
 

Veelgestelde vragen over de Kop Grasweg 
 

Vragen over de inmeetdag, sleuteloverdracht, huurcontract 

 

Wanneer is de inmeetdag? 

Er zijn drie Alliantie-gebouwen. Voor elk gebouw organiseren we een eigen inmeetdag. We gaan nu uit van 

deze planning: 
 

- Ko van Dijkhof 41 - 102: 19 januari 2022 tussen 14.00 en 17.00 uur 
- Hetty Blokstraat 2 - 92: 3 februari 2022 tussen 14.00 en 17.00 uur 
- Ko van Dijkhof 3 - 30: begin maart 2022 (een middag tussen 14.00 en 17.00 uur) 

 

Teken ik vóór de inmeetdag mijn huurcontract? 

Nee, dat doen we daarna. Dat gebeurt digitaal. Je krijgt hier natuurlijk nog bericht over. 

 

Kan ik na de inmeetdag nog afzien van de woning? 

Ja, dat kan. Geef dit wel z.s.m. na de inmeetdag door via een mail aan kopgrasweg@de-alliantie.nl. Dan 

kunnen we iemand anders blij maken met de woning. 

 

Kan ik na de sleuteloverdracht nog afzien van de woning? 

Ja, maar we brengen dan wel een maand huur bij je in rekening. Ook vervalt je inschrijfduur op Woningnet 

dan. 

 

Wanneer krijg ik de sleutels van mijn nieuwe woning? 

De aannemer is al heel ver, maar ook in deze laatste fase kan er vertraging optreden. Bijvoorbeeld door 

winters weer of nog strengere coronamaatregelen. We gaan voorlopig uit van deze planning: 
- Ko van Dijkhof 41 - 102: 1 en 2 februari 2022 
- Hetty Blokstraat 2 - 92: 16 en 17 februari 2022 
- Ko van Dijkhof 3 - 30: medio maart 2022  

Drie weken vóór de sleuteloverdracht hebben we zekerheid over de oplevering van de gebouwen.  

 

Vragen over je woning 

Voordat je verder leest: voordat je de sleutels krijgt, vind je de ‘Woonwijzer’ op onze site: www.de-

alliantie.nl/kopgrasweg. Daarin staat héél veel informatie over installaties, de afwerking van de wanden, etc! 

 

Zit er een elektrisch kooktoestel of een kookplaat in de keuken? 

Nee, de keuken wordt zonder apparatuur opgeleverd. Kies een kooktoestel of kookplaat die geschikt is voor 

een 2 fase perilex-aansluiting. Keukenwinkels kunnen je goed adviseren. 

 

Kan ik een afzuigkap ophangen? 

De woning heeft een mechanische ventilatie (MV), dus er is al afzuiging. Een afzuigkap mag, maar het mag 

alleen een motorloze afzuigkap of een wasemkap zijn. Die mag dan aangesloten worden op de 2e 

plafondplug boven het kooktoestel en wordt bediend met de knop voor het afzuigsysteem. 

 

 

 

mailto:kopgrasweg@de-alliantie.nl
http://www.de-alliantie.nl/kopgrasweg
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Kan ik een vaatwasmachine (laten) plaatsen? 

Ja, dat kan. Er is nog geen aansluiting, maar de keukens zijn wel voorbereid op een vaatwasmachine (een 

kraan etc kan geplaatst worden). 

 

Hoe is de vloer afgewerkt? 

De vloer is glad afgewerkt; er ligt een zwevende dekvloer. Daaronder liggen o.a. leidingen van de 

vloerverwarming. Hieronder lees je meer. 

 

Wat voor vloerbedekking kan ik (laten) leggen? 

De woningen hebben vloerverwarming. Zorg er dus voor dat je een vloerbedekking kiest die geschikt is voor 

vloerverwarming. Een dik tapijt of een gietvloer is dat bijvoorbeeld niet. Vloerenwinkels en vakmannen 

kunnen je goed adviseren! Geef ook aan dat het om lage temperatuurverwarming gaat. 

 

Wil je een harde vloerbedekking? Dan kun je geen 10 mm isolatielaag onder je vloerbedekking aanbrengen. 

Pas alleen een egalisatiefolie toe. Bouwmarkten en vloerleveranciers kunnen je ook hierover goed 

adviseren.  

 

Belangrijke tip: meet de ruimte tussen deuren en de vloer goed op. Die ruimte is vaak maar een paar mm, 

zeker in woningen op de begane grond. Leg je een te dikke vloerbedekking, dan kan de deur niet goed open 

en dicht. Een (inloop)mat of iets dergelijks kan een goede oplossing zijn. 

    

LET OP: boren en spijkeren in de vloer is NIET toegestaan! 

 

Hoe zijn de muren afgewerkt? 

De muren zijn behangklaar. Je kunt er dus over behangen. Ze zijn niet gestuct. Wil je de muren sausen, dan 

raden we je aan eerst een grondlaag aan te brengen en oneffenheden weg te werken. 

 

Mag ik een muurtje weghalen? 

Nee, dat mag niet zomaar. Hiervoor moet je toestemming vragen aan de Alliantie. Dat geldt ook voor andere 

veranderingen aan je woning. De opzichter bekijkt of je wel of geen toestemming krijgt. Kijk voor meer info 

op onze site.  

 

Vragen over de verwarming 

 

Waar vind ik meer informatie over de verwarming? 

De verwarming wordt geleverd door InWarmte. Zij hebben een eigen site voor huurders van de Alliantie 

gemaakt, bijvoorbeeld met de tarieven. Ook krijg je een brochure met veel informatie. Op de 

verwarmingsbox in je woning vind je een grote sticker, waarop het systeem in het kort wordt uitgelegd. Klik 

hier om de sticker alvast te bekijken! En tot slot: tijdens de sleuteloverdracht vertellen we er natuurlijk meer 

over. InWarmte komt ook graag na de sleuteloverdrachten spreekuren houden.  

Zodra de informatie van InWarmte klaar is, plaatsen we die ook op onze site:  

www.de-alliantie.nl/kopgrasweg. 

 

Kan ik ook voor een ander verwarmingssysteem kiezen? 

Nee, dat kan niet. Warmte wordt alleen door InWarmte geleverd, via een duurzame WKO-installatie. 

 

Kan ik zelf de leverancier van elektriciteit kiezen? 

Ja. Verwarming wordt dus geleverd door InWarmte, maar je kunt zelf bepalen van wie jij stroom afneemt. 

https://www.de-alliantie.nl/faq/woningverbetering-en-aanpassingen-c35042/wat-is-een-zelf-aangebrachte-voorziening-zav-q255232/
https://warmkopgrasweg.nl/
https://www.de-alliantie.nl/media/5561/brochure-nieuwe-bewoners-warm-kop-grasweg-huurders-de-alliantie-versie-online.pdf
https://www.de-alliantie.nl/media/5517/sticker-pictogrammen-projectpagina.jpg
https://www.de-alliantie.nl/media/5517/sticker-pictogrammen-projectpagina.jpg
http://www.de-alliantie.nl/kopgrasweg


 

Pagina 3 van 4 
 

 

Vragen over de servicekosten 

 

Hoe hoog zijn de servicekosten? 

De servicekosten variëren per woningtype: 
- voor de meeste woningen: € 40,85 per maand   
- voor woningen op de begane grond: €34,55 per maand (i.v.m. geen gebruik van de lift) 
- voor woningen met zonnepanelen: €50,95 per maand (Ko van Dijkhof 23 – 30 en 93-102)  

 

Waar betaal ik eigenlijk servicekosten voor? 

Je betaalt bijvoorbeeld servicekosten voor: 
- de verlichting in de algemene ruimtes van het gebouw 
- het onderhoud en stroomverbruik van de lift 
- de schoonmaak van het gebouw 
- het tuinonderhoud 
- rioleringsdienst 
- de wasmachines en droger in het gebouw 

Een deel van de servicekosten is ‘subsidiabel’, afhankelijk van je inkomen. Via de Belastingdienst kun je hier 

meer informatie over krijgen. 

   

Zitten de kosten voor verwarming in de huurprijs? 

Nee. De kosten voor verwarming, elektriciteit, water en internet/tv/telefonie zitten niet in de huurprijs. 

 

Vragen over parkeren 

 

Wanneer weet ik of ik een parkeerplek toegewezen krijg? 

We zijn nu bezig met de inventarisatie: hoeveel mensen hebben écht een parkeerplek nodig? We gaan 

ervan uit dat we begin januari 2022 weten wie een parkeerplek kan huren. 

 

Waar kan mijn bezoek parkeren? 

De Kop Grasweg wordt een autoluw gebied. Heel veel parkeerplaatsen voor bezoekers zullen er dus niet 

zijn. Omdat de wijk nog niet af is, worden er de komende tijd waarschijnlijk tijdelijke parkeerplekken 

gemaakt. Voor meer info over parkeren kun je het beste contact opnemen met de gemeente, bijvoorbeeld 

met gebiedsmakelaar Noemie Smit.  

 

Vragen over de fietsenstalling 

 

Is er plaats voor elektrische fietsen? 

Ja, er is een aantal aansluitingen aanwezig. Vaak bekijken we na de sleuteloverdracht hoeveel bewoners 

een elektrische fiets willen stallen en maken we er zo nodig nog een paar aansluitingen bij. 

 

 

Is er plaats voor een scootmobiel? 

Ja, als u via de WMO een scootmobiel krijgt, dan wordt de aansluiting in de fietsenstalling geplaatst. 

 

https://buiksloterham.nl/message/57514/nieuwe-contactpersonen-gemeente-voor-buiksloterham
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Vragen over de wijk 

Wat komt er op de plek tussen het gebouw aan de Hetty Blokstraat en het gebouw aan de Ko van 

Dijkhof? 

Hier komt nog een klein appartementengebouw. Er zijn nog geen tekeningen van, maar het krijgt grofweg 

dezelfde diepte en wordt iets lager. 

 

Wordt er gebouwd op het terrein ernaast, waar First Dates zit? 

Er wordt in en om onze woongebouwen nog volop gebouwd. Wat er precies met het terrein van First Dates 

gebeurt, is nog niet duidelijk. Meer over de (bouw)projecten in Buiksloterham vind je bijvoorbeeld hier. 

 

Worden bewoners betrokken bij de tuin en het groen in de wijk? 

De komende tijd zal het nog vooral een bouwterrein zijn/lijken, maar er komt natuurlijk wel groen. Wie 

daarover mee wil denken, is van harte welkom! 

  

Hoe zit het met het zwemwater? 

Er wordt gezwommen, maar de gemeente heeft het water niet aangewezen als geschikt zwemwater. Voor 

zover wij weten, komt er dan ook geen ‘officiële’ zwemplek. 

 

Hoe ziet de brug over het Tolhuiskanaal eruit? 

Het is nog niet duidelijk hoe de brug eruit gaat zien. Bedoeling is dat het een voetgangers- en fietsbrug 

wordt. Op dit moment ligt er een voorstel bij de gemeente. Dit ontwerp staat nog niet vast: 

 

 
 

Hé, ik mis een vraag! 

Staat jouw vraag er niet bij? In het filmpje geven we ook antwoord op veel vragen, bijvoorbeeld over de 

verwarming en over verhuizen. Je kunt ook mailen naar kopgrasweg@de-alliantie.nl. 

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan dit document. 

https://www.amsterdam.nl/projecten/buiksloterham/
https://youtu.be/pYfj4CjSgcM
mailto:kopgrasweg@de-alliantie.nl
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