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Project Noorderhof Zuid 

Blok A: H.T. Zwiersplantsoen 1 t/m 25 (oneven) 

Blok B: H.T. Zwiersplantsoen 2 t/m 24  (even) 

 

 

 

Het project 

Aan de Sloterplas in Slotermeer verhuurt de Alliantie twee appartementengebouwen met in totaal 

24 sociale huurwoningen: Noorderhof Zuid. De gebouwen liggen in een nieuwe buurt die bestaat uit 

107 koopwoningen en 24 sociale huurappartementen. Dit buurtje, ook Carte Blanche genoemd, 

wordt gebouwd op het oude parkeerterrein van het Sloterparkbad.   

De twee gebouwen (blok A en B) komen in het meest zuidelijke deel van het buurtje. Deze 

woningen grenzen aan het Sloterpark dat de Sloterplas omzoomt.  

In beide gebouwen komen 12 sociale huurwoningen. De woningen liggen verspreid over vier 

verdiepingen en iedere woonlaag bevat drie appartementen. In totaal zullen er 21 3-

kamerappartementen en 3 4-kamerappartementen gerealiseerd worden.  De woningen zijn 

gemiddeld 82 m2 GBO, ontsloten met lift en allen voorzien van een buitenruimte. 

De 4-kamerappartementen zijn gesitueerd in blok A en verdeeld over de etages 1 t/m 3.  

Op de begane grond in een hoek van het gebouw A komt de Warmte onderstation (WOS) van de 

NUON (verplichting vanuit gemeente). Bouwkundig wordt dit losstaand van de rest van het gebouw 

gerealiseerd zodat mogelijke overlast (warmte en geluid) voorkomen wordt. 

 

Parkeren 

U kunt in de omliggende straten parkeren. In het buurtje geldt een blauwe zone. U kunt hiervoor bij 

de gemeente ontheffing aanvragen.   

 

Afval 

De gemeente zal de openbare ruimte inrichten. De gemeente plaatst ondergrondse containers voor 

het huisafval. Deze komen in het parkje voor het appartementencomplex. 
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Grofvuil kunt u zelf naar de afvalpunten brengen, dichtstbijzijnde afvalpunt is Afvalpunt Seineweg 

(Nieuw West). Het juist aanbieden van afval blijft de verantwoordelijkheid van de bewoner. 

 

Voorzone begane grond 

De appartementen op de begane grond hebben een ‘voorzone’/terras. Dit is een buitenruimte die bij 

de begane grond woningen hoort. De buitenruimte wordt opgeleverd met bestrating, erfafscheiding 

en een bloembak. U mag dit niet verwijderen.  Ook mag u geen andere erfafscheidingen 

(schuttingen) plaatsten in de voorzone.  

 

Bergingen 

De berging kunt u bereiken via de centrale hal, of via de achterzijde van het gebouw (via het 

achterpad). Wilt u uw fiets of brommer / scooter in uw berging zetten? Dan moet u het achterpad 

hiervoor gebruiken. U mag niet met uw fiets, brommer etc via de centrale entreehal.  

 

Geluidsoverlast 

Burengeluiden kunnen erg storend zijn: houd daarom altijd rekening met de buren. Zorg ervoor dat 

het geluid in huis binnen redelijke grenzen blijft. Dat is voor uzelf en ook voor uw buren prettiger! 

Mocht u last hebben van geluid van uw buren, probeer dan hierover met ze te praten. Vaak 

realiseren mensen zich niet wat de buren kunnen horen. Lukt praten niet, schakel dan een 

bemiddelaar in: 

W:www.beterburen.nl 

E:info@beterburen.nl 

T: 085-9022810 

 

Schotelantennes verboden 

Het plaatsen van schotelantennes  in de voorzone/terras, op uw balkon of bevestigd aan de gevel is 

niet toegestaan. Er worden vanuit de woning loze leidingen naar het dak gemaakt. U kunt op het 

dak wel een schotel laten plaatsen. Dit moet altijd gebeuren door een erkend installateur en na 

toestemming van de Alliantie.  

 

Zonnepanelen/PV panelen  

Op het dak van gebouw B (H.T. Zwiersplantsoen 2 t/m 24  (even)) worden zonnepanelen geplaatst.  

De zonnepanelen leveren energie terug aan de centrale voorzieningen zoals, gemeenschappelijke 

elektra e.d.  

 

De woning 

 

Projectpagina 

www.de-alliantie.nl/noorderhofzuid   

Hier vindt u alle relevante informatie over het project en de woning, waaronder  tekeningen en 

downloads zoals de afwerkingsstaat en woonwijzer.  
 

Aanpassingen 

Verzoeken tot wijzigingen in de woning moet u indienen bij de opzichter van de Alliantie via een 

ZAV-aanvraag. Dit kan via de website: https://www.de-alliantie.nl/vragen/woningverbetering/zelf-

aangebrachte-voorziening/ik-wil-wijzigingen-in-mijn-woning-aanbrengen-moet-ik-dit-melden-aan-

de-alliantie/  

ZAV= Zelf aangebrachte voorziening. 
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Keukens 

De woningen krijgen een basiskeuken. De kleurstelling is per woningtype anders, zie 

keukenoverzicht. In ieder geval beschikt de keuken over drie onder en bovenkasten.  

Indien u een afzuigkap wilt plaatsen en aan wilt sluiten op de MV-unit mag u uitsluitend een 

motorloze afzuigkap aansluiten. 

  

Mogelijkheid aansluiting vaatwasser 

In de keuken zijn alvast aansluitingen voor een vaatwasser voorbereid. Wilt u een vaatwasser 

plaatsen? Dan moet er mogelijk een extra groep in de meterkast gemaakt worden. U moet daarom 

een ZAV aanvragen voor het plaatsen van een vaatwasser.  

 

Stadsverwarming en vloerverwarming 

De woningen hebben vloerverwarming. De stadsverwarming is ingeregeld. Indien u dit zelf doet 

vervalt de inregeling en de garantie. De gevolgen en eventuele kosten hiervan zijn voor de huurder.  

 

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. 

 

LET OP: Uw woning heeft vloerverwarming. Dit betekent dat u geen plavuizen mag leggen. Ook 

mag u nooit boren in de vloer of een spijker in de vloer slaan.  

Zie ook: www.de-alliantie.nl/vragen/overlast/geluidsoverlast/mag-ik-harde-vloerbedekking-leggen-

in-een-flat/ 

 

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 wil benadrukken dat u er rekening mee moet houden 

dat een kookplaat officieel door een erkend elektricien aangesloten moet worden. 

 

 

Technische gebreken eerste periode 

In de garantieperiode kunt u eventuele technische gebreken in de brievenbus van de aannemer 

deponeren bij de centrale hal. Op de klachtmelding dient u duidelijk de klacht te beschrijven en uw 

contactgegevens. De aannemer zal deze punten in behandeling nemen en contact met u opnemen. 

Niet spoedeisende punten s.v.p. verzamelen en in één keer inleveren voor een voorspoedige in 

behandeling name. 

 

 


