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Factsheet en Q&A Dockside 
 
In deze notitie hebben we een korte zetting gedaan van project Dockside middels een factsheet (pagina 
1) en Q&A (pagina 2 en 3). Gedurende het inschrijfproces ontvangen we enkele terugkerende vragen 
welke we in deze factsheet en Q&A behandelen. Mocht u een vraag hebben waarvan het antwoord niet 
in deze vragenlijst staat neem dan contact op met de makelaar. 
 
 

Factsheet 
 
Programma 

• Het totale programma bestaat uit 140 woningen onderverdeeld in 78 verkoopappartementen 
(71 appartementen, 4 stadsvilla's, 3 maisonnettes). 

• 62 huurwoningen. 
• 140 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage. 
• Iedere woning wordt geleverd met een berging. 
• Levensloopbestendige 2-, 3- en 4-kamer appartementen. 
• Vanaf 55 m2, al beschikbaar vanaf €239.000,- VON. 
• Voorzien van lift per bouwdeel (Dock 1,2 en 3) één lift in Dock 1, twee liften in Dock 2 (in Dock 3  

bevindt zich geen lift). 
 

Wat zijn de kenmerken van het complex? 
• Weergaloze ruimtelijke beleving, lichtinval en uitzicht. 
• Fraaie tijdloze architectuur. 
• Wonen met uitzicht (op de stad of zelfs bij hogere verdiepingen richting het strand). 
• Ten minste 1 buitenruimte per appartement. 
• Plafondhoogte ca. 2,7 m. 
• Parkeren in privéparking onder Dockside. Er is een optie tot twee of meer parkeerplaatsen. 
• Aparte inpandige bergingen. 
• Gemeenschappelijke binnentuin. 
• Gemeenschappelijke fietsenstalling met oplaadpunten. 

 
Hoe ziet de verdere planning eruit? 

• Inschrijving voor verkoop sluit vrijdag 11 oktober 2019 om 17.00 uur. 
• De geïnteresseerden die voor 11 oktober 2019 17.00 uur een inschrijfformulier hebben 

ingeleverd, krijgen uiterlijk vrijdag 18 oktober 2019 bericht.  
• Tekenen koopovereenkomsten in de maanden november en december 2019. 
• Start sloopwerk, Q1 2020. 
• Bouwperiode ca 2.5 jaar. 
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Q&A 
 
Wordt er bij het project gedacht aan duurzaamheid?  
Het complex is voorzien van Energielabel A en is bijna energie neutraal (nieuwbouw) mede dankzij 
hoge isolatiewaardes, aansluiting op de HVC Stadswarmte (De woningen zijn niet voorzien van gas 
aansluitingen) en toepassing van zonnepanelen (de zonnepanelen zijn voor algemeen gebruik). 
 
Wat is er bekend over de afwerking en kwaliteit van de appartementen? 
De woningen worden zonder keuken geleverd maar wel met afgewerkte badkamer en toiletruimte. In 
basis zijn de woningen voorzien van vloerverwarming met na regeling per kamer. 
Het oplever niveau staat omschreven in de technische omschrijving en de opties qua upgrades en 
aanpassingen staan omschreven in de meer-minderwerkstaat. 
 
Wat is er bekend over de Vereniging van Eigenaren en de servicekosten? 
Servicekosten: Gebruikelijk is dat de bijdrage aan de VVE maandelijks betaald wordt. Bij de 
oprichtingsvergadering van de VVE, die gehouden wordt voordat de oplevering van de appartementen 
plaatsvindt, wordt bepaald hoe hoog die bijdrage is. De bijdrage is niet van de belasting aftrekbaar en 
zijn lasten die u heeft naast uw hypotheeklasten. De oprichting van de Vereniging van Eigenaren 
geschiedt op initiatief van de VVE-beheerder. De hoogte van de VvE bijdrage is nog niet bekend. Voor 
een indicatie van de bijdrage kan ongeveer gerekend worden op € 1,20 per m2 per maand. Het VVE 
beheer voor het eerste boekjaar wordt opgezet door Pilaster. 
 
Is het mogelijk een voorbehoud financiering te maken? 
In de koop- en aannemingsovereenkomst is in basis een termijn van 2 kalendermaanden opgenomen 
als ontbindende voorwaarden waarin u de tijd heeft om de financiering te regelen.   
 
Is de koop van een parkeerplaats verplicht?  
Het kopen van een parkeerplaats is niet verplicht, dit is dan ook optioneel aangegeven op de prijslijst 
en maakt in geen verschil voor de selectie en toe wijziging van de kopers. 
 
Koop je elke woning inclusief 1 parkeerplaats? 
Voor ieder appartement is er een eigen parkeerplaats beschikbaar indien men dit wenst. Om de prijzen 
voor de goedkopere appartementen betaalbaar te houden, is ervoor gekozen om de parkeerplaats bij 
de appartementen tot € 400.000,- v.o.n. optioneel aan te bieden. Uit vooronderzoek bleek namelijk dat 
niet iedereen een eigen parkeerplaats wenst. Tevens is er een groep geïnteresseerden bij de duurdere 
appartementen die 2 parkeerplaatsen wensen en op die manier heeft de ontwikkelaar getracht het voor 
iedereen zo goed mogelijk te regelen.  
 
Wat als ik geen bouwnummer heb toegewezen gekregen? 
Kandidaten die geen bouwnummer toegewezen hebben gekregen komen op de reservelijst.  
Wij kunnen niet informeren over op welke plaats iemand staat en wat de kansen zijn. Dit is van 
meerdere factoren afhankelijk. 
 
Kan ik na 11 oktober nog inschrijven? 
Ja, inschrijfformulieren worden gewoon in behandeling genomen. Diegene die zich vóór 11 oktober 
hebben ingeschreven, komen eerst in aanmerking voor een optie. Diegene die zich na 11 oktober 
hebben ingeschreven krijgen daarna een woning toegewezen of komen op de reservelijst. 
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Hoe kan ik mijn wensen en aanpassingen doorgeven? (meer-minderwerk) 
Na het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst kunt u middels de Klantkeuzelijst uw 
meer-minderewerk wensen aangeven. Specifieke wensen kunt u bespreken in het klantgesprek met 
Vink Bouw. U ontvangt hiervoor een uitnodiging als alle opschortende voorwaarden zijn voldaan.  
 
De definitieve opdrachtverstrekking en facturering geschiedt via Vink Bouw. Het uitvoeren van de 
gewenste verandering is afhankelijk van het stadium van de bouw. Na een nog nader vast te stellen 
datum worden geen verzoeken tot wijzigingen meer in behandeling genomen. Voor al het meer- en 
minderwerk wordt een van tevoren vastgestelde sluitingsdatum bepaald en voor die sluitingsdatum 
dient het meer-/ minderwerk door de Koper schriftelijk te zijn opgedragen aan de aannemer. Deze 
sluitingsdatum wordt u nog nader medegedeeld. 
 
Wanneer ga je naar de notaris?  
Naar verwachting februari / maart 2020, wanneer de opschortende voorwaarden zijn voldaan. 
 
Wanneer gaan de stadsvilla’s in de verkoop?  
De 4 exclusieve stadsvilla's gaan op een later moment dit jaar in verkoop. Wanneer je via de 
woonwensen je voorkeur hebt aangegeven voor deze stadsvilla's, ontvang je hier automatisch bericht 
van.  
 
Waar kan ik me inschrijven voor de huurwoningen? 
De huurwoningen komen op een later tijdstip pas in de markt, dit wordt later bekend gemaakt.  
 
Hoe kan het dat er verschillen zijn in de vierkante meters van de appartementen met de prijs van  
€ 239.000,- v.o.n. 
Er zitten een aantal woningen in het nieuwbouwproject die worden verkocht met de sociale koopgrens. 
De sociale koopwoninggrens is € 239.000,- v.o.n. en deze is vanuit de gemeente vastgesteld. Omdat 
dit een bepaald aantal woningen dient te zijn, zitten er verschillende woningtypen tussen.  
 
Waarom is een appartement op een hogere verdieping duurder dan op een lagere verdieping? 
Er wordt onder andere gekeken naar ligging, het uitzicht en de oppervlakte van het appartement.  
 
Waarom minder huurappartementen? 
Gezien de grote belangstelling vanuit particulieren en de wens om juist de doelgroep die opzoek is 
naar een betaalbaar koopappartement te bedienen, heeft de ontwikkelaar besloten om 20 extra 
koopappartementen in verkoop te brengen. Deze appartementen zijn gesitueerd in Dock I op 
verdieping 1 t/m 5 en waren eerder aangemerkt als verhuurwoningen. 
 
Hoe zit het met de stikstof en de bouwvergunning? 
De bestemmingsplanprocedure is doorlopen en de stikstof discussie is eigenlijk pas ontstaan nadat de 
bestemmingsplanprocedure voor Dockside doorlopen is. De laatste bezwaren op het bestemmingsplan 
zijn afgehandeld en er wordt een ontheffing aangevraagd inzake stikstof.  
 
Wat als ik een elektrische auto of fiets heb? 
Laadpunten kunnen in overleg met de VVE aangesloten worden, dit dient u in eigen beheer na 
oplevering te organiseren. De algemene fietsenstalling is van wandcontact dozen voorzien om 
zodoende uw E bike op te laden. 
 
Mag ik een eigen notaris kiezen? 
Nee, er is een projectnotaris aangewezen. Dit betreft Actus Notarissen uit Alkmaar. 


