
33 APPARTEMENTEN 't RAVELEYN TE GROENLO

ERRATUM

OPMERKINGEN OP VERKOOPBROCHURE.

Omslaq verkoopbrochure Appartementencomplex 't Ravelevn d.d. I '1 iuni 1999.

Blad 2 van de omslag van de brochure (artist impression).

- Het uitkragende metselwerk rondom de hoge raampartijen heeft dezelfde kleur als het

metselwerk van de verdiepingen (crème-wit).

Blad 5 van de omslag van de brochure.

- De situatie zou door haar kleurstelling kunnen aangeven dat de eigendomsgrens van het

complex wordt aangeduid door middel van de lichte groene kleur. Dit heeft betrekking op het

bouwvlak waarin het gebouw gerealiseerd dient te worden. De eigendomsgrens is op de

bijgevoegde situatie correct weergegeven.

- Tussen de bastionmuren en de plint rondom het complex (aan de grachtzijde) komt, net zoals

op het dek tussen de woontorens, grind te liggen.

Kopersbestek d.d. 11 iuni 1999.

Bladzijde 3: Metselwerken.

- De dragende binnenwanden in de appartementen: dikte 240 mm, respectievelijk 300 mm.

Bladzijde 3: Daken en buitentimmerwerk.

- Het schuine dak wordt beschreven als een houten gordingconstructie. ln de torenkamers wordt

de omschreven dakconstructie gedragen door stalen spanten. Deze stalen spanten blijven in het

zicht.

- De buitengevel van de penthouses wordt bekleed met Western Red Cedar, transparant afgelakt.

- De gootconstructie wordt afgetimmerd met een onderhoudsvrij plaatmateriaal, kleur wit.

- "De dakvloer van het souterrain die tussen de appartementsgebouwen ligt alsmede de platte
daken van de balkonoverkappingen, zal worden afgewerkt een ballastlaag van grind".

- De daken van de torenkamers en de entrees zullen worden voorzien van een koperdak.
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Bladzijde 4: Kozijnen, ramen en deuren.

- "ramen worden, conform tekening, in ........... behalve de penthouses en de torenkamers, deze
ramen in draaikiep-uitvoering.

- "in het souterrain worden de bergingen (in plaats van bergingsdeuren)van de appartementen

et cetera.

- een deur tussen entree en lifthal wordt uitgevoerd met een automatische deurdranger.

- De binnenkozijnen in de appartementen zullen worden uitgevoerd in Meranti.

Bladzijde 5/6: Tegelwerk.

- Afmetingen wandtegels in de bijkeuken is 150 x 200 mm in plaats van 200 x 250 mm.

Bladzijde 7 : Schilderwerk.

- Er wordt gesproken over een transparante afwerking en een gelakte afwerking. Met beide

begrippen wordt hetzelfde bedoeld.

- "de schoren onder de ...........van de penthouses en entree worden blank gelakt.

Bladzijde 8: Verwarmingsinstallatie.

- Het souterrain (inclusief de bergingen) blijft onveruvarmd.

- De handdoekradiatoren worden standaard voorzien van een elektrische kachel.

Bladzijde 10: Elektra living.

Vier dubbele wandcontactdozen staat onjuist (teveel) omschreven. Totaal aantal
wandcontactdozen in de living is zes stuks.

- Omschrijving "Eetruimte (appartementstypen A en E)" moet zijn " Eetruimte (appartementstype

A en D)".

Bladzijde 11: Afwerking entree (binnen).

- "Vloerafwerking: schoonlooptapijUtapijt".

Bladzijde 12: Afwerking toilet en badruimte.

- Boven het tegelwerk, in toilet vanaf 1,50 meter en in badkamer vanaf '1,80 meter (ter plaatse

van douche 2,10 meter), wordt structuurspuitwerk aangebracht.

Bladzijde 14: Matrix oppervlakten "'t Raveleyn" te Groenlo.

- Hierin staan enkele vertrekken foutief gedimensioneerd. De gewijzigde matrix is bijgevoegd.

Bladzijde 16: Meer en/of minderwerk.

- Garantie- en Waarborg Regeling Appartementsrechten A.1992 moet zijn Garantie- en Waarborg
Regeling Appartementsrechten A. 1 999.

Bladzijde 1 7: Constructie.

- Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren, houten vloeren enzovoort kunnen.

De vetgedrukte stukken tekst zijn toevoegingen aan een zin/alinea et cetera
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Tekeninqen horende bii verkoopbrochure Appartementencomplex 't Ravelevn d.d. 11 iuni 1999.

Blad 1: Situering.

- Schaal 1:1000.

- De voetpaden langs de wand van de hellingbaan zln bereikbaar vanaf de straatzijde (reguliere
voetpad).

- De uitwendige hoeken van appartement 3 (De Kanteel) en 47 (De Kazemat) zijn foutief
ingekleurd, deze blijven open zoals aangegeven op de overzichtstekening "Begane grond"
(achterzijde blad 3).

Blad 2 (voorzijde): Geye/s.

- Schaal 1:200.

- Alle ramen van de penthouses en de torenkamers draaien en/of vallen naar binnen. De

getrokken lijnen dienen derhalve gestippeld te zijn.

- In de noordgevel is de koz'rjn in de living gewijzigd bijde appartementen 27,33 en 39.

Blad 2 (achterzijde): Geve/s.

- Schaal 1:200.

Alle ramen van de penthouses en de torenkamers draaien en/of vallen naar binnen. De
getrokken lijnen dienen derhalve gestippeld te zijn.

- De balkonoverkapping van de balkons op de 2" verdieping zijn ter plaatse van de oostgevel,
appartementsgebouw de Kazemat, foutief ingekleurd. Deze dienen net als alle andere
aanzichten een witte kleur te hebben. Dit geldt ook voor de aftimmering die hieronder zit.

- Alle hoogtematen in de doorsnede zijn maten vanaf Peil=O tot aan de bovenzijde van de

afgewerkte verdiepingsvloer(en ).

- De vrije hoogte van de begane grond wordt:2,675 m in plaats van 2,70 meter.

- De vrije hoogte van verdieping 1 wordt: 2,675 m in plaats van 2,70 meter.

De vrije hoogte van verdieping 2 wordt: 2,63 m in plaats van 2,70 meter.

- De vrije hoogte van verdieping 3 wordt: 2,675 m in plaats van 2,70 meter.

- De bovenkant afgewerkte vloer van de torenkamer is 12000+P in plaats van 12100+P zoals
aangegeven op de doorsnede tekening.

- De stippellijn behorende bij de hoogtelijn 9000+P moet iets hoger liggen, namelijk ter hoogte
van de bovenkant van de afgewerkte vloer van de derde verdieping.

Blad 3 (voorzijde): Souterrain.

- Alle wanden en schijven in het souterrain, behalve de lichte scheidingswanden van de
bergingen, de Iiftschachtwanden en de wanden van het trappenhuis, worden in beton
uitgevoerd. De wanden van de liftschacht en het trappenhuis worden gemaakt van
kalkzandsteen.

- De vijf vierkante blokjes (voorzien van een kruis) die op de rijbaan in het souterrain zijn
gesitueerd, zijn aanduidingen voor schrobputjes, die worden aangesloten op de riolering.

- Berging en parkeerplaats 45 en 47 zijn omgewisseld.

- Berging en parkeerplaatsen 19 en 21 zijn omgewisseld.

De vetgedruffie stukken tekst zijn toevoegingen aan een zin/alinea et cetera
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Blad 3 (achterzijde): Begane grond.

- De buitenmuur die rondom het gebouw een donkerbruine kleur heeft, dient in de entree (binnen)

een groene kleur te hebben. Ook de niet ingekleurde wanden van het trappenhuis dienen groen

te zijn.

- Lokaties waar grind wordt aangebracht op kelderdek staan aangegeven.

- Automatische binnendeur op tekening aangegeven.

- ln de living komt ter plaatse van schuifpui een afgetimmerde kolom (zie grote tekening).

- Maatvoering appartement type C 13200 in plaats van 13250 mm.

- Deur badkamer wordt opgeschoven (zie grote tekening).

- Plaats verlichting in lifthal aangegeven.

Blad 4 (voorzijde + achterzijde): 7"t" + 2" verdieping (ter ptaatse van aanduiding rechtsboven).

- De Kazemat, huisnummer 52 moet zijn huisnummer 53.

- De buitenmuren ter plaatse van het (buiten)bordes van de verdiepingen 1 Vm 3 dienen allen een

bruine kleur te hebben (op de tekening is deze buitenmuur met de kleur zwart aangegeven).
Deze bruine kleur staat voor de lichte gevelsteen zoals deze wordt toegepast.

- De lijn rondom de balkons dient te worden verwijderd. Onder de 'l't" verdieping is namelijk de

begane grond gesitueerd met bijbehorend terrassen.

- ln living komt ter plaatse van schuifpui een afgetimmerde kolom (zie grote tekening).

- Maatvoering appartement type C 13200 in plaats van 13250 mm.

- Deur badkamer wordt opgeschoven (zie grote tekening).

- Plaats verlichting in lifthal aangegeven.

Blad 5 (voorzijde): 3" verdieping (penthouses).

- Maatl'rjnen correctie te beginnen bij de bovenste (gezamenlijke) maatlijn (van rechts naar links):
* tussen de 390 en de 390 mm hoort 41 10 mm te staan;
* de maat 13170 mm dient te worden verwUderd;
* 17699 mm dient 17000 mm te zijn.

- De uiterst linkse (gezamenlijke) maatlijn (van boven naar beneden):
* de maat 13170 mm dient te worden verwijderd;
* de maat 17770 mm dient 17700 te zijn.

- De uiterst rechtse (gezamenlijke) maatlijn:
* deze maatlijn mag helemaal worden verwijderd, daar deze geen toevoeging geeft op de

overige maatlijnen, dus overbodig is en niet duidelijk.

- ln de living komt ter plaatse van de schuifpui een afgetimmerde kolom (zie grote tekening).

- Maatvoering 13200 in plaats van 13250 mm.

- Deur naar badkamer is optie,

- Wand ter plaatse van toilet uitvoeren als lichte scheidingswand '100 mm.

Blad 5 (achterzijde): 4" verdieping (Torenkamers).

- De inpandige maatlijn en de wandcontactdoos aanduiding mogen worden verwijderd.

De vetgedrukte stukken tekst zijn toevoegingen aan een zin/alinea et cetera
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- Het luik ten behoeve van onderhoud komt daar waar het lager schuine dak aansluiting krijgt met
de wand(en)van de torenkamer(s). Het betreft dus een luík voor eventueel benodigd onderhoud
aan leidingen en dergelijke lopende in de "loze" ruimte tussen de 4" verdiepingsvloer en het

lagere schuine dak (zie ook de doorsnede tekening op de achterzijde van blad 2).

Blad 6 (voorzijde ): Appartementstype A.

- De huisnummers 1, 7 en 13 zijn gespiegeld, huisnummers 49, 55 en 61 zijn gedraaid

weergegeven.

- Aanduiding hemelwaterafvoeren aangegeven.

- Maatvoering in zithoek 4170 in plaats van 4200 mm.

- Dubbele wandcontactdoos in keuken behoort in living.

Blad 6 (achterzijde): Appartementstype B.

- De huisnummers 3, 9 en 15 ztln gespiegeld, huisnummers 47, 53 en 59 zijn gedraaid

weergegeven.

- Aanduiding hemelwaterafvoeren aangegeven.

Blad 7 (voorzijde): Appartementstype C.

- De huisnummers 5, 11 en 17 zijn gespiegeld, huisnummers 45, 51 en 57 zijn gedraaid

weergegeven.

- De wandcontactdoos in de hal/entree van het appartement wordt verplaatst. De

wandcontactdoos komt naast de lichtschakelaar ter plaatse van de voordeur.

- Aanduiding hemelwaterafuoeren aangegeven.

Blad 8 (voorzijde): Appartementstype D.

- Huisnummer 21 is gespiegeld, huisnummer 41 is gedraaid weergegeven.

De living krijgt zoals omschreven in het kopersbestek een tweetal lichtpunten. Hierdoor vervalt
het lichtpunt zoals op de tekening aangegeven en komen een tweetal lichtpunten op plaatsen
links en rechts van het getekende lichtpunt.

- De wandcontactdoos ter plaatse van de garderobe dient een dubbele te zijn.

- Met betrekking tot het aangeven van de draagstructuur in het appartement zijn een tweetal
kalkzandsteen schijven foutief ingekleurd. Ter plaatse van de badkamer dient de bovenste wand
net zoals de onderste door te lopen en de lichte scheidingswand te ontbreken. De wand tussen
de hal/entree en de eetruimte is over de gehele lengte 240 mm ingekleurd. Echter deze schijf
loopt allen maar aan de achterzijde van het toilet. Het overige gedeelte (afscheiding eetruimte
met entree/hal) is een lichte scheidingswand van 100 mm dikte.

Blad 8 (achterzijde): Appaftementstype E.

- Huisnummer 19 is gespiegeld, huisnummer 65 is gedraaid weergegeven.

- Het tweede lichtpunt in de living zit boven de eetkamertafel (zie ook tekening).

- Met betrekking tot het aangeven van de draagstructuur in het appartement is een
kalkzandsteen schijf foutief ingekleurd. Ter plaatse van de badkamer dient de bovenste wand
net zoals de onderste door te lopen en de lichte scheidingswand te ontbreken.

Hengelo, 8 december 1999
De vetgedru$e stukken tekst zijn toevoegingen aan een zin/alinea et cetera
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Matrix oppervlakten " 't " te Groenlo

14,5
U,J

1,5
5,0

'13,5

15,0
46,4
7,4

14,5
0,3
1,5
5,0

13,5
15,0
46,4
7,4

0,3
1,4
3,6

13,6
15,0
44,8
6,6

0,3
1,5
5,0

13,5
15,0
46,4
7,4

Begane Grond

Totaal: (m2)

íe verdieping

Totaal: (m2)

2e verdieping

Totaal: (m2)

3e verdieping

Totaal: (m'?)

Begane Grond
1e verdieping
2e verdieping
3e verdieping

terrasoppervlakte van 78,9 m2 !

Netto vloeroppervlakte: NVO

LET OPI: appartement B (huisnummer 25), ter plaatse van de begane grond van appartementsgebouw de Citadel, heeft een

Het gemeten oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande
scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten.

Niet meegerekend;
- schalmgat of een vide (indien >4m,\;
- oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte niet groter is dan 1,5m;

vrijstaande kolom (indien >0,5m2);
oppervlakte van vrijstaande niet toegankelijke leidingschacht (indien >0,5m2).

Open brand- of vluchttrappen dienen bij de bepaling van de NVO, niet te worden meegerekend.
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