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Welkom!
Geachte belangstellende,
De Vereniging van Opdrachtgevers (VvO) Sluiseiland Vianen zal via het principe van Collectief
Opdrachtgeverschap (CPO) 39 woningen in eigen beheer ontwikkelen.
Smit’s Bouwbedrijf won in juni 2017 de tender die door de gemeente Vianen was uitgeschreven voor
de ontwikkeling van het eiland aan het Merwedekanaal naast de historische binnenstad. In haar
voorstel ruimde ze plek in voor zelfbouw, waar deze zelfbouwgroep graag gebruikt van maakt.
De VvO heeft inmiddels met Smit’s Bouwbedrijf overeenstemming bereikt over de uitgangspunten
voor dit CPO project op het eiland. De leden zijn nu volop bezig met het ontwikkelen van hun
droomhuis en er is nog ruimte voor nieuwe leden.
De zelfbouwers realiseren hier een mix van herenhuizen, maisonnettes en appartementen van
verschillende grootte, in verschillende prijsklassen. Het plan zal ook parkeerplaatsen omvatten,
half verdiept gelegen onder de woningen.
De deelnemers zullen met het Amsterdamse architectenbureau KRFT hun eigen herenhuis of
appartement kunnen ontwerpen, op basis van eigen eisen, wensen en voorkeuren, binnen de
randvoorwaarden van het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige uitgangspunten.
De groep wordt begeleid door Urbannerdam. Urbannerdam is al 15 jaar gespecialiseerd in advies en
begeleiding bij woningbouwprojecten waar particulieren collectief opdrachtgever zijn (CPO). In
Nederland worden jaarlijks naar schatting circa 1.000 woningen door CPO-groepen ontwikkeld.
Sluiseiland is voor de gemeente Vianen het eerste CPO project.

Vereniging van Opdrachtgevers Sluiseiland Vianen op excursie
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1. Zelfbouw op het Sluiseiland in Vianen
De locatie
Het Sluiseiland krijgt een nieuwe bestemming als woongebied. Het ligt omgeven door groen, direct
naast de historische binnenstad, waar er uitgekeken wordt op het Merwedekanaal en de
Passantenhaven. De locatie is een bijzonder stukje Vianen dat op een bijzondere manier ingevuld kan
worden. Hierbij is het belangrijk de toegevoegde waarde aan te laten sluiten op de bestaande stad.
Een ontwikkeling middels CPO sluit hier goed bij aan.
Met uitzicht op de vaarroutes, de ontsluiting van en naar het gebied, in de buurt van het
sluizencomplex en het historisch centrum is het project Sluiseiland een bijzonder stukje binnen de
stedelijke context. Het zelf kunnen ontwikkelen van een eigen woning op deze locatie is dan ook een
unieke kans.

CPO locatie Vianen Sluiseiland

noord =>

De centrale as van het hele Sluiseiland loopt aan westzijde langs de bebouwing en kijkt uit op de
Passantenhaven. De kade aan deze zijde is niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Aan de oostzijde
kijkt u uit op het Merwedekanaal. Hier loopt de toegangsweg en aan deze zijde is ook de ingang van
de eigen parkeergarage.
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De kavel voor het CPO project is circa 2.800 m2 groot en kan door de CPO groep ingericht worden
binnen de regels van het speciaal opgestelde Kavelpaspoort. Er is ruimte voor maximaal 39 woningen.
Het totale kavel heeft één totaalprijs die verdeeld wordt over alle appartementen en herenhuizen.
Architectenbureau KRFT heeft voor het kavel een Structuur Ontwerp gemaakt, waarin de woningen in
een S-vorm op het kavel gegroepeerd zijn. Hierdoor ontstaan twee open hoven, die aan weerszijden
uitzicht bieden op de haven en op het kanaal.

 noord
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2. Het project: appartementen, maisonnettes en herenhuizen
Er kan veel op het Sluiseiland, dat is duidelijk. Aan de hand van de woonwensen en de budgetten van
de deelnemers kijken we welke woningtypen gewenst zijn. Dat is maatwerk!
In veel CPO projecten zijn zo al eerder verkavelingen ontstaan die geen ontwikkelaar vooraf had
kunnen bedenken en dat maakt het uw ‘eigen’ plan.
Uitgaande van een parkeerbak onder het plan kunnen er verschillende types ontstaan. Om een idee
van de herenhuizen te geven staan hieronder enkele schetsen (bron: Heren5 architecten).

De uiteindelijke invulling van de kavel en het aantal woningen is aan de groep. Invullen van uw
appartement of herenhuis is aan u!
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Samenhang én variatie
Verschillende architecten maken de komende tijd ontwerpen voor het Sluiseiland. De CPO-groep met
haar architect is er daar één van.
Voor de identiteit van het hele Sluiseiland is het belangrijk dat er samenhang ontstaat tussen de
woningen en het landschap én tussen de woningen
onderling. De ontwerpen moeten passen in het groene
karakter van Sluiseiland en bij de kleinschalige
binnenstad van Vianen.

Hiervoor is een beknopt
beeldkwaliteitsplan opgesteld met een
dozijn regels om voor samenhang én
variatie te zorgen.
Deze regels zeggen iets over zaken als
bouwen direct aan de straat,
verspringingen tussen de woningen,
dakvormen (plat of hellend), materialen en een kleurenpalet.
De regels geven voldoende vrijheid maar ook een richting die de kwaliteit als geheel wil bevorderen.
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Financiële aspecten: wat kost het?
De totale kavel zal verdeeld worden in individuele kavels en appartementsrechten. Op basis van een
stichtingskostenraming zijn hieronder indicatieve kosten in beeld gebracht voor de woningen mét
parkeerplaats.
Type woning

Kaveloppervlakte*

Woonoppervlakte*

Kostprijs incl. BTW**

Appartement klein

85

€ 300.000,-

Appartement groot

130

€ 380.000,-

Maisonnette

84

114

€ 350.000,-

Herenhuis groot

85

180

€ 490.000,-

Extra parkeerplaats

€ 23.500,-

*Genoemde getallen in de tabel zijn indicatief
**Inclusief grondkosten, gemiddelde afwerking, excl. keuken, excl. sanitair (incl. tegelwerk).
Voordeel van CPO is dat de prijs van uw appartement of herenhuis bepaald wordt door de kostprijs
waar u zelf aanzienlijk invloed op heeft en niet door de marktwaarde. Denk vooraf goed na hoeveel u
kan en wil uitgeven en maak ook afwegingen tussen investeringen en later terugkerende lasten. Wat
extra geld uitgeven aan isolatie of een warmtepomp kan maandelijks het nodige besparen. De totale
of stichtingskosten zijn opgebouwd uit drie componenten (in afnemende grootte):
1. Bouwkosten (de kosten om uw woning te bouwen). Dit is verreweg de grootste kostenpost en hier
heeft u ook het meeste invloed op. Bouwkosten kunnen daarom afhankelijk van de woninggrootte,
afwerkingsniveau, mate van details en maatwerk nogal uiteenlopen.
2. Grondkosten (de kosten voor aanschaf van uw deel van de kavel). De grondkosten per woning
verschillen en zijn afhankelijk van de grootte van uw kavel en het type woning waar u voor kiest.
3. Bijkomende kosten (honoraria adviseurs, leges, aansluitkosten). De bijkomende kosten zijn vooraf
redelijk goed in te schatten.
In het ontwikkeltraject moeten ontwikkelkosten door de deelnemers voorgefinancierd worden. Tot dat
u de financiering voor het hele project geregeld heeft moet er ongeveer € 21.000,- voorgefinancierd
worden. Deze kosten kunnen later meegefinancierd worden in de hypotheek en ze zijn onderdeel van
bovengenoemde kostprijzen.

Planning
De grond zal in januari 2020 bouwrijp opgeleverd worden. Wij verwachten 2e kwartaal van 2020 te
starten met de bouw. Dan is de oplevering in het 3e of 4e kwartaal 2021 haalbaar.
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3. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
De essentie van collectief particulier opdrachtgeverschap is dat u met uw toekomstige buren zelf
opdrachtgever bent voor het laten ontwerpen en bouwen van de woningen. De samenwerking met uw
toekomstige buren verloopt via een Vereniging van Opdrachtgevers (VvO).
CPO lijkt misschien ingewikkeld, maar is met goede en professionele begeleiding voor iedereen prima
te doen.

De voordelen van CPO
Maximale zeggenschap en vrijheid
Een belangrijk kenmerk van zelf bouwen is dat u maximale zeggenschap heeft over wat er gebouwd
wordt. Zowel voor de inrichting van het gehele kavel als voor de eigen woning. “Samen doen wat
samen moet, individueel doen wat individueel kan” is het devies.
Financieel voordeel
Het tweede grote voordeel van CPO is dat u zelf de kwaliteit van uw woning bepaalt en waar u uw
geld in steekt. En omdat u samen met anderen optrekt kunt u kosten delen. Al met al krijgt u met CPO
precies die kwaliteit voor uw geld die u zelf kiest.
“Je doet niet alleen een bouwproject, je bent daarna ook elkaars buren”
Zelf ontwikkelen kost wel inzet, tijd en energie. Dan is het prettig dat u samen met anderen optrekt en
kennis, ervaring en bepaalde werkzaamheden onderling kunt delen. Vele handen maken licht werk.
En het is altijd prettig om vooraf te weten wie uw buren worden. Doordat u een tijd intensief
samenwerkt, leert u elkaar al goed kennen voordat u er gaat wonen.
Baarle Bouwt Collectief in Baarle Nassau is een project met 33
woningen. De kopers hebben hun eigen stedenbouwkundig
ontwerp gemaakt. Het is een juweeltje van een wijk waar alle
woningen als het ware in plukjes in een parkachtige omgeving zijn
gesitueerd. Of het nu om een rijwoning of een vrijstaande woning
ging, traditioneel of modern, de kopers hadden maximale vrijheid
en toch is het beeld van de wijk consistent.
Het project bestaat uit rijwoningen, grote en kleine twee onder een
kappers, vrijstaande woningen en semi bungalows en de
samenstelling van de kopersgroep is van starter tot senior, precies
zoals de initiatiefnemers voor ogen hadden. Een buurtje dat een
afspiegeling zou zijn van de bevolking van Baarle.

Oplevering 2016
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4. Stappenplan CPO
1. Oriënteren
Tijdens de oriëntatiefase wordt er onder andere een informatieavond georganiseerd. Urbannerdam is
uw aanspreekpunt voor alle vragen over CPO, prijzen en voorwaarden.
2. Inschrijven
Hieronder wordt uitgelegd hoe u zich kunt inschrijven. Als inschrijver wordt u uitgenodigd voor een
oriënterend gesprek met een begeleider van Urbannerdam en een deelnemer van het project die lid
van het bestuur is.
Als inschrijver kunt u ook éénmalig aanwezig zijn bij een algemene ledenvergadering (ALV) van de
vereniging van opdrachtgevers (VvO) . Daar maakt u dan kennis met uw toekomstige buren en dan
komt u nog meer te weten over het project.
De volgorde van inschrijving bepaalt uw positie op de ranglijst van deelnemers. Dat kan van belang
zijn voor de mogelijkheden bij de keuze van uw kavel. Na inschrijving krijgt u twee weken om de
deelnameovereenkomst (zie hieronder) te tekenen.
Als er 39 deelnemers zijn worden nieuwe inschrijvers op een reservelijst geplaatst.
3. Toetreding tot de vereniging
Omdat er bij CPO samengewerkt moet worden en er diverse contracten gesloten moeten worden
wordt er een Vereniging van Opdrachtgevers opgericht. Wilt u deelnemen dan wordt u lid van deze
VvO. U koopt op dat moment nog geen individuele kavel, maar heeft het recht om mee te doen in het
project. Om mee te doen tekent u de deelnameovereenkomst waarmee u lid wordt van de vereniging,
waarin is opgenomen welke inleggen u moet doen gedurende het proces en wat de financiële
consequenties zijn als u tussentijds toch besluit te stoppen met het project.
4. Ontwerpen
Nu is het tijd voor het leukste gedeelte van het CPO-proces, namelijk het ontwerpen van de woningen.
Na het selecteren van de architect volgen individuele gesprekken om uw ideeën met betrekking tot de
woning te bespreken en wordt er een werkgroep Bouw en Ontwerp opgericht om de architect te
assisteren bij de uitwerking van de collectieve aspecten van het ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp
komt in 3 fases tot stand, namelijk het schetsontwerp (SO), waarin ook de verkaveling (wie komt waar
te wonen) wordt vastgesteld, het voorlopig ontwerp (VO) en tot slot het definitief ontwerp (DO). Op
basis van het DO kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente.
In de ontwerpfase moeten naast de architect ook andere adviseurs worden gecontracteerd, zoals een
constructeur een bouwfysisch adviseur en een kostendeskundige.
5. Aannemerselectie
Het idee is om in bouwteamverband het plan uit te werken, dat wil zeggen dat tijdens de VO-fase de
aannemer wordt gezocht. Deze kan dan kennis en ramingen inbrengen om een technisch en
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financieel uitvoerbaar plan te maken. Ook hiervoor geldt dat de kopers samen hierin de zeggenschap
hebben. Als bij de uitwerking van het ontwerp wordt gewerkt in een bouwteam verband, dan wordt een
onafhankelijke bouwkostendeskundige ingeschakeld voor een controle van de begrotingen van de
aannemer.
Een selectiecriterium voor de aannemer is dat de aannemer circa vier woningen voor eigen rekening
en risico wil bouwen op het moment dat er een deelnemer in een laatste fase afvalt. Als er geen
reservekandidaten zijn dan zal de aannemer deze woningen overnemen: een zogenaamde
achtervang.
6. Contracten afsluiten, levering grond en bouwen
De vereniging vraagt een omgevingsvergunning aan (bouwvergunning). Als die verleend is, kan het
bouwen beginnen. Voordat er gebouwd wordt zal iedere deelnemer een eigen koop- en
aanneemovereenkomst sluiten en zelf de eigen financiering regelen. Ieder kan daarbij een eigen bank
kiezen. De levering organiseren we bij één notaris. Natuurlijk trek je veel met elkaar op en profiteren
alle deelnemers van het schaalvoordeel van 39 woningen.
U tekent dus op individueel niveau uw koop- en aannemingsovereenkomsten nadat u beschikt over
definitieve plannen en uiteraard de uiteindelijke prijzen. Tot die tijd bestaat er nog steeds de
mogelijkheid om deelname aan het project te beëindigen. Wel moet u in dat geval rekening houden
met reeds gemaakte kosten, waardoor u conform de deelnameovereenkomst een deel van uw
ingelegde gelden niet terug krijgt.
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5. Duurzaamheid en CPO Sluiseiland
Duurzaamheid is een breed begrip. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven,
milieu, ecologie en toekomstgericht denken valt onder duurzaamheid. Duurzame woningbouw krijgt de
laatste jaren steeds meer aandacht
De EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) geeft de energetische efficiëntie van een nieuwbouwwoning
aan. Bouwkundig moeten alle woningen op Sluiseiland voldoen aan de wettelijk vastgestelde EPC van
0,4. Daarbovenop wordt nog gevraagd om met aanvullende maatregelen te komen tot een EPC 0,0
(energie neutraal). De mogelijkheid bestaat hier om dat te doen middels collectieve groencertificaten
van het nabijgelegen Autena windpark, maar het staat de vereniging vrij om dat anders in te vullen.
Bij een CPO-project kiezen toekomstige bewoners er vaak voor om nog een stapje verder te gaan dan
het Bouwbesluit voorschrijft. Dat doet men vaak vanwege extra comfort, maar zeker ook vanwege
besparingen op de energierekening en het goede gevoel dat gepaard gaat met investeren in
duurzaamheid. Het kost dan wel meer om een woning energiezuiniger te maken, maar door de
besparing op de energiekosten wordt deze extra investering in een aantal jaren terugverdiend.
Nul op de Meter woning
Nul op de Meter betekent dat een huis evenveel (of meer) energie opgewekt als dat er nodig is voor
het huis (onder andere verwarmen en ventileren) en het energieverbruik door een gemiddeld gezin
(wassen, koken, tv, computer etc.). U woont dan in een woning die bij een gemiddeld gebruik geen
extra energie van buiten nodig heeft en daar hoeft u dus ook niet voor te betalen. Vandaar de term Nul
op de Meter. U heeft dan nog steeds wel een energieaansluiting en u betaalt ook nog de
aansluitkosten en het vastrecht.
Nederland in 2050 vrij van aardgas
Op 7 december 2016 is de energieagenda gepubliceerd door minister Kamp. De agenda beschrijft de
overgang naar een gasloze maatschappij en schetst het beleid dat na 2023 moet leiden tot een vrijwel
CO2-neutrale economie in Nederland in 2050. Verwarming van huizen zal worden overgenomen door
duurzame energiebronnen en koken zal in de toekomst uitsluitend nog elektrisch gebeuren. Alle
nieuwbouwwoningen worden inmiddels gasloos opgeleverd. Voor warmtelevering moet dan gedacht
worden aan collectieve of individuele warmtepompen of een ander alternatief voor de gasgestookte cv
ketels. De deelnemers van CPO Sluiseiland zullen bij het kiezen voor energetische maatregelen
geadviseerd worden door een bouwfysisch- en installatietechnisch adviseur.
Duurzame materialen en slim ontwerpen
Duurzaam bouwen is meer dan een energiezuinige woning. Duurzaam bouwen betekent ook bewust
ontwerpen en kiezen voor gezonde en herbruikbare materialen. Slim ontwerpen kan betrekking
hebben op het beperken van energieverlies, maar ook op de aanpasbaarheid van de woning in de zin
van uitbreidbaarheid en bruikbaarheid voor een ander type bewoning.
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Sociale duurzaamheid
Tot slot kan duurzame woningbouw ook betrekking hebben op het sociale leven. Omdat u in een
CPO-project gezamenlijk als buren aan de slag gaat met de ontwikkeling van uw nieuwe woning
bouwt u tegelijkertijd ook een sociaal duurzame straat. Met een CPO-project is het zelfs mogelijk om
gezamenlijke voorzieningen te realiseren zoals een fietsenberging, deelauto, composthoop of
boekenkast.

Financiële tegemoetkomingen voor investeringen in duurzaam bouwen
De aanvankelijke investeringskosten bij het ontwikkelen van een duurzame woning zijn vaak hoger
dan het niet duurzame alternatief, maar deze investering betaalt zich meestal na verloop van tijd terug.
Soms al binnen enkele maanden. Gezien niet iedereen direct beschikt over de financiële
mogelijkheden om een Nul op de Meter woning te realiseren of om duurzame materialen toe te
passen, zijn er steeds meer financieringsmogelijkheden om dit voor meer mensen haalbaar te maken.
Een van de financieringsmogelijkheden is de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet voor
energiezuinige woningen. Deze regeling maakt het mogelijk om extra hypotheekruimte te krijgen voor
duurzaamheid. Huiseigenaren die energiebesparende maatregelen willen meefinancieren kunnen
hiervoor meer hypotheekruimte krijgen. Voor energie neutrale woningen of Nul op de Meter woningen
is deze extra ruimte vanaf 1 januari 2017 tot € 25.000,-. Dit gaat buiten de normale inkomenstoets om.
Er zijn wel enkele voorwaarden, waaronder een bruto minimum jaarinkomen van € 33.000,- en een
maximum totaal hypotheekbedrag van 106% van de marktwaarde van de woning ná het nemen van
de maatregelen. Ook als u niet gelijk tot Nul op de Meter wilt gaan kunt u extra leencapaciteit krijgen.
Ook voor extra leencapaciteit gelden natuurlijk voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
Uit andere nieuwbouwprojecten blijkt dat er niet alleen goede technische mogelijkheden zijn om
energie neutrale woningen te realiseren, maar ook dat de stijging van de hypotheeklasten overeen
kan komen met de daling van de energielasten. De totale kosten (hypotheek + energiekosten) stijgen
niet. Ook zijn er subsidies voor specifieke investeringen. Zo is er de Investeringssubsidie duurzame
energie (ISDE); hiermee kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers,
warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. U moet dan natuurlijk wel aan een aantal
voorwaarden voldoen en het bedrag dat jaarlijks aan subsidie beschikbaar is, is gelimiteerd.

13

6. Inschrijfprocedure en overige voorwaarden
1. Inschrijven (voorlopig)
De inschrijving voor geïnteresseerden staat open en verloopt via het principe ‘eerst komt, eerst maalt’.
U kunt inschrijven als geïnteresseerde door het inleveren van een inschrijfformulier en
financieringstoets bij Urbannerdam. Tevens dient u voor een geldige inschrijving € 500,- over te
maken op IBAN NL10 RABO 0331 1627 25 ten name van Vereniging van Opdrachtgevers Sluiseiland
Vianen te onder vermelding van uw naam en ‘Inschrijfgeld CPO Sluiseiland’.
Iedereen ouder dan 18 jaar mag zich inschrijven voor deelname aan het project. Er worden geen
kavels, maar deelnamerechten vergeven. Om in aanmerking te komen dient een inschrijver het
volgende te doen:
Via het inschrijfformulier meldt u zich aan voor deelname aan CPO Sluiseiland in Vianen. Voor
inschrijving zijn drie stukken van belang: het inschrijfformulier, een financieringstoets, het inschrijfgeld
van € 500,Pas na ontvangst van het inschrijfformulier, de financieringstoets en inschrijfgeld is uw inschrijving
compleet.
Om in te schrijven stuurt u een compleet ingevuld en ondertekend inschrijfformulier naar
Urbannerdam. Per ontvangstdatum van het inschrijfformulier plaatsen we uw inschrijving op de
inschrijflijst. Urbannerdam bevestigt per mail uw voorlopige inschrijving en uw rangnummer.
Uw inschrijving wordt pas definitief als binnen 7 dagen na ontvangst van uw inschrijfformulier ook uw
inschrijfgeld à € 500,- op de rekening staat van Vereniging van Opdrachtgevers Sluiseiland Vianen
onder vermelding van “inschrijfgeld CPO Sluiseiland”.
Wordt het inschrijfgeld later dan 7 dagen ontvangen, dan telt de datum van ontvangst van het
inschrijfgeld voor de plaatsing op de inschrijflijst. Wanneer uw inschrijving compleet is ontvangt u een
bevestiging per mail.
De vereiste formulieren zijn te downloaden van de website van de initiatiefnemers
www.cposluiseiland.nl en van Urbannerdam www.urbannerdam.nl.
Financieringseis
Bij het inschrijven kunt u aangeven voor welk type woning u in aanmerking wilt komen.
Voor een appartement moet het beschikbare bedrag (hypothecaire financiering en/of in te zetten eigen
geld) minimaal € 300.000,- zijn en voor een grondgebonden woning minimaal € 350.000,- Dit zijn
bedragen, inclusief parkeerplaats, die u volgens onze berekeningen minimaal moet kunnen
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financieren om voor dat woningtype in aanmerking te komen. Het gaat hier uitdrukkelijk om een
minimumbedrag waarvoor een goed uitgeruste woning of een appartement te maken is.
Wij benadrukken uitdrukkelijk dat het bij de financieringseisen enkel gaat om een minimumbedrag op
basis waarvan wij inschrijvers tot deelname willen toelaten. Op die manier weten we zo goed mogelijk
dat de deelnemersgroep niet aan een project gaat beginnen dat voor hen onhaalbaar blijkt te zijn. De
eisen zijn gebaseerd op een aantal referentiewoningen. Wij kunnen niet garanderen dat u voor het
vereiste bedrag ook daadwerkelijk het door u gewenste aantal vierkante meters en afwerkingsniveau
kunt realiseren. Wellicht wilt u een grotere woning, meerdere badkamers of verschillende uitbouwen
maken. U kunt geen recht ontlenen aan de bedragen die als financieringseis worden gehanteerd.

2. Definitieve inschrijving
Alle deelnemers die na het oriënterende gesprek door willen gaan kunnen hun deelname bevestigen
door het sturen van een ingevulde deelnameovereenkomst én door contributie en deelnamegeld over
te maken op rekening van VvO Sluiseland Vianen. De hoogte van het deelnamegeld wordt bepaald
door het moment van instappen. Het is namelijk het totaalbedrag van de voorinvestering, die de
huidige leden al hebben ingelegd. De contributie voor lidmaatschap van de VvO bedraagt € 100,per jaar. Als er 39 deelnemers zijn worden nieuwe inschrijvers op een reservelijst geplaatst. Indien
inschrijvers of deelnemers zich terugtrekken, wordt de eerstvolgende op de reservelijst in de
gelegenheid gesteld alsnog deel te nemen. Deze eerstvolgende heeft na kennisgeving hiervan vijf
werkdagen om het deelnamegeld te storten.
Het inschrijfgeld en deelnamegeld van deelnemers wordt gebruikt als eerste aanbetaling op de te
maken kosten, en maken onderdeel uit van de totale kosten van de woning. Als u na de definitieve
inschrijving besluit om uw deelname tussentijds te beëindigen, dan vervalt uw inschrijfgeld aan de
vereniging. Voor terugstorten van het deelnamegeld en eventueel later nog in te leggen gelden geldt
de regeling zoals deze wordt vastgelegd in de deelnameovereenkomst.
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7. Contact
Voor het laten opstellen van een financieringstoets kunt u contact opnemen met uw eigen bank of
hypotheekadviseur.
De Keizer makelaarsgroep is onze lokale samenwerkingspartner om het project bekendheid te geven.
De Keizer GeldXpert kan een financieringstoets voor u opstellen en hypotheekadvies verzorgen. De
Keizer makelaardij is u uiteraard ook graag van dienst bij de verkoop van uw huidige woning. Neem
contact op met een vestiging van De Keizer in Vianen of elders, kijk op www.dekeizer.nl.
Ook de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden is op de hoogte van het project CPO Sluiseiland
en de gevraagde financieringstoets. Voor een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen via 0183
612 612 of via financieeladvies.av@rabobank.nl. De Rabobank is gelegen aan de Voorstraat 61-65 te
Vianen.
U kunt ook contact opnemen met Jan Peeters van de Triodosbank. Hij is op de hoogte van het CPO
project Sluiseiland en de gevraagde financieringstoets. Voor een afspraak kunt u telefonisch contact
opnemen via 030 694 3010 of via jan.peeters@triodos.nl. De Triodos Bank is gelegen aan de
Utrechtseweg 44 te Zeist.
Voor alle overige vragen over het project en deelname hieraan, kunt u contact opnemen met
Urbannerdam via info@urbannerdam.nl of 010-2806444. Kijk voor meer en actuele informatie op de
website van Urbannerdam www.urbannerdam.nl of op www.cposluiseiland.nl .

Dit document is opgesteld door Urbannerdam in samenwerking met de Vereniging van
Opdrachtgevers Sluiseiland Vianen. Hoewel de inhoud zorgvuldig is samengesteld, kunnen hieraan
geen rechten worden ontleend. De genoemde minimumprijzen zijn gebaseerd op een appartement of
herenhuis met een gemiddelde afwerking. U bepaalt uiteindelijk zelf op welke kosten u uitkomt.
Urbannerdam is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze brochure
genoemde indicatieve prijzen.
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