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Vijverberg-Zuid maakt deel uit van Gageldonk-West, 
een wijk die sinds 2012 aan een transformatie 
bezig is. Stadlander, de gemeente Bergen op Zoom 
Zenzo maatschappelijk vastgoed en Lithos bouw 
& ontwikkeling werken sindsdien, samen met de 
bewoners, aan vernieuwing en verbetering van de 
wijk. Gageldonk-West verandert langzaam maar 
zeker van een typisch naoorlogse stadswijk in een 
duurzame, groene en levendige woonwijk.

De wijk is voortdurend in beweging. Via ‘Wij Maken 
De Wijk’ brengen Stadlander en de gemeente  
Bergen op Zoom de bewoners samen.  
Bewoners, ondernemers, bouwpartners en 
maatschappelijke organisaties. Allemaal maken  
we de wijk. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren 
van een burendag in het Piuspark, een minibieb 
 of het Open Leercentrum Bergen op Zoom.

De wijk
is voortdurend
in beweging

3wij maken de wijk op de

Op www.wijmakendewijk.nl 
vind je meer informatie.

, 
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Anemoonstraat

Vijverberg dankt haar naam aan de grote vijver die langs 
de straat loopt. Met de hoge bomen aan beide kanten van 
de straat voelt het alsof je een park binnenwandelt. Op de 
Vijverberg wonen mensen uit veel verschillende culturen 
naast elkaar. Er hangt een vrolijke sfeer in de wijk en 
samen houden de inwoners de wijk schoon en veilig.

In de buurt vind je volop winkels, zo zijn de bakker, 
supermarkt, groenteboer en een gezellig theehuis op 
loopafstand van jouw nieuwe appartement. In de directe 
omgeving van Vijverberg-Zuid vind je ook een apotheek en 
een medisch centrum. Je hoeft dus niet ver van huis voor 
je dagelijkse boodschappen en ook qua zorg zit je goed. 

Gageldonk-West krijgt een nieuw hart dat straks alles te 
bieden heeft: winkels, een medisch centrum en een Huis 
van de Wijk als ontmoetingsplek.

Vanaf Vijverberg-Zuid ben je zo op de A58, in een half 
uurtje reis je naar Antwerpen, Rotterdam of de Zeeuwse 
kust. En in vijf minuten fiets je al naar het centrum van  
Bergen op Zoom. 

In het stadscentrum vind je meer dan 800 monumenten en 
meer dan genoeg winkels, terrassen en eetgelegenheden.  
Er is in Bergen op Zoom altijd iets te doen. Zo zijn er markten, 
evenementen en een jaarlijkse braderie; de Krabbenfoor. 
Kortom, Bergen op Zoom biedt voor elk wat wils.

Kies je voor een appartement in 
Vijverberg-Zuid dan kom je te wonen in 
een wijk met veel groen en op steenworp 
afstand van het centrum van Bergen op 
Zoom, natuurgebied de Brabantse Wal, 
het landschapspark De Bergse Heide en 
recreatieplas De Binnenschelde. 

Welkom op de Vijverberg



Op de Vijverberg vind je nog dat ouderwetse 
buurtgevoel. Samen gezellig buiten eten in de zomer, 
elkaar hulp bieden als dat nodig is en met zijn allen 
bijdragen aan een veilige en schone wijk. 

Vijverberg-Zuid is een onderdeel van de wijk 
Gageldonk-West, een wijk met een gevarieerd 
woningaanbod. Van appartement tot eengezinswoning 
met tuin in (sociale) huur en koopvarianten (sociale- en 
vrije sector). Natuur, gezelligheid, en ruimte, dat maakt 
Vijverberg de ideale woonplek voor jong en oud.

Echt jouw buurt!
Op de Vijverberg voel je je al snel 
thuis, je bent vrij om echt jezelf te 
zijn. Dankzij de grote diversiteit 
aan culturen in de wijk hangt 
er altijd een gezellige sfeer en 
worden regelmatig verrassende 
ideeën uitgevoerd. Denk aan het 
Vijverberg festival, een nieuwe 
speeltuin en moestuintjes 
waar kinderen uit de wijk leren 
tuinieren.

Vijverberg-Zuid 
Echt jouw buurt!
Op de Vijverberg voel je je al snel 
thuis, je bent vrij om echt jezelf te 
zijn. Dankzij de grote diversiteit 
aan culturen in de wijk hangt 
er altijd een gezellige sfeer en 
worden regelmatig verrassende 
ideeën uitgevoerd. Denk aan het 
Vijverberg festival, een nieuwe 
speeltuin en moestuintjes 
waar kinderen uit de wijk leren 
tuinieren.

Vijverberg-Zuid 
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Vijverberg, 
dynamisch 
en divers
Jouw nieuwe appartementencomplex is net zo 
dynamisch als de wijk. Hier vind je 22 moderne 
appartementen, die allemaal verschillen qua vorm en 
indeling. Opvallend in het ontwerp van het gebouw zijn de 
vele ramen. Hierdoor woon je straks in een appartement 
met volop daglicht. 

En schijnt de zon, dan stap je vanuit je appartement zo 
het balkon op. De perfect plek om ‘s ochtends te beginnen 
met een goed ontbijt. Of ‘s avonds de dag af te sluiten 
met een welverdiend drankje. Proost, op de Vijverberg!
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Verdeeld over de zes bouwlagen vind je vier verschillende typen appartementen. 
Kies je voor twee slaapkamers of worden het er drie? Wil je een terras op 
de begane grond of liever een balkon met een prachtig uitzicht op de vijfde 
verdieping? De keuze is aan jou!

In je appartement geniet je iedere dag van een ruime woonkamer met een open 
keuken. Heb je gasten op bezoek die komen eten, dan hoef je tijdens het koken 
geen gesprek te missen. Daarnaast beschik je over minimaal twee slaapkamers 
en een moderne badkamer. De losse toiletruimte en een eigen technische 
berging maken jouw woning helemaal af.

Wonen zoals jij dat wilt



verdiepingsoverzichten
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Techn. 
ruimte

SP

BSP

In Vijverberg-Zuid is er 
een keuze tussen drie- of 
vierkamerappartementen.  
Alle appartementen beschikken 
over een grote, open keuken, een 
ruime woonkamer, een balkon 
of terras, een comfortabele 
badkamer en minimaal twee 
slaapkamers. Parkeren van je auto 
kan op een van de plekken nabij het 
appartementencomplex.
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Type A
Woonoppervlak: ca. 98 m2

Balkon oppervlak: ca. 10 m2

Schaal: 1:50

Bouwnummer: 43

De gevelkozijnen kunnen per verdieping 
wijzigen qua afmeting en positie.
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Woonoppervlak: ca. 84 m2

Balkon oppervlak: ca. 9 m2

Schaal: 1:50

Type B
Bouwnummer: 39, 41, 45, 49, 53, 57
Gespiegeld: 42, 46, 50, 54, 58

De gevelkozijnen kunnen per verdieping 
wijzigen qua afmeting en positie.

SP



Sla de balkondeuren open en 
haal buiten naar binnen
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Interieurimpressie type B



C

C

C

begane grond

1e verdieping

2e t/m 5e verdieping

N

< 3900 >

< 3864 >

< 1800 > < 1350 >

< 1786 >

< 4280 >

< 7800 >

< 3322 >

< 
31

10
 >

< 
11

00
 >

< 
93

0 
>

< 
16

30
 >< 
29

00
 > < 

10
66

5 
>

< 
26

18
 >

< 
35

30
 >

Type C

Woonoppervlak: ca. 89 m2

Balkon oppervlak: ca. 10 m2

Schaal: 1:50

Bouwnummer: 38, 40, 44, 48, 52, 56

De gevelkozijnen kunnen per verdieping 
wijzigen qua afmeting en positie.
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Dat is nog eens 
zonnig thuiskomen!

Interieurimpressie type C
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Type D

Woonoppervlak: ca. 109 m2

Balkon oppervlak: ca. 10 m2

Schaal: 1:50

Bouwnummer: 47, 51, 55, 59

De gevelkozijnen kunnen per verdieping 
wijzigen qua afmeting en positie.
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Jouw appartementencomplex is 
net zo dynamisch als de wijk zelf!
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Een energiezuinig  
appartement
Alle appartementen hebben energielabel A++, dát is pas 
duurzaam wonen! Voor de warmte, de koeling en voor het 
warme water, maakt jouw appartement gebruik van de warmte 
van de aarde. Wil je nóg lagere kosten voor je energieverbruik? 
Het is mogelijk om zonnepanelen aan te brengen. 

Jouw appartement, 
zoals jij dat wilt
Jouw nieuwe appartement, daar wil je je wel helemaal 
thuis voelen. Daarom bieden we verschillende opties 
om jouw nieuwe woning naar eigen smaak in te richten.
Kies jij voor een keuken naar eigen wens? En welke 
tegels leg je op de vloer? Hoe wordt je toiletruimte 
betegeld? Je kunt het allemaal zelf bepalen. Daarnaast 
is het bij sommige appartementen mogelijk om twee 
slaapkamers samen te voegen. Benieuwd naar deze 
extra opties? De makelaar vertelt je graag meer over de 
mogelijkheden.



Deze beknopte omschrijving geeft 
verkort de technische omschrijving 
weer die onderdeel is van de 
contractstukken. Bij tegenstrijdigheden 
tussen deze omschrijving en de 
contractstukken geldt wat er in de 
contractstukken vermeld staat. Aan 
deze beknopte omschrijving kunt 
u geen rechten ontlenen. Dat geldt 
ook voor de overige inhoud van deze 
brochure.

Aansluitingen nutsbedrijven
De appartementen worden aangesloten op het openbare 
waterleiding-, elektra- en rioleringsnet. De eenmalige kosten 
hiervan zijn bij de aanneemsom inbegrepen.

De appartementen worden niet aangesloten op het 
openbare gasnet. De appartementen zijn voorzien van een 
warmtepompsysteem met warmtapwaterboiler die uw 
appartement verwarmt, passief koelt en warm tapwater 
maakt. De warmtepomp is aangesloten op een gesloten 
bodemwisselaar die diep in de bodem gaat. 
In de winter onttrekt de warmtepomp warmte uit de bodem 
om uw appartement te verwarmen en om warm water te 
maken. In de zomer gebruikt de warmtepomp de in de winter 
gekoelde bodem om uw appartement te koelen. Hierdoor 
zal de bodem opwarmen waardoor er voldoende warmte 
beschikbaar is als het weer winter wordt.

Riolering
De riolering bestaat uit een zogenaamd gescheiden stelsel 
volgens de eisen van de gemeente. Dit houdt in dat het 
regenwater gescheiden van het huishoudelijk afvalwater 
wordt verzameld.

Terreinverhardingen
De entreezijde grenst aan de Anemoonstraat dat in hoofdzaak 
bestaat uit een rijbaan met parkeerplaatsen, groenstroken en 
een trottoir. De omliggende verharding en groen wordt nader 
ingericht door de gemeente. De terrassen op de begane grond 
zullen worden voorzien van betontegels (afm. 30 x 30 cm).

Metselwerk
De gevels (wild verband) worden vanaf de fundering 
gemetseld in een gebakken steen volgens monster ter keuze 
architect/aannemer. Het metselwerk wordt stootvoegloos 
uitgevoerd. De schoonmetselwerkmuren worden volgens 
de zogenaamde “doorstrijkmethode” gemetseld. Dit houdt 
in dat het metselwerk tijdens het metselen gelijk wordt 
afgewerkt en dat er naderhand geen voegwerk wordt 
toegepast. De kleur van de doorstrijkmortel wordt door de 
aannemer bepaald in overleg met de architect. De dragende 
en appartementscheidende binnenwanden worden uitgevoerd 
in gelijmde massieve kalkzandsteenelementen.

Systeemvloeren
De begane grondvloer wordt uitgevoerd in een geïsoleerde 
betonnen systeemvloer met een isolatiewaarde van tenminste 
Rc =4,5 m² K/W. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in 
betonnen breedplaatvloeren.

Houten constructies
De gevelconstructie aan de binnenzijde van de balkons/
loggia’s bestaan uit een geïsoleerd houten gevelelement 
met een isolatiewaarde van tenminste Rc =4,5 m²K/W. 
Aan de buitenzijde van deze gevelelementen wordt een 
gevelbekleding aangebracht van vezelcement gevelstroken of 
beplating, type Eternit o.g. 

Buitenkozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd 
in hardhout. De gevelkozijnen van het trappenhuis en de 
entree worden uitgevoerd in op kleur gemoffeld aluminium. 
De voordeuren van de appartementen zijn dichte multiplex 
deuren met een deurspion.

Binnenkozijnen en deuren
De binnenkozijnen in de gemeenschappelijke ruimten 
worden uitgevoerd in hardhout. De deuren en kozijnen in de 
trappenhuizen worden indien nodig brandwerend uitgevoerd.

De binnendeurkozijnen in de appartementen zijn metalen 
kozijnen geschikt voor opdekdeuren. Deze kozijnen zijn 
voorzien van glazen bovenlichten. Het kozijn van de 
technische berging wordt uitgevoerd zonder bovenlicht. 
Het bovenlicht in de meterkast wordt uitgevoerd met een 
dicht paneel in de kleur van de deur. De binnendeurkozijnen 

worden voorzien van fabrieksmatig afgelakte witte deuren in 
opdekuitvoering.

Hang- en sluitwerk
Op alle ramen en deuren wordt het nodige hang- en sluitwerk 
aangebracht in licht metalen uitvoering. Het hang- en 
sluitwerk van de gevelkozijnen voldoet aan de eisen die 
gelden voor weerstandsklasse 2. Dit houdt onder meer in 
dat het hang- en sluitwerk inbraakwerend is. Daartoe worden 
de scharnieren van buitendeuren en ramen voorzien van 
dievenpinnen en de deursloten voorzien van gelijksluitende 
cilinders. Deurdrangers worden geplaatst op de deuren in de 
gemeenschappelijke verkeersruimten.
De entreedeur van het appartementencomplex, de voordeur 
van het appartementen en de deur van de individuele berging, 
op de begane grond, worden voorzien van een cilinderslot die 
te openen is met dezelfde sleutel. 

Betonnen balkons, bordessen  
en trappen
De balkons van de appartementen, de bordessen en trappen 
in de gemeenschappelijke ruimten worden uitgevoerd in 
grijs naturel prefab betonelementen, een en ander conform 
de tekeningen. De bovenzijden van deze elementen worden 
uitgevoerd in (antislip) motief en met schrobranden.

Dakbedekkingen
Het dak wordt voorzien van een afschotisolatie met een 
gemiddelde isolatiewaarde van Rc=6,0m²K/W, waarover een 
bitumen of kunststof dakbedekking komt.

Beglazing
Alle draaiende en vaste glasopeningen in de buitengevels van 
de woning worden bezet met HR++ isolerende beglazing.

Tegelwerk
De vloer- en wandtegels worden uitgevoerd conform nader te 
verstrekken documentatie en bemonstering.

Vloertegels appartementen
De vloertegels worden geleverd en gelegd op de vloeren van 
het toilet en de badkamer.
De vloertegels in de badkamer en het toilet worden grijs 
afgevoegd. Ter plaatse van de douchehoek worden de 
vloertegels (met een maximale afmeting van 15 x 15 cm) 

onder afschot aangebracht. De vloertegels worden niet 
strokend aangebracht met de wandtegels.

Wandtegels appartementen
De wandtegels worden geleverd en geplaatst in:
- het toilet, tot circa 120 cm boven de vloer
- de badkamer, tot het plafond.

Keukeninrichting
De keukeninrichting wordt geheel volgens nader te 
verstrekken keukeninformatie uitgevoerd.
De keuken wordt na oplevering van de woning 
geplaatst en valt niet onder de garantie van de koop- en 
aanneemovereenkomst.

Sanitair
Het op tekening aangegeven sanitair wordt geleverd en 
aangesloten. Het sanitair is geheel compleet met de nodige 
bevestigingsmiddelen en kranen. De sanitair artikelen worden 
geleverd in de kleur wit.

Showroom
In een n.t.b. showroom kunt u, indien het standaard tegelwerk, 
sanitair of de standaard keuken niet naar uw wens is, het 
tegelwerk, sanitair en keuken tegen een eventuele meerprijs 
geheel naar eigen keuze aanpassen. .

Vloerverwarming
Het appartement wordt uitgevoerd met laagtemperatuur 
vloerverwarming en passieve vloerkoeling. De positie van de 
verdeler voor de vloerverwarming is conform tekening.
De woonkamer wordt voorzien van een thermostaat voor de 
temperatuurregeling en de slaapkamers worden voorzien van 
een na-regeling.

Het afgiftesysteem bestaat uit vloerverwarming en 
passieve vloerkoeling die wordt uitgevoerd met slangen in 
de afwerkvloer. Voor een aantal vloerafwerkingen gelden 
beperkingen. Vloerbedekking met een foam- of isolerende 
laag kunnen de warmteoverdracht belemmeren. Laat u 
vooraf inlichten door de leverancier van uw vloerafwerking 
over de mogelijkheden met vloerverwarming en vloerkoeling. 
Spijkeren of boren in de vloeren is bijvoorbeeld niet 
toegestaan.

Technische omschrijving
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Mechanische balansventilatie installatie
Het appartement wordt voorzien van een balansventilatiesysteem 
met warmteterugwinning (WTW). De verblijfsruimtes (woonkamer en 
slaapkamers) worden voorzien van verse lucht toevoerroosters in het 
plafond. De lucht wordt vervolgens via de afvoerroosters in het plafond 
van de keuken, toilet, badkamer en technische berging afgezogen 
door gelijkstroomventilator (WTW) die in de technische berging (zie 
afbeelding hieronder) wordt geplaatst. De afzuigkap(recirculatie) van de 
keuken mag niet aangesloten worden op het WTW systeem.

Toegang
Geleverd en aangebracht wordt een 
zwakstroom belinstallatie met videofoon 
bestaande uit:
- beldrukker nabij de voordeur van het 
appartement
- trafo in de meterkast
- schel in de hal van het appartement
-  videofooninstallatie in de woonkamer 

van het appartement
-  beldrukker, spreek- en luisterinrichting en camera op het beltableau 

nabij de hoofdentree-deur op de begane grond
-  elektrische sluitplaat voor de ontgrendeling van de hoofdentreedeur.

Lift
Het appartementengebouw wordt voorzien van een liftinstallatie  
(1000 kg lift) met op iedere stopplaats een oproepknop en 
bedieningstableau in de lift.

Kleur en materiaalstaat

Onderdeel Materiaal Kleur

Buitenwerk

Platte daken Bitumen Zwart/Grijs

Daktrim Aluminium Zwart/Grijs

Hemelwaterafvoeren PVC Grijs

Gevelmetselwerk Baksteen, waalformaat Geel

Gevelmetselwerk accenten Baksteen, waalformaat Bruin

Voegwerk Donkergrijs

Balkons Prefab beton Grijs

Hekwerken en leuningwerk Staal/Aluminium lamellen Grijs

Raamdorpels Aluminium In kleur kozijn

Lateien Staal Grijsbruin

Luifel Hout Grijs

Gevelbekleding Eternit o.g. Wit

Gevelkozijnen Hardhout Grijs en Bruin

Ramen Hardhout Grijs en Bruin

Voordeuren Hout Grijs

Overige buitendeuren Hout Grijs en Bruin

Betimmeringen Hout In kleur kozijn

Gevelkozijnen trappenhuis Aluminium Zwartgrijs

Binnenwerk

Binnenzijde buitenkozijnen, - ramen, - deuren Als hierboven voor buitenwerk omschreven

Overig binnenschilderwerk Afgestemd op kleur binnenafwerking

Ruimte Vloer Wanden Plafonds Uitrusting

Gang(en) Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Installatie conform tekeningen 

Toilet Vloertegels Wandtegels tot ca. 1,20 m boven de 
vloer. Boven wandtegels spuitwerk in 
structuur

Spuitwerk Hangend toilet, fonteincombinatie, 
overige installatie conform tekeningen

Woonkamer/keuken Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Installatie conform tekeningen 

Slaapkamers Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Installatie conform tekeningen 

Technische berging Dekvloer Behangklaar/Onafgewerkt Spuitwerk Installatie conform tekeningen 

Badkamer Vloertegels Wandtegels tot het plafond Spuitwerk Hangend toilet, wastafelcombinatie, 
douchecombinatie, overige installatie  
conform tekeningen 

Berging (begane grond) Onafgewerkt Onafgewerkt Onafgewerkt Installatie conform tekeningen 



Een goede koop 
Het kopen van een woning is voor de meeste mensen een belangrijke stap in 
hun leven. Daarom willen we u graag zoveel mogelijk zekerheden verschaffen. 
Lithos bouw & ontwikkeling wil een betrouwbare partner zijn, zowel in het traject 
naar de aankoop van de woning, als tijdens de realisatie en na de oplevering. 
Dat is vooral een kwestie van goede afspraken over de spelregels en de inzet 
om die na te leven. Hieronder geven we die spelregels globaal weer.

Bij de daadwerkelijke aankoop van een woning wordt de exacte en voor 
de overeenkomst geldende informatie opgenomen in de bij de notaris 
gedeponeerde ‘depotakte’. Deze akte omvat de garantieregeling, de 
gedetailleerde technische omschrijving en tekeningen, de meer- en 
minderwerklijst en de precieze omschrijving van diverse details, zoals  

het sanitair. 

Het tekenen van de koop- en  
aannemingsovereenkomst
Bij de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst ontvangt u 
een tekening van uw huis, alsmede een technische omschrijving die beiden 
als contractstuk door partijen worden gewaarmerkt en daarmee onderdeel 
zijn van de te ondertekenen koop- en aannemingsovereenkomst. Met het 
ondertekenen van deze overeenkomsten verplicht u zich tot het betalen van de 
koopprijs, terwijl Zenzo-Lithos B.V. zich verplicht tot levering van de gronden 
(conform de koopovereenkomst) en Lithos tot de bouw van het huis (conform 
de aannemingsovereenkomst) 

Bedenktijd 
Gedurende één kalenderweek na ondertekening door u van de 
koop-en aannemingsovereenkomst heeft u het recht de koop- en 
aannemingsovereenkomst te ontbinden. De zeven dagen bedenktijd gaan in de 
dag na ondertekening door u van de koop- en aannemingsovereenkomst. Wij 

verzoeken u een eventuele ontbinding schriftelijk aan ons te melden. 

Wanneer u moet gaan betalen 
Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst wacht u gewoon 
af tot wij u een factuur sturen, waarop wij de reeds vervallen termijnen in 
rekening brengen. Er zijn dan een aantal mogelijkheden: 
1  als u “eigen geld” heeft betaald u de factuur;
2  heeft u geen eigen geld en is ook de hypotheekakte nog niet gepasseerd, dan 

betaalt u niet. U maakt dan gebruik van het recht op uitstel van betaling, zoals 
dat ook in de koop-en aannemingsovereenkomst staat. Over de verschuldigde, 
maar niet betaalde termijnen wordt de overeengekomen rente berekend, die 
bij de notariële eigendomsoverdracht met u wordt verrekend. Telkens wanneer 
de bouw weer zover is gevorderd dat een van de termijnen is vervallen, 
ontvangt u van ons een verzoek tot betaling. 

Eigendomsoverdracht 
Deze geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van levering” bij de 
notaris. In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum 
van transport vermeld, terwijl tevens rekening moet worden gehouden met de 
geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Op de leveringsdatum worden 
in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de 
hypotheekakte. 

Vrij Op Naam 
De koopsom van de woning is vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Niet in de koopsom zijn begrepen: 
-  alle kosten die verband houden met de financiering van de woning;
-  eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering; 
-  de rente over termijnen die op het tijdstip van ondertekening van de koop- en 

aannemingsovereenkomst reeds zijn vervallen;
-  de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering; de aansluitkosten van 

telefoon, internet en centrale- antenne-installatie; meubilair, huishoudelijke 
apparatuur en losse kasten;

-  de kosten die voortvloeien uit een eventuele aanvraag van hypotheekgarantie; 
eventuele wijzigingen in het BTW-percentage. 

Mogelijkheden van meer- en minderwerken
Bij al onze huizen worden de verkrijgers in de gelegenheid gesteld te 
kiezen uit een ruime mogelijkheid aan alternatieven, zodat het huis zoveel 
mogelijk kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen. Omtrent deze 
mogelijke alternatieven zult u uitvoerig worden geïnformeerd door onze 
kopersbegeleiding. Het huis dient echter te voldoen aan het bouwbesluit, de 
eisen van de nutsbedrijven en overige verordeningen, vergunningen, 

ontheffingen en dergelijke beschikkingen. In verband met deze eisen en de 
seriematigheid van het project is het weglaten of verplaatsen van sommige 
essentiële onderdelen (zoals vloeren incl. afwerking, dragende binnenwanden, 
leiding en/of leidingkokers, buitengevels, kozijnen, e.d.) niet mogelijk, tenzij het 
een onderdeel is van de standaard alternatievenlijst. 

Oplevering/sleuteloverdracht 
Wanneer het huis gereed is krijgt u een uitnodiging om samen met onze 
uitvoerder uw huis te inspecteren voor oplevering. Als extra zekerheid wordt 
door ons, voor de oplevering, bij de notaris een bankgarantie gesteld ter grootte 
van 5% van de aanneemsom. Tijdens de inspectie worden eventueel nog 
geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd en, indien de aard van 
de werkzaamheden dit toelaat, zo mogelijk direct door ons verholpen. Indien u 
aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u na ondertekening 
van het opleveringsformulier de sleutels van uw huis. Het in ontvangst nemen 
van de sleutels betekent voor ons dat het huis aan u is opgeleverd. 

Onderhoudsperiode 
Gedurende drie maanden nadat u de sleutels hebt ontvangen kunt u ons 
schriftelijk mededelen of nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het 
gevolg zijn van verkeerd gebruik of het “werken” van materialen. Verliest u 
daarbij niet uit het oog dat de materialen waarmee het huis is gebouwd nog 
kunnen gaan “werken”. 

Woningborggarantie
De appartementen worden gebouwd met een garantie-certificaat van 
Woningborg. Zo ben je verzekerd van de kwaliteit en de afbouw van de woning. 
Door de garantieregeling van Woningborg ben je ook na de oplevering van je 
woning verzekerd van kwaliteit: garantie op materialen en bemiddeling indien 
je er met de aannemer niet uit zou komen. Genieten van je nieuwe woning en 
zeker weten dat alles goed geregeld is.

Klantgericht Bouwen
Lithos bouw & ontwikkeling is aangesloten bij de Stichting Klantgericht 
Bouwen. Zij meten de prestaties van aannemers door middel van enquêtes bij 
de bewoners van de opgeleverde huizen. Kijk eens op bouwnu.nl en lees hoe 
de klanten van Lithos hen beoordelen. Op basis van deze reviews is Lithos 
uitgeroepen tot derde beste bouwer van Nederland!

Voorwaarden goede koop
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Disclaimer
Alle wijzigingen in teksten en tekeningen zijn voorbehouden aan Lithos bouw 
& ontwikkeling. Aan deze brochure is de grootste zorg besteed, desondanks 
kunnen er aan kleuren, (sfeer)beelden, fotografie, plattegronden en impressies 
geen rechten worden ontleend.

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de 
gegevens en tekeningen, zoals die zijn verstrekt door gemeentelijke diensten, 
nutsbedrijven, de architect, de constructeur en overige adviseurs van dit plan. 
Er is geprobeerd u een goede en betrouwbare algemene indruk te geven van de 
plannen voor het project Vijverberg-Zuid. Er moet echter op worden gewezen 
dat het om een globale samenvatting gaat. De voor het afsluiten van de koop- 
en aannemingsovereenkomst geldende informatie is opgenomen in de bij de 
notaris gedeponeerde depotakte. Bovendien moet een voorbehoud gemaakt 
worden voor wijzigingen die voortvloeien uit de eisen van de overheid en 
nutsbedrijven. 

Indien wij genoodzaakt zijn andere dan de omschreven materialen te 
verwerken, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke materialen niet of niet tijdig 
leverbaar zijn, zijn wij gerechtigd tijdens de (af) bouw wijzigingen in het plan 
aan te brengen, mits deze geen afbreuk doen aan de waarde, de kwaliteit, het 
uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de woning. Als koper zult u hierover 
geïnformeerd worden. Er zal echter geen recht op verrekening ontstaan. 

Indien de tekeningen in deze brochure verschillen van de beschrijving, geldt 
de beschrijving als bindend. Daar waar op de tekeningen meubilair, stoffering, 
tuininrichting en ander roerende goederen zijn ingetekend dienen die alleen om 
een goede indruk te krijgen van de ruimte en indelingsmogelijkheden.  
De goederen zijn niet in de koop- of aanneemsom inbegrepen. De aangegeven 
maten op de tekeningen zijn zogenaamde ‘circa maten’ en zijn onder 
voorbehoud van wijzigingen.

Amersfoort
Lithos bouw & ontwikkeling

Ontwikkeling & Samenwerking

Informatie & verkoop

Wijk in ontwikkeling: wijmakendewijk.nl

Antwerpsestraat 18
4611 AH Bergen op Zoom
T: 0164 21 70 00
info@dvwm.nl
www.devierwindenmakelaardij.nl

De kleine lettertjes groot 



kom wonen op de
kijk voor meer informatie op opdevijverberg.nl


