A P PA R T E M E N T E N A M S T E LV E E N

S TA D S L E V E N O P N I E U W U I T G E V O N D E N

I N H O U D S O P G AV E

2

Architectenvisie LEVS Architecten

4

Dynamiek van de stedelijke omgeving

6

Populariteit Amstelveen is snel verklaard

8

Wonen tussen stadsparken

10

Situatieschets appartementen

12

Stallingsgarage en bergingen

14

Maak kennis met Saffier en Jade

16

Laagoverzicht gebouw Saffier

21

Saffier, plattegronden B1 en B2

22

Saffier, plattegronden C1 en C2

24

Saffier, plattegronden C3 en C4

26

Saffier, alternatieve indelingen

28

Wintertuin, verkoeling in de zomer en behaaglijk in de winter

30

Laagoverzicht gebouw Jade

34

Jade, plattegronden B1 en B2

36

Jade, plattegronden C1 en C2

38

Jade, plattegronden D1 en D2

40

Jade, plattegronden D3 en D4

42

Jade, alternatieve indelingen

44

Gevelaanzichten gebouw Saffier

46

Gevelaanzichten gebouw Jade

48

Keuken en badkamer

52

De 10 voordelen van nieuwbouw

54

3

ARCHITECTENVISIE LEVS ARCHITECTEN

ADRIAAN MOUT

Architect aan het woord

EEN MOOI ENSEMBLE VAN GEBOUWEN
I N E E N PA R K A C H T I G E S E T T I N G
“We zijn de uitdaging aangegaan om in een redelijk dicht bebouwd gebied lucht,
licht en schoonheid aan te brengen. Als je hier straks rondloopt, voel je je niet
opgesloten tussen de gebouwen. Het is er groen, veilig en door de autovrije
opzet - met in het hart een plein - is de sfeer een beetje Zuid-Europees. Hier voel
je je geborgen en is de kans groot dat je je buren kent.”
“We hebben ons voor het ontwerp laten inspireren door de naoorlogse architec
tuur die je veel in de omgeving ziet. Deze stijl wordt gekenmerkt door beton
en baksteen. In Klaasje vormen betonbanden een horizontale belijning die
de individuele gebouwen verbindt. Deze betonbanden zijn ook gebruikt om

Adriaan Mout, partner bij LEVS architecten,
is de architect van Klaasje. Van de acht
gebouwen die het gebied straks sieren,
heeft hij er vijf ontworpen. Met elkaar
vormen ze een mooi ensemble in een parkachtige setting. Wat inspireerde hem, waar
lagen de uitdagingen en hoe heeft hij ervoor
gezorgd dat woonkwaliteit voorop staat?
Adriaan vertelt.

uitkragende buitenruimtes te maken die ondanks de riante afmeting toch
onderdeel uitmaken van de architectuur. De glazen balustrade draagt bij aan
het transparante karakter en zorgt voor vrij zicht. De balkons liggen deels
inpandig, waardoor je ook een stuk privacy ervaart.”
“In essentie hebben alle gebouwen dezelfde uitstraling. Toch verschillen ze
in nuance van elkaar door de hoogte en door de accenten in de detaillering.
De bovenste verdiepingen hebben een gevel van bronskleurig aluminium met
een bijzondere profilering, die door de zon een heel mooie glans krijgt, die
gedurende de dag steeds anders is. Die accenten in aluminium hebben we
trouwens op de bovenste woonlagen aangebracht om een opdeling te maken
in het gebouw. Het geheel lijkt hierdoor kleinschaliger. De kozijnen hebben
dezelfde tint. Samen met de licht genuanceerde gevelsteen krijgen de
gebouwen een heel chique uitstraling.”
Klaasje moet een plek worden waar iedereen kan wonen. Zo veel mensen
zo veel wensen, dus maakte LEVS een flexibel ontwerp, waarin meerdere typen
appartementen mogelijk zijn. Hierdoor kun je straks kiezen uit maar liefst
14 typen appartementen. Voor welk appartement je ook gaat, je geniet altijd
van verdiepingshoge ramen en een groot balkon!
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DYN AMIEK VAN DE STEDELIJKE OMGEVING

SNEL BEREIKBAAR

SCHIPHOL

AMSTERDAM

Amstelveen, balans tussen rust en dynamiek

RUST EN REURING OP EEN
PRETTIGE MANIER BIJ ELKAAR
Amstelveen dankt haar bestaan aan de rivier de Amstel, vroeger een belangrijke
verbinding tussen Amsterdam en de rest van Nederland. Inmiddels is Amstelveen
uitgegroeid tot de één na groenste stad van Nederland met vele recreatiemogelijkheden en zijn vele parken waar je tot rust komt.
De dynamiek vind je terug in de vele stedelijke voorzieningen. Daarnaast ligt
Amstelveen in de metropoolregio Amsterdam. Grootstedelijke voorzieningen
liggen hierdoor onder handbereik. Directe verbindingen van het openbaar
vervoer brengen je enkele ogenblikken in het centrum van Amsterdam,
maar met de fiets ben je er even snel. Ook Schiphol is op vele manieren snel
en gemakkelijk te bereiken. Handig als je op zakenreis of vakantie gaat.

Alles perfect bereikbaar vanuit Amstelveen
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A M S T E LV E E N

Toplocatie op loopafstand van het Stadshart

P O P U L A R I T E I T A M S T E LV E E N
IS SNEL VERKLAARD
Amstelveen is een populaire woonplaats. Terecht! Hier woon je in het groen
en het voorzieningenaanbod is uitstekend. Toch is het vooral de ligging ten
opzichte van belangrijke steden wat de bewoners als bijzonder prettig
ervaren. Amsterdam, Haarlem en Utrecht, je bent er zo. Concreet: met de auto,
de metro én de fiets ben je in 10 minuten in Amsterdam Zuid of op de Zuidas.
Haarlem kost je 25 autominuten en Utrecht bereik je in een half uur.
Stadshart Amstelveen telt maar liefst 230 winkels. Hier is het sfeervol en
elegant winkelen met shops als Starbucks, de Bijenkorf, leuke boetiekjes,
Zara en vernieuwende concepten als Nespresso Boutique. Doordat een groot
deel overdekt is, winkel je hier ook bij slecht weer erg prettig. Vanaf Klaasje
fiets of rijd je er zo naartoe. Bij het winkelcentrum is ruim voldoende
parkeergelegenheid.
Hoewel Amsterdam, Haarlem en Utrecht met
een rijk aanbod van cultuur en horeca om de
hoek liggen, is het niet nodig Amstelveen te
verlaten. Naast winkels vind je in het Stadshart ook de Schouwburg, de bibliotheek, het
Poppodium P60-, het Cobra museum, Cinema
Amstelveen en de Volksuniversiteit. Zin in een
avondje culinaire verwennerij? Bezoek sterrenrestaurant Aan de Poel!
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W O N E N T U S S E N S T A D S PA R K E N

Genieten van alles dichtbij

Keizer Karelweg

K L A A S J E A M S T E LV E E N
R U I M E A P PA R T E M E N T E N O P T O P L O C A T I E
Beneluxbaan

Amstelveen biedt een keur aan winkels, scholen, sportaccomodaties en
culturele instellingen. Voor je dagelijkse boodschappen kan je terecht bij het
winkelcentrum aan de overzijde of het gezellige Stadshart met zijn gevarieerde
winkelaanbod. Vlakbij dit winkelcentrum tref je ook de schouwburg en de

Meester G. Groen van Prinstererlaan

bioscoop aan. Als kunstliefhebber kan je je hart ophalen bij Museum
Klaasje Zevensterstraat

Jan van der Togt of bij het Cobra Museum voor Moderne Kunst.
Camera Obscuralaan

Sportieve levensgenieters zitten ook goed in Amstelveen. De trendy HealthCity
vind je twee blokken verderop bijvoorbeeld en in de buurt zijn vele sportverenigingen om je bij aan te sluiten. Daarbij fiets je vanuit Klaasje in een kwartier

STADSHART

naar het Amsterdamse Bos waar je fantastisch kunt sporten óf ontspannen.
Oranjebaan

In het park zijn diverse restaurants en paviljoens. Tot slot woon je hier om de
hoek van natuurgebied De Poel en ben je met de auto in een half uur op het

Beneluxbaan

strand van Zandvoort.

A9

Kortom, wil je niets missen van je geliefde Amsterdam, maar zoek je wel een
Burgemeester van Sonweg

LEGENDA
Winkels
Supermarkt

ruime, groene woonplek met goede

AMSTERDAM

voorzieningen in de buurt? Dan biedt

A10

Klaasje voor jou misschien wel het
beste van twee werelden.
A9

A4

A10

Horecavoorzieningen

AMSTELVEEN

Onderwijsinstellingen
Bibliotheek
Gezondheidszorg
Cobra Museum
Meanderpark en Stadstuinen

A2
SCHIPHOL

A9

A4
N232
OUDERKERK
AAN DE AMSTEL

N201
N231

Poppodium P60
Metrostation
Dansschool
Hockeyvereniging
Voetbalvereniging
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HealthCity
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S I T U A T I E S C H E T S A P PA R T E M E N T E N

Klaasje Zevensterstraat

M O O I W O O N PA R K
MET RUIMTE VOOR ONTMOETEN
ENTREE
STALLINGSGARAGE

Nieuwbouwplan Klaasje is geen onbeschreven blad. Er staan nu al nieuwe
gebouwen en er is volwassen groen. Het laatste stuk oude bebouwing wordt
nog gesloopt en ook hier komt nieuwbouw voor in de plaats. Gezamenlijk
vormen ze de nieuwe structuur van Klaasje waarbij langs de randen de volwassen bomen staan. Onderdeel van het plan is een nieuw landschapsontwerp,
waardoor je straks in een prachtige, parkachtige setting woont.
Het hart van Klaasje wordt gevormd door een binnentuin. De woongebouwen
hebben hun chique entrees van twee verdiepingen hoog aan het plein.
De binnentuin vormt het hart van het plan en alle paden leiden dan ook naar dit
punt. Op het plein komen plantvakken, kleine weides en plekken die uitnodigen
om te zitten en een praatje met buren te maken.
De beganegrond-appartementen hebben allemaal een terras dat wordt
omzoomd door brede groene hagen. Hierdoor wordt het groene karakter
van het plan versterkt.

ra Ob
scura

baan

Saffier

Onder de gebouwen komt een grote stallingsgarage. Het mooie is dat hierdoor
het hele gebied autovrij blijft. Sterker nog, je hebt geen idee dat je op het dak

Came

van de stallingsgarage leeft. Aan de randen zijn enkele parkeerplaatsen voor
bezoek en minder validen. Ondanks het stedelijke karakter woon je in Klaasje
in een intieme, groene en verrassende wereld.

Jade

LEGENDA
Appartementen Saffier
Appartementen Jade

Ora

njeb

aan

Openbaar groen
Water
Fietspad
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Weg
Parkeren
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De 57 koopwoningen zijn verdeeld over
de gebouwen Saffier en Jade. In beide geval-

P

len parkeer je je auto onder het gebouw en

ook de bergingen, bijvoorbeeld voor je fiets.

P

P

P

P

P
P

vervolg je je weg met de trap of lift naar je
woonverdieping. In de stallingsgarage tref je

P

P

P

P

LEGENDA
Parkeerplaats (Koop)
Parkeerplaats (Huur)
Bergingen

(Koop)

Bergingen

(Huur)

Entree lifthal
VOORBEHOUD
De indeling en verdeling van de parkeerplaatsen en bergingen zijn ontstaan aan de hand van de huidige beschikbare gegevens.

14

Het is echter niet uit te sluiten dat er afwijkingen mogelijk zijn tussen de inhoud van de tekening en de werkelijkheid.
Daarom zijn de contractstukken en eventuele errata bindend. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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W O N E N I N E E N G R O E N S T A D S PA R K

A P PA R T E M E N T E N K L A A S J E

Twee prachtige gebouwen met koopappartementen

MAAK KENNIS MET
SAFFIER EN JADE
Omdat het luxe karakter één van de kwaliteiten van Klaasje is, hebben we
de appartementengebouwen de namen van gekleurde getinte edelstenen
gegeven. Deze kleuren komen terug in de entreehallen van de gebouwen.
In Saffier en Jade komen de koopappartementen. Aventurijn, Agaat
en Robijn zijn de gebouwen met huurwoningen.
Saffier
Saffier vind je aan de kant van de Oranjebaan. Verdeeld over 5 woonlagen
komen 24 appartementen in 6 verschillende typen. De verdiepingen zijn
bereikbaar met de lift of trap vanuit de centrale hal. Elke verdieping biedt
ruimte aan 4 of 5 appartementen, waardoor je weet wie je buren zijn.
De woonoppervlaktes lopen uiteen van 97 tot 137 m². Naar welk appartement
de voorkeur ook uitgaat, altijd heb je een heerlijke buitenruimte.
Jade
Jade telt 10 woonlagen. Je vindt dit gebouw op de hoek van de Camera
Obscuralaan en de Oranjebaan. In het chique appartementengebouw komen
ook voor deze 33 appartementen privéparkeerplaatsen in de ondergrondse
stallingsgarage. In Jade zijn de buitenruimtes zo gepositioneerd dat je ook
hier altijd een of meerdere heerlijke buitenruimtes hebt. Je hebt de keuze uit
8 verschillende typen appartementen.
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SAFFIER INTERIEURIMPRESSIE

Afgebeeld appartement type C2, Gebouw Saffier

T O PA P PA R T E M E N T E N M E T
PRACHTIG UITZICHT
Op de begane grond, de 1e, 2e, 3e en 4e verdieping van Saffier komt type C2.
Een groot 4-kamerappartement met heerlijk, uitkragend balkon of terras
(op de begane grond). De verdiepingshoge ramen zorgen voor een prettige
lichtinval en vrij uitzicht op de groene woonomgeving.
Hier krijg je alle ruimte voor een ontspannen leven op een toplocatie. Parkeer
je auto onder het gebouw op je privéparkeerplaats. Neem de lift of trap naar
je appartement. Kom binnen en geniet van je comfortabele woonomgeving.

Geniet van wat dit topappartement te bieden heeft.
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LAAGOVERZICHT GEBOUW SAFFIER

34

39

44

KK

O

V.S.

KK/O
V.S.

V.S.

O

KK

V.S.

KK/O

KK

KK/O

W.T.W.

W.T.W.

W.T.W.

V.S.

35

V.S.

43

40
O

IMPRESSIE SAFFIER

W.T.W.

W.T.W.

KK/O

W.T.W.

V.S.

W.T.W.

W.T.W.

36

45
V.S.

V.S.

36

KK

O

W.T.W.

O

KK/O

O

O

KK

37

38

41

42

Begane grond

Tweede verdieping

LEGENDA

53
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Appartement C1 (pagina 24)
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Appartement B1 (pagina 22)
Appartement B2 (pagina 23)

W.T.W.

V.S.
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49

46
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Eerste verdieping
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KK

KK/O
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Flatkasten/CVZ
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V.S.

50

O

O
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V.S.

V.S.

langs de Oranjebaan. In het fraaie appartementengebouw komen 24 appartementen

KK

W.T.W.

KK

KK/O

Saffier telt 5 woonlagen. Je vindt dit gebouw

KK/O

V.S.

V.S.

W.T.W.

W.T.W.

Appartement C4 (pagina 27)

51

56

52

57

Derde verdieping

Vierde verdieping

met privéparkeerplaatsen in de ondergrondse
stallingsgarage.
Ook in Saffier zijn de buitenruimtes weer
zo gepositioneerd dat je altijd een heerlijke
plek vindt om even tot rust te komen.
Je hebt de keuze uit 6 verschillende typen
appartementen.
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Appartement B1
Appartement B2

S A F F I E R A P PA R T E M E N T T Y P E B 1 E N B 2

Noordgevel

Oostgevel

Zuidgevel

B1 - BOUWNUMMER

Westgevel

B2 - BOUWNUMMER

36

38

• woonoppervlakte circa 100 m² GBO

• woonoppervlakte circa 97 m² GBO

• groot terras van circa 18 m² met

• terras (voorzien van haag) en met winter-

groene haag op het oosten

tuin van circa 49 m² op het zuidwesten

• balkon van circa 8 m² op het oosten

• woonkamer met open keuken

bij grootste slaapkamer

• luxe Bruynzeel keuken in hoekopstelling

• woonkamer met open keuken

voorzien van inbouwapparatuur

• luxe Bruynzeel keuken in rechte

• twee slaapkamers

opstelling, voorzien van inbouwapparatuur

• badkamer met brede wastafel,

• twee slaapkamers

douche en tweede toilet

• badkamer met ligbad, brede

• grote inpandige berging met

wastafel en tweede toilet

wasmachine- en drogeraansluiting

• grote inpandige berging met

• luxe sanitair van Villeroy & Boch

wasmachine- en drogeraansluiting

• hoogwaardig afgewerkt met vloer-

• luxe sanitair van Villeroy & Boch

verwarming en stompe deuren zonder

• hoogwaardig afgewerkt met vloer-

bovenlicht

verwarming en stompe deuren zonder
bovenlicht

• privéparkeerplaats en berging in

EERSTE VERDIEPING

ondergrondse stallingsgarage

• privéparkeerplaats en berging in
ondergrondse stallingsgarage

34

38
22

BEGANE GROND

35
36

37

BEGANE GROND

39

42

40
36

41

1E VERDIEPING

43

44

48

45
47

46

2E VERDIEPING

49

53

55

50
52

51

3E VERDIEPING

54

57

56

4E VERDIEPING
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Appartement C1
Appartement C2

S A F F I E R A P PA R T E M E N T T Y P E C 1 E N C 2

Minotti

Noordgevel

Oostgevel

Zuidgevel

C1 - BOUWNUMMERS

Westgevel

C2 - BOUWNUMMERS

42, 47, 52 EN 57
GESP 34, 39, 43, 48 EN 53

37, 46, 51 EN 56
GESP 35, 40, 44, 49 EN 54

• woonoppervlakte circa 117 m² GBO

• woonoppervlakte circa 116 m²

• begane grondappartement: terras

• begane grond: bouwnummer 37,

van circa 55 m² op het noordwesten

terras van circa 53 m² met wintertuin

• verdiepingen: balkon van circa 13 m² op

op het zuidoosten en bouwnummer 35,

het noordwesten of zuidwesten

terras van circa 52 m² met wintertuin

• bouwnummer 42, 47 en 52 met

op het noordoosten (zie pagina 30)

wintertuin (zie pagina 30)

• verdiepingen: balkon van circa 13 m²

• woonkamer met open keuken

op het zuidoosten of noordoosten

• luxe Bruynzeel keuken in hoekopstelling,

• woonkamer met open keuken

voorzien van inbouwapparatuur

• luxe Bruynzeel keuken in hoekopstelling,

• drie slaapkamers

voorzien van inbouwapparatuur

• badkamer met douche, brede

• grote inpandige berging

wastafel en tweede toilet

• drie slaapkamers

• inpandige berging met wasmachine-

• badkamer met douche, brede

en drogeraansluiting

wastafel en tweede toilet

• luxe sanitair van Villeroy & Boch

• grote inpandige berging met

• hoogwaardig afgewerkt met vloer-

wasmachine- en drogeraansluiting

verwarming en stompe deuren zonder

• luxe sanitair van Villeroy & Boch

bovenlicht

• hoogwaardig afgewerkt met vloer-

• privéparkeerplaats en berging in

verwarming en stompe deuren zonder

ondergrondse stallingsgarage

bovenlicht
• privéparkeerplaats en berging in
ondergrondse stallingsgarage

Interieurimpressie van dit appartement vind je op pagina 18-19
Kijk op de verkooptekening voor de maten van het balkon,
deze verschillen per bouwnummer.

34

35
36

39

40
36

43

24

38

37

BEGANE GROND

42

41

1E VERDIEPING

48

45

Kijk op de verkooptekening voor de maten van het balkon,
deze verschillen per bouwnummer.

44

47

46

2E VERDIEPING

49

53

55

50
52

51

3E VERDIEPING

54

57

56

4E VERDIEPING
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Appartement C3
Appartement C4

S A F F I E R A P PA R T E M E N T T Y P E C 3 E N C 4

Marcel Wanders

Noordgevel

Oostgevel

C3 - BOUWNUMMER

Zuidgevel

Westgevel

C4 - BOUWNUMMERS

41

45, 50 EN 55

• woonoppervlakte circa 137 m² GBO

• woonoppervlakte circa 110 m² GBO

• balkon van circa 13 m² op het zuidoosten

• balkon van circa 11 m² op het oosten

met wintertuin (zie pagina 30)

• woonkamer met open keuken

• woonkamer en leefkeuken

• luxe Bruynzeel keuken in hoekopstelling,

• luxe Bruynzeel keuken in rechte opstelling

voorzien van inbouwapparatuur

voorzien van inbouwapparatuur

• drie slaapkamers

• drie slaapkamers

• badkamer met douche, brede

• badkamer met inloopdouche,

wastafel en tweede toilet

brede wastafel en tweede toilet

• grote inpandige berging met

• grote inpandige berging met

wasmachine- en drogeraansluiting

wasmachine- en drogeraansluiting

• luxe sanitair van Villeroy & Boch

• luxe sanitair van Villeroy & Boch

• hoogwaardig afgewerkt met vloer-

• hoogwaardig afgewerkt met vloer-

verwarming en stompe deuren zonder

verwarming en stompe deuren zonder

bovenlicht

bovenlicht

• privéparkeerplaats en berging in

• privéparkeerplaats en berging in

ondergrondse stallingsgarage

ondergrondse stallingsgarage
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38
26

35
36

37

BEGANE GROND

39

42

40
36

41

1E VERDIEPING

43

44

48

45
47

46

2E VERDIEPING

49

53

55

50
52

51

3E VERDIEPING

54

57

Kijk op de verkooptekening voor de maten van het balkon,
deze verschillen per bouwnummer.

56

4E VERDIEPING

27

S A F F I E R A LT E R N A T I E V E I N D E L I N G

C2 - BOUWNUMMERS

37, 46, 51 EN 56
GESP 35, 40, 44, 49 EN 54

E E N I N D E L I N G PA S S E N D B I J
JOUW LEVENSSTIJL
Met deze alternatieve indeling laten we zien dat dit appartement ook nog op een
heel andere manier in te richten is. Wellicht nog beter passend bij jouw leefstijl en
woondromen. Laat je inspireren en droom weg.
De master bedroom heeft een riante inloopkast gekregen en aan de kantoorruimte

DR

WASRUIMTE

WM

is een bibliotheek verbonden. Heel handig: zowel de bibliotheek als inloopkast
TOILET

zijn ook direct vanuit de hal te bereiken. De industriële, glazen schuifdeuren - die
BADKAMER

V.S.

diverse ruimtes met elkaar verbinden - geven dit appartement allure.
Vanaf de woonkamer kijk je via de grote raampartij uit op je balkon. Je geniet
vanaf hier ook van de omgeving buiten. De balustrade is namelijk van glas.

WOONKAMER

De keuken is enorm breed en ligt deels uit het zicht. Met de enorme eettafel wordt
de verbinding gemaakt. Hier geniet je van het goede leven.

BIBLIOTHEEK

WALK IN

SLAAPKAMER 1

TV KAMER

OFFICE

BALKON

Deze plattegrond dient ter inspiratie. In een individueel koperskeuzegesprek bekijken we graag
hoe we het appartement van uw keuze geheel naar uw wensen kunnen uitvoeren.
Maten, meerwerkkosten en exacte uitvoering zijn nader te bepalen.
28

29

VERKOELING IN DE ZOMER...

... EN BEH AAGLIJK IN DE WINTER

Wintertuin
Er zijn diverse appartementen met een of zelfs
twee wintertuinen. Een wintertuin is een balkon
of terras dat middels een prachtige glazen-

Appartement met wintertuin

Gebouw Saffier

Bouwnummer

Verdieping

Pagina

Gebouw Jade

Bouwnummer

Verdieping

Pagina

1x wintertuin

37

Begane grond

25

2x wintertuin

3

Begane grond

40

Hier zit je binnen en toch voelt het een beetje

1x wintertuin

38

Begane grond

23

2x wintertuin

6

1e verdieping

41

als buiten. Hoe mooier het weer wordt, hoe

1x wintertuin

41

1e verdieping

26

1x wintertuin

9

2e verdieping

39

verder je de glazenwand openschuift.

1x wintertuin

42

1e verdieping

24

1x wintertuin

10

2e verdieping

38

1x wintertuin

47

2e verdieping

24

1x wintertuin

52

3e verdieping

24

wand omgetoverd kan worden tot een serre.

Met een wintertuin kan je al heel vroeg van
het voorjaar genieten en tot diep in het najaar
30

Appartement met wintertuin

je koffie ‘buiten’ drinken.

31

JADE INTERIEURIMPRESSIE

Afgebeeld appartement type D4, Gebouw Jade

T O P A P PA R T E M E N T M E T
PRACHTIG UITZICHT!
Een appartement met penthousegevoel. Zo laat type D4 zich het beste
omschrijven. Met 168 m² woonoppervlakte is dit één van de grootste
appartementen in Klaasje. De enorme living heeft een open keuken met
kookeiland, ruim zitgedeelte en extra ruimte die bijvoorbeeld geschikt is om te
musiceren. De balkons hebben ochtend-, middag- en avondzon. Op en top luxe
wonen in alle vrijheid, maar wel met de reuring van Amsterdam om de hoek.

Indrukwekkend uitzicht van één van de twee buitenruimtes bij type D4.

32
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LAAGOVERZICHT GEBOUW JADE

12

LEGENDA

16

Appartement B1 (pagina 36)

V.S.

KK

KK

Appartement B2 (pagina 37)

W.T.W.

W.T.W.

W.T.W.

W.T.W.

V.S.

KK

O

V.S.

O
KK
W.T.W.

W.T.W.

W.T.W.

V.S.

KK

KK

KK
W.T.W.

V.S.

W.T.W.
W.T.W.

15
O

11

O

8

O

O

O

O

KK

KK

7

O

5

O

4

KK

2

A P PA R T E M E N T E N G E B O U W E

1

Appartement C1 (pagina 38)
V.S.

V.S.

Appartement C2 (pagina 39)

V.S.

V.S.

V.S.

Appartement D1 (pagina 40)

/CVZ

V.S.
O

KK

O

KK

Appartement D3 (pagina 42)

O

O

O

KK

KK

KK

KK

KK

O

O

Appartement D4 (pagina 43)

W.T.W.

W.T.W.

W.T.W.

W.T.W.

W.T.W.

V.S.

KK

V.S.

W.T.W.

V.S.

V.S.

V S.

V.S.

O

V.S.

Appartement D2 (pagina 41)
W.T.W.

W.T.W.

3

6

Begane grond

10

Eerste verdieping

9

Tweede verdieping

14

13

Derde verdieping

18

17

Vierde verdieping

Jade telt 10 woonlagen. Je vindt dit gebouw
op de hoek van de Camera Obscuralaan en
de Oranjebaan. In het chique appartementengebouw komen 33 appartementen met

O

stallingsgarage.
Naar welk type je voorkeur ook uitgaat, je

W.T.W.

W.T.W.

privéparkeerplaatsen in de ondergrondse

V.S.

KK

W.T.W.

V.S.

KK

O

32

O

O

W.T.W.

31

KK

KK

W.T.W.

V.S.

O

29

KK

KK

W.T.W.

V.S.

W.T.W.

28

O

26

KK

O
KK

W.T.W.

W.T.W.

25

O

23

V.S.

W.T.W.

KK

22

KK

O

20
O

19

hebt altijd een of meerdere fijne balkons,
V.S.

V.S.

V.S.

of de beschikking over een mooi terras.

V.S.

V.S.

Je hebt de keuze uit 8 verschillende typen
appartementen.

O

V.S.

KK

O

KK

21

Vijfde verdieping

34

O

W.T.W.
KK

24

Zesde verdieping

O

O

KK

27

Zevende verdieping

V.S.

V.S.

W.T.W.

V.S.

W.T.W.

W.T.W.

W.T.W.

V.S.

KK

30

Achtste verdieping

33

Negende verdieping

35

Appartement B1
Appartement B2

J A D E A P PA R T E M E N T T Y P E B 1 E N B 2

Vitra

Noordgevel

Oostgevel

Zuidgevel

B1 - BOUWNUMMERS

Westgevel

B2 - BOUWNUMMERS

01, 04, 07, 11 EN 15

10, 14 EN 18

• woonoppervlakte circa 98 m² GBO

• woonoppervlakte circa 96 m² GBO

• begane grond: terras van circa 39 m²

• balkon van circa 12 m² op het

op het noordwesten

zuidwesten

• verdiepingen: balkon van circa 12 m² of

• bouwnummer 10 heeft een balkon

circa 13 m² op het noordwesten

met wintertuin

• woonkamer met open keuken

• woonkamer met open keuken

• luxe Bruynzeel keuken in rechte opstelling,

• luxe Bruynzeel keuken in rechte opstelling,

voorzien van inbouwapparatuur

voorzien van inbouwapparatuur

• drie slaapkamers

• twee slaapkamers

• badkamer met inloopdouche,

• badkamer met douche, brede

brede wastafel en tweede toilet

wastafel en tweede toilet

• grote inpandige berging met

• grote inpandige berging met

wasmachine- en drogeraansluiting

wasmachine- en drogeraansluiting

• luxe sanitair van Villeroy & Boch

• luxe sanitair van Villeroy & Boch

• hoogwaardig afgewerkt met vloer-

• hoogwaardig afgewerkt met vloer-

verwarming en stompe deuren zonder

verwarming en stompe deuren zonder

bovenlicht

bovenlicht

• privéparkeerplaats en berging in

• privéparkeerplaats en berging in

ondergrondse stallingsgarage

ondergrondse stallingsgarage

Kijk op de verkooptekening voor de maten van het balkon,
deze verschillen per bouwnummer.

01

02

03
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BEGANE GROND

04

05

06
1E VERDIEPING

07

08

10 09
2E VERDIEPING

11

12

14 13
3E VERDIEPING

15

16

18 17
4E VERDIEPING

19

20

21
5E VERDIEPING

22

23

24
6E VERDIEPING

25

26

27
7E VERDIEPING

28

29

30
8E VERDIEPING

31

32

33
9E VERDIEPING
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Appartement C1
Appartement C2

J A D E A P PA R T E M E N T T Y P E C 1 E N C 2

Minotti

Noordgevel

Oostgevel

Zuidgevel

C1 - BOUWNUMMERS

Westgevel

C2 - BOUWNUMMERS

02, 05, 08, 12, 16, 20,
23, 26, 29 EN 32

09, 13 EN 17

• woonoppervlakte circa 113 m² GBO

• woonoppervlakte circa 103 m² GBO

• begane grond: terras van circa 52 m²

• balkon van circa 18 m² op het zuidoosten

op het noordoosten

• bouwnummer 9 heeft een balkon van

• verdiepingen: balkon van circa 12 m² of

circa 18 m² met wintertuin

circa 13 m² op het noordoosten

• woonkamer met open keuken

• woonkamer met open keuken

• luxe Bruynzeel keuken in rechte opstelling,

• luxe Bruynzeel keuken in rechte opstelling,

voorzien van inbouwapparatuur

voorzien van inbouwapparatuur

• twee slaapkamers

• drie slaapkamers

• badkamer met douche, brede

• badkamer met inloopdouche,

wastafel en tweede toilet

brede wastafel en tweede toilet

• inpandige berging met wasmachine-

• inpandige berging met wasmachine-

en drogeraansluiting

en drogeraansluiting

• luxe sanitair van Villeroy & Boch

• luxe sanitair van Villeroy & Boch

• hoogwaardig afgewerkt met vloer-

• hoogwaardig afgewerkt met vloer-

verwarming en stompe deuren zonder

verwarming en stompe deuren zonder

bovenlicht

bovenlicht

• privéparkeerplaats en berging in

• privéparkeerplaats en berging in

ondergrondse stallingsgarage

ondergrondse stallingsgarage

Kijk op de verkooptekening voor de maten van
het balkon, deze verschillen per bouwnummer.
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02

03
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BEGANE GROND

04

05

06
1E VERDIEPING

07

08

10 09
2E VERDIEPING

11

12

14 13
3E VERDIEPING

15

16

18 17
4E VERDIEPING

19

20

21
5E VERDIEPING

22

23

24
6E VERDIEPING

25

26

27
7E VERDIEPING

28

29

30
8E VERDIEPING

31

32

33
9E VERDIEPING
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Appartement D1
Appartement D2

J A D E A P PA R T E M E N T T Y P E D 1 E N D 2

Noordgevel

D1 - BOUWNUMMER

• drie slaapkamers

• terras van circa 91 m² op het zuiden

• badkamer met douche, brede

• luxe Bruynzeel keuken in rechte opstelling, voorzien van inbouwapparatuur

Westgevel

06

• woonoppervlakte circa 123 m² GBO

• woonkamer met open keuken

Zuidgevel

D2 - BOUWNUMMER

03

met 2 wintertuinen (zie pagina 30)

Oostgevel

• hoogwaardig afgewerkt met vloerverwarming en stompe deuren

wastafel en tweede toilet

zonder bovenlicht

• inpandige berging met wasmachineen drogeraansluiting

• woonoppervlakte circa 169 m² GBO

• tweede badkamer met douche en wastafel

• balkon van circa 12 m² op het zuidwesten

• inpandige berging met wasmachine-

met wintertuin (zie pagina 30)

• privéparkeerplaats en berging in

en drogeraansluiting

• tweede balkon van circa 18 m² op het

ondergrondse stallingsgarage

zuidoosten met wintertuin

• luxe sanitair van Villeroy & Boch

• luxe sanitair van Villeroy & Boch
• hoogwaardig afgewerkt met vloerverwarming

• woonkamer met open keuken

en stompe deuren zonder bovenlicht

• luxe Bruynzeel keuken met kookeiland,
voorzien van inbouwapparatuur

• privéparkeerplaats en berging in
ondergrondse stallingsgarage

• drie slaapkamers

• mogelijkheid voor tweede parkeerplaats

• badkamer met inloopdouche, brede
wastafel en tweede toilet

01

02

03
40

BEGANE GROND

04

05

06
1E VERDIEPING

07

08

10 09
2E VERDIEPING

11

12

14 13
3E VERDIEPING

15

16

18 17
4E VERDIEPING

19

20

21
5E VERDIEPING

22

23

24
6E VERDIEPING

25

26

27
7E VERDIEPING

28

29

30
8E VERDIEPING

31

32

33
9E VERDIEPING
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Appartement D3
Appartement D4

J A D E A P PA R T E M E N T T Y P E D 3 E N D 4

Noordgevel

D3 - BOUWNUMMERS

Oostgevel

Zuidgevel

Westgevel

D4 - BOUWNUMMERS

19, 22, 25, 28 EN 31

21, 24, 27, 30 EN 33

• woonoppervlakte circa 128 m² GBO

• woonoppervlakte circa 168 m² GBO

• balkon van circa 12 m² of 13 m² op

• balkon van circa 12 m² of 13 m² op het zuidwesten • grote inpandige berging met wasmachine-

het noordwesten

• tweede badkamer met douche en wastafel

• tweede balkon van circa 18 m² op het zuidoosten

en drogeraansluiting

• woonkamer met open keuken

• woonkamer met open keuken

• luxe sanitair van Villeroy & Boch

• luxe Bruynzeel keuken in rechte opstelling,

• luxe Bruynzeel keuken met kookeiland,

• hoogwaardig afgewerkt met vloerverwarming

voorzien van inbouwapparatuur

voorzien van inbouwapparatuur

• mogelijkheid voor een bijkeuken

• drie slaapkamers

• drie slaapkamers

• badkamer met douche, brede

• badkamer met ligbad, douche,

en stompe deuren zonder bovenlicht
• privéparkeerplaats en berging in ondergrondse stallingsgarage

wastafel en tweede toilet

• mogelijkheid voor tweede parkeerplaats

brede wastafel en tweede toilet
• tweede badkamer met douche
en wastafel
• grote inpandige berging met
wasmachine- en drogeraansluiting
• luxe sanitair van Villeroy & Boch
• hoogwaardig afgewerkt met vloerverwarming en stompe deuren zonder
bovenlicht
• privéparkeerplaats en berging in
ondergrondse stallingsgarage

Kijk op de verkooptekening voor de
maten van het balkon, deze verschillen
per bouwnummer.

Interieurimpressie van dit appartement vind je op pagina 32-33
Kijk op de verkooptekening voor de maten van het balkon, deze verschillen per bouwnummer.
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02

03
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BEGANE GROND

04

05

06
1E VERDIEPING

07

08

10 09
2E VERDIEPING

11

12

14 13
3E VERDIEPING

15

16

18 17
4E VERDIEPING

19

20

21
5E VERDIEPING

22

23

24
6E VERDIEPING

25

26

27
7E VERDIEPING

28

29

30
8E VERDIEPING

31

32

33
9E VERDIEPING
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C1 - BOUWNUMMERS

02, 05, 08, 12, 16, 20,
23, 26, 29 EN 32

J A D E A LT E R N A T I E V E I N D E L I N G

TERRAS

OPBERGRUIMTE INTEGREREN IN
DE LIJN VAN DE WANDEN

WOONKAMER

Met deze plattegrond laten we zien hoe je bergruimte op een subtiele manier kunt
integreren in je inrichting. Overal zie je prachtige kastenwanden die meelopen in de
lijn van de muur. Onopvallend en alsof ze er altijd al zijn geweest.

V.S.

Dat een luxe gevoel en een praktische indeling heel goed samengaan zie je maar
weer. Door de inpandige berging te laten vervallen staat de woonkamer in direc-

SLAAPKAMER 2

te verbinding met de slaapkamers. De gecreëerde inloopkast is vanuit de hal én
vanuit de slaapkamer direct bereikbaar. Handig dat hier ook ruimte is voor een
werkplek waar je lekker uit het zicht even je spullen kunt laten liggen.

TOILET

BADKAMER

DR
WM

Wie in Klaasje woont, kiest voor luxe. Daar hoort ook een badkamer bij die aanvoelt
als je eigen spa. Bij deze indeling hebben we de badkamer een slagje groter gemaakt,
waardoor er ruimte ontstaat voor een ligbad, inloopdouche, brede wastafel en

MK

2e toilet. Begint het beeld zich al te vormen?

WALK IN /
OFFICE

SLAAPKAMER 1

Deze plattegrond dient ter inspiratie. In een individueel koperskeuzegesprek bekijken we graag
hoe we het appartement van uw keuze geheel naar uw wensen kunnen uitvoeren.
Maten, meerwerkkosten en exacte uitvoering zijn nader te bepalen.
44
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GEVELAANZICHTEN GEBOUW SAFFIER

OOSTGEVEL

WESTGEVEL

NOORDGEVEL

BLOKC WESTGEVEL

ZUIDGEVEL

BLOKC WESTGEVEL

NOORDGEVEL

ZUIDGEVEL

OOSTGEVEL

WESTGEVEL

BLOKC WESTGEVEL

46
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OOSTGEVEL

NOORDGEVEL

GEVELAANZICHTEN GEBOUW JADE

NOORDGEVEL

48

OOSTGEVEL

49

WESTGEVEL

GEVELAANZICHTEN GEBOUW JADE

ZUIDGEVEL

ZUIDGEVEL

50

WESTGEVEL

51

KEUKEN EN BADKAMER

Strak en stijlvol; Grohe Euphoria douchesysteem

TOONBEELD VAN KL ASSE
MET EEN FRAAI DESIGN

EEN LUXE BADKAMER IN JE
A P PA R T E M E N T

De keuken is het hart van het huishouden, daar komt alles samen.

De appartementen van Klaasje worden standaard voorzien van stijlvol sanitair
van Villeroy & Boch met kwaliteitskranen van Grohe. Beide een begrip als het

De keuken is al lang niet meer uitsluitend een plek om te koken. Steeds vaker is

om duurzaamheid en kwaliteit gaat.

de keuken namelijk een verlengstuk van de woonkamer, een plek om te werken,
een tafel om met het hele gezin aan te eten of een bar om met vrienden te

Tegenwoordig is de badkamer de ruimte bij uitstek waar men zich in alle rust

borrelen. Want ook daarvoor is de keukenruimte in je appartement uitermate

terugtrekt, om heerlijk te genieten van een moment voor jezelf. En wie doet dat

geschikt. Er zijn voldoende mogelijkheden in materiaal, kleur en opstelling om

nu niet liever in een mooi vertrek? Als koper hoef je over de inrichting van de

een variant uit te kiezen die geschikt is voor jouw interieur. Daarnaast kun je

badkamer alvast geen zorgen te maken. Wij hebben gekozen voor kwalitatief

ook extra functionaliteit aan de keuken toevoegen, denk hierbij aan ergonomie,

hoogwaardig sanitair van Villeroy & Boch en kranen van Grohe. Beide merken

opbergruimte en comfort. In onze winkel vertellen we je daar graag alles over.

onderscheiden zich door de superieure technologie en mooie vormgeving.
Voor jou betekent dit, dat je straks optimaal kunt genieten van een badkamer

De toegepaste greeploze keukentypes in dit project zijn Pallas en Reykjavik

die functionaliteit combineert met een fraai design.

hoogglans gelakt en voorzien van een Quartsiet werkblad. Quartsiet heeft
een natuurlijke uitstraling en is een prima alternatief voor een natuurstenen
werkblad. Het materiaal is hard, niet poreus en daardoor heel
onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. De keuken is voorzien van luxe Siemens
apparatuur met onder andere een vaatwasser, koel/vries combinatie of
koelkast met vriesvak, (combi)oven, afzuigkap en inductie kookplaat.
Koken op inductie is niet alleen heel veilig maar ook energiezuinig.
Wij ontvangen je graag in onze showroom in Zaandam om samen met onze
keukenadviseur tot het ontwerp van jouw ideale keuken te komen. Want een
Bruynzeel keuken is een keuken die werkt!

52

Brede wastafel uit de serie Memento.

53

DE 10 VOORDELEN VAN NIEUWBOUW

Kies voor een nieuwbouw appartement. Je koopt toch ook

6. Nieuw is duurzamer

geen derdehandsschoenen? Kun je deze op het oog gekke

Voor een nieuw appartement worden tegenwoordig alleen duur-

vergelijking maken? Wij vinden van wel. De meeste mensen

zame, milieuvriendelijke materialen en technieken gebruikt.

die iets kopen, kopen namelijk het liefst iets wat nieuw is.

En omdat een nieuwbouw appartement ook veel energie

Waarom zou dat principe dan niet gelden voor een apparte-

zuiniger is, komt het in aanmerking voor het predicaat ‘groen’.

ment? We zetten de belangrijkste voordelen voor je op een rij.

En dat is goed voor het milieu én je portemonnee.

1. Nieuw is onbeschreven

7. Nieuw is veiliger

Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is écht helemaal

Nieuwbouw appartementen zijn standaard uitgerust met een

van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. Een nieuwbouw

professioneel rookalarm. En met het modernste, inbraakwerend

appartement heeft geen geschiedenis. Het doet niet denken

hang- en sluitwerk. Je geniet van een veilige omgeving en houdt

aan de smaak, keuzes of het leven van de vorige bewoners.

ongewenste bezoekers buiten.

2. Nieuw is zorgelozer

8. Nieuw is aangenamer

Een nieuwbouw appartement is een huis zonder zorgen waar je

‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar oude

geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. Op bijna

appartementen kunnen ook koude appartementen zijn. In de

alles zit garantie en onderhoudskosten heb je de eerste jaren

winter zijn ze niet warm te krijgen en in de zomer juist niet koel.

vrijwel niet.

Nieuwbouw appartementen daarentegen kenmerken zich door
een aangename temperatuur, ongeacht de tijd van het jaar.

3. Nieuw is energiezuiniger

Ze zijn voorzien van extra isolerend glas en zijn ook verder goed

Auto’s zijn de laatste 20 jaar veel zuiniger geworden, computers

geïsoleerd. Zo heb je in de winter warme voeten en is het in de

stukken sneller. Maar ook de bouwwereld heeft in de afgelopen

zomer lekker koel.

jaren bepaald niet stilgezeten. Zo heeft een nieuwbouw
appartement van nu energielabel A en is daarmee al gauw

9. Nieuw is bloemrijker

30% zuiniger dan een appartement die pakweg 25 jaar geleden

Een nieuwbouw appartement is een appartement in een

is gebouwd.

prettige omgeving. Een omgeving die ook zelf leeft. Waar
bewoners en bezoekers zich welkom voelen. Want naast de

4. Nieuw is voordeliger

ontwikkeling van appartementen zijn we ook verantwoordelijk

Als koper van een nieuwbouw appartement heb je een aantal

voor de inrichting van het gebied waarin ze staan. Zo komen

financiële meevallers. Bij de koop hoef je bijvoorbeeld geen

we tot buurten met altijd voldoende perkjes en parken, met

overdrachtsbelasting te betalen en qua energiekosten ben je

vijvers en speelplaatsen, met scholen, winkels en een goede

met een nieuw, duurzaam appartement goedkoper uit.

ontsluiting.

5. Nieuw is stiller

10. Nieuw is persoonlijker

Voor veel mensen is hun appartement een plek om tot rust te

Wie een nieuwbouw appartement koopt, heeft alle vrijheid van

komen. Even weg uit de drukte en hectiek van alledag.

de wereld. Je kiest je eigen badkamer, je eigen keuken en als je

Zeker in een nieuwbouw appartement kun je dat volop doen.

een extra kamer wenst, kan dat meegenomen worden tijdens

Dankzij de modernste isolatie kun je in een nieuwbouw ap-

de bouw. Een oud appartement wordt nooit helemaal van jezelf.

partement iets horen wat in een druk land als Nederland zeer

Of in elk geval, duurt het jaren voor je dat bereikt. Je blijft breken

weldadig kan zijn. De stilte.

en verbouwen om het precies op maat en smaak te krijgen.

Hé, 'huizensiteomspitter'!
Ook voor jou is er een hypotheek met wel 10 pluspunten
Financieel gezond wonen vraagt om een hypotheek die je kunt betalen. Nu én straks.
Daarom kijken we samen met jou naar een passende hypotheek. En zo zijn er nog 9
pluspunten. Dus waar wacht je nog op?
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Ontdek ze op Rabobank.nl/10pluspunten

ONTWIKKELING

V E R KO O P I N F O R M AT I E

VOORBEHOUD
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen
van deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere
voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juiste
informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving. Wij adviseren
u bij de gemeente te informeren naar de actuele stand van zaken betreffende de inrichting van de openbare ruimten en de eventueel
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naastliggende (toekomstige) bebouwing. Tevens raden wij u aan de berichtgeving in de plaatselijke media te volgen.
© Mei 2018

V O R M G E V I N G E N P R O D U C T I E www.burobnp.nl W O N I N G I M P R E S S I E S www.theovanleur.nl

N I E U W B O U W-K L A A S J E Z E V E N S T E R.N L

