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Dit document is bedoeld om een overzicht te geven van beschikbare informatie en de antwoorden op veel- 

gestelde vragen. Dit document is slechts opgesteld om kandidaat kopers te faciliteren. Het is nadrukkelijk geen 

contractdocument, aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. De complete contractstukken wordt 

verstrekt indien een woning aan u kan worden aangeboden (toewijzing). 

Buiksloterham & Co 

High End is een van de gebouwen in het gebied Buiksloterham&Co aan de Distelweg. Het is een gebied met 

een gevarieerd aanbod: zelfbouwkavels, koop- en huurappartementen. In sommige woningen wordt een 

kantoor- of werkruimte gerealiseerd. In High End hebben de woningen op de begane grond en eerste 

verdieping de mogelijkheid van het realiseren van een kantoor- of praktijkruimte. Deze woningen hebben 

ieder een extra ingang. 

Binnenplein 

In het gebied ligt een aantal zogenaamde hoven. Ook High End grenst aan zo’n binnenplein. De hoven worden 

(semi)openbaar gebied met een collectief beheer. Als koper van High End bent u automatisch lid van de 

beheerverening. 

High End  

De hoofdentree is aan de Distelweg. De appartementen, met uitzondering van de woning op de begane 

grond, zijn bereikbaar via een lift. High End krijgt zeven woonlagen, met per verdieping een, twee of drie 

appartementen. De uitstraling van het gebouw is verfijnd en transparant, met gevels van goud geanodiseerd 

aluminium1  en raampartijen van vloer tot plafond. De plafondhoogtes zijn circa 2.80 meter op de 

verdiepingen en circa 3.20 meter op de begane grond. 

 

Woningtypen 

Wonen en werken (1 - 2) 

Het appartement van 140-153 m² op de begane grond en eerste verdieping bieden de mogelijkheid voor een 

praktijk, atelier of kantoor aan huis, met een flexibele plattegrond en twee entreedeuren. Het appartement 

op de begane grond heeft een fantastische tuin van circa 71 m². Het appartement op de eerste verdieping 

heeft een terras op het zuiden van circa 24 m². 

 

Urban Studio's (5 - 8 - 11) 

Er zijn drie urban studio’s van circa 47 m², compacte stadsappartementen met een slimme lay-out en een 

heerlijk balkon van 14 m² op het zuiden met genoeg ruimte om buiten te eten of te loungen. 

Driekamer appartementen 

(3 -  4 -  6 -  7 -  9 -  10 - 12) 

De driekamer appartementen in High End zijn 92 m². De appartementen hebben een balkon van 10 m² op het 

zuiden. 

Terraswoningen (13 - 14) 

De twee appartementen van circa 86 m² op de vijfde verdieping zijn uniek door het extra grote terras van 27 

m² met een groene strook - die voelt als een daktuin. 

Topwoningen (15 – 16) 

Op de bovenste verdieping vind je de twee driekamer appartementen van circa 86 m² met een heerlijk balkon 

van 17 m² op het zuiden. Geniet hier van het uitzicht en de wolkenluchten boven het IJ. 

                                                           
1 Anodiseren is een chemisch proces waardoor er een beschermende laag op het aluminium wordt opgebouwd. 
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Parkeren 

Buiksloterham &Co krijgt een autoluwe opzet. Bij een appartement in High End is een eigen parkeerplaats te 

koop in de parkeergarage vlakbij, aan de Distelweg. Deze garage is al gerealiseerd en zal ook door de 

bewoners van een aantal andere gebouwen worden gebruikt. De eigenaren van de parkeerplaatsen zijn 

samen lid van de VvE (vereniging van eigenaars). De maandelijkse bijdrage is begroot op circa 30 euro. 

De koop van een parkeerplaats is optioneel. De gemeente geeft geen vergunning voor parkeren op straat. 

Voor bezoekers is er parkeergelegenheid op straat (betaald parkeren)  

Oplaadpunt elektrische auto 

Bij het ontwerp van de parkeergarage is rekening gehouden met de aansluiting van een aantal laadpalen voor 

elektrische auto's. Te zijner tijd zal door de VvE van de garage de belangstelling hiervoor worden 

geïnventariseerd. Op dit moment is nog niet aan te geven wat de kosten zullen zijn van de installatie van een 

laadpaal. 

 

Fietsen  

Je fiets stal je veilig binnen, in de eigen fietsenstalling van High End. Er zijn enkele laadpunten voor het 

opladen van een elektrische fiets. Meer informatie vindt u in het document Technische omschrijving. 

Bergingen 

In de appartementen is bergruimte aanwezig, er zijn geen externe bergingen. 

Groene balkons en dak 

De woon-werkwoning op de begane grond heeft een privé tuin van ongeveer 71 m². Alle andere 

appartementen hebben een terras op het zuiden over de volle breedte van de woning met geïntegreerd 

groen. Met de groene balkons draagt High End bij aan een gezondere stad en een betere leefomgeving. Op de 

plattegronden zijn de groene stroken aangegeven. Deze worden voorzien van speciale beplanting. De groene 

zones op de balkons en de tuin vallen onder het privé gedeelte van de aangrenzende woning. Op het groene 

hoofddak wordt regenwater opgevangen, dat naar de balkons wordt geleid. Het hoofddak is een zogenaamd 

polderdak. Dat draagt bij aan een aangenaam klimaat in de appartementen op de hoogste verdieping. Het 

onderhoud van de beplanting kan collectief via de VvE worden geregeld.  

Energiezuinig 

High End is gasloos, dus klaar voor de toekomst. Het wordt gebouwd volgens de laatste eisen van 

duurzaamheid en energiezuinigheid  met een EPC van 0,2. Dat betekent rentekorting op een hypotheek bij 

sommige banken. Vloerverwarming zorgt voor een aangenaam klimaat. Verwarming in Buiksloterham wordt 

geregeld via stadsverwarming. Op het dak staan voor ieder appartement eigen zonnepanelen en regenwater 

wordt hergebruikt voor het groen op de balkons. 

Afwerkingsniveau 

De appartementen in High End hebben een goed afgewerkte basis, met nog alle keuze voor je eigen stijl en 

sfeer. De wanden worden gestuukt en zijn sausklaar. De plafonds worden gestuukt en gesausd. De 

appartementen worden voorzien van een keukenaansluiting, de keuken kies je zelf na oplevering. De 

architecten kozen voor een stoere antracietkleurige tegel van 60x60 cm voor zowel de wand als de vloer, een 

wastafelmeubel met spiegel en ledverlichting, een douche met draingoot en vrijhangende toiletten van 

Villeroy en Boch. De inrichting van de badkamer en de toiletten kan in overleg met de door bouwbedrijf Vink 

geselecteerde showroom nog worden aangepast. Vloerverwarming in de gehele woning zorgt overal voor een 

aangenaam klimaat. In het document Technische omschrijving vindt u meer informatie. 

Aanpassingswensen 

Na de koop kunt u met een persoonlijk adviseur van het bouwbedrijf uw eventuele wensen bespreken. Uw 
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wensen zullen worden getoetst aan onder meer de garantievoorwaarden en het Bouwbesluit. U ontvangt een 

offerte voor eventueel meerwerk. 

Financiering 

Bij de financiering van een nieuwbouwwoning zijn er specifieke aandachtspunten zoals de geldigheidsduur 

van de offerte, erfpacht, meerwerk, dubbele lasten (gedurende de bouwperiode) en vaak de 

overbruggingsfinanciering van een nog te verkopen woning. Een hypotheekadviseur kan u adviseren over de 

mogelijkheden van een financiering op maat. Voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek over uw specifieke 

financieringsmogelijkheden voor de koop van een appartement in High End kunt u contact opnemen met Jos 

Vermeulen van A en S financieel adviseurs: j.vermeulen@asfa.nl 035-750 30 88. 

Verhuur 

(Tijdelijke) verhuur van een appartement in High End is toegestaan. In de splitsingsakte wordt een bepaling 

opgenomen die recreatieve verhuur zoals AirBnB uitsluit. Bij verhuur gelden ook de algemene regels van de 

huisvestingsverordening van Amsterdam.  

Downloads    

Aanvullende informatie via de website/inlog persoonlijk account. De complete contractstukken wordt 

verstrekt indien een woning aan u kan worden aangeboden (toewijzing). 

Vanaf 11 januari: brochure, prijslijst, toelichting inschrijving 

Na toewijzing: contractstukken: verkooptekeningen, technische omschrijving, koop- en 

aannemingsovereenkomst, splitsingsakte, enz. 

Planning      
Prognose start bouw Q2 2020 
prognose oplevering Q4 2021 
 
Erfpacht   

Prijzen inclusief 50 jaar vooruitbetaalde canon. Zie toelichting op de prijslijst. 

Koopsom-/aanneemsom   

De prijs van een nieuwbouwwoning valt uiteen in twee bedragen: de koopsom voor het appartementsrecht, 

de zogenaamde grondkosten, inclusief alle daartoe te rekenen kosten voor het ontwerp en de voorbereiding 

van het project alsmede de vooruitbetaling van de erfpacht; en de aanneemsom. 

Bij de notariële levering betaalt u de koopsom en de eventueel vervallen bouwtermijn(en) alsmede de 

eventueel verschuldigde (bouw)rente. De aanneemsom betaalt u in termijnen gedurende de bouwperiode. In 

de koop- en aannemingsovereenkomst zullen de koopsom en de aanneemsom en de termijnen worden 

vastgelegd. Indicatie verdeling koop- en aanneemsom 50/50. Zie het document Inschrijving en toewijzing voor 

een toelichting. 

Garantie   

High End wordt gebouwd met de Woningborg garantie- en waarborgregeling. Een toelichting van deze 

garantieregeling is te vinden in de brochure die u ontvangt bij de aannemingsovereenkomst.                                        

Betrokken partijen 
Makelaar     : Broersma Makelaardij 020-3059788  
Projectontwikkelaar  : Kraaipan Ontwikkeling BV 
Bouwbedrijf  : Vink Bouw BV 
Architect  : Xoomlab architecten: Harvey Otten architectuur, BNB 
Architecten, René de Prie en Joost Vorstenbosch 
Project notaris  : Brummelhuis 


