Your Us 14 telt 70 renovatieappartementen. U hebt keuze uit bestaande 4-kamerappartementen op de verdiepingen en
vernieuwde 3-kamerappartementen op de begane grond.
Bestaande appartementen verdiepingen | kies uw favoriet
De 4-kamerappartementen op de verdiepingen zijn bestaande appartementen die u klusklaar koopt. What you see,
is what you get. De staat waarin u het appartement koopt, is niet spik en span.
En de staat is bij elk appartement net even anders. Zo verschillen de indeling, wandafwerking (bijvoorbeeld wel of
geen behang), stopcontacten en schakelaars. Aan deze onderdelen veranderen we niets tijdens de bouw. Behalve als
u hiervoor opdracht geeft via de meer- en minderwerklijst. Als u kiest voor zelf klussen na de oplevering, dan is het dus
goed om te weten dat u bij het ene appartement meer of minder hoeft te doen dan bij het andere.
De staat van elk appartement kunt u vandaag beoordelen. Daarom zijn alle appartementen open en we adviseren u
dan ook om in elk appartement een kijkje te nemen. We kunnen ons voorstellen dat u moeilijk kunt onthouden welke
appartementen u nu bezichtigd heeft en welke uw favoriet is. Daarom hebben we hieronder een soort verlanglijstje voor
u gemaakt, waarin u naast het huis-/bouwnummer ook uw aantekeningen kunt noteren.
Tijdens de renovatie worden de volgende onderdelen overigens wel aangepakt: de appartementen krijgen een nieuwe
voordeur en binnendeuren, een nieuwe badkamer en/of toilet, een nieuwe (basis)keuken en een nieuwe C.V.- en M.V.installatie, het dak wordt extra geïsoleerd, de gevels worden gereinigd en geschilderd en de buitenkozijnen worden
gereinigd en deels (de draaiende delen) geschilderd.
Tot slot het volgende. De renovatie c.q. verbouwing start vanaf portiek 1A (Trumanlaan 429 t/m 443 en B01 en B02).
De appartementen in dit portiek lopen tijdens de bouw voorop en worden dan ook als eerste opgeleverd.
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Nieuwe appartementen begane grond | kopen vanaf tekening
De 3-kamerappartementen op de begane grond kunt u niet bezichtigen, omdat deze nog gebouwd moeten worden. De
bestaande begane grond indeling moet nog worden afgebroken en wordt vervolgens opnieuw ingedeeld. We plaatsen
nieuwe buitenkozijnen met grote glazen puien, een voordeur aan de straatzijde (bereikbaar via uw eigen voortuin) en
openslaande deuren naar de achtertuin. Daardoor koopt u zo goed als nieuw. De wanden zijn behangklaar, de plafonds
worden gestukadoord en sausklaar opgeleverd en de stopcontacten en het schakelmateriaal zijn gloednieuw. Uiteraard
zijn ook de C.V. en M.V., badkamer en de keuken nieuw, maar dát geldt voor alle appartementen.
Deze 3-kamerappartementen op de begane grond koopt u dus ‘vanaf tekening’.
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Mocht u vragen hebben, zet deze dan vast hieronder op een rij en zoek ons gerust op.
We staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.
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