
Onderwerp: oplevering bouwnummer 15
Van: Janine Ista 
Datum: 18‐1‐2021 10:09
Aan: 

Geachte

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan uw nieuwbouwwoning. Het verheugt ons u te
kunnen meedelen dat we de datum van oplevering hebben vastgelegd.

Oplevering:
De oplevering vindt plaats op 04-02-2021 om  09:00 uur.

Wij verzoeken u vriendelijk op genoemd tijdstip aanwezig te zijn.

In de bijlage treft u de definitieve opdrachtbevestiging aan van het meer- minderwerk, deze
dient als basis voor de eindafrekening meer- minderwerk.

Voor nadere informatie over de gang van zaken bij de oplevering verwijzen wij u naar de bijlage
“procedure van oplevering”

Maatregelen ten aanzien van COVID-19
Voornoemde datum van oplevering is onder voorbehoud van wijzigingen. I.v.m. het Coronavirus
op dit moment zou het kunnen zijn dat de oplevering niet door kan gaan vanwege
overheidsvoorschriften, maatregelen of beschikbaarheid van personeel/onderaannemers.
Dit wordt door ons beoordeelt en besloten, wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden. Uw veiligheid en de veiligheid van onze medewerkers staat voorop en wij zullen dan
ook te allen tijden de voorschriften en adviezen van de overheid opvolgen en waar nodig de
oplevering uitstellen.

Helaas mogen er tijdens de oplevering niet meer dan 3 personen in de woning aanwezig zijn.
Vanuit Knaap is de projectleider aanwezig dat houdt in dat er vanuit de koper 2 personen
aanwezig mogen zijn.
Als er een externe partij door jullie is ingehuurd dan kan er helaas maar één koper bij de
oplevering aanwezig zijn. Graag ontvangen wij uiterlijk 48 uur voor de oplevering van u wie er
bij de oplevering aanwezig zullen zijn. Ook het gebruik van mondkapjes is tijdens de oplevering
verplicht.

Levering water en elektra
Graag willen wij u erop attent maken dat door ons de levering van water en elektra is
aangevraagd en dat wij deze leveringen bij de oplevering stopzetten. U dient z.s.m na
oplevering een leverancier voor elektra te kiezen en een contract af te sluiten.
De drinkwateraansluiting dient u te regelen bij Dunea.
Tijdens de oplevering zullen de meterstanden van water en elektra worden genoteerd zodat u
deze bij het afsluiten van het contract kunt opgeven.
Ons advies is om dit direct na oplevering te regelen.

Financiën
Via de administratie ontvangt u op korte termijn de laatste termijnen van de aanneemsom en de
afrekening meer- minderwerk. De afrekening meer- minderwerk vindt plaats conform de
ingesloten opdrachtbevestiging.
Conform artikel B (pagina 13) van de aannemingsovereenkomst hebben wij bij Notariskantoor
van der Hammen een bankgarantie gedeponeerd. Een kopie van de bankgarantie treft u
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bijgevoegd aan.
Vanwege deze bankgarantie verzoeken wij u het restant van de volledige aanneemsom inclusief
het meer- en minderwerk over te maken naar onze bankrekening (zie ook procedure van
oplevering).

Digitaal Woningdossier
Inmiddels heeft u een inlogcode voor uw digitaal woningdossier ontvangen. Hierop staan alle
gegevens van uw woning. Revisietekeningen, inmeetgegevens van de MV e.d. Dit online portal
wordt ook gebruikt voor servicepunten en de communicatie hierover.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of over de oplevering zelf, dan kunt u contact
opnemen.

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,
Knaap Maatwoningen BV

Janine Ista

Bijlagen:

Procedure van oplevering.pdf 16,5 KB

bankgaran e collec ef.pdf 1,6 MB

Opdrachtbeves ging_18111‐15.pdf 57,0 KB
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Onderwerp: update voor de kopers van bouwnummer 13 t/m 21 
Van: Janine Ista 
Datum: 17‐12‐2020 16:02
Aan: Recep e

Info voor de kopers van bouwnummer 13 t/m 21

Graag willen wij jullie informeren omtrent de stand van zaken rondom de voortgang van de bouw van
jullie woning.

Helaas hebben we de bnrs 13 t/m 17 niet meer dit jaar op kunnen leveren omdat de nutsinvoeren nog
niet gerealiseerd zijn.
De planning is dat deze de eerste week van januari gerealiseerd gaan worden.

Omdat er nog geen stroom in de woningen aanwezig is kunnen diverse zaken nog niet worden afgerond.
Zo kunnen o,a, de installa es niet worden aangesloten en getest en ingeregeld.

Zodra er met de werkzaamheden van de nuts is  begonnen maken wij een planning voor de oplevering
en zullen dit naar jullie communiceren. De verwach ng is dat dit week 4 zal zijn.

Voor de kopers van bouwnummers 18 t/m 21 verwachten wij week 6 te kunnen gaan opleveren.

Deze prognose en communica e is onder voorbehoud van Covid‐maatregelen.

In verband met de feestdagen zijn wij van 18 december tot 4 januari 2021 gesloten. Fijne feestdagen
toegewenst.

Met vriendelijke groet,

J.E. (Janine) Ista

aanwezig: ma – do

Knaap Maatwoningen BV
Postadres:
Postbus 24
2760 AA  Zevenhuizen ZH

Bezoekadres:
Groeneweg 38
3059 LC  Rotterdam-Nesselande

update voor de kopers van bouwnummer 13 t/m 21
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Onderwerp: kijkdag en voorschouw
Van: Janine Ista  Datum: 26‐11‐2020 11:40
Aan: Recep e 

Goedemorgen,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de kijkdag van dinsdag 15 december a.s. van 13.00 – 14.30 uur.

We willen deze kijkdag voor jullie woning graag combineren met een voorschouw. Jullie worden op deze
dag in de gelegenheid gesteld om door de woning te lopen en jullie bevindingen op een lijst te noteren.
Het gaat dan voornamelijk op de aanwezigheid / controle van het afgesproken meerwerk.

Op deze dag vinden jullie in het raamkozijn op de begane grond een voorschouw‐formulier die jullie
kunnen gebruiken, na afloop kunnen jullie deze hier weer terugze en.

De bouwplaats is alleen toegankelijk voor volwassenen en in verband met Covid mogen er maximaal 3
volwassenen tegelijker jd in de woning aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

J.E. (Janine) Ista

aanwezig: ma – do

Knaap Maatwoningen BV
Postadres:
Postbus 24
2760 AA  Zevenhuizen ZH

Bezoekadres:
Groeneweg 38
3059 LC  Rotterdam-Nesselande

tel: (010) 222 10 00
www.knaapmaatwoningen.nl

Statutair gevestigd te Zevenhuizen ZH
Handelsregister KvK Rotterdam nr.: 24252606
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Onderwerp: bericht omtrent de oplevering
Van: Janine Ista  Datum: 17‐11‐2020 09:33
Aan: Recep e 

Goedemorgen,

Helaas moeten wij u berichten dat wij het opleveren van jullie woning en de andere woningen van blok 4
en 5 niet meer dit jaar kunnen realiseren.

Vanmorgen kregen wij het bericht dat de nutsinvoeren dit jaar niet meer zullen plaatsvinden. Dit door
Covid besme ngen bij het bedrijf die dit moet realiseren.
Wij begrijpen dat dit een teleurstelling voor jullie is maar wij kunnen de woningen niet zonder elektra
opleveren.

De invoer staat nu gepland op de eerste werkweek van januari. Zodra de werkzaamheden voor de invoer
gestart zijn zullen wij de datum van de oplevering en voorschouw met u communiceren.

Wij zullen in december nog een kijkdag voor jullie organiseren en jullie in de gelegenheid stellen om nog
even een kijkje te nemen en zaken in te meten.

Graag hadden wij een datum met u gecommuniceerd, helaas lukt dat nu niet, ook voor ons is dit een
teleurstelling.

Met vriendelijke groet,

J.E. (Janine) Ista

aanwezig: ma – do

Knaap Maatwoningen BV
Postadres:
Postbus 24
2760 AA  Zevenhuizen ZH

Bezoekadres:
Groeneweg 38
3059 LC  Rotterdam-Nesselande

tel: (010) 222 10 00
e-mail:  website: 
www.knaapmaatwoningen.nl

bericht omtrent de oplevering
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Onderwerp: opleverprognose blok 4 en 5
Van: Janine Ista  Datum: 11‐11‐2020 14:53
Aan: Recep e 

Goedemiddag,

Graag willen we jullie een korte update geven inzake de oplevering van jullie woning.
De laatste afgegeven prognose was opleveren week 50/51.  
In week 50 worden de woningen van blok 8 opgeleverd en we richten ons er op om jullie woningen in
week 51 op te leveren.
Of dit daadwerkelijk zal lukken laten wij jullie volgende week defini ef weten.

Met vriendelijke groet,

J.E. (Janine) Ista

aanwezig: ma – do

Knaap Maatwoningen BV
Postadres:
Postbus 24
2760 AA  Zevenhuizen ZH

Bezoekadres:
Groeneweg 38
3059 LC  Rotterdam-Nesselande

tel: (010) 222 10 00
e-mail:  website: 
www.knaapmaatwoningen.nl

Statutair gevestigd te Zevenhuizen ZH
Handelsregister KvK Rotterdam nr.: 24252606

opleverprognose blok 4 en 5
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Heeren van Vroondaal fase 1 september 2020 

Algemeen 

Met deze nieuwsbrief van september willen wij u informeren 
omtrent de stand van zaken. 

 Werkzaamheden per blok 

Blok 17- 21(bouwnummers 58 t/m 63) 
Deze woningen zijn inmiddels opgeleverd 

Blok 1 (bouwnummers 1 t/m 7) 
De toekomstige bewoners van dit blok  hebben ook bericht gekregen 
over de definitieve opleverdatum. 

Blok 9 (bouwnummers 29 t/m 35) 
Momenteel zijn de schilders buiten met het buitenschilderwerk en 
zullen binnenkort de hekken worden geplaatst  

Blok 2/3 (bouwnummers 8 t/m 12) 
De nuts zal binnenkort ingevoerd worden, de rioolaanlsuiting wordt 
gerealiseerd en het metselwerk van de garages wordt gestart. 

Blok 8 (bouwnummers 22 t/m 28) 

De pannen worden gelegd en hierna zal de steiger worden 
afgebroken waarna de nuts geschouwd kan worden. 



Blok 4/5 (bouwnummers 13 t/m 17) 
De binnenwanden staan inmiddels. De installaties worden verder 
afgemonteerd en de woningen worden klaargemaakt voor het stuc 
en tegelwerk. 

Blok 6/7 (bouwnummers 18 t/m 21) 
Hier wordt volop gemetseld. Na het metselwerk worden de 
gootrekken getimmerd en het zinkwerk uitgevoerd. 

Kijk- en meetdagen 
Voor de blokken 2 t/m 5 is een kijkdag vastgesteld, de kopers zijn hier 
inmiddels voor uitgenodigd. 

Prognose oplevering 

Inmiddels is er meer duidelijk over het herstel van de leidingen en 
zijn er extra schilders op het werk aanwezig. Daardoor kunnen wij 
een gerichtere prognose afgeven  

Deze is als volgt: 

Blok 9 opleveren week 46 

Blok 2,3 opleveren week 48 

Blok 8 opleveren week 49 

Blok 4, 5 opleveren week 50/51 

Blok 6, 7 opleveren week 4-2021 

Vier weken voor de oplevering geven wij de definitieve datum door. 



Onderwerp: Kijkmiddag bnrs 8 t/m 17
Van: Janine Ista <jeista@knaapmaatwoningen.nl>
Datum: 17‐9‐2020 15:55
Aan: Recep e <recep e@knaapmaatwoningen.nl>

Goedemiddag,

Helaas is mij deze week niet gelukt de geplande nieuwsbrief te versturen, deze wordt volgende week
verzonden.
Vooruitlopend hierop wil jullie alvast uitnodigen voor een kijk‐ en meet middag.

Deze wordt gehouden op donderdag 1 oktober a.s. van 14.00 ‐15.30 uur.

Tijdens deze kijkmiddag zijn jullie welkom in jullie woning en kunnen keukenleveranciers komen inmeten.
De binnenwanden staan dan.

Met vriendelijke groet,

J.E. (Janine) Ista

aanwezig: ma – do

Knaap Maatwoningen BV
Postadres:
Postbus 24
2760 AA  Zevenhuizen ZH

Bezoekadres:
Groeneweg 38
3059 LC  Rotterdam-Nesselande

tel: (010) 222 10 00
e-mail: jeista@knaapmaatwoningen.nl
website: www.knaapmaatwoningen.nl

Statutair gevestigd te Zevenhuizen ZH
Handelsregister KvK Rotterdam nr.: 24252606

Kijkmiddag bnrs 8 t/m 17
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Heeren van Vroondaal fase 1 juli 2020 

Algemeen 

Hierbij de nieuwsbrief van juli waarbij wij net voor de bouwvak 

vakantie u willen informeren omtrent de stand van zaken 

    Werkzaamheden per blok 

Blok 17- 20 (bouwnummers 58 t/m 63) 

De woningen van deze blokken zijn deze week opgeleverd. We 

wensen de eigenaren van deze woningen veel succes met de 

werkzaamheden die ze zelf gaan doen en veel woonplezier toe. 

Blok 21 (bouwnummer 64 en 65) 

Deze woningen worden na de bouwvakvakantie opgeleverd. 

Blok 1 (bouwnummers 1 t/m 7) 

Bij deze woningen wordt de laatste hand gelegd aan het tegelwerk. 

Na de bouwvakvakantie zullen de schuren geplaatst worden en 

worden de woningen verder afgewerkt, met name het schilderwerk. 

Blok 9 (bouwnummers 29 t/m 35) 

Op dit moment worden de binnendeuren en kozijnen geplaatst en 

wordt het sanitair afgemonteerd. Na de vakantie zullen de schuren 

worden geplaatst 

Blok 2/3 (bouwnummers 8 t/m 12) 

Na de bouwvakvakantie zullen de dakpannen gelegd worden en zal er 

een start gemaakt worden met het tegelwerk.  



Blok 8 (bouwnummers 22 t/m 28) 

De woningen worden op dit moment gevoegd, Na de vakantie zal 

verder gegaan worden met het buitentimmerwerk en het leggen van 

de dakpannen. 

Blok 4/5 (bouwnummers 13 t/m 17) 

Na de vakantie zal er verder gegaan worden met het metselwerk en 

aanvullend zullen de pannen gelegd worden. 

Blok 6/7 (bouwnummers 18 t/m 21) 

Hier zijn inmiddels de kappen geplaatst  na de bouwvak zullen de 

cementdekvloeren worden gesmeerd en er verder gemetseld worden 

 

Kijk- en meetdagen 

Voor de volgende blokken zijn kijk- en meetdagen vastgesteld: 

Donderdag 3 september 2020 van 14.00 – 15.30 uur is er kijk en 

meetdag voor de blokken 8 en 9. 

 

Prognose oplevering 

Blok 1 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de oplevering geprognotiseerd 

voor week 37. De schilderwerkzaamheden hebben nog meer tijd 

nodig. Hierdoor stellen wij een nieuwe prognose voor de oplevering, 

deze ziet u onderstaand  

Prognose oplevering blok 1 week 39 

Blok 9 

Deze week is gebleken dat een deel van het leidingwerk  beschadigd 

is bij het aanbrengen van de grondboringen en deze bekabeling moet 

opnieuw worden aangebracht. 

Hiervoor zijn we afhankelijk van het verwijderen van de steigers bij 

blok 8. Daarna kan er gegraven worden en kan blok 9 worden 

aangesloten. In de volgende nieuwsbrief ontvangen jullie een nieuwe 

prognose van oplevering. 

Blok 2+ 3 

Bijgestelde prognose voor deze woningen is week 44. 

Voor de overige blokken is het nog te vroeg om een opleverweek te 

noemen. De prognose voor de oplevering van deze woningen is nog 

steeds Q4. 



 

Voor de goede orde bovenstaande is een planning. Vier weken van 

tevoren ontvangt u een definitieve uitnodiging, pas dan is de 

opleverdatum definitief. 

 

Vakantiesluiting 

In verband met de bouwvak vakantie is ons bedrijf  van 27 juli tot en 

met 21 augustus gesloten. Op de bouwplaats wordt nog een weekje 

langer doorgewerkt. Ook tijdens deze sluiting is de bouwplaats 

verboden toegang. De bouwplaats wordt bewaakt alarm. Wij wensen 

u een fijne zomer toe. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

HEEREN VAN VROONDAAL FASE 1     JUNI 2020 

 

Algemeen 

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand juni, waarin wij u op de hoogte brengen van de 

verwachte werkzaamheden per blok en u informeren over een kijkdag en de 

opleveringen. 

 

Werkzaamheden per blok 

Blok 17- 20 (bouwnummers 58 t/m 63) 

Voor deze woningen is een uitnodiging voor oplevering verstuurd. 

 

Blok 21 (bouwnummer 64 en 65) 

De komende periode wordt het schilderwerk aan de buitengevel gedaan. Tevens zijn 

wij in afwachting van de invoeren van de nuts. 

 

Blok 1 (bouwnummers 1 t/m 7) 

Bij dit blok wordt gewerkt aan het schilderwerk aan de buitengevel. Ook wordt het 

steigerwerk verwijderd. Vanaf week 28 verwachten we de dubbele deuren te 

plaatsen en de plafonds te spuiten. Ook bij dit blok zijn we in afwachting van de nuts, 

voor invoeren van elektra en water. 

 

Blok 9 (bouwnummers 29 t/m 35) 

Naar verwachting starten we in week 27 met het tegelwerk en buitenschilderwerk.  

 

Blok 2/3 (bouwnummers 8 t/m 12) 

Voor deze blokken staat op de planning dat we in  week 27 starten met het 

timmerwerk aan de buitenzijde van de woningen en het stucwerk.  

 

Blok 8 (bouwnummers 22 t/m 28) 

Bij blok 8 wordt volgens planning in week 27 gestart met de binnenwanden. In week 

27/28 wordt er verder gegaan met het metselwerk. 

 

  



Blok 4/5 (bouwnummers 13 t/m 17) 

Bij deze blokken wordt de komende weken verder gegaan met het metselwerk, ook 

zullen de cementdekvloeren worden gestort. 

 

Blok 6/7 (bouwnummers 18 t/m 21) 

In deze woningen wordt gestart met het metselwerk en we hopen voor de bouwvak 

de kap nog te plaatsen.  

 

 

Kijk- en meetdagen 

De kijk- en meetdagen worden weer ingepland. Zodra de binnenwanden in uw 

woning gereed zijn versturen wij een uitnodiging voor de kijk- en meetdag.  

De eerstvolgende kijkdag is voor blok 21, 1,  2 en 3 (bnrs 64, 65, 1 t/m 12) . Deze 

vindt plaats op donderdag 9 juli van 14.00 tot 15.30 uur.  

 

Prognose oplevering 

Voor de eerste woningen (blok 17 t/m 20) is de uitnodiging voor de oplevering 

verzonden. Helaas hebben wij de prognose van de volgende blokken moeten 

bijstellen. Dit in verband met de invoer van de Nuts en enkele leveranties 

Blok 21 + 1  -> week 37 

Blok 9  ->  week 40  

Blok 2+3  -> week 42  

Voor de overige blokken is het nog te vroeg om een opleverweek te noemen. De 

prognose voor de oplevering van deze woningen is nog steeds Q4. 

Voor de goede orde bovenstaande is een planning. Vier weken van tevoren ontvangt 

u een definitieve uitnodiging, pas dan is de opleverdatum definitief. 

 

Erratum (aanvulling pt 3) 

Middels dit erratum/ maken wij u attent op een aantal aanpassingen op de 

verkoopdocumentatie 

1. Berging 

De houten berging zal conform de technische omschrijving uitgevoerd worden in de 

afmeting 2,5  x 3 meter. Dit in tegenstelling wat op de maatvoering van de 

verkooptekening staat 2 x 3 meter. 

 

2. Gevels 

De gekeimde plint wordt op advies van Woningborg vervangen door een grijze 

gevelsteen. Dit in verband met garantie en met goedkeuring van de architect. 



3.  Erratum/addendum d.d. 25 juni 2020 

Hierbij maken wij u attent op de volgende verduidelijkingen ten aanzien van de 

verkoopdocumentatie.  

Uitvoering tegelwerk boven voordeur en kozijnen (in verband met afwijking 

“voorlopig kleurenschema” Technische Omschrijving. 

Bij de vaststelling van de definitieve kleurkeuzes heeft de architect voor de uitvoering 

van het tegelwerk boven voordeuren en overige kozijnen voor alle woningen in fase 1 

van De Heeren van Vroondaal gekozen voor een geel/goudgeel-achtige kleur, te 

verwerken in dambordmotief. Deze kleurstelling maakt ook onderdeel uit van de 

verstrekte omgevingsvergunning. 

In de “voorlopige kleur/materiaalstaat” zoals opgenomen in de technische 

omschrijving wordt gesproken over accenten in de kleur wit/blauw of wit/geel. 

Aangezien de definitieve vaststelling door de architect hiervan afwijkt, kan dit 

mogelijk verwarrend zijn bij de betreffende bouwnummers.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Heeren van Vroondaal fase 1                              APRIL 2020 

 

Algemeen 
Wij zijn blij en dankbaar dat de werkzaamheden van dit project nog steeds doorgang kunnen vinden. 
Het aantal ziekmeldingen van zowel ons personeel als van onderaannemers ligt gelukkig laag. We 
hopen dat we met de maatregelen die nu op de bouwplaats worden genomen de komende periode 
vooruit kunnen. Binnen deze maatregelen valt helaas ook dat er voorlopig geen kijkdagen kunnen 
worden georganiseerd.  
 
 

Overzicht per blok 
Blok 17- 20 (bouwnummer 58 t/m 63) 
De komende periode wordt in de woning gewerkt aan het aftimmer- en schilderwerk. De planning is 
dat medio mei de NUTS (kabels en leidingen) aangelegd worden. Daarna kunnen de installaties 
afgemonteerd gaan worden. Ook wordt een start gemaakt met het grondwerk. 
 

Blok 21 (bouwnummer 64 en 65) 
Vanaf begin mei wordt er gewerkt aan het timmerwerk op het 
voorportaal van de woning, het timmerwerk binnen en het 
buitenschilderwerk.  
 
 

 
 
Blok 1 (bouwnummers 1 t/m 7) 
In dit blok worden de komende periode de binnenwanden geplaatst en start de 
stukadoor met zijn werkzaamheden. Aan de buitenzijde van de woning wordt 
vervolgens gestart met het timmerwerk voor de goten en de gevels, 
Aansluitend zal het zinkwerk en leien aangebracht worden. 
 
 

 
Blok 9 (bouwnummers 29 t/m 35). De verwachting is dat eind deze 
maand het metselwerk is afgerond voor dit blok. Ondertussen zal In de 
woning wordt gestart met het plaatsen van de binnenwanden. 
Vervolgens wordt gestart met het timmerwerk voor de voorgevels en 
het aanbrengen van het zinkwerk. Volgens planning zullen medio mei 
de dakpannen gelegd worden.   



 
 
 

Blok 2/3 (bouwnummers 8 t/m 12) 
De komende periode wordt verder gegaan met het metselwerk. Binnen zal 
gestart gaan worden met de leidingen van de vloerverwarming en daarna 
zullen de cementdekvloeren gestort worden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Blok 8 (bouwnummers 22 t/m 28) 
Ook bij deze woning gaat gestart worden met het metselwerk. De 
verwachting is dat we eind mei de kappen kunnen plaatsen. Hierna 
worden de zandcement dekvloeren gestort. 
 
 
 
 

Blok 4/5 (bouwnummers 13 t/m 17) 
Voor blok 4 en 5 is de verwachting dat eind deze maand gestart 
kan worden met het metselwerk. 
 
Blok 6/7 (bouwnummers 18 t/m 21) 
De verwachting is dat medio mei de kozijnen voor de begane 
grond geplaatst worden. Vervolgens wordt gestart met het 
metselwerk. 
 

 
Prognose oplevering 
Het werk vordert en voor de eerste woningen durven wij voorzichtig een opleverweek te gaan 
noemen. We willen echt hierbij benadrukken dat de genoemde weken een verwachting is. Er zijn nog 
veel externe factoren die van invloed kunnen zijn. De datum is pas definitief als u van ons de brief 
heeft gekregen. Geef ook uw leveranciers en aannemers pas de datum als u deze definitief van ons 
heeft gekregen.  
 
Blok 17 t/m 20 →  week 26 
Blok 21 + 1 → week 30 
Blok 9 → week 36 
Blok 2+3 → week 37 
 
Voor de overige blokken  is het nog te vroeg om een opleverweek te noemen. De prognose voor de 
oplevering van deze woningen is Q4. 
 
 
 
 
 



 
 
Kijk- meetdagen 
We krijgen veel vragen over inmeten van de keukens. Normaliter kan deze ingemeten worden bij de 
eerste kijk- en meetdag. Omdat er voorlopig geen kijkdagen worden gehouden zorgen we voor een 
apart inmeet moment voor jullie keukenleverancier. De keukens kunnen pas ingemeten worden als 
de binnenwanden geplaatst zijn. Zodra dit bij een heel blok het geval is zullen wij u op de hoogte 
stellen. De woning is dan alleen toegankelijk voor de keukenleverancier. Helaas kunnen bewoners 
hier niet bij zijn. 
 
Online portal 
Bij fase 2 van de Heeren van Vroondaal zijn wij gestart met de online portal Volg Je Woning, een 
online woningdossier. Alle gegevens omtrent de woningen, meer- minderwerken, tekeningen, 
correspondentie ed staan in dit dossier.  
Omdat dit zowel voor de kopers als voor ons prettig werkt hebben wij besloten om van fase 1, jullie 
woningen, ook dit portal op te zetten. Bij jullie zal deze dan voornamelijk gebruikt worden voor het 
uitwisselen van revisietekeningen, opleverstukken en voor de nazorg. Binnenkort krijgen jullie een 
link om in te loggen. 
 
Bereikbaarheid 
Ons bedrijf is op 27 april, 04 en 05 mei, 21 en 22 mei en 01 juni gesloten.  
 
 
 

  



Onderwerp: update / verzoek
Van: Janine Ista  Datum: 26‐3‐2020 15:29
Aan: Recep e <recep e

Aan de toekoms ge bewoners van de Heeren van Vroondaal fase 1 en fase 2

Graag willen wij u middels dit bericht even een kleine update geven.
Ook voor ons zijn dit bijzondere  jden. Vooralsnog lopen de werkzaamheden op de bouwplaats door
hetzij ook met de nodige maatregelen.
Zo zullen wij voorlopig geen kijkdagen organiseren en we streven ernaar dat alleen het noodzakelijke
personeel op bouwplaats aanwezig is. Op deze manier hopen wij de komende periode nog verder te
kunnen werken aan uw woning.

Helaas hee  onze projectleider de afgelopen dagen veel mensen aan moeten spreken die een bezoek
aan de bouwplaats brachten.
We snappen dat velen thuis zijn en op deze manier even een frisse neus willen halen maar we willen met
nadruk aangeven …… de bouwplaats is verboden terrein!!

Eén van de bewoners maakt hele fraaie dronebeelden van de bouw en plaatst deze op Instagram. Ook
een mooie manier om de bouw te kunnen volgen!!

Omdat er voorlopig geen kijkdagen gehouden worden zijn wij ons aan het beraden op welke manier wij
invulling kunnen geven
om de keukenleveranciers in te laten meten bij de woningen daar waar het kan. Wij hopen u dat zo
spoedig mogelijk te laten weten.

Een hartelijke groet en BeSafe!!

Met vriendelijke groet,

J.E. (Janine) Ista

aanwezig: ma – do

Knaap Maatwoningen BV
Postadres:
Postbus 24
2760 AA  Zevenhuizen ZH

Bezoekadres:
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Heeren van Vroondaal fase 1 februari 2020

Blok 17- 21 (bouwnummer 58 t/m 65)

Hier is gestart met het plaatsen van de binnenwanden. Het metselwerk wordt

verder afgerond en de dakbedekking wordt aangebracht.

Blok 1 (bouwnummers 1 t/m 7)

Bij dit blok wordt op dit moment gewerkt aan het metselwerk. 

Blok 9 (bouwnummers 29 t/m 35)

De laatste kalkzand steenblokken worden deze week gelijmd en er is gestart

met het metselwerk.

Blok 2/3 (bouwnummers 8 t/m 12)

Ook de contouren van deze woningen krijgen steeds meer vorm. Inmiddels

liggen de vloeren van de tweede verdieping. 

Blok 8 (bouwnummers 22 t/m 28)

Bij blok 8 zijn de kalkzandsteen wanden van de 1e verdieping gereed en is de

ruwe 2e verdiepingsvloer gelegd.

Onderwerp: HvV fase 1 nieuwsbrief 4
Van: Janine Ista  Datum: 27‐2‐2020 11:08
Aan: Recep e <recep e
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Blok 4/5 (bouwnummers 13 t/m 17)

Deze week wordt de betonvloer van de 1e verdieping gestort bij deze

woningen, waarna het kalkzandsteen wordt gelijmd. 

Blok 6/7 (bouwnummers 18 t/m 21)

In deze woningen is de vloer van de 1e verdieping gelegd en hier wordt

momenteel het leidingwerk op aangebracht.

Blok 17- 21 (bouwnummer 58 t/m 65)

De komende periode worden de binnenwanden verder geplaatst, wordt er

afgetimmerd  en zal gestart worden met  gewerkt aan de sanitaire ruimtes en

het stucwerk in deze woningen.

HvV fase 1 nieuwsbrief 4
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Blok 1 (bouwnummers 1 t/m 7)

In dit blok worden volgens planning volgende week de trappen geplaatst. We

verwachten in week 12 de cementdekvloeren te storten.

Blok 9 (bouwnummers 29 t/m 35)

Zoals het er nu voor staat worden bij deze bouwnummers de kappen in week

13 geplaatst.

Blok 2/3 (bouwnummers 8 t/m 12)

Voor blok 2 en 3 wordt verder gegaan met het metselwerk. De verwachting is

dat de kappen geplaatst worden in week 15.

Blok 8 (bouwnummers 22 t/m 28)

Bij deze woningen wordt volgens planning de tweede verdiepingsvloer gestort

in week 11.

Blok 4/5 (bouwnummers 13 t/m 17)

Verwacht wordt dat in week 12 de vloer van de 2e verdieping wordt geplaatst.

Blok 6/7 (bouwnummers 18 t/m 21)

Volgende week wordt de vloer van de 1e verdieping gestort waarna volgens

planning in week 12 gestart wordt met het lijmen van het kalkzandsteen op de

deze verdieping.

HvV fase 1 nieuwsbrief 4
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De bouw vordert gestaag en begrijpelijk krijgen we regelmatig de vraag

wanneer kunnen we in de woning kijken. De eerste kijk- en meetdag vindt

plaats na het plaatsen van de binnenwanden. U ontvangt hier dan een

uitnodiging voor. 

De prognose t.o.v. de vorige nieuwsbrief is, ondanks de vele onwerkbare

dagen, ongewijzigd. We hopen nog steeds om eind Q2 te starten met

opleveren. Aangezien dit nog compleet afhankelijk is van externe invloeden

zoals bijvoorbeeld het weer, kunnen aan deze prognose geen rechten worden

ontleend. Uiterlijk 4 weken van tevoren ontvangt u een definitieve uitnodiging.

27 februari 2020

Knaap Maatwoningen BV

Groeneweg 38

3059LC  Rotterdam

010 - 222 10 00
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Heeren van Vroondaal fase 1 december 2019

Blok 17- 21 (bouwnummer 58 t/m 65)

Deze woningen krijgen al echt vorm, de 2e verdiepingsvloeren zijn gestort, de

kozijnen op de begane grond zijn geplaatst en er is een start gemaakt met het

metselwerk.

Blok 1 (bouwnummers 1 t/m 7)

Bij dit blok is inmiddels het kalkzandsteen van de eerste verdieping gelijmd.

Blok 9 (bouwnummers 29 t/m 35)

Het kalkzandsteen van de begane grond gelijmd de eerste verdiepingsvloeren

liggen en worden binnenkort gestort .

Blok 2 (bouwnummers 8 t/m 10)

Ook bij dit blok is het kalkzandsteen van de begane grond gelijmd.

Onderwerp: Heeren van Vroondaal info
Van: Janine Ista  Datum: 18‐12‐2019 19:58
Aan: Recep e 
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Blok 17- 21 (bouwnummer 58 t/m 65)

In week 2 zal de eerste kap worden geplaatst bij bnr 58, bij de andere

bouwnummers wordt het kalkzandsteen van de tweede verdieping gelijmd

waarna ook de kappen zullen worden geplaatst.

Blok 1 (bouwnummers 1 t/m 7)

De tweede verdiepingsvloeren worden gelegd en stortklaar gemaakt.

Aansluitend zal gestart worden met het lijmen van het kalkzandsteen van de

tweede verdieping.

Blok 9 (bouwnummers 29 t/m 35)

Na de kerstsluiting zal de kalkzandsteen van de 2e verdieping worden gelijmd

Blok 2 (bouwnummers 8 t/m 10)

De eerste verdiepingsvloer wordt gelegd en zal stortklaar gemaakt worden.

Heeren van Vroondaal info
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Bij de overige bouwnummers zal na de kerstsluiting gestart worden met het

lijmen van het kalkzandsteen.

We krijgen veel vragen over een prognose voor de oplevering. Het is op dit

moment nog erg lastig om een prognose af te geven. Op dit moment is het

streven om de eind Q2 te starten met de opleveringen. Dit is een prognose en

hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Middels dit erratum/ maken wij u attent op een aantal aanpassingen op de

verkoopdocumentatie

Berging

De houten berging zal conform de technische omschrijving uitgevoerd worden

in de afmeting 2,5  x 3 meter. Dit in tegenstelling wat op de maatvoering van de

verkooptekening staat 2 x 3 meter.

Gevels

De gekeimde plint wordt op advies van Woningborg vervangen door een grijze

gevelsteen. Dit in verband met garantie en met goedkeuring van de architect.

Ons bedrijf is van 23 december tot en met 3 januari gesloten.
Wij wensen u fijne kerstdagen en een opbouwend 2020 toe.
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18 december 2019

Knaap Maatwoningen BV
Groeneweg 38

3059LC  Rotterdam
010 - 222 10 00
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Heeren van Vroondaal fase 1                 oktober 2019

Even een kleine update van de stand van zaken op de bouwplaats. Na een
regenachtige periode vandaag weer eens een mooie dag. Leuk om dan even
wat foto's te delen.

Het volgen van de voortgang van de bouw is heel leuk, dat snappen wij. Maar
we willen nogmaals benadrukken dat het betreden van de bouwplaats niet is
toegestaan, ook niet om even een foto te maken!! Doe het alsjeblieft niet!!!

Onderwerp: Info
Van: Janine Ista  Datum: 17‐10‐2019 16:09
Aan: Recep e 
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bouwnummers 1 tm 7
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bnrs 18 t/m 21

Knaap Maatwoningen, Groeneweg 38, 3059LC  Rotterdam. 010 222 10 00
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Heeren van Vroondaal fase 1 september 2019

Middels deze infobrief willen we jullie op de hoogte stellen van de stand van zaken van de bouw van de 43
woningen in plan de Heeren van Vroondaal fase 1

Blok 17 – 21 (bouwnummers 58 t/m 65)

Bij deze woningen is de fundering gestort en wordt er gewerkt aan de riolering.

Onderwerp: Heeren van Vroondaal, fase 1‐ infobrief 01 
Van: Janine Ista  Datum: 19‐9‐2019 15:25
Aan: Recep e 
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Maandag zal de fundering worden aangevuld en vervolgens zal in week 41

gestart worden met de begane grond vloeren. Vanaf week 42 worden de

begane grondvloeren bij deze woningen geplaatst.

Blok 1 (bouwnummers 1 t/m 7)

In blok 1 wordt de fundering gestort in week 39 en zullen de begane

grondvloeren worden gelegd in week 42.

Blok 2 (bouwnummers 8 t/m 10)

In week 39 wordt bij deze woningen de fundering gestort. Vervolgens komen de

begane grondvloeren in week 47.

Blok 9 (bouwnummers 29 t/m 35)

De fundering wordt gestort in week 40 en daarna wordt er in week 43 gestart

met de begane grondvloer.

Blok 3 (bouwnummers 11 en 12)

Tegelijk met blok 4 en 5 staat de fundering ingepland in week 41. De vloeren

van de begane grond zullen volgen in week 47.

Blok 4 en 5 (bouwnummers 13 - 17)

Tezamen met blok 3 wordt de fundering gestort in week 41 en zal de begane

grondvloer worden gestort in week 50.

Blokken 6 en 7 (bouwnummers 18 t/m 21)

In week 43 wordt de fundering van deze woningen gestort en aansluitend in

week 51 staan de begane grond vloeren ingepland.
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