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Algemene verkoopinformatie

Het kopen van een woning is geen alledaagse bezigheid. 

Daarom vinden wij het raadzaam enige aspecten onder  

uw aandacht te brengen.

SWK Garantie- en waarborgregeling
Amvest biedt u de woning aan onder toepassing van  

de SWK Garantie- en waarborgregeling. Deze regeling 

houdt in dat u verzekerd bent tegen de meerkosten  

van afbouw van uw woning indien de aannemer failliet  

gaat en dat Amvest aan u een bouwkundige kwaliteits-

garantie verstrekt. De SWK Garantie- en waarborgregeling 

wordt in de met u te sluiten koop-/aannemingsovereen-

komst van toepassing verklaard. In een later stadium  

van het verkooptraject ontvangt u van ons een door SWK 

uitgegeven boekje met informatie en uitleg over  

de garantieregeling, de garantienormen, de standaard 

koop-/aannemingsovereenkomst en andere zaken.  

Wij adviseren u deze informatie grondig te bestuderen. 

Het waarborgcertificaat wordt door SWK rechtstreeks  

aan u gezonden nadat de koop-/ aannemingsovereenkomst 

is getekend. U moet het waarborgcertificaat van SWK 

hebben ontvangen voordat u de akte van levering bij  

de notaris ondertekent. 

Alleen de tekst van de officiële SWK Garantie- 

en waarborgregeling is bindend. Mocht enige bepaling  

in deze algemene verkoopinformatie daarmee  

onverenigbaar of nadeliger zijn, dan prevaleren de tekst  

en bepalingen van de officiële SWK Garantie- en waarborg-

regeling boven deze algemene verkoopinformatie. 

Meer informatie kunt u vinden op www.swk.nl. 

Koop-/aannemingsoverkomst
Indien u besluit om tot koop van de woning over te gaan,  

zal met u een koop-/aannemingsovereenkomst worden 

gesloten. In deze overeenkomst koopt u de erfpacht  

van appartementsrechten en maakt u met Amvest afspraken 

over de bouw van uw woning. In deze koop-/aannemings-

overeenkomst worden de rechten en verplichtingen  

van Amvest en van u als koper vastgelegd. Amvest verplicht 

zich onder meer om de woning voor u te bouwen en  

u verplicht zich onder meer om Amvest daarvoor te betalen. 

Meer informatie over het erfpachtrecht en de splitsing  

in appartementsrechten volgt in het hoofdstuk  

‘Wat koopt u juridisch?’.

Het origineel van de getekende koop-/aannemingsovereen-

komst wordt naar de notaris gestuurd die ook de akte van 

levering zal passeren. U zult, net als Amvest, een kopie 

ontvangen van de getekende koop-/aannemingsoverkomst. 

Akte van levering
De juridische overdracht van uw woning vindt plaats 

wanneer door de notaris een ‘akte van levering’  

is gepasseerd en die akte staat ingeschreven in  

de openbare registers. In de koop-/ aannemingsovereen-

komst wordt daarvoor een uiterste datum afgesproken. 

Indien u een hypothecaire financiering heeft, is  

het gebruikelijk dat de hypotheekakte en de akte  

van levering op dezelfde datum door een notaris worden 

gepasseerd. Wij adviseren u er bij de aanvraag van  

de hypotheekofferte op te letten dat de geldigheidsduur  

van de hypotheekofferte lang genoeg is in relatie met  

de in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen 

uiterste datum van juridische levering. 
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De eerste betaling bij passeren akte van levering
De eerste betaling dient door u te worden voldaan bij  

het passeren van de akte van levering. Dit betekent dat  

de betaling vóór de passeerafspraak door de notaris  

moet zijn ontvangen op de zogenoemde ‘derdengelden-

rekening’. Een derdengeldenrekening is een speciale 

rekening van de notaris waarop de door derden gestorte 

gelden gescheiden worden gehouden van de (gelden  

van de) onderneming van de notaris. 

Nota van afrekening
De notaris zal u vóór de passeerafspraak een nota  

van afrekening toesturen. De nota van afrekening  

maakt inzichtelijk welk bedrag u verschuldigd bent  

bij het passeren van de akte van levering. Dit bedrag  

is meestal opgebouwd uit de volgende componenten:

   (rente over) de grondkosten en de inmiddels vervallen, 

maar nog niet betaalde bouwtermijnen  

(en de eventueel daarover verschuldigde rente)

   notariskosten voor de hypotheekakte en kadastraal recht 

   afsluitkosten van uw geldverstrekker voor de hypotheek 

   eventueel vooruit verschuldigde premie(s)  

van de levensverzekering

Indien u een (hypothecaire) lening heeft, zal op de nota  

van afrekening ook inzichtelijk worden gemaakt welk 

bedrag uw bank vóór het passeren van de akte van levering 

en de hypotheekakte namens u aan de notaris zal  

overmaken. Afhankelijk van de omvang van uw (eventuele) 

financiering zal op de nota van afrekening ook het bedrag 

staan dat u nog aan de notaris dient over te maken. 

Verdere betalingen tijdens de bouw 
Iedere keer als een bouwtermijn is vervallen, ontvangt u 

van Amvest een factuur. Indien u geen hypothecaire lening 

heeft, dient u deze factuur uit eigen middelen te betalen. 

Bouwdepot (hypotheek), rente 
Indien u een hypothecaire lening heeft, zal de lening 

meestal in gedeelten worden uitbetaald. De eerste betaling 

vindt vaak plaats bij de juridische levering van uw woning 

en de rest wordt door uw bank voor u in een zogenoemd 

‘bouwdepot’ gehouden. Dit bedrag is meestal gelijk aan  

de bouwtermijnen die u nog dient te betalen. Op het moment 

dat u een factuur ontvangt voor een volgende bouwtermijn 

kunt u uw bank verzoeken tot betaling over te gaan uit  

dit bouwdepot. De bank verstrekt u daartoe instructies. 

Over het bedrag dat in het bouwdepot bij uw bank zit, 

betaalt u per saldo geen rente. U lost wel af over het gehele 

bedrag dat u heeft geleend (dus ook over het bedrag dat  

nog in het bouwdepot zit). Op het moment dat u een bedrag 

uit het bouwdepot opneemt, ontvangt u van uw bank  

niet langer een rentevergoeding over dat bedrag. 

Fiscaal aftrekbare kosten
Kosten die verband houden met de financiering van  

uw woning zijn fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin u  

die kosten heeft betaald. Voorbeelden van dergelijke 

aftrekposten zijn:

   de hypotheekrente

   de kosten van de hypotheekakte,  

inclusief kadastraal recht voor de hypotheekakte

   advies- en bemiddelingskosten voor  

uw hypotheekadviseur

   eventuele taxatiekosten ten behoeve van de hypotheek
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Wat koopt u juridisch? 
Erfpacht van een of meer appartementsrechten 
Als koper van een woning in project Cruquius De Loods 

koopt u een erfpachtrecht van meerdere appartements-

rechten (te weten een appartementsrecht woning,  

een appartementsrecht berging en twee of drie apparte-

mentsrechten parkeerplaatsen). Voor de leesbaarheid 

spreken we in het vervolg over de koop van  

een erfpachtrecht van een appartementsrecht. 

Om het gebouw in appartementsrechten te splitsen  

wordt door de notaris een zogenoemde akte van splitsing  

in appartementsrechten opgemaakt. Meer informatie  

over de inhoud van de akte van splitsing in appartements-

rechten volgt in het hoofdstuk ‘De akte en het reglement  

van splitsing’.

Het erfpachtrecht wordt door de gemeente Amsterdam 

gevestigd. Hierdoor krijgt u een erfpachtrelatie met  

de gemeente Amsterdam. Op grond van het erfpachtrecht 

krijgt u het gebruik van een appartementsrecht alsof u  

daar eigenaar van bent tegen betaling van canon  

die voor het eerste tijdvak van 50 jaar door Amvest  

wordt afgekocht. Dit is een veel gebruikte structuur  

door de gemeente Amsterdam.

Bij de vestiging van het erfpachtrecht wordt bepaald  

dat de rechten en verplichtingen die toekomen aan  

de appartementsrechteigenaar (de gemeente Amsterdam) 

toekomen aan de erfpachter van dat betreffende  

appartementsrecht. Zodoende zult u de verschuldigde 

servicekosten van het appartementsrecht betalen  

en participeren in de vereniging van eigenaars.  

Meer informatie over de vereniging van eigenaars  

volgt in het hoofdstuk ‘Vereniging van eigenaars’.

De akte en het reglement van splitsing
Elke akte van splitsing in appartementsrechten bevat  

een omschrijving van hetgeen in de splitsing in  

appartementsrechten is betrokken en welke zaken  

exclusief een eigenaar mag gebruiken (de privé-gedeelten) 

en welke zaken voor gemeenschappelijk gebruik zijn 

bestemd. Een privé-gedeelte is bijvoorbeeld een woning, 

berging of parkeerplaats. De gemeenschappelijke delen 

zijn in de hoofdsplitsing bijvoorbeeld de garage. 

Ook staat in de akte van splitsing in appartementsrechten 

voor welk aandeel de appartementsrechteigenaars 

gerechtigd zijn in mede-eigendom van de grond en  

de daarop te realiseren gebouwen. Dit aandeel wordt  

het breukdeel genoemd. Het uitgangspunt is dat  

de appartementsrechteigenaars volgens hun breukdeel 

bijdragen in de gemeenschappelijke lasten en kosten.  

Deze lasten en kosten worden (naar rato van breukdeel) 

omgeslagen in de servicekosten. De servicekosten worden 

op basis van een exploitatiebegroting samen met u  

en uw medebewoners in een vergadering van de vereniging  

van eigenaars vastgesteld.

Elke akte van splitsing in appartementsrechten bevat  

‘spelregels’ (het reglement van splitsing) ten aanzien  

van het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeen-

schappelijke zaken en de privé-gedeelten. Ook zal (onder 

meer) het reglement van splitsing bepalen over welke zaken 

de vergadering van de vereniging van eigenaars in  

een huishoudelijk reglement nadere afspraken kan maken. 
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Vereniging van eigenaars
De wet bepaalt dat bij elke splitsing in appartements-

rechten een vereniging van eigenaars wordt opgericht 

waarvan iedere appartementsrechteigenaar van  

rechtswege (verplicht) lid is. De vereniging van eigenaars 

wordt opgericht in de (notariële) akte van splitsing  

in appartementsrechten. 

Een vereniging van eigenaars heeft kort gezegd  

het doel om de gemeenschappelijke zaken en  

gemeenschappelijke delen van het betreffende gebouw  

te beheren en te onderhouden. De betreffende akte  

van splitsing in appartementsrechten bevat ook  

de statuten van de vereniging van eigenaars waarin  

onder meer wordt geregeld hoe de vereniging  

van eigenaars zal functioneren.

Eigenaarslasten
Als erfpachter van een appartementsrecht zult u  

de eigenaarslasten moeten voldoen, zoals de onroerende-

zaakbelasting, de rioolheffing en de waterschapslasten. 

Deze lasten zullen door de gemeente Amsterdam  

rechtstreeks aan u in rekening worden gebracht. 

Energieverbruik
De kosten voor het energieverbruik in de gemeenschappe-

lijke gedeelten van het gebouw (bijvoorbeeld in de garage) 

zijn voor gemeenschappelijke rekening van alle bewoners. 

Deze kosten worden via de servicekosten van de vereniging 

van eigenaars in rekening gebracht en door de vereniging 

van eigenaars betaald aan de energieleverancier.

Voor wat betreft het energieverbruik in uw eigen woning 

bent u vrij om uw eigen energieleverancier te kiezen.  

Door het plaatsen van een tussenmeter worden de kosten 

van het energieverbruik in uw woning rechtstreeks door  

het energiebedrijf van uw keuze aan u in rekening gebracht. 

U dient dit zelf te regelen voordat u verhuist. 

Warmte-koudeopslaginstallatie 
(WKO-installatie)
Uw woning zal van warmte, koude en warm tapwater 

(bijvoorbeeld om te douchen) worden voorzien door middel 

van een zogenoemde warmte-koudeopslaginstallatie 

(WKO-installatie). Een WKO-installatie is een duurzaam 

alternatief voor bijvoorbeeld een Cv-ketel.

De warmte en koude wordt uit het oppervlaktewater gehaald 

(een zogenoemd EOW-systeem) en daarna opgeslagen in  

de bronnen van de WKO-installatie waarna een pompinstal-

latie de warmte of koude naar en door uw woning pompt. 

Het EOW-systeem en de WKO-installatie zal eigendom  

zijn van een exploitant. In de koop-/aannemings-

overeenkomst wordt u verplicht om warmte en koude  

van deze exploitant af te nemen. Het verwarmen of koelen 

van de woning op een andere wijze is niet toegestaan.  

U bent derhalve gebonden aan de voorwaarden  

en de tarieven die de exploitant hanteert. 

De exploitant is voor wat betreft de tarieven voor  

de levering van warmte gebonden aan de wet- en  

regelgeving (bijvoorbeeld de Warmtewet).  

Door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) worden  

jaarlijks vaste maximumtarieven vastgesteld voor  

de levering van warmte (dit geldt overigens niet  

voor de levering van koude). Op deze wijze is gewaarborgd 

dat u voor de levering van warmte niet meer betaalt  

dan een gemiddeld huishouden met een gasaansluiting.
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Uitvoeringsduur
De uitvoeringsduur van de bouw van uw woning bedraagt 

een bepaald aantal werkbare werkdagen. Het aantal 

werkbare dagen wordt nader gespecificeerd in de met u  

te sluiten koop-/aannemingsovereenkomst. Deze gaan  

in vanaf de datum van de start van de bouw. 

Onder werkbare dagen worden niet gerekend feest- of 

vakantiedagen, weekeinden en atv-dagen, alsmede dagen 

met slechte weersomstandigheden zoals regen en vorst.

Indien sprake is van schade, ontstaan door onvoorziene 

omstandigheden, zoals brand of storm, kan de bouwtijd 

worden verlengd met het aantal werkbare werkdagen  

die nodig zijn voor het verhelpen van deze schade. 

Omdat de uitvoeringsduur van de bouw langer  

kan duren dan verwacht (bijvoorbeeld door slechte  

weersomstandigheden) adviseren wij om bij de eventuele 

verkoop van uw huidige woning in de koopakte te bepalen 

dat de datum waarop u uw huidige woning moet verlaten 

variabel is. Wij adviseren u tevens om bij het opzeggen  

van uw huurwoning grote zorgvuldigheid in acht te nemen. 

Op deze wijze kunt u voorkomen dat u onverhoopt  

uw huidige woning moet verlaten, maar uw nieuwe  

woning nog niet kunt betrekken.

Oplevering van de woning
De oplevering van uw woning geschiedt op twee momenten. 

Eerst vindt er een vooropname plaats. Deze vooropname 

geeft de aannemer de mogelijkheid om de laatste  

opleverpunten voor de definitieve oplevering te verhelpen. 

Na deze vooropname en het verhelpen van eventuele laatste 

opleverpunten zal de definitieve oplevering plaatsvinden. 

Minimaal twee weken voor de definitieve oplevering  

wordt de datum en tijdstip van de definitieve oplevering 

schriftelijk aan u medegedeeld. Bij de definitieve  

oplevering zal uw woning bezemschoon worden opgeleverd. 

Het sanitair, het tegelwerk en de glasruiten worden  

schoon opgeleverd. Bij de oplevering bent u als koper 

aanwezig, eventueel bijgestaan door een deskundige  

van bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis, en er is  

een vertegenwoordiger van Amvest aanwezig. 

Eventueel resterende onvolkomenheden of opleverpunten 

worden tijdens de oplevering schriftelijk vastgelegd  

in een zogenoemd ‘proces-verbaal van oplevering’  

dat door zowel Amvest als door u wordt ondertekend.  

De desbetreffende punten dienen vervolgens door Amvest 

binnen de door SWK gestelde termijn te worden hersteld.

Als u vóór de definitieve oplevering aan al uw  

verplichtingen heeft voldaan, inclusief de betaling  

van de laatste bouwtermijn en de betaling van  

het restant van het eventuele meerwerk, krijgt u bij  

de oplevering de sleutels van uw woning en die van  

de algemene ruimten overhandigd.

Bij de oplevering ontvangt u een informatiemap  

waarin alle relevante gegevens staan over uw woning  

en het onderhoud daarvan. Wij adviseren u deze map  

te zijner tijd goed te bestuderen. 
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Verzekeringen
Opstalverzekering
De vereniging van eigenaars dient voor het gebouw,  

waar uw woning onderdeel van uitmaakt, vanaf de dag  

van de eerste oplevering een opstalverzekering af te sluiten 

en het gebouw derhalve te verzekeren tegen bijvoorbeeld 

water-, storm-, brand- en ontploffingsschade. U hoeft 

derhalve zelf geen opstalverzekering af te sluiten voor  

uw woning, berging of parkeerplaats. 

Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering dient u wel zelf af te sluiten. 

Werking van bouwmaterialen bij nieuwbouw
De woning heeft in de eerste periode van bewoning  

een hoge vochtigheidsgraad. Door de werking van  

de nieuwe bouwmaterialen en temperatuurschommelingen 

kunnen krimpscheurtjes ontstaan. Wij adviseren u  

om tijdens de eerste periode van bewoning uw  

woning goed te ventileren en de voorgeschreven  

kamertemperatuur in acht te nemen. 

Onderhoudstermijn
Gedurende zes maanden, gerekend vanaf de sleutel-

ontvangst, kunt u Amvest schriftelijk mededelen  

of er onvolkomenheden zijn ontstaan. Voor installatie-

onderdelen bedraagt deze termijn 12 maanden.  

Deze onvolkomenheden mogen echter niet het gevolg  

zijn van verkeerd gebruik, het ‘werken’ van (bouw)mate-

rialen of onvolkomenheden die tijdens de oplevering  

niet te constateren waren. 

Nadat alle onvolkomenheden, waarvan schriftelijk melding 

is gemaakt, zijn verholpen, wordt Amvest geacht aan haar 

verplichtingen te hebben voldaan. 

Bij het stukadoorswerk kunnen in de hoeken en  

bij dilataties haarscheurtjes ontstaan. Ook kunnen  

deuren klemmen, omdat het hout moet ‘wennen’ aan  

een andere temperatuur en vochtigheidsgraad.  

Deze kleine dingen kunnen nooit worden voorkomen.  

Wij vragen u daar rekening mee te houden. 

Prijsstijgingen
De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst  

overeen gekomen totale koop-/aannemingssom staat vast. 

De stijging van loon- en materiaalkosten tijdens de bouw 

worden niet aan u doorberekend. Eventuele verhoging  

of verlaging van het tarief van de omzetbelasting wordt 

conform de wettelijke bepalingen wel aan u doorberekend.

Ten slotte
De verstrekte informatie is met de grootste zorg  

samengesteld. Desalniettemin moet een voorbehoud 

worden gemaakt voor:

   wijzigingen die een gevolg zijn van nieuwe eisen  

van de overheid en/of nutsbedrijven

   wijzigingen in materialen en afwerking die geen afbreuk 

doen aan de kwaliteit van de woningen en geen financiële 

consequenties voor u als koper hebben 

   kleine afwijkingen in de tekeningen en impressies  

ten opzichte van de werkelijke uitvoering.  

De op de tekeningen aangegeven maten zijn indicatief,  

er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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