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Veel gestelde vragen  -  Oever West  

 

Uw nieuwe woning 

 

Waar kan ik meer informatie vinden over de woning en het project? 

Op de website www.de-alliantie.nl/oeverwest is alle beschikbare informatie te vinden. Zoals 

plattegronden van de woning en het gebouw, downloads met het afwerking niveau en een 

woonwijzer met handige tips over gebruik en onderhoud van de woning. Lees deze informatie goed 

door en doe er uw voordeel mee. 

 

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. Indien u toch een 

radiator wilt loskoppelen, neem dan altijd contact op met de Alliantie of de installateur. Het is niet 

mogelijk en toegestaan om vloerverwarming aan te brengen. 

 

 

 

Gemeenschappelijk Satelliet Ontvangst (GSO) 

Het complex is voorzien van ‘Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst’ (GSO). Het plaatsen van 

schotelantennes is niet toegestaan. 

 

De GSO is van de firma Ingenium. Meer informatie vindt u op de website van Ingenium:  

www.in-genium.nl. 

 

Videofoon appartementen:  

In ieder appartement 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. Eventuele herstelkosten 

zijn voor de huurder. Daarnaast mag de algemene toegangsdeur niet geblokkeerd worden 

want de motor van de automatische deurdranger kan dan kapot gaan waardoor u en 

andere huurders met de intercom niet meer de algemene toegangsdeur kunnen openen 

vanuit het appartement. 

 

Garantie keukenapparatuur 

De garanties op keukenapparatuur lopen via het bedrijf ATAG. U ontvangt van hen een brief met 

informatie daarover. Onverhoopte storingen die onder garantie vallen kunt u bij hen melden per 

telefoon op 026-8821775 of per mail projectserviceteam@atagnederland.nl 
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Ventileren 

Ventileren in nieuwbouwwoningen is belangrijk, in de woonwijzer is meer informatie te vinden over 

bouwvocht in nieuwbouwwoningen en ventileren. Zie paragraaf 2 op bladzijde 7 en de bijlage 4 over 

ventileren, het advies om dit goed door te lezen. De woonwijzer te vinden op: https://www.de-

alliantie.nl/over-de-alliantie/projecten/amsterdam/oever-west/downloads/  

  
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, hiermee kunt u 

zich aanmelden. Voor de NUON stadswarmte zal de Alliantie u aanmelden. Wij raden aan een foto te 

maken van de meterstanden. 

 

Aanpassingen in de woningen: 

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

info@de-alliantie.nl (Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-aanvraag, zie ook de Alliantie website). 

 

 

Huurderskeuze  

 

Kan ik na de sluitingsdatum nog een huurderskeuze maken of wijzigen? 

Nee, keuzes die na de sluitingsdatum binnenkomen, worden niet meer in behandeling 

genomen. De Alliantie brengt in dat geval de standaard afwerking (keuken, tegelwerk e.d.) 

in uw nieuwe woning aan. Ook kunt u na de sluitingsdatum geen wijzigingen meer 

doorgeven.  

 

Kan ik de betaling van de huurderskeuze laten verrekenen met de 

verhuiskostenvergoeding? 

Ja, dat kan. Let op: indien u een huurachterstand heeft, is er geen keuze mogelijk en wordt 

de standaard afwerking aangebracht. 

 

Stel dat ik na het doorgeven van mijn keuze moet afzien van mijn nieuwbouwwoning,  

bijvoorbeeld omdat ik een andere woning heb gevonden via Woningnet. Krijg ik dan de 

kosten voor de huurderskeuze terug?  

Nee, dat is niet mogelijk. De aannemer gaat de woning op basis van de doorgegeven 

keuzes opleveren en maakt daarvoor kosten.  
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Stel dat ik een andere woning krijg toegewezen in Oever West dan mijn eerste voorkeur. 

Wordt mijn huurderskeuze dan uitgevoerd in die andere woning?  

Dat hangt af van het moment waarop u de andere woning in Oever West krijgt 

toegewezen. Is dat vóór de sluitingsdatum en/of het tekenen van de huurderskeuze, dan 

wordt uw huurderskeuze uitgevoerd. U tekent dan ook een reserveringsovereenkomst voor 

de andere woning.  

Krijgt u de andere woning na de sluitingsdatum en/of het tekenen van de huurderskeuze, 

dan kan uw huurderskeuze niet meer uitgevoerd worden. Het kan zelfs zo zijn dat u de 

huurderskeuze moet accepteren die een andere huurder heeft gemaakt. 

 

Krijg ik een bevestiging van mijn huurderskeuze? 

Ja. 

 

Zelf voorzieningen aanbrengen 

 

Kan ik zelf extra voorzieningen aanbrengen buiten de huurderskeuzes?  

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). Alleen na akkoord van de Alliantie mag u deze voorzieningen zelf aanbrengen. 

Als de Alliantie niet akkoord gaat, mag u dit vanzelfsprekend niet doen. Indien u zonder 

toestemming aanpassingen aanbrengt aan de woning, kan de Alliantie u verplichten deze 

op uw eigen kosten te verwijderen. Ook eventuele schade aan de woning of het gebouw zal 

de Alliantie op u verhalen.  

Extra voorzieningen die in elk geval niet zijn toegestaan, zijn bijvoorbeeld: 

vloerverwarming, plavuizen en vloertegels. Voorzieningen waarvoor u toestemming nodig 

heeft, zijn onder andere aanpassingen aan de keuken, het plaatsen of veranderen van 

wanden en het plaatsen van een bad. Neem bij twijfel altijd even contact met ons op. 

 

Mag ik zelf een dakraam of een dakkapel plaatsen? 

 Nee, dit mag niet. 

 

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de zelf aangebrachte voorzieningen 

(ZAV)?  

De zelf aangebrachte voorzieningen worden uw eigendom . Dit betekent dat u zelf 

verantwoordelijk bent voor het onderhoud en de vervanging daarvan. Het hoort niet bij het 

gehuurde van de woning.  

 

Keuken 

 

Welke keuken (zoals te zien in de folder) komt in mijn woning? 

De rechterkeuken (‘opstelling 2’) wordt geplaatst in woningtype B02. De linkerkeuken 

(‘opstelling 1’) wordt in alle andere huurwoningen geplaatst. 

 

Kan ik er ook voor kiezen om géén keuken te laten plaatsen? 

Nee, dat is niet mogelijk.  
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Is het mogelijk om, nu of in de toekomst, de keuken uit te breiden en/of andere 

keukenapparatuur te (laten) plaatsen dan door de Alliantie aangeboden? 

Nee, het huurdersaanbod is niet uit te breiden met andere keukenapparatuur, ook niet als 

u zelf al apparatuur heeft. De keuken wordt compleet opgeleverd. Als u keukenapparatuur 

wilt vervangen of uitbreiden na oplevering van uw woning, kunt u hiervoor een verzoek 

indienen via de opzichter van de Alliantie. (Zie verder onder “Zelf voorzieningen 

aanbrengen”). 

 

Hoe is de garantie van de optioneel geplaatste apparatuur (vaatwasser, 

inductiekookplaat etc) geregeld? 

U ontvangt van de leverancier een brief, die als garantiebewijs dient. Dit geldt alleen voor 

de optioneel door u gekozen apparatuur. Het onderhoud en de garanties van de 

standaardapparatuur wordt verzorgd door de Alliantie. 

 

Kan de keuken op een andere plek geplaatst worden? 

Nee, de plek van de keuken kan niet worden gewijzigd. 

 

Waar komen de aansluitingen voor de vaatwasser/magnetron? 

De aansluitingen voor vaatwasser/magnetron worden aangebracht zoals op tekening is 

aangegeven, zie de keuken elektra tekening onder tabblad tekeningen op de projectpagina. 

De aansluitingen t.b.v. vaatwasser worden altijd in de gootsteenkast aangebracht waar de 

watertoevoer en afvoer zit. 

 

Wat houdt de aansluiting voor een vaatwasser in? 

 Dit betekent het volgende: 

1. Een stopcontact in de keuken is aangesloten op een aparte groep in de meterkast.  

2. Er is een afgedopte aansluiting op de riolering (gecombineerd met de bestaande 

afvoer).  

3. Er is een kraan waarop de vaatwasser kan worden aangesloten. 

 

Wat is het verschil tussen een keramische en een inductiekookplaat? 

Een keramische kookplaat verwarmt d.m.v. infraroodstraling. Een inductiekookplaat 

verwarmt d.m.v. een magnetisch veld. Voor een keramische kookplaat zijn geen speciale 

pannen nodig; voor een inductiekookplaat wél. Een keramische kookplaat warmt langzaam 

op en koelt langzaam af. Een inductiekookplaat warmt snel op en koelt ook snel weer af. 

 

Is het aanrechtblad hittebestendig? Kan ik er hete pannen of schalen op zetten? 

Het aanrechtblad is een ‘Solid10’ werkblad. Wij raden u aan om hete voorwerpen NIET 

rechtstreeks op het aanrechtblad te plaatsen. 

 

Hoe lang is het aanrechtblad? 

Het aanrechtblad is 2.40 meter lang. Dit kunt u ook zien op de verhuurtekening en op de 

afwerkingslijst op www.de-alliantie/oeverwest. 

 

Hoeveel stopcontacten worden boven het aanrechtblad geplaatst? 

 Er worden twee dubbele stopcontacten geplaatst. 
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Kan er een oven onder de kookplaat geplaatst worden? 

Ja, dat kan. Wel adviseren wij u hiervoor een erkend keuken-installateur in te schakelen. 

 

Hoe hoog zit het keukenraam bij de laagbouwwoningen? 

 Dit kozijn in de voorgevel zit op ongeveer 750 mm boven de afgewerkte vloer. 

 

Hoe groot is het keukenraam? En de andere ramen? 

Er wordt in 2017 een inmeet dag georganiseerd. Dan kunt u in uw eigen woning de maten 

opnemen. U krijgt een aparte uitnodiging voor de inmeetdag. 

 

Tegels 

 

Kan ik het tegelwerk laten vervallen? 

Nee, het is niet mogelijk om tegelwerk te laten vervallen. 

 

Kan ik kiezen voor een andere tegel? 

Nee, dat kan niet. Er wordt één type vloertegel en één type wandtegel aangebracht. 

 

Kan ik extra losse tegels geleverd krijgen? 

Nee, het is niet mogelijk om tegels los geleverd te krijgen. U kunt wel zelf de tegels 

aanschaffen. De vloertegels zijn van het type ‘Mosa muis grijs 74030’, formaat 15x15 cm. 

De wandtegels zijn van het type ‘Mosa type B wit 0490M geglazuurd’, formaat 15 cm x 20 

cm.  

 

Wordt de badkamer tot het plafond betegeld? 

Nee, de tegels komen tot 1.80 m. Bij de douche komen ze tot 2.20 m. In het toilet wordt 

de muur tot 1.20 m betegeld. 

 

 

Kan de muur verder worden doorgetegeld (horizontaal of verticaal)? 

Nee, dit is niet mogelijk. Wel kunt u per mail een verzoek doen aan de opzichter om dit zelf 

uit te voeren (zie onder “Zelf voorzieningen aanbrengen”). 

 

Eengezinswoningen 

Mag ik een hek plaatsen in de voortuin? 

 Nee, dat mag niet. 

 

Wordt er terras geplaatst in de tuin? 

Ja, er is een terras van ongeveer 1,80 bij 4 m, van grijze betontegels van ca. 30x30 cm. Er 

zijn bovendien staptegels naar het binnenterrein van ca. 40x60 cm. 

 

Wordt er een schutting geplaatst tussen de tuinen? 

Er wordt een zogenaamd privacyscherm geplaatst van ca. 1.80 x 1.80 meter aan de 

achtergevel. Wilt u zelf een erfafscheiding (bijvoorbeeld een schutting) plaatsen tussen uw 

tuin en die van uw buren? Dan gelden de volgende voorwaarden: 

- De schutting mag maximaal 1.85 meter hoog zijn (bij hoekwoningen mag de schutting 

niet hoger zijn dan de reeds aangebrachte erfafscheiding van ca. 1.85 meter); 

- De schutting is van duurzaam materiaal; 
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- De schutting wordt in overeenstemming met uw buren geplaatst; 

- U dient uw voorstel voor de schutting vooraf bij de Alliantie in; dit voorstel dient 

goedgekeurd te zijn vóórdat u de schutting mag plaatsen. 

 

Mag ik een schutting plaatsen tussen mijn tuin en de parkeerplaats? 

Nee, de Alliantie plaatst daar een hekje. Dit hekje mag niet verwijderd worden en/of 

vervangen worden door een andere erfafscheiding. 

 

Buitenkraan eengezinswoningen 

De eengezinswoningen hebben een buitenkraan waarvoor u een sleutel krijgt. De 

buitenkraan is af te sluiten in de meterkast, doe dit bij vorst of wanneer u lang weg bent 

bijvoorbeeld op vakantie. 

 

Elektrapunten en lichtpunten in de tuin 

Deze zijn aan te zetten door de schakelaar in de woonkamer om te zetten, dit is een 

lichtschakelaar aan de in de woonkamer aan de wand van de tuinzijde. 

 

Knieschot zolder 

Het knieschot is het lage wandje op zolder afgewerkt met panelen en is gedeeltelijk 

constructief. Dit betekend dat het een dragende functie heeft voor het dak, daarom mag u 

deze niet verwijderen of aanpassen. De ruimte is niet toegankelijk en dient niet gebruikt te 

worden als opslagruimte. 

 

Sommige eengezinswoningen hebben een wandluik op zolder. Hoe groot is dat luik? 

 Dat is 80x80 cm. Dit kunt u ook zien op de verhuurtekening en op de afwerkingslijst op 

www.de-alliantie/oeverwest. 

 

Afwerking 

 

Hoe zijn de woningen afgewerkt? 

 Dit kunt u vinden op de afwerkingslijst en behangklaar foto’s op www.de-

alliantie/oeverwest. 

 

Parkeren 

 

Kan ik een parkeervak in het binnenterrein huren? 

Voor vragen over parkeren kunt u een mail sturen naar:  

parkerenamsterdam@de-alliantie.nl  

De medewerkers van deze afdeling kunnen u informeren over beschikbaarheid, 

huurprijzen, toegang en dergelijke. 

 

 

Let op: deze FAQ is met uiterste zorg samengesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. 


