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DE LOCATIE
Aan de kop van de Paardenmarkt (op de hoek van de 
Sportlaan, tussen de Bumalaan en de Noordzijde) wordt 
door Evertsen Bouw appartementencomplex “De Smederij” 
gerealiseerd.

De Smederij heeft een unieke ligging aan de rand van het 
centrum. Zo woon je op loopafstand van het winkelcentrum 
Lange Nering, zijn de horeca, busstation en andere handige 
voorzieningen altijd dichtbij en ligt de natuur en ruimte om 
je heen. Kortom een prachtige locatie om te leven en te 
wonen.

ALLES LEKKER DICHTBIJ
Gezellig shoppen, lekker borrelen met vrienden, samen 
een hapje eten of gemakkelijk een boodschap doen bij een 
nabijgelegen supermarkt. In het gezellige stadscentrum van 
Emmeloord is het allemaal te vinden. En alles op loopafstand 
van De Smederij, dus lekker dichtbij.

Het centrum is volop in ontwikkeling, waar het vernieuwde 
horecaplein een prachtig voorbeeld van is. Bezoek hier 
onder andere het sfeervolle restaurant ‘t Voorhuys, 
tapasrestaurant Eindeloos, of het net geopende Grand 
Cafe Emmeloord. Rondom dit vernieuwde horecaplein van 
Emmeloord is er genoeg te beleven voor jong en oud.

Noordzijde
Noordzijde

Lange Nering

De Deel

Lange Dreef

Lange Dreef

Marknesserweg

Brumalaan

Sportlaan
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DE APPARTEMENTEN
Woonkamer met keuken, aparte slaapkamer 
en badkamer

€ 195.000,- v.o.n.

De appartementen (type a) zijn gevestigd op de hoeken van 
iedere verdieping en hebben een eigen balkon of terras van 
zo’n 4 vierkante meter. Hier kun je heerlijk genieten van een 
ontbijtje, kopje koffie of het lezen van een goed boek.

De fijne woonkamer met open keuken heeft een oppervlakte 
van zo’n 25 vierkante meter, met toegang naar het balkon 
of terras. De appartementen beschikken over een aparte 
slaapkamer van zo’n 10 vierkante meter, met daaraan 
verbonden de badkamer. Vanuit de hal kom je bij het 
aparte toilet met daartegenover de bergingsruimte voor 
bijvoorbeeld de wasmachine, keukenvoorraad, stofzuiger en 
andere spullen.

Prijs is inclusief badkamer en sanitair

Woonoppervlakte
circa 50 m2

Buitenruimte
Circa 4 m2
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Hoekappartement rechterzijde
Plattegrond ter indicatie voor bouwnummers 1, 5, 9 & 13 Plattegrond ter indicatie voor bouwnummers 4, 8, 12 & 16

Hoekappartement linkerzijde
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DE WOONSTUDIO’S
Woonkamer met keuken, slaapruimte en 
aparte badkamer

€ 185.000,- v.o.n.

De efficiënt ingedeelde woonstudio’s (type b) hebben net 
als de appartementen een eigen balkon of terras van zo’n 
4 vierkante meter, waar je heerlijk kunt genieten van de 
buitenlucht.

Je komt binnen via de hal waar zich het aparte toilet, de 
badkamer en een ruimte voor de wasmachine bevinden. 
De studio’s beschikken over een woonkamer met open 
keuken en een slaapkamer met afscheidingsmuur. Deze 
ruimte heeft een oppervlakte van zo’n 30 vierkante meter. 
Verbonden aan het woongedeelte bevindt zich ook nog een 
aparte bergingsruimte, waar je gemakkelijk wat spullen kwijt 
kan.

Prijs is inclusief badkamer en sanitair

Woonoppervlakte
circa 44 m2

Buitenruimte
Circa 4 m2
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Woonstudio rechterzijde
Plattegrond ter indicatie voor bouwnummers 2, 6, 10 & 14 Plattegrond ter indicatie voor bouwnummers 3, 7, 11 & 15

Woonstudio linkerzijde
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Grondwerk 
Er worden de nodige grondwerken uit-
gevoerd voor funderingen, rioleringen, 
kabels en leidingen.

Riolering 
De hemelwater- en vuilwater-riole-
ring wordt uitgevoerd in kunststof. 
Er wordt een gescheiden riolerings-
systeem toegepast voor vuilwater en 
hemelwater (regenwater).

Bestrating 
De berging wordt voorzien van grijze 
betontegels, afmeting 300x300 mm. 
Het gezamenlijke buitenterrein wordt 
voorzien van betonklinkers, volgens 
situatietekening.

Terreininventaris en beplanting 
De erfgrenzen zullen bij oplevering 
worden aangegeven door middel van 
hoekpaaltjes op de hoekpunten van 
het perceel, voor zover deze niet zijn 
bepaald door bebouwing (bijvoor-
beeld de woning of berging). Op het 
gezamenlijke buitenterrein worden de 
hagen en bomen geplaatst, zoals op 
de situatietekening aangegeven.

Fundering 
De fundering bestaat uit prefab beton-
palen, met daarover een balkenraster.

Kruipruimte 
Onder de woningen op de begane 
grond bevindt zich een kruipruimte, 
die per woning toegankelijk wordt ge-
maakt door middel van een geïsoleerd 
kruipluik voorzien van stalen matrand.

Vloeren 
De begane grondvloer wordt uit-
gevoerd als een prefab betonnen 
systeemvloer welke aan de onderzijde 
fabrieksmatig is voorzien van isolatie.

De vloer van de eerste- en tweede 
verdieping en de platdakvloer bestaat 
uit een prefab betonnen vloer.

Gevels en dragende wanden 
De buitengevels van de woning wor-
den uitgevoerd als schoon metselwerk 
halfsteensverband.

Daar waar op tekening gevelbekleding 
staat aangegeven, wordt een verduur-
zaamde houten gevelbekleding aan-
gebracht, volgens monster kantoor 
aannemer.

Daken 
Het platte dak wordt uitgevoerd in 
geprefabriceerde betonelementen die 

in het werk worden aangestort met 
beton. De bovenzijde wordt voorzien 
van isolatie (met de vereiste isolatie-
waarde) en vervolgens een bitumineu-
ze dakbedekking.

Staalconstructie 
Indien constructief noodzakelijk wor-
den stalen balken, kolommen, span-
ten en/of liggers toegepast, conform 
opgave van de constructeur.

Hemelwaterafvoeren 
Het hemelwater (regenwater) dat op 
het dak van het gebouw en berging 
valt wordt afgevoerd met ronde he-
melwaterafvoeren (regenpijpen) van 
PVC.

Buitenkozijnen, ramen en deuren 
De buitenkozijnen en ramen van de 
woning worden uitgevoerd in kunst-
stof. De ramen worden uitgevoerd als 
draai-kiepramen. Alle beweegbare de-
len in de buitenkozijnen worden voor-
zien van de benodigde tochtprofielen, 
slijtstrippen en condensprofielen.

Hang en sluitwerk 
Alle buitendeuren en ramen worden 
voorzien van hang- en sluitwerk dat 
wordt uitgevoerd in overeenstemming 
met het Bouwbesluit, inbraak weer-
standsklasse 2 volgens NEN 5096.

Beglazing 
De buitenkozijnen van de woning 
worden voorzien van hoog rendement 
thermisch isolerende (HR++) begla-
zing.

Binnenwanden 
Alle niet-dragende binnenwanden in 
de woning worden uitgevoerd met 
gipsblokken.

Binnendeuren en –kozijnen 
De binnendeurkozijnen worden uitge-
voerd als fabrieksmatig afgelakte sta-
len montagekozijnen met bovenlicht.

Trappen en hekwerken 
De trappen worden uitgevoerd in 
prefab beton.

Afwerking wanden 
Alle niet betegelde wanden in de wo-
ning worden behangklaar opgeleverd.

De wanden van de toiletruimte en de 
badkamer worden gedeeltelijk dan 
wel geheel betegeld. Boven het tegel-
werk van de toiletruimte worden de 
wanden afgewerkt met wit structuur 
spuitpleisterwerk.

De wanden van de centrale hal wor-
den uitgevoerd in scanbehang met 
wafelmotief en voorzien van saus-
werk.

Afwerking plafonds 
De betonplafonds van de woning 
worden afgewerkt met wit structuur 
spuitpleisterwerk.

De onderzijde van de betontrappen en 
bordesplaten blijft in het zicht.

Afwerking vloeren 
De vloeren van de woning worden 
afgewerkt met een cementdekvloer 
van circa 70 mm dik.

Tegelwerk 
De wanden en vloeren in de badka-
mer en toiletruimte worden voorzien 
van tegelwerk.

In de badkamer wordt de vloer van de 
douchehoek onder afschot betegeld 
naar de afvoerput.

Wandtegelwerk wordt in de badkamer 
aangebracht tot aan de onderkant van 
het plafond. In de toiletruimte wordt 
wandtegelwerk aangebracht tot een 
hoogte gelijk aan de bovenkant van 
het inbouwreservoir. De horizontale 
plateaus aan de bovenzijde van de 
inbouwreservoirs van de toiletten 
worden eveneens voorzien van wand-
tegels.

Sanitair 
Het sanitair in de woning is van het 
merk Villeroy en Boch (V&B) serie 
O.novo (of gelijkwaardig) in de kleur 
wit en de kranen zijn van het merk 
Grohe.

Aftimmerwerk 
Waar voor een deugdelijke en nette 
afwerking benodigd is, worden diverse 
aftimmerwerken uitgevoerd met hou-
ten panelen.

Buitenschilderwerk 
Aan de buitenzijde geen afschilder-
werk opgenomen.

Binnenschilderwerk 
In de centrale hal worden de betim-
meringen en vloerplinten afgeschil-
derd. Verder wordt in het werk geen 
binnenschilderwerk uitgevoerd. Alle 
voorkomende houten aftimmerlatten 
of -platen aan de binnenzijde van de 
woning worden fabrieksmatig gegrond 
in de kleur wit.

Ontwikkeling & Realisatie

Ontwerp

Informatie & Verkoop

Marketing & Communicatie

Evertsen Bouw
Zwolle
evertsenbouw.nl

KHV Architecten
Emmeloord
khvarchitecten.nl

Strak Woonplan
Emmeloord
strakwoonplan.nl

Woonaccent Makelaars
Onder de Toren 2
8302 BT, Emmeloord
woonaccentemmeloord.nl
emmeloord@woonaccent.nl
0527 620 602

Keuken 
De woning wordt zonder keukeninrichting opge-
leverd. De keuken dient door u zelf gekocht te 
worden bij een keukenleverancier naar keuze.

Meterkast 
De woning wordt voorzien van een meterkast met 
een meterkastbord van onafgewerkt underlay-
ment en ingericht conform de geldende voor-
schriften van de nutsbedrijven.

Waterinstallaties 
De waterleidingen worden aangelegd vanaf de 
watermeter volgens de geldende voorschriften 
en uitgevoerd in kunststof. De waterleiding is 
afsluitbaar in de meterkast en in voldoende mate 
beschermd tegen bevriezing.

Binnenriolering 
• De binnenriolering wordt uitgevoerd in kunst-

stof. Hierop worden de volgende afvoerpun-
ten aangesloten: 

• De afvoerleiding nabij de opstelplaats van de 
spoelbak in de keuken (afgedopt) 

• De toiletten 
• De fontein in de toiletruimte 
• De wastafel in de badkamer 
• De douche 
• De opstelplaats van de wasmachine 
• Het warmwatertoestel 

Gasinstallaties 
Uw woning wordt niet voorzien van een gasinstal-
latie.

Verwarmingsinstallatie en warmwatertoestel 
De woning wordt voorzien van warm water en 
verwarmd door een volledig elektrische gevoe-
de luchtwarmtepompinstallatie. De verwarming 
wordt uitgevoerd door middel van vloerverwar-
ming. De vloerverwarming bestaat uit kunststof 
leidingen die in de dekvloer worden gelegd vanaf 
de verdeler.

Mechanische ventilatie 
De woning wordt geventileerd door het toevoeren 
van verse lucht via aluminium ventilatieroosters 
boven het glas en het afvoeren van vochtige en 
vervuilde lucht via een CO2 gestuurd mechanisch 
ventilatiesysteem.

Elektrische installatie 
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit 
de meterkast, verdeeld over het benodigde aantal 
groepen naar de diverse aansluitpunten zoals op 
de verkooptekening is aangegeven. De installatie 
wordt voorzien van aarding en aardlekschakelaars. 
De elektrische installatie voldoet aan de eisen van 
het nutsbedrijf en de geldende voorschriften (NEN 
1010).

Rookmelders 
In verband met de brandveiligheid worden er in 
de woning rookmelder(s) geplaatst. De rookmel-
der(s) zijn aangesloten op de elektrische installatie 
van de woning.
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WWW.DE-SMEDERIJ-EMMELOORD.NL

0527  620  602

DISCLAIMER

Deze verkoopbrochure 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 de overheden en/
of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend.

De inrichtingen van de plattegronden/
interieurimpressies zijn een vrij impressie 
van de illustrator en wijken mogelijk af 
van het standaard afwerkingsniveau. De 
plattegronden alsmede de afmetingen van 
sanitair en tegels van alle in deze brochure 
opgenomen woningen zijn indicatief. Hier 
is dus geen leveringsplicht aan verbonden. 
Voor de juiste informatie wordt verwezen 
naar de tot de contractstukken behorende 

verkooptekeningen en technische 
omschrijving.

De opgenomen perspectieftekeningen 
(gevels en interieurs) geven artist 
impressies weer. Het kan voorkomen dat 
er verschillen zijn tussen deze impressies 
en de daadwerkelijke uitvoering. Derhalve 
kunnen er aan de artist impressies geen 
rechten worden ontleend.


