mogelijk mee te maken krijgt als je de woning gaat afwerken. Vind je 

het las�g om te besluiten of heb je hulp nodig bij het doorrekenen? Je wooncoach helpt je er graag 

mee. 
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4. INDELING EN ELEKTRA   

 

De eerste slui*ngsdatum gaat over alle zogenaamde ruwbouw op*es. Hieronder vallen veel keu-

zes, uiteenlopend van de keuken tot aan de stopcontacten.  

 

Heb jij een andere indeling voor ogen? 

Bespreek de mogelijkheden met je wooncoach. Houd er rekening mee dat er onderdelen van de wo-

ning zijn die vaststaan. Bijna al�jd komt dat omdat je woning onderdeel is van een seriema�g bouw-

project. Wijzigingen hieraan zijn dus helaas niet mogelijk. We geven een aantal voorbeelden:  

• Je aanpassingen mogen de draagconstruc�e van de woning niet beïnvloeden.  

• En niet leiden tot veranderingen aan de buitenzijde van de woning, zoals gevel- of  

    kozijnwijzigingen.  

• De wijzigingen moeten passen binnen de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en dergelijke   

    die voor de opzet en bouw van het project zijn afgegeven of vereist.  

• Je aanpassingen moeten kloppen met de voorschri8en van het Bouwbesluit, de overheid en de                       

nutspar�jen.  

• Als je aanpassingen in eigen beheer wilt laten uitvoeren door derden, dan kan dat ná oplevering                

van de woning.  

• De posi�es van de badkamers, schachten, toile>en, meterkasten en technische ruimtes liggen vast.  

De indeling van de badkamer kan wel aangepast worden. 

• De posi�e van de ven�la�even�elen wordt bepaald door de installateur; de beoogde plekken 

staan op je tekening. Deze kunnen niet worden gewijzigd. 

• Wij bieden geen inbouwspots in de betonnen vloeren aan. Deze kun je zelf na oplevering aanbren-

gen in een verlaagd plafond. 

• Je kan de standaard afwerking niet laten vervallen, tenzij dit staat aangegeven in de keuzelijst.   

 

De keuze van elektra valt ook onder de ruwbouw slui*ngsdatum 

In je woning installeren wij verschillende elektrische voorzieningen. Deze zijn terug te vinden op de 

verkooptekening. Zo worden in elke ruimte stopcontacten (wandcontactdozen) en plafondlichtpun-

ten met schakelaars aangebracht. De elektravoorzieningen in de keuken en badkamer zijn terug te 

vinden op de 0-tekeningen. Deze vind je in het woningdossier.  

 

Het is mogelijk om de elektravoorzieningen uit te breiden of te verplaatsen. Denk daarom  goed na 

hoe je je woning wilt inrichten. Het is  wel zo fijn als er een stopcontact in de buurt is van de plek 

waar je een lamp wilt plaatsen. De elektrische installa�es in je woning zi>en in het ontwerp. Je kunt 

ze niet laten vervallen. 
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5. JE NIEUWE KEUKEN   

 

Je hebt veel te kiezen voor de ruwbouw slui*ngsdatum, want ook je keuken hoort daarbij! Je wo-

ning wordt opgeleverd zonder keuken, maar met een complete keukeninstalla*e. De benodigde 

aanslui*ngen maken we op de posi*e zoals ze op de 0-tekening van Bruynzeel staan. Het is niet 

mogelijk om de hele keuken te verplaatsen naar een andere plek, bijvoorbeeld naar een andere 

zijde van de woning. 

 

Keuken via de WAREHOUSE 

Wil je dat alles rondom de levering van de keuken wordt geregeld? Dat kan. Kies dan voor de keuken 

in de WAREHOUSE bij Bruynzeel keukens.  Na je afspraak met de wooncoach kun je een afspraak 

met Bruynzeel in de WAREHOUSE  inplannen.  

 

Tijdens deze afspraak nemen ze het ontwerp  met je door en kun je de keuken wijzigen naar eigen 

wens. Verplaatsen de aansluitpunten? Dan gee8 Bruynzeel dit aan ons door, zodat wij een offerte 

kunnen maken voor het aanbrengen van de aansluitpunten op de juiste posi�e. Ook het inmeten en 

bestellen regelen we voor je. 

 

Keuken na oplevering door een andere keukenleverancier 

Wil je geen keuken van Bruynzeel, maar wil je wel dat     

de keuken direct na oplevering door derden kan worden 

geplaatst? Bespreek dit met de wooncoach. Die gee8 je 

een aantal richtlijnen mee waaraan de keukeninstalla�e- 

tekening moet voldoen. Om de aansluitpunten op de juis-

te plek aan te kunnen brengen, moet je voor de slui�ngs-

datum een aantal tekeningen aanleveren die aan die eisen 

voldoen. Op basis daarvan ontvang je een gespecificeerde 

offerte voor de aansluitpunten die verplaatst of extra aan-

gebracht moeten worden.  

 

Wij zorgen voor het verstrekken van de gegevens aan alle betrokken par�jen en coördineren en   

controleren dat alle punten volgens jouw tekeningen worden uitgevoerd. Maar let op: je bent zelf 

verantwoordelijk voor de communica�e met jouw keukenleverancier over de keukeninstalla�epun-

ten.  
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6. WELK SANITAIR EN TEGELS PASSEN BIJ JOU?   

 

Voor de slui*ngsdatum heb je nu een indeling, het elektra en je keuken bepaald. TensloGe moet je 

je nog over het sanitair en tegelwerk buigen in deze keuzeronde. 

 

Volop keuze in de WAREHOUSE 

De badkamer en het toilet worden voorzien van sanitair en tegelwerk. De specifica�es hiervan   

vind je terug in de technische omschrijving. Uiteraard kun je hier nog wijzigingen in aanbrengen. Het 

laten vervallen van het sanitair en tegelwerk in het toilet of de badkamer is niet mogelijk. 

 

 

Wil je graag iets anders? In de WAREHOUSE zijn verschillende badkamers ingericht ter inspira�e.  

Onze adviseurs helpen je �jdens een persoonlijk gesprek om jouw badkamer en toilet samen te stel-

len. Het sanitair kies je al�jd in combina�e met tegels van de WAREHOUSE. 
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Mogelijkheden in de badkamer 

In de badkamer hebben we te maken met veel leidingwerk in de vloer. Hier kruisen namelijk vaak de 

riolering van het toilet, de afvoer van de douche en wastafel met de ven�la�ekanalen in de onderlig-

gende ruimte. Om deze reden zijn niet alle indelingen mogelijk.  

 

Naast de basisindeling die is weergegeven op de verkooptekening en de 0-tekening van de badkamer 

zijn er op�onele indelingen mogelijk. 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. 

 

Na het sanitair kies je het tegelwerk   

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

gedragen aan de tegeladviseur. De standaard tegels worden samen met jou bekeken. Wil je andere 

tegels? Geen probleem, onze tegeladviseur helpt je erbij. In de WAREHOUSE kun je zo’n 500 verschil-  

lende tegels van het merk Villeroy & Boch en Marazzi bekijken. Zo krijg je een goede indruk van de 

kleur, structuur en kwaliteit van de tegel.  
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7. EEN RUIME KEUZE AAN BINNENDEUREN   

 

De meeste keuzes heb je nu gemaakt. Maar er is nog een tweede slui*ngsdatum, de aHouw slui-

*ngsdatum. Deze draait om de binnendeuren en het garnituur (deurkrukken). 

 

Volop keuze in de WAREHOUSE 

De binnendeuren worden standaard voorzien van een kozijn zonder    

bovenlicht, een vlakke stompe binnendeur en O-line deurkrukken. De   

specifica�es hiervan vind je terug in de technische omschrijving.  

 

Via de leverancier van de binnendeuren kun je de deuren naar eigen 

wens aanpassen. Er is veel mogelijk. In de WAREHOUSE zijn een aantal 

deuren te bekijken. Zo kun je zien welke deur bij je past. Alle mogelijk- 

heden vind je op de website van de deurenleverancier. Een link naar   

deze site wordt in het woningdossier geplaatst. De website gee8 een 

goed beeld van de mogelijkheden. De gekozen binnendeuren en het   

garnituur worden voor de oplevering van je woning gemonteerd. 
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8. JE KEUZES EN HET FINANCIËLE PLAATJE   

 

Wij helpen je graag op weg met het financiële plaatje. Maar ook zelf kun je een lijstje maken om 

overzicht te houden en te bepalen waar je je geld aan wilt besteden. Bijvoorbeeld een wat groter 

budget voor de keuken of toch liever andere binnendeuren. Hieronder vind je een voorbeeld van 

hoe dat eruit kan zien. 

 

Volop keuze in de WAREHOUSE 

Bekijk de op�es en prijslijst goed en maak zelf vast een aanzet voor je financiële plaatje. Vragen hier-

over voor aankoop van de woning kunnen worden gesteld bij de makelaar, maar je kunt na aankoop  

ook bellen met je wooncoach of de WAREHOUSE. Alle (contact)gegevens van de WAREHOUSE vind 

je op de website: www.thewarehouse.nl. 
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9. ALLE KEUZES ZIJN GEMAAKT,  
    HOE GAAT HET VERDER   

 

Alle slui*ngsdata zijn geweest en de keuzes zijn gemaakt. Wat zijn belangrijke zaken daarna?  

 

Je keuzes afronden met de opdrachtbeves*ging 

Jouw keuzes worden na de slui�ngsdatum verwerkt in het woningdossier en op jouw woningpla>e-

grond. Je ontvangt vervolgens een overzicht waarop alle keuzes zijn weergegeven. Dat is je op-

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

 

En wat gebeurt er daarna? 

Als alle keuzes zijn gemaakt, begint de voorbereiding, onder meer met het plaatsen van  bestellingen 

bij de verschillende leveranciers. 

 

Zodra aan alle voorwaarden uit de koop- en  aannemingsovereen-

komst is voldaan, kan de bouw van start. Op dat moment kan er ge-

passeerd worden bij de notaris en wordt  de woning op jouw naam 

gezet. Vanaf dan ga je ook de eerste factuur van de aanneemsom   

betalen, de zogenaamde eerste termijn. Na de slui�ngsdatum van de 

ruwbouw ontvang je een factuur voor het meerwerk, namelijk 25% 

van de totale kosten van de gemaakte keuzes. De overige 75% wordt 

voor de oplevering gefactureerd. 

 

Tijdens de bouw houden we je via nieuwsberichten op de hoogte van 

alle ontwikkelingen en nodigen we je een aantal keer uit om een kijkje 

te komen nemen op de bouwplaats. Wanneer het zover is, ontvang je 

hiervoor een uitnodiging van je wooncoach. 

 

Heb je voor nu verdere vragen? Stel ze aan je wooncoach!   

 

Zelf wijzigingen aanbrengen: na oplevering 

De gekozen op�es worden uitgevoerd �jdens  de bouw en dus vóór de oplevering (sleutel-

overdracht) van de woning. Ná de oplevering  kun je zelf wijzigingen aanbrengen. 

 

Let er wel op dat als je zelf wijzigingen aanbrengt, dit gevolgen hee8 voor de garan�e afspraken.  

Binnen de garan�e vallen alleen werkzaamheden die vóór de oplevering uitgevoerd zijn.  

 

 




