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Gedurende het bouwproces houden wij u via ons 

Nieuwsbulletin zo goed mogelijk op de hoogte van de 

ontwikkeling in en over de bouw van het project SuHa 

te Amsterdam. Voor u ligt het eerste Nieuwsbulletin 
voor SuHa. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Huidige stand van de bouw 
Voor SuHa is inmiddels blok B1, B2, B3, B5 en B7 op 

hoogte, dat wil zeggen dat het betoncasco zo goed 

als gereed is en dat er op de  dakverdiepingen 

dakbedekking is aangebracht. De blokken B4 en B6 zijn 

nog niet op hoogte, dit zal tot de zomermaanden 

duren. De houtskeletbouwelementen met kozijnen 

t.b.v. ramen en deuren worden geplaatst en is er  

inmiddels begonnen met het metselen van de gevels. 

Tevens zijn diversen balkon en galerijplaten 

aangebracht.  

 

     
Afbeelding van het metselen en de galerijplaten. 

 

Ook gaat er binnenkort gestart worden met de 

afwerkvloeren en binnenwanden . In de parkeerkelder 

is het leidingwerk t.b.v. stadverwarming alvast 

aangebracht zodat dit verder aangelegd kan gaan 

worden richting de appartementen.  

De elektravoorzieningen van de parkeerkelder, de 

appartementen en de algemene ruimte zijn ingestort 

in de vloeren/plafonds. De zakeinden in de plafonds 

zijn voorzien van bedrading zodat deze in de lichte 

scheidingwanden gemaakt kunnen gaan worden.  

 

 

 

 

  
Afbeelding van kelder. 

 

Woonwensen 
De meeste kopers van SuHa zijn in de showrooms 

geweest voor, indien gewenst, het uitzoeken van 

alternatief sanitair, tegelwerk en/of een keuken. Dit 

is voor een aantal kopers inmiddels afgerond en 

verwerkt in het portaal en de Woonwensentekening. 

Voor diversen kopers zal dit nog verder uitgewerkt en 

uitgetekend moeten worden. De afspraken zijn en 

worden in ieder geval gemaakt zodat dit gereed is 

voor de gestelde sluitingsdata. Voor het uitzoeken 

van eventuele alternatieve binnendeuren heeft u 

een inlogcode ontvangen van de deurentool van 

onze deurenleverancier Svedex. Houd hiervoor ook 

de sluitingsdatum goed in de gaten.  

 

Ook willen wij u hierbij verzoeken om voor de 

gestelde sluitingsdatum de afbouwopties waarmee 

u akkoord bent, in opdracht te zetten in het 

kopersportaal. Zodra dit gebeurd is kunnen wij voor 

u een opdrachtbevestiging met de bijbehorende 

tekening(en) t.b.v. de afbouwopties maken, die u 

vervolgens digitaal via het kopersportaal kunt 

ondertekenen. Mocht u hierover vragen hebben 

dan vernemen wij dat graag. U kunt hiervoor een 

bericht achterlaten in het kopersportaal. 

 

Prognose oplevering 
De bouw verloopt vooralsnog volgens planning en 

wij verwachten de eerste appartementen in de 

eerste helft van 2023 te kunnen gaan opleveren.  

 

Wij begrijpen dat de oplevering voor u van groot 

belang is, maar willen u er met nadruk op wijzen dat 

het om een prognose gaat. Deze kan door allerlei 

omstandigheden zoals onwerkbaar weer, 

aanbrengen Nutsvoorzieningen e.d. worden 

beïnvloed, waardoor er nog wijzigingen kunnen 

worden aangebracht in de genoemde prognose.  
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Zodra alle appartementen en de algemene ruimten 

gereed zijn en alle huisaansluitingen (water en 

elektra) in de meterkast gemaakt zijn, kunnen de 

appartementen daadwerkelijk worden opgeleverd. 

Uiterlijk twee weken van te voren krijgt u schriftelijk 

per post een uitnodiging voor de oplevering van uw 

appartement. Een exacte opleverdatum is daarom 

niet eerder bekend. Voordat de appartementen 

worden opgeleverd zal er ongeveer 2 à 3 weken van 

te voren een voorschouw plaatsvinden. Tijdens de 

voorschouw wordt u in de gelegenheid gesteld om 

vragen te stellen en om punten op te geven die 

volgens u niet juist zijn. Wij zullen vervolgens deze 

punten in behandeling nemen en indien nodig 

oplossen. 

 

Kijkmoment 
Op woensdag 6 april 2022 kunt u tussen 15.30 en 

17.00 uur (Uiterlijk om 17.15 uur wordt het bouwterrein 

afgesloten) een aantal appartementen tot en met 

de 4e verdieping bezichtigen en de vorderingen op 

de bouw met eigen ogen aanschouwen. De hoger 

gelegen verdiepingen zijn nog niet gereed voor 

bezichtigingen. 

 

Voor uw en onze veiligheid verzoeken wij u dringend 

om NIET VOOR 15.30 UUR het bouwterrein te 

betreden. De betreffende Woningadviseur of een 

collega van HBB Groep zal u bij de poort van het 

bouwterrein opwachten om vervolgens richting de 

appartementen te lopen.  

 

Ondanks dat de Corona-maatregelen zijn 

versoepeld zijn kan het toch nog voor een aantal 

kopers van belang zijn dat er tijdens dit moment 

voldoende afstand van elkaar wordt gehouden. 

Vrienden en familieleden kunnen wij daarom nog 

niet toe laten op de bouwplaats. Wij zullen dit 

uiteraard zo goed mogelijk proberen te begeleiden.  

 

Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn verzoeken wij u 

vriendelijk om zich uiterlijk voor vrijdag 1 april 2022 

aan te melden via het kopersportaal. 

  

Vanwege beperkte parkeermogelijkheden rondom 

het bouwterrein adviseren wij u om zoveel mogelijk 

met één auto of wanneer u in de gelegenheid bent 

met de fiets of het openbaar vervoer te komen. U 

kunt uw auto eventueel parkeren op de 

naastgelegen parkeerplaats. Wij zullen ervoor 

zorgen dat u daar uitsluitend tijdens de kijkmiddag 

kunt parkeren. 

 

Uiteraard wordt er tijdens de kijkmiddag nog 

gewerkt op de bouwplaats en blijft het een 

bouwterrein met mogelijke obstakels en 

oneffenheden. Wij vertrouwen erop dat u alert en 

voorzichtig bent en raden u aan om stevig schoeisel 

aan te trekken! Voor kopers die minder goed ter 

been zijn is het mogelijk om met een (bouw)lift tot en 

met de 4e verdieping te komen. Een collega van HBB 

zal deze lift voor u bedienen en u hierin verder 

begeleiden.  

De bouwplaats kan zeer gevaarlijk zijn voor kinderen. 

Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend uw 

kinderen niet mee te nemen naar het kijkmoment en 

elders onder te brengen. 

 

Bezoek bouwplaats 
De bouwplaats is officieel verboden terrein ook 

tijdens de weekenden en de bouwvakantie! Dit 

klinkt onaardig, maar het is in het belang van uw 

eigen veiligheid en onze verantwoordelijkheid. 

Tevens wordt zo voorkomen dat er onverhoopt iets 

beschadigt en wellicht niet wordt opgemerkt.  

 

Uiteraard wilt u als koper toch uw in aanbouw zijnde 

appartement aanschouwen. Daarom bieden wij u 

de mogelijkheid om uw appartement te bezichtigen 

tijdens de kijkmomenten. Alleen tijdens de 

vastgestelde kijkmiddagen kunt u de bouwplaats 

bezoeken, daarbuiten is de uitvoerder genoodzaakt 

u te verzoeken het terrein te verlaten. 

 

Adreswijziging 
Indien u tussentijds gaat verhuizen kunt u uw 

(tijdelijke) adres doorgeven aan onze administratie 

zodat wij dit kunnen aanpassen in ons systeem. Zo 

voorkomt u dat eventuele meerwerkfacturen niet 

tijdig betaald kunnen worden omdat deze naar een 

verkeerd adres zijn gestuurd. Ook een wijziging van 

een e-mailadres ontvangen wij graag zodat wij zo 

goed mogelijk met u kunnen blijven communiceren. 

 

 
 

 

Hartelijke groeten, 

HBB Groep  
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