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FAQ/ Veel gestelde vragen Blok FIER 

 

 
 
Uw nieuwe buurt 

 
Zeeburgereiland 

Zeeburgereiland, het gebied tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg, was tot voor 
kort nog een soort zandvlakte met leegstaande silo’s. Inmiddels ontstaat er een nieuwe, 
levendige stadswijk, waar de eerste bewoners al wonen. Ook is er een basisschool, 
inderopvang, middelbare school en restaurant. Over een aantal jaar is het 
Zeeburgereiland een wijk met meer dan 10.000 woningen, scholen, sportvelden, 
voorzieningen en winkels. 
 
Invloed op uw eigen wijk 

Het succes van Zeeburgereiland wordt voor een belangrijk deel bepaald door u, als een 
van de eerste bewoner(s). U ziet de wijk niet alleen groeien, maar krijgt ook de kans het 
gebied mede vorm te geven. Heeft u ideeën voor Zeeburgereiland? Presenteer deze dan 
op een ‘Meet up’! Daar ontmoeten (toekomstige) bewoners, ondernemers en 
geïnteresseerden elkaar en wisselen zij kennis en ideeën uit. De gemeente en andere 
partijen geven er bovendien een update van de laatste ontwikkelingen in het gebied. Kijk 
voor meer informatie en de planning van de Meet Ups op www.dezwijger.nl. 
 

Parkeren en Huisafval 

Voor informatie over parkeren en huisafval, verwijzen wij u graag door naar het 
stadsdeel van de gemeente Amsterdam, zie ook www.amsterdam.nl  

Voor eventuele vragen over het openbaar gebied kunt u ook bij de gemeente terecht, 
tevens kunt u meldingen doen via www.buitenbeter.nl  
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Uw nieuwe woning 

 

Verwarming: 

In uw woning bevindt zich stadsverwarming en radiatoren. Indien er problemen zijn met 
uw stadswarmte unit, bijvoorbeeld geen warm water en geen verwarming dan kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met NUON 0800-0513 of kijken op 
www.nuon.nl/stadswarmte  
 
Keuken: 

In de woning bevindt zich een standaard keukenblok. 
Indien u een afzuigkap wilt plaatsen, mag dit alleen een motor loze of recirculatiekap 
zijn. Omdat er zich in uw woning stadsverwarming bevindt, kunt u alleen elektrisch 
koken. 
 
Elektrisch koken Perilex aansluiting 

In de keuken is een aparte aansluiting (Perilex) voor uw eigen kookapparatuur. 
Specificatie 2-fasePerilex 2x230 volt, 16 Ampère af gezekerd, max 7360 Watt. Houdt u 
hier rekening mee met de aanschaf of 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 
toegespitste situatie adviseren. De Alliantie wil benadrukken dat u er rekening mee moet 
houden dat een inductie/kookplaat officieel door een erkend elektricien aangesloten moet 
worden. Z 
 
Aanpassingen in de woningen: 

Verzoeken tot wijzigingen in de woning kunt u indienen bij de opzichter van de Alliantie 
Amsterdam via info@de-alliantie.nl (ZAV-aanvraag). Meer informatie hierover is te 
vinden op: https://www.dealliantie.nl/vragen/woningverbetering/zelf-aangebrachte-
voorziening/wat-is-een-zav/ 
 
Glasvezel en CAI: 

In de woning is de mogelijkheid van CAI en Glasvezel aanwezig. Tot in de meterkast en 
bedrading naar de woonkamer, huurder kan dit zelf af laten monteren als men hier 
gebruik van wil maken. 
 
Schotelantennes: 

Er wordt geen toestemming gegeven voor het plaatsen van een schotelantenne. 
 
Wandafwerking: 

De woning wordt behangklaar opgeleverd. Behang klaar betekend niet dat er zonder 
enige voorbereiding kan worden begonnen met behangen. Wij raden bij 
nieuwbouwwoningen aan een specialist/schilder in te schakelen voor advies. Wilt u gaan 
verven, dan dienen de wanden eerst voorbewerkt te worden. Om u een beeld te geven 
hoe de wanden van een nieuwbouwwoning opgeleverd worden staan er een aantal 
voorbeeld foto’s op de projectpagina, voor meer informatie zie ook de woonwijzer. 
 

Meterstanden: 

Op het moment van de sleuteloverdracht is er water en elektriciteit aanwezig in de 
woning. Wij nemen tijdens de sleuteloverdracht samen met u de meterstanden op en 
hier tekent u voor. Wij raden aan een foto te maken van de meterstanden. Voor de 
stadswarmte van NUON zullen wij de meterstanden en gegevens naar NUON sturen. 
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Zonnepanelen 

Op het dak zijn zonnepanelen aangelegd, die stroom opwekken. Deze panelen leveren 
deels stroom terug aan een aantal woningen. Zie hiervoor de foto met het gevelschema. 
U dient daarom ook de meterstanden van de terug levering door te geven aan uw 
nutsleverancier.  
 

 
 

Projectpagina: 

Voor meer informatie en detailleerde verhuurtekeningen kijk www.de-alliantie.nl/fier Op 
de floorplanners kunt u een beeld krijgen hoe de woning in te richten is. Op de 
verhuurtekeningen staan me er technische gegevens en oppervlaktes per ruimte. Ook is 
de woonwijzer hier te vinden en alle andere beschikbare informatie. 

 

 


