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Aan Egelantiersstraat 141 - 143 ligt een historisch pand met grandeur: het Koning
Willemshuis. Het gebouw werd op initiatief van een dominee eind 19de eeuw
gebouwd als ontmoetingsplek voor het volk, en dankt zijn naam aan de vorsten
van Oranje.
Na diverse bestemmingen, worden hier nu vijf luxe appartementen turn-key opgeleverd. De vier lofts en één penthouse variëren in grootte van 153 - 192 m².
De ruimtes zijn hoog, licht en van internationale allure. De tuinen of balkons bieden
rust, maar tegelijkertijd is in de Jordaan volop reuring.
Onder supervisie van monumentenarchitect Hans Vlaardingerbroek is het gebouw getransformeerd en gerestaureerd van kantoorpand naar woongebouw
met monumentaal karakter. Hij zorgt voor een transformatie mét behoud van de
authentieke onderdelen. De monumentale trappen en imposante boogramen
zijn gerenoveerd en zorgen voor sfeer. Achter de historische gevel, schuilt eigentijds wooncomfort met moderne materialen, zoals stalen puien met glas.
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Rijksmonument

IN EEN HISTORISCHE VOLKSBUURT
In de 19e eeuw groeide de bevolking van de Jordaan sterk. Door de Industriële Revolutie
was er veel meer werk dan op het platteland. Maar die toestroom bleek een keerzijde
te hebben: door de enorme hoeveelheid mensen die zich er vestigden en door de
gezinsuitbreiding groeide de bevolking zo hard, dat de leefomstandigheden snel
verslechterden. De Jordaan raakte overbevolkt en er heerste armoede en ziekte.
Ook overmatig drankgebruik was er een probleem.
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01 1864, handenarbeidlessen Koning Willemshuis
02 1918, ingang Egelantiersstraat vanaf de Lijnbaansgracht
03 1951, muzikant op de Prinsengracht, op de achtergrond de Westertoren
04 1952, restauratie Westertoren
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Volks sociëteit
In 1860 bracht dominee Carel Steven Adama van Scheltema daar verandering in.
Hij was fel voorstander van geheelonthouding, en werkte een plan uit om het
alcoholgebruik terug te brengen en een harmonieus gezinsleven te bevorderen.
Onderdeel van zijn plan was de bouw van een wijkgebouw voor het volk. Volwassenen konden hier leren lezen en schrijven, kinderen werden beziggehouden met
tekenen en handwerken. De bevolking werd hierdoor niet verleid om hun laatste
geld aan drank uit te geven. De thee, koffie en soep die werden uitgedeeld in de
‘krentenbrodenkerk’ waren gratis.
Aan de verpaupering van de wijk kwam eind jaren zestig definitief een einde. De
wijk werd ontdekt door artiesten, studenten en jonge ondernemers. Mede door
deze nieuwe bewoners veranderde de Jordaan in een wijk met een divers aanbod
aan winkels, terrasjes, toprestaurants, (eet-)cafés en markten – alles om de hoek
van het Koning Willemshuis.
04

Historische gevel
Op de gevel staan twee jaartallen. Het jaartal 1813 verwijst naar het jaar waarin
Nederland onafhankelijk werd en Willem I als vorst werd ingehuldigd. De eerste steen
werd echter gelegd in 1863, de nationale feestdag ter ere van de bevrijding van de
Fransen. Het werd het Koning Willemshuis genoemd, naar de drie vorsten van Oranje
die het land in vrijheid hadden geregeerd. Het Koning Willemshuis is in de 19de
eeuw ontworpen door architect Johannes van Maurik, die ook het hoofdgebouw van
Artis ontwierp. Het gebouw heeft op de begane grond imposante zes ruitsvensters
en op de eerste verdieping zeven getoogde vensters in rondboognissen.
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Terwijl de Jordaan bruist van het leven, is de Egelantiersstraat een rustige plek.
Vanaf het Koning Willemshuis is het slechts twee minuten lopen naar de Tweede
Egelantiersdwarsstraat. Een straat met delicatesse winkels, koffie tentjes, cafe’s en
restaurants. Loop je de straat uit richting de Westerstraat, dan kun je daar terecht
voor de dagelijkse boodschappen, boetieks en restaurants.
Iedere zaterdag is het plein voor de Noorderkerk het decor van de Boerenmarkt,
de eerste biologische markt van Nederland. Hier vindt op maandag de rommelmarkt met aanbieders van brocante en vintage design plaats. Om de hoek op de
Westerstraat, is ‘s maandags een lapjesmarkt en ‘s zaterdags is op de Lindengracht
nog een markt te vinden.
The Movies, de oudste Bioscoop van Amsterdam bevindt zich op de Haarlemmerdijk - een winkelstraat met een gevarieerd aanbod winkels. Het Marnix is ook op
loopafstand: een zwembad, fitness en wellness onder één dak. Al met al heeft
De Jordaan op deze plek haar identiteit weten te behouden. Er is voldoende
openbaar vervoer, en parkeren wordt in de toekomst ook makkelijker. Aan de
nabijgelegen Singelgracht wordt een garage gebouwd.
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Een project van in60seconds door Lienke Raben - www.greatplaces.amsterdam
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141 A
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143 A

141 B

143 B

141 C

Het Koning Willemshuis geeft met haar grote, monumentale deuren aan weerszijden van het pand toegang tot royale entrees en trappenhuizen. De linker
voordeur is voor de bewoners van de Lofts 1 en 3 en het Penthouse, de rechter
voordeur is voor de bewoners van de Lofts 2 en 4.
De tuinkant is een oase van rust. Grote, hoge boogramen zorgen voor veel
licht. Hout, glas en staal staan garant voor een stoere uitstraling en de grote
ruimtes met hoge plafonds maken het loftgevoel compleet. De Lofts en het
Penthouse worden turn-key opgeleverd. Authentieke deuren en aftimmeringen
blijven gehandhaafd, maar de volledige renovatie is van internationale allure.
Alle woningen hebben een buitenruimte. Loft 1 en 2 zijn voorzien van een
stadstuin, Loft 3 en het Penthouse hebben een balkon, Loft 4 heeft zowel een
dakterras als een balkon. Alle buitenruimtes liggen op het zuiden.
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LOFT Nº1 EGELANTIERSSTRAAT 141 A
Loft 1 ligt op de begane grond aan de linkerkant van het Koning Willemshuis.
Kenmerkend voor dit appartement zijn de ruim 5 meter hoge vide met de grote
lichte raampartijen en speelse tuinkamer.
INDELING
De historische entree en het karakteristiek trappenhuis geven toegang tot Loft 1.
De woning heeft een oppervlakte van 184 m² en is verdeeld over de begane
grond en entresol.
BEGANE GROND
Er is een ruime entreehal met toilet en garderobe. Via dubbele openslaande
deuren betreedt men het woongedeelte. Aan de tuinzijde is een open keuken
met luxe inbouwapparatuur, kookeiland en openslaande deuren naar de stadstuin. De tuinkamer heeft een courante maatvoering en is ideaal als speel- of
studeerkamer maar ook als atelier, logeerruimte, praktijk of bibliotheek.

6,28 m

2,81 m

Stadstuin

Tuinkamer
H = 2,51 m
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Keuken
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3,48 m
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Living
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w.m.
E.
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H = 4,95 / 5,36 m

2,90 m

1,88 m
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11,82 m

BEGANE GROND
14

3,69 m

Bijkeuken

9,96 m

Lift
3,22 m

Trapkast

De woonkamer aan de voorzijde heeft prachtige hoge ramen en is
bijzonder licht en ruim. Een houtkachel zorgt voor sfeer. Vanuit de
woonkamer bereikt men via een stalen trap de vide en entresol.
ENTRESOL
Op deze verdieping zijn drie slaapkamers en twee badkamers.
De master bedroom heeft een ensuite badkamer voorzien van een
ligbad, inloopdouche, toilet en dubbele wastafel. Vanaf de overloop
zijn de twee slaapkamers bereikbaar en de tweede badkamer met
douche, wc en wastafel.
KENMERKEN
• 184 m² woonoppervlak
• Stadstuin van 16 m² op het zuiden
• Begane grond: grote open keuken van Piet Boon, living
• Entresol: twee badkamers, master bedroom en twee slaapkamers
• Vide en overloop met ruime hoogte

PLAT DAK

2,82 m

Kamer
H = 2,42 m
Badkamer

Master

Vide

Kamer
H = 2,20 m

2,91 m

Badk.

9,96 m

Lift
2,66 m

Trappenhuis
141
GVKR

Corridor
H = 2,08 / 2,43 m

4,09 m

2,37 m

3,33 m

Kamer
H = 2,20 m

3,22 m

3,69 m

3,01 m

2,68 m

2,91 m

8,66 m
11,82 m

ENTRESOL
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VAN RUIM 5 METER HOOG
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LOFT Nº2 EGELANTIERSSTRAAT 143 A
Doordacht en smaakvol ontworpen Loft op de begane grond, met stadstuin
en drie slaapkamers. Tevens 5 meter hoge plafonds gecombineerd met grote
raampartijen.
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BEGANE GROND
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KELDER

INDELING
De Loft van ruim 153 m² woonoppervlakte is verdeeld over de begane grond
en entresol.

ENTRESOL
Smaakvolle stalen trap geeft toegang tot de entresol met een ruime slaapkamer
aan de voorzijde. Aan de achterzijde is een tweede master bedroom met een
eigen badkamer voorzien van een ligbad, douche en dubbele wastafel. Op de
gang is een tweede badkamer met toilet, inloopdouche en wastafel.

BEGANE GROND
De gemeenschappelijke en karaktervolle entree geeft toegang tot de woning
op de begane grond. Er is een ruime entreehal met toilet, garderobe en trap
naar de kelder. Via dubbele openslaande deuren betreedt men het woongedeelte. Aan de tuinzijde is de luxe open keuken met kookeiland en openslaande deuren naar de stadstuin. De woonkamer aan de voorzijde heeft een
plafondhoogte van ruim 5 meter, welke zorgt voor een ruimtelijk gevoel. De
master bedroom op de begane grond heeft een smaakvolle badkamer voorzien
van een ligbad, douche en dubbele wastafel. Er is een ruime kelder: ideaal voor
opslag en bergruimte.

KENMERKEN
• 153 m² woonoppervlak
•	Begane grond: ruime living, open Piet Boon keuken, slaapkamer met
badkamer
• Entresol: master bedroom met badkamer, kamer met badkamer
• Stadstuin van 15 m²
• Vide hoogte 5,3 m
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VERBINDEN DE KEUKEN
MET DE TUIN
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LOFT Nº3 EGELANTIERSSTRAAT 141 B
Loft 3 bevindt zich op de eerste verdieping aan de linkerzijde van het Koning
Willemshuis.
INDELING
De historische en karakteristieke entree met lift geeft direct toegang tot de
woning van 163 m², verdeeld over de eerste verdieping en een entresol.
EERSTE VERDIEPING
De lift komt direct in het appartement uit. Vanuit het trappenhuis betreedt
men de woning met garderobe en toilet. Dubbele deuren geven toegang tot
het woongedeelte met aan de achterzijde een open keuken voorzien van luxe
inbouwapparatuur en een gezellig kookeiland.
Aan de achterzijde bevinden zich imposante raampartijen met openslaande
deuren naar de stadse balkons op het zuiden. Er is een plafondhoogte van
meer dan 5 meter.

11,78 m
8,65 m
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1,47 m
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EERSTE VERDIEPING
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5,36 m

Houtkachel

9,94 m

Gard.

2,63 m

< 2,02 m >

0,74

1,27 m

De living aan de voorzijde scheidt zich van de keuken door een sfeervolle
houtkachel en een knus zitgedeelte. Aan de voorzijde is een ruime slaapkamer,
study en badkamer voorzien van een douche, wastafel en toilet.
ENTRESOL
Smaakvol ontworpen trap geeft toegang tot de entresol met drie ruime slaapkamers en twee badkamers. De master bedroom heeft een eigen badkamer met
bad, dubbele douche, dubbele wastafel en toilet. De tweede badkamer heeft
een douche, wastafel en toilet. Er is een aparte wasruimte met aansluitingen
voor de wasmachine en droger.
KENMERKEN
• 163 m² woonoppervlak
•	Eerste verdieping: grote living met open Piet Boon keuken, study, slaapkamer met badkamer
•	Entresol: master bedroom met grote badkamer, twee slaapkamers en extra
badkamer
• Twee balkons
• Lift (direct entree in de woning)
• Plafondhoogte 5,2 m
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DIRECT UIT IN

de living
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LOFT Nº4 EGELANTIERSSTRAAT 143 B
Loft 4 bevindt zich op de eerste verdieping aan de rechterzijde van het Koning
Willemshuis en heeft een woonoppervlakte van 181 m². Dit appartement heeft
een uitzonderlijke maatvoering en bijzondere stijlkenmerken, imposant trappenhuis en dakterras van 8 m².
INDELING
Het appartement heeft een eigen entree vanaf de begane grond en is verdeeld
over de eerste verdieping en entresol.
EERSTE VERDIEPING
Er is een ruime hal met toilet, garderobe en dubbele deuren naar het woongedeelte. Aan de achterzijde bevindt zich een luxe open keuken met een kookeiland
en openslaande deuren naar het stadse balkon. Vanuit de keuken kijkt men naar
de vide met een plafondhoogte van meer dan 5 meter. Aan de voorzijde is een
knusse woonkamer met houtkachel. Vanuit de gang is er toegang tot een aparte
studeer/logeerkamer met een eigen badkamer.
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BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING

3,44 m

Badk.

10,08 m

Hal

2,64 m

nis v.v.

9,94 m

Entree
143 B

1,18 m

k.k.

ENTRESOL
De ruime overloop geeft toegang tot de drie slaapkamers en twee badkamers.
De master bedroom heeft een eigen badkamer voorzien van een inloopdouche,
ligbad, wastafel en toilet. De tweede badkamer heeft een douche en toilet. Op
de gang is een aparte European laundry met aansluitingen voor de wasmachine
en droger.

3,27 m

KENMERKEN
• 181 m² woonoppervlak
•	Eerste verdieping: grote living met open Piet Boon keuken, studeerkamer,
badkamer
•	Entresol: master bedroom met badkamer, twee slaapkamers en badkamer to
share
• Balkon grenzend aan keuken, 8 m² dakterras op eerste verdieping.
• Vide hoogte 5,1 m

DAK
Dakraam

PLAT DAK

2,62 m

3,28 m

2,44 m
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2,86 m

1,44 m

Raam
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Badk.
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ENTRESOL

TUSSENVERDIEPING
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PENTHOUSE EGELANTIERSSTRAAT 141 C
Zeer bijzonder en smaakvol penthouse van 192 m² in de sfeervolle kapverdieping.
Het appartement ademt karakter, speelsheid en historie. De woning heeft een
optimaal ontwerp met een lift die direct uitkomt op de woonverdieping, centrale
houthaard en eigen gastenverblijf.
INDELING
De gemeenschappelijke entree bevindt zich aan de linkerzijde van het Koning
Willemshuis en de lift geeft direct toegang tot de woning.
KAPVERDIEPING
De kapverdieping omvat de hele bovenste en extra lichte woonlaag. De fraaie
gebogen kapconstructie geeft het geheel een eigen karakter. Deze open, bijna
4 meter hoge Penthouse is een open ruimte. De luxe badkamer, toilet en bergruimte zijn in aparte vertrekken. De ruimte is functioneel ingedeeld met een luxe
Piet Boon keuken, een intiem zitgedeelte bij de openhaard, waar aangrenzend
in de zonnige serre het eetgedeelte is gesitueerd.

19,10 m (1,50+ vloer)
20,69 m (vloermaat)
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1,72 m

2,11 m
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TWEEDE VERDIEPING
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6,37 m

0,52

2,98 m

De centrale en aan twee zijden toegankelijke badkamer creëert als het ware
organisch twee slaapvertrekken. Door het plaatsen van kasten kunnen ook eenvoudig twee zelfstandige slaapkamers worden gemaakt. Grote atelier ramen en
daklichten maken de woning tot een oase van licht!
TUSSENVERDIEPING
Deze verdieping omvat een gastenverblijf met een eigen slaapkamer, badkamer
met douche, toilet en wastafel.

1,46 m

KENMERKEN
• 192 m² woonoppervlak
• Sfeervolle dakkapel en fraai ontworpen lichtstraten
• Ruime living met open Piet Boon keuken
• Gastenverblijf met eigen badkamer
• Balkon op het zuiden
• Lift
• Houthaard
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TUSSENVERDIEPING
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EEN MONUMENTALE

			kapconstructie

MET VEEL DAGLICHT
			EN UNIEK DESIGN!
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De makelaar: KEES KEMP, BROERSMA MAKELAARDIJ
“Broersma is al sinds 1928 actief in Amsterdam, met name in het hogere segment.
Het Koning Willemshuis is zo’n object dat je maar eens in de zoveel jaar tegenkomt - zeker hier in de Jordaan. Heeft u al een klik met de Jordaan, dan is het
Koning Willemshuis een unieke kans om uw woondroom te laten uitkomen.
In dit Rijksmonument gaan de sfeer, de grootse ruimtes, hoge boogramen en
plafonds hand in hand. Voor restauratiearchitect Hans Vlaardingerbroek een
ideaal gebouw om te transformeren tot eigentijdse, grootstedelijke Lofts en
Penthouse.

De architect: HANS VLAARDINGERBROEK
“Een Rijksmonument onder handen nemen is voor een restauratiearchitect een
lot uit de loterij. Het Koning Willemshuis is van hoog monumentaal niveau, met
een prachtige tijdloze gevel, waarachter mooie hoge ruimtes schuilgaan. Dat
Aurelio heeft gekozen voor slechts vier Lofts en een Penthouse is een zegen
voor de toekomstige bewoners. Daardoor heb ik de vrijheid om de ruimtes
optimaal tot hun recht te laten komen. Het is mooi meegenomen dat de
neoclassicistische bouwstijl al garant staat voor een romantische, sfeervolle
uitstraling met behoud van die authentieke sfeer. Ik kan echt blij worden van het
Belgisch natuursteen en het grenenhout dat destijds is toegepast. De kwaliteit
én het vakwerk van toen, kom je vandaag de dag bijna niet meer tegen.
De voor- en achtergevels hebben we in ere hersteld. Binnen hebben we het
grootse gebaar versterkt door moderne glaspuien in te passen. Elk onderdeel
van deze transformatie is gericht op het scheppen van nog meer licht en ruimtelijkheid. Het resultaat is de allure van toen, ingebed in strakke ruimtes. Het lijkt
een tegenstelling, maar het monumentale karakter maakt het juist mogelijk om
hier modern te kunnen wonen.”

Zoekt u meer ruimte voor uw kinderen? Of zijn de kinderen juist net het huis uit
en wilt u genieten van al het goede dat Amsterdam en de Jordaan te bieden
hebben? In beide gevallen leid ik u graag rond. Elke Loft heeft haar eigen
afmetingen, karakter en uitstraling. Dat geldt zeker ook voor het Penthouse, dat
een prachtige authentieke dakconstructie heeft. De ruimtes worden turn-key
opgeleverd.
Wilt u onderscheidend en grootstedelijk wonen? Dan loop ik graag met u door
het prachtige pand en vertel ik u alles over dit bijzondere project. Wenst u uitleg over uw favoriete Loft of het Penthouse? Bel me en ik help u graag verder.”

Aurelio, ONTWIKKELAAR MET HART VOOR DE STAD
Zelf geworteld in de Jordaan verwerft Aurelio vastgoed in Amsterdam en ontwikkelt deze tot comfortabele woningen en bedrijfsruimten met behoud van het
unieke eigen karakter. We zijn verbonden door onze gedeelde passie voor de
stad, die sinds enkele jaren een omvangrijke transformatie doormaakt. Gedreven
door de stroom van nieuwe bewoners die naar de stad trekken, staat Amsterdam
voor een forse uitdaging om te zorgen voor de nodige uitbreiding en herinrichting.
Wij willen mede vormgeven aan het succes van deze transformatie. Mooie
gebouwen (her-)ontwikkelen, deze een passende woon- en/of werkfunctie geven
en daarbij toekomstige gebruikers gelukkig maken: dát drijft ons.
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Het project Egelantiersstraat 141-143 bestaat uit 4 Lofts en 1 Penthouse. Bij de
makelaar ontvangt u, tijdens het informatiegesprek, tekeningen van het appartement waarin u interesse hebt, samen met meer uitgebreide toelichting. Die zijn
samengebracht in een kopersmap. In deze brochure geven wij u alvast een korte
samenvatting van deze technische specificaties.
PANDINDELING
Het gebouw heeft van origine 2 toegangsdeuren die beide zullen
worden gebruikt door de kopers. De linker toegangsdeur met huisnummer 141 zal worden gebruikt door Loft 1&3 en het Penthouse. De rechter
toegangsdeur met huisnummer 143 zal worden gebruikt door Loft 2&4.
STADSTUIN / BALKONS / TERRASSEN
De appartementen op de begane grond beschikken over een stadstuin. Loft 3, 4 en het penthouse hebben een balkon. Loft 4 heeft ook
nog een terras. Tussen de appartementen onderling is, waar nodig, een schutting
aangebracht.
FUNDERING
De oorspronkelijke fundering bestaat uit een gemetselde fundering
op houten palen. De constructeur heeft de fundering beoordeeld en
vastgesteld dat deze voldoet aan alle vastgestelde wettelijke eisen aan bestaande
bouw. Daarnaast is er een funderingsonderzoek uitgevoerd. De funderingsrapporten vindt u in de verkoopmap.
VLOEREN
De woningscheidende vloeren van de appartementen zijn afgewerkt
met een geluidsisolerende anhydrietvloer. De vloeren van de tussenverdieping in de appartementen zijn uitgevoerd met een Fermacell vloer. De
anhydriet vloer ligt zwevend op een geluidsisolerende mat en is rondom langs
de muren, afgezet met een geluidsisolerende band voor een optimaal geluids-
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isolerende werking. De woningscheidende anhydrietvloer is voorzien van vloerverwarming. Omdat de leidingen van de vloerverwarming vlak onder de oppervlakte
lopen, mag geen enkele vloerbedekking worden vastgespijkerd aan de vloer.
Lijmen geeft voor alle typen vloerbedekking het beste resultaat.
GEVELS / WANDEN
De buitengevels zijn uitgevoerd in gemetselde vollewandconstructie.
De buitenzijde van de gevels is uitgevoerd in fijn metselwerk van
handvormsteen, afgewisseld met cementbanden en afdekkingen. De gevel is
voorzien van de nodige waterkeringen en afdekprofielen.
De dragende wanden van de appartementen zijn uitgevoerd in metselwerk.
Dit zijn de buitengevels en de woningscheidende wanden van het trappenhuis.
De resterende binnenwanden zijn uitgevoerd in houtskelet. Deze zijn voorzien
van geluidsisolerende glaswol dekens.
DAKEN
Het dak van het hoofdgebouw is afgewerkt met dakpannen. De dakconstructie is opgebouwd uit houten spanten met houten gordingen
en is reeds aan de buitenzijde geïsoleerd. De platte daken van de uitbreiding en
dakkapellen zijn voorzien van bitumineuze dakbedekking. De daken zijn voorzien van diverse dakdoorvoeren, hemelwaterafvoeren en dakopstanden. Er zijn
voorzieningen getroffen voor loodaansluitingen en hemelwaterafvoeren.
METAALWERKEN
Ten behoeve van de opvang van vloer- en gevelconstructies zijn, waar
nodig, stalen kolommen en lateien aangebracht, voorzien van verankeringen. De metaalwerken zijn uitgevoerd volgens opgave van de constructeur
en na goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. De hekken van de balkons en
de dakterrassen zijn uitgevoerd als stalen frames conform het gevelbeeld. In de
deur van de entrees zijn afsluitbare postkasten gemonteerd. Het appartementengebouw is voorzien van de nodige huisnummerbordjes.

BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
De buitenkozijnen en -ramen van het appartement zijn in de meeste
gevallen authentieke kozijnen. In de verdieping overzichten, de geveltekeningen en de doorsneden zijn plaats en draairichting van de algemene buitendeuren aangegeven. De binnenkozijnen van de algemene verkeersruimten op
de verdiepingen zijn uitgevoerd in hout of staal. Waar dit volgens de voorschriften
wordt vereist, zijn brandwerende kozijnen en deuren toegepast (waar nodig
vervangen en/of hersteld).
BINNENKOZIJNEN EN -DEUREN
De houten binnenkozijnen zijn geschilderd. De binnenkozijnen van de
appartementen zijn uitgevoerd zonder bovenlicht, de wand loopt dus
door. Alle kozijnen zijn afgehangen met stompe paneeldeuren in de stijl van
het pand. Bestaande kozijnen die kunnen worden hergebruikt zijn gerenoveerd.
De kozijnen van toilet en badkamer, alsmede van de woningtoegangsdeur, zijn
voorzien van een dorpel, de overige binnenkozijnen zijn zonder dorpel uitgevoerd. De monumentale binnendeuren zijn zoveel mogelijk hergebruikt.
WONINGTOEGANGSDEUREN
De woningtoegangsdeuren zijn uitgevoerd in de stijl van het pand.
De deuren zijn voorzien van de nodige tochtwering in de vorm van
een rubberen strip. De woningtoegangsdeuren worden 30 min. brandwerend
uitgevoerd.
GLAS EN SCHILDERWERK
De glasopeningen in de nieuwe puien zijn uitgevoerd met hoog rendement isolatieglas in de vereiste dikten, waar nodig in geluidwerende
en/of brandwerende uitvoering volgens opgave van de akoestisch adviseur of
de brandveiligheidsadviseur. De meeste buitenkozijnen zijn hersteld naar oorspronkelijke staat met bestaande beglazing (enkelglas). Voor het buitenschilderwerk wordt een alkyd schildersysteem aangebracht, van voldoende dikte in
een dekkende kleur zoals aangegeven in het schilderadvies. Voor al het binnen
schilderwerk wordt een milieuvriendelijk, watergedragen schildersysteem aangebracht van voldoende dikte in een dekkende kleur.
VLOER-, WAND- EN PLAFONDAFWERKING
Alle wanden en plafonds in het complex zijn afgewerkt met glad sauswerk in RAL 9010. De wanden worden afgewerkt met MDF en/of houten
plinten. Voor een optimale isolatie en ter voorkoming van contactgeluid, zijn
de plafonds vanaf de onderzijde plaatselijk extra geïsoleerd met glaswol en
uitgevoerd als zwevende plafonds, hangend aan tengels, bevestigd aan de
vloerconstructie. In de appartementen zijn diverse inbouwkasten gerealiseerd.
Het trappenhuis is volledig geschilderd opgeleverd. De gemeenschappelijke
trappen zijn bekleed.
HANG- EN SLUITWERK
De woningtoegangsdeuren van de appartementen zijn voorzien van
een driepuntssluiting en een gecertificeerde veiligheidscilinder in
combinatie met veiligheidsrozetten. De buitendeuren van het appartementencomplex zijn uitgerust met een slot met een gecertificeerde veiligheidscilinder en
veiligheidsrozetten. De cilinders hebben ieder een certificaat. Alleen hiermee
kunnen sleutels worden bijgemaakt. Ieder appartement heeft een cilinder die
gelijksluitend is met de cilinder van de buitendeur van het complex en de eigen
meterkast. Voor deze sloten is dus slechts één sleutel nodig. De binnendeuren
zijn voorzien van de benodigde sloten zoals loopsloten en vrij- en bezetsloten
in het toilet en de badkamers. De binnendeuren in de algemene ruimten,
bergingsdeuren en meterkastdeuren zijn voorzien van het nodige projectmatige
hang- en sluitwerk. De buitendeuren en -ramen zijn, waar nodig, voorzien van
deugdelijk, inbraakwerend hang- en sluitwerk.
TRAPPEN
Verschillende appartementen zijn voorzien van een luxe binnentrap. Deze
trap bestaat uit een stalen draagconstructie en een stalen balustrade.
De treden zijn uitgevoerd in eikenhout. De trappen van het monumentale,
gemeenschappelijke trappenhuis zijn gerestaureerd.
KEUKENS
Alle appartementen zijn voorzien van een Piet Boon keuken.
HEMELWATERAFVOER
De hemelwaterafvoeren zijn uitgevoerd in zink en aangesloten op de
buitenriolering.
METERKASTEN
De meterkasten zijn uitgevoerd conform de voorschriften van het
Bouwbesluit en de energiebedrijven. Alle appartementen krijgen een
eigen elektra-, gas- en watermeter. Het rookgasafvoer- en ventilatiesysteem
worden volgens de geldende voorschriften aangebracht en uitgevoerd.

De appartementen worden voorzien van een internet-, TV-, en telefonieaansluiting.
De levering van de betreffende diensten dient door koper zelf te worden aangevraagd en is voor eigen rekening.
WATERINSTALLATIE
Vanaf de watermeter in de meterkast per appartement is een waterinstallatie aangelegd tot op de sanitaire voorzieningen, tapkranen en
warmtapwaterbereiders. In de appartementen is in de meterkast een hoofdafsluiter aangebracht. De warmwatervoorziening wordt verzorgd door een
combiketel, geplaatst in de technische ruimte. De appartementen zijn voorzien
van een warmwaterinstallatie die voldoet aan de gestelde wachttijdnormen. De
waterinstallatie is voorzien van de benodigde keerkleppen. De waterleidingen zijn
voorzien van een veiligheidsventiel en inlaatcombinaties. Alle waterleidingen
zijn geïsoleerd, m.u.v. de waterleidingen die in de bouwkundige constructies
worden weggewerkt.
SANITAIRE RUIMTES
De sanitaire ruimtes zijn afgewerkt met materialen geleverd door
Intercodam in Amsterdam. De vloer en wandtegels zijn van het merk
Porcelanosa.
ELEKTRISCHE / DOMOTICA INSTALLATIE
De elektrische installatie is aangelegd door een erkend installateur
vanuit de meterkast, verdeeld over hoofd- en subgroepen voor de
aanwezige aansluitpunten. In alle appartementen is kunststof inbouwmateriaal
toegepast in de kleur wit (mat). In iedere verblijfsruimte zijn wandcontactdozen
aangebracht conform NEN1010 en overige wettelijke bepaling. De algemene
ruimte CVZ zijn voorzien van een eigen meterkast ten behoeve van de centrale
voorzieningen, zoals de liftinstallatie en de trappenhuisverlichtingen. Op een
centrale plek in de appartementen is een tablet geïnstalleerd ten behoeve van
de Domotica-installatie voor de aansturing van verlichting, verwarming, zonwering
en bediening van het appartement. Tevens beschikt u over een video intercom
deurtoegangssysteem. In het gemeenschappelijke trappenhuis zijn verlichtingsarmaturen conform advies architect aangebracht, voorzien van een tijdschakelaar en/of bewegingssensor. Alle armaturen en elektrische voorzieningen zijn
aangesloten op de centrale voorzieningenmeter (CVZ-meter). De levering van
betreffende diensten dient door koper zelf te worden aangevraagd en is voor
eigen rekening. In de stadstuinen is een buitenstopcontact aanwezig en buitenverlichting net als op het dakterras van Loft 4.
VERWARMINGSINSTALLATIE
In de technische ruimte van ieder appartement is een HR combiketel
gemonteerd. Alle appartementen worden deels verwarmd middels
vloerverwarming, deels door radiatoren. Per appartement is het systeem voorzien
van de benodigde afsluiters, circulatiepompen, thermometers, en inregelafsluiters.
Alle radiatoren worden voorzien van een radiatorkraan, een ontluchtingsstop en
een aftapper.
VENTILATIE
De ventilatie wordt geregeld vanaf een mechanische ventilatiebox in
de technische ruimte. De ventilatie wordt via schachten naar het dak
geleid. De sanitaire ruimtes en de keuken worden apart geventileerd.
GASINSTALLATIE
Vanaf de gasmeter in de centrale meterkast is per appartement een
gasinstallatie aangelegd tot de combiketel. De leidingen zijn aangesloten in de meterkast, schachten en in de technische ruimte. De gehele
gasinstallatie is vervaardigd uit kunststof buisleidingen en waar deze in het zicht
worden aangebracht, zijn deze uitgevoerd in roodkoperen buis. In de meterkast
is een gasmeetpunt aangebracht. De gasinstallatie is voorzien van de benodigde
afsluiters, filters en een B-klep.
HAARDEN
Appartement 1, 3 en het Penthouse zijn uitgerust met een houtkachel.
BRANDSIGNALERING EN MELDINGEN
De appartementen zijn voorzien van door Bouwbesluit voorgeschreven
rookmelders. De rookmelders zijn aangesloten op de elektrische
installatie van het betreffende appartement.
LIFTINSTALLATIE
De appartementen van huisnummer 141 (Loft 3 en Penthouse) zijn
bereikbaar met een personen/huislift vanuit de gemeenschappelijk
entree. De lift biedt direct toegang tot de appartementen.
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Aan de inhoud van deze brochure, de projectwebsite en ander inzake de verkoop
van het project ontwikkeld materiaal kunnen geen rechten worden ontleend. Deze
brochure, de website en eventuele andere informatie is bedoeld om geïnteresseerden in het project een globaal inzicht te geven hoe het project en de omgeving eruit ziet, zonder dat dit verbindend is of tot verbindende verwachtingen kan
leiden en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend. Deze brochure
en de website zijn dus geen contractstukken en bevatten geen daarmee gelijk te
stellen informatie.

52

Van veel, met name historisch, (beeld-)materiaal zijn de rechthebbenden niet meer
te achterhalen. De samenstellers van dit magazine hebben datgene gedaan wat
redelijkerwijs van hen kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen.
Op de inhoud van deze brochure, de projectwebsite en ander inzake de verkoop
van het project ontwikkeld materiaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan
om de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk over te nemen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Aurelio B.V.
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