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cpo: je eigen woning tegen kostprijs
In Ypenburg komt het nieuwe wooncomplex Albatros, op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Ons CPO-project geeft je de ruimte een geheel eigen invulling te geven aan je woning, binnen het
collectieve casco. Dit kan omdat er bij ons project niet al vanaf de start een ontwikkelaar meedoet die de plankosten voorschiet, maar ook de winsten pakt en je keuzeruimte verkleint tot een
keukentje en wat opties voor de binnenwanden.
Deelnemers krijgen de woning dus tegen kostprijs geleverd (i.p.v. de marktprijs wat bij andere
nieuwbouwprojecten het geval is).
CPO kent vele varianten. Wij werken met de ontzorgvariant: de bouwgroep heeft de keuzevrijheid, de professionals (Buro Ruim architecten en procesmanager Urbannerdam) bewaken de
haalbaarheid, de planning en het voldoen aan de randvoorwaarden en managen daarmee de
risico’s voor de bouwgroep.

locatie Albatros: Ypenburg deelplan 20
Het woongebouw krijgt uitzicht over de Tedinger
Broekplas. Het komt te liggen in een nieuw stedelijk gebied, Deelplan 20, waar volop wordt geleefd,
gewoond en gewerkt. Het gebied krijgt een groen
karakter.
Het ligt in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg
van de gemeente Den Haag. Deelplan 20 wordt begrensd door de Ypenburgse Stationsweg, Ypenburgse Boslaan, de Plas van Reef, het Valutapad en de
GAVI-kavel (deelplan 25).
Op dit moment is de ontwikkeling van deelplan 20
in volle gang. In deze wijk komt ook ons project komen te liggen. In totaal wordt de realisatie van circa
323 woningen mogelijk gemaakt.
Ypenburg is goed bereikbaar, per auto, per openbaar
vervoer en per fiets.
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penthouse

verkaveling Albatros
appartementen XL

mogelijke woningen
Er komen 18 a 19 hoogwaardige woningen. Binnen
het bouwblok worden verschillende soorten woningen aangeboden. Zo komen er grondgebonden
stadswoningen, grote loftappartementen, maar ook
maisonnettes en penthouses. Alle woningen krijgen
ruime buitenruimtes.

appartementen

formaat woningen nog flexibel
stadswoningen

De hieronder beschreven afmetingen zijn basis maten. Indien je graag een kleinere of grotere woning
wil dan kan je dit aangeven.

lofts

parkeren
Parkeren gebeurt op eigen terrein. Er is ruimte voor
zo’n 18 plaatsen.

duurzame comfortabele woningen
Het woongebouw wordt energiezuinig, onder andere door goed te isoleren, vloerverwarming en zonnecellen. Dit alles geeft een comfortabel woonclimaat
en natuurlijk ook een lagere energierekening.

mogelijkheid voor werken aan huis
De stadswoningen op de begane grond krijgen de
mogelijkheid om wonen en werken te combineren
in de vorm van aan-huis-gebonden beroepen, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en consumentverzorgende dienstverlening.

GBO:
+/- 120 m²

+/- 90 m²

+/- 125 m²

+/- 60 m²

+/- 120 m²
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voorbeelden woningen
verschillende mogelijkheden

bijzonder appartement XL
met royaal balkon
+/- 125 m²

Er is een diversiteit aan woningtypen, waarbinnen
weer van alles mogelijk is. Onderstaande referentiebeelden dienen slechts om een gevoel te geven van
de mogelijkheden. Je bepaalt uiteindelijk zelf hoe je
woning er uit komt te zien. Een vide in je stadswoning, een open loft of juist veel kamers? Het kan nu
nog allemaal!
stadswoning
met tuin
+/- 120 m²

appartement
+/- 60 m²

penthouse
met dakterras
+/- 120 m²

gelijkvloerse loft
grote open ruimte
+/- 90 m²
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voorbeeld stadswoning
Onderstaande plattegrond dient om een gevoel te
geven van de mogelijkheden. Je bepaalt uiteindelijk
zelf hoe je woning er uit komt te zien.

stadswoning
met tuin
+/- 120 m²
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voorbeeld appartement
Onderstaande plattegrond dient om een gevoel te
geven van de mogelijkheden. Je bepaalt uiteindelijk
zelf hoe je woning er uit komt te zien.

appartement
+/- 60 m²
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voorbeeld appartement xl
Onderstaande plattegrond dient om een gevoel te
geven van de mogelijkheden. Je bepaalt uiteindelijk
zelf hoe je woning er uit komt te zien.

appartement XL
+/- 125 m²
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voorbeeld loft
Onderstaande plattegrond dient om een gevoel te
geven van de mogelijkheden. Je bepaalt uiteindelijk
zelf hoe je woning er uit komt te zien.

loft
+/- 90 m²
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voorbeeld penthouse
Onderstaande plattegrond dient om een gevoel te
geven van de mogelijkheden. Je bepaalt uiteindelijk
zelf hoe je woning er uit komt te zien.

penthouse
+/- 120 m²
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kosten
voorfinanciering
Het ontwerpen van een appartementengebouw, het
aanvragen van een vergunning en al het andere dat
nodig is om uiteindelijk te komen tot de start van
de woningen kost geld. Je kunt pas beschikken over
hypothecaire financiering op het moment dat de
vergunning geregeld is en er overeenkomsten getekend zijn voor erfpacht en het laten bouwen van de
woning. In de tussenliggende tijd moeten alle kosten worden voorgefinancierd door de deelnemers.
Het gaat om kosten voor architect en procesbegeleider, leges m.b.t. vergunningen, diverse adviseurs
en waarborgsommen voor de gemeente Den Haag.
In een periode van circa één jaar moet er gefaseerd
een bedrag worden voorgefinancierd, maar dat zal
in maandelijkse termijnen in rekening worden gebracht.
Alle voor te financieren kosten zijn in principe overdraagbaar op de uiteindelijk hypotheek. Mocht je
tijdens het proces besluiten om niet verder deel te
nemen, dan krijg je deze kosten terug op het moment dat een vervangende deelnemer deze kosten
heeft gestort, met aftrek van eventuele specifieke
kosten die gemoeid zijn met de deelnamewisseling,
maar dat zal op het totaal een beperkt aandeel zijn.
Zie je geen mogelijkheden om het bedrag voor te
finacieren maar zou je wel graag mee willen doen?
Neem dan contact met ons op voor maatwerk.
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proces
Begin 2018 starten we met de uitwerking van het ontwerp. Start bouw van de woningen is beoogd begin 2019 en
oplevering een jaar later.
In het stappenschema staan de fasen van het project toegelicht.

Fase

Wat weet u?

Wat tekent u?

Wat betaalt u?

Wanneer?*

Inschrijffase

Informatie brochure
Stappenplan

Inschrijfformulier &
inschrijfvoorwaarden

€ 0,-

januari 2018

Optie
gemeente

Rangnummer

Lid vereniging van opdracht- € 300,gevers
aan de Gemeente

Ontwerpfase

Uw plek in het gebouw

Fase document voorlopig
ontwerp

€ maandelijkse bijdrage februari 2018
t/m
maart 2018

Fase document definitief
ontwerp

€ maandelijkse bijdrage april 2018
t/m
juni 2018

Individuele
aannemersovereenkomst
Individuele erfpacht
overeenkomst
Individuele hypotheek
offerte

€ maandelijkse bijdrage juli 2018
t/m
Hypotheek
dec 2018
verrekenen kosten uit
vorige fases met
hypotheek

Proces verbaal van
oplevering

Gefaseerde kosten aan
aannemer

Voorlopig Ontwerp &
Kostenraming
Omgevingsver- Definitief Ontwerp &
gunning
Kostenraming
Reserveringsovereenkomst Gemeente
Voorbereiding
fase

Bouwkosten

Bouw

Bouwkosten met
mogelijke opties

Erfpachtaanbieding

*E.e.a. afhankelijk van gemeente (levering grond & omgevingsvergunning)

februari 2018

Januari 2019*
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partijen
buro ruim

urbannerdam

Buro Ruim zal als architect het bouw- en ontwerpproces voor de bouwgroep begeleiden. Buro Ruim is
een architectenbureau met veel ervaring in het ontwerp en de uitvoering van CPO woongebouwen, en
het begeleiden van toekomstige bewoners.

Urbannerdam is een ervaren CPO begeleider en zal
verantwoordelijk zijn voor het procesmanagement.
Dit houdt in dat zij de besluitvormingsprocessen
coördineren die plaats vinden. Urbannerdam geeft
daarnaast advies en input voor financiële, procedurele en juridische zaken.

meer informatie?

ALBATROS

www.bouwgroepdenhaag.nl
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