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FAQ/ Veel gestelde vragen en complexinformatie   

                                                                                                             

Blok 54 IJburg 

(Marius Meijboomstraat 25 t/m 107 en Pampuslaan 118 t/m 194) 

 

Uw nieuwe buurt en het complex 

IJburg 

Het nieuwste stukje Amsterdam! IJburg herken je aan veel water en brede straten met relatief jonge bomen en 

relatief weinig auto’s in het straatbeeld omdat er veel parkeergarages zijn gebouwd. Er wordt ook nog veel 

gebouwd en het gebied is nog vol op in ontwikkeling. 

Meer informatie is te vinden op www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/  

 

Huisvuil en verhuisafval 

Een grote container voor verhuisafval zal tijdelijk (ongeveer 1 maand) op het binnenterrein geplaatst worden, 

deze is niet bestemd voor huisvuil. Ook grofvuil wordt op dinsdag opgehaald. U mag dit vanaf maandagavond 

21.00 uur langs de weg zetten. Het juist aanbieden van afval blijft de verantwoordelijkheid van de bewoner. 

 

Tuin 

Tussen de drie gebouwen die samen op ‘blok 54’ staan zijn tuinen aangelegd. Dit zijn kijktuinen die worden 

onderhouden door de Alliantie. U kan deze niet betreden. 

 

Blok B Werkzaamheden 1e, 2e en 3e verdieping  

De eerste drie verdiepingen van blok B aan de Marius Meijboomstraat zijn verhuurd aan Philadelphia. Zij zullen 

ook in de algemene ruimte op ‘hun’ verdiepingen een aantal kleine aanpassingen doen. Dit ter informatie.  

 

Uw nieuwe woning 

Projectpagina 

www.de-alliantie.nl/blok54  

Hier vindt u alle relevante informatie over het project, waaronder  tekeningen en downloads zoals de woonwijzer 

en bijlages. In de woonwijzer kunt u meer specifieke informatie vinden over het gebruik en onderhoud van uw 

woning. 

 

Stadsverwarming 

De stadsverwarming is ingeregeld. Demonteer daarom nooit zelf radiatoren of andere verwarmingslichamen dit 

moet deskundig gebeuren. Indien u dit zelf doet vervalt de inregeling en de garantie. De gevolgen en eventuele 

kosten hiervan zijn voor de huurder. Het is niet mogelijk en toegestaan om vloerverwarming aan te brengen.  
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Let op een goede ventilatie in de meterkast  

De stadsverwarming set in uw meterkast moet goed geventileerd worden. Daarom zitten er roosters of 

ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant van de meterkastdeur. Houdt deze openingen vrij. Gebruik uw 

meterkast niet als bergruimte en plaats er geen apparaten die extra warmte veroorzaken, zoals internetmodems 

e.d.  Meer informatie vindt u in hoofdstuk 6 van de Alliantie Woonwijzer. 

 

Elektrisch koken Perilex aansluiting 

In de keuken is een aparte aansluiting (Perilex) voor uw eigen kookapparatuur. Specificatie:  2-fase Perilex 

2x230 volt, 16 Ampère af gezekerd, max 7360 Watt. Houdt u hier rekening mee met de aanschaf en eventueel 

meeverhuizen van apparatuur. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist aansluiten van uw apparatuur. Omdat 

er gekozen kan worden voor verschillende soorten apparatuur kunnen wij u hierover niet op een op uw situatie 

toegespitste situatie adviseren. De Alliantie wilt benadrukken dat u er rekening mee moet houden dat een 

inductie/kookplaat officieel door een erkend elektricien aangesloten moet worden. Voor meer informatie zie de 

bijlages van de Woonwijzer op de projectpagina. 

 

Afzuigkap 

Indien u een afzuigkap wilt plaatsen en aan wilt sluiten op het MV – ventilatiesysteem mag u uitsluitend een 

motor loze afzuigkap aansluiten. 

 

Glasvezel/CAI 

Er is glasvezel tot in de meterkast, u dient zelf een abonnement af te sluiten voor het glasvezel. Hiervoor kunt u 

kijken op www.eindelijkglasvezel.nl. Ook komt er een CAI (tv) aansluiting binnen in de meterkast. Daarnaast 

zijn er loze leidingen die u kunt gebruiken om eventueel kabels door te trekken met een trekveer. 

 

Meterstanden:  

Op het moment van de sleuteloverdracht is er water, elektriciteit en stadswarmte aanwezig in de woning. Wij 

nemen tijdens de sleuteloverdracht samen met u de meterstanden op. Wij raden aan een foto te maken van de 

meterstanden. 

 

Videofoon:  

In iedere woning bevindt zich  een videofoon t.b.v de intercominstallatie. De videofoon mag u niet van 

de wand afhalen, dit kan storingen veroorzaken in het gehele intercomsysteem waardoor alle bewoners 

daar last van hebben. 

 

Aanpassingen in de woningen: 

Verzoeken tot wijzigingen in de woning kunt u na de sleuteloverdracht indienen bij de opzichter van de Alliantie 

via info@de-alliantie.nl (Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-aanvraag). 

 

Schotelantennes 

Wij geven geen toestemming voor het plaatsen van een schotelantenne. Internet biedt voldoende 

mogelijkheden voor vrije nieuwsgaring. 

 

Technische gebreken eerste periode 

In de garantieperiode (eerste 6 maanden) kunt u eventuele technische gebreken  

deponeren in de brievenbus van de aannemer deze is te vinden in de centrale entree.  

Of doorgeven per mail naar overdrachtsteam@de-alliantie.nl. Wij verzoeken u niet spoedeisende punten zoveel 

mogelijk te bundelen. 

 



  

 

1-12-2016  de Alliantie 3van3 

 www.de-alliantie.nl/blok54  

 

Leefregels 

Om de leefbaarheid in het nieuwe woongebouw te bevorderen heeft de Alliantie een aantal regels opgesteld. Als 

iedereen zich bewust is van deze afspraken en rekening houdt met de overige bewoners van het woongebouw 

zal dit het prettig wonen stimuleren en zorgen dat u zich thuis voelt.  

 

 

• Houd rekening met elkaar. Heeft u een feestje of weet u dat u meer geluid gaat veroorzaken 

dan normaal, stel uw buren in kennis en overleg met elkaar. 

• De trappenhuizen, lifthallen en liften zijn er om u toegang te geven tot de woning. Zet er dus 

geen (brom-)fietsen, huisvuil of andere goederen neer. De Alliantie behoudt zich het recht 

voor goederen die daar niet horen op uw kosten  te verwijderen.  

• Zet grofvuil op de ophaaldata op straat. Tot die tijd is het niet toegestaan het vuil tijdelijk in 

de openbare delen van het gebouw te plaatsen. Zet het in uw berging of maak plaats in uw 

woning.  

• Het is absoluut niet toegestaan om een schotelantenne te plaatsen in of aan het gebouw.  

• Indien u bezoek ontvangt blijft u als huurder verantwoordelijk voor hun gedrag in het gebouw. 

Indien zij gedrag vertonen dat niet gewenst is, spreek hen daarop aan. 

• De trappenhuizen in het gebouw zijn geen hangplekken. Het is dan ook niet toegestaan daar 

te verblijven of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn aangebracht. 

Let bij het gebruik van de metalen nood-trap op geluidsoverlast. Gebruik deze trap alleen in 

noodgevallen. 

 

 

 


