
FASE 2

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
& ALGEMENE BEPALINGEN



1. UITGANGSPUNTEN
•	 De woningen voldoen aan de eisen van het 

Bouwbesluit en EPC ≤ 0,0.
•	 De NEN3569 (veiligheidsbeglazing) is niet van 

toepassing.

2. PEIL VAN DE WONING
Het Peil “P” = 00 waaruit alle hoogten en diepten 
worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de 
afgewerkte begane grondvloer. Dit peil ligt ongeveer ca. 
50 cm boven straatniveau. De juiste maat ten opzichte 
van NAP wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en 
woningtoezicht van de gemeente. 

3. GRONDWERK
Alle benodigde grondwerken ten behoeve van de 
funderingen, leidingen en paden worden verricht. Paden / 
staptegels worden op een zandbed aangebracht. De tuinen 
worden afgewerkt met aanwezige zand/grond. De tuin loopt 
vanaf de berging naar de woning ca. 40 cm. omhoog. Een 
en ander zoals op de situatietekeningen aangegeven.

4. RIOLERINGSWERKEN
De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de 
aanneemsom begrepen. De riolering wordt uitgevoerd in 
PVC-buizen met bijbehorende hulpstukken en door middel 
van een flexibele aansluiting aangesloten op het gemeente 
riool (volgens de eisen van de gemeente). De afvoeren 
van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd met 
de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. De 
riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, 
welke bovendaks uitmondt. Onder de bodemafsluiter en 
eventueel rondom de bebouwing wordt een drainage leiding 
aangebracht welke wordt aangesloten op de riolering en 
voorzien van een controleput. 
 
De volgende lozingstoestellen zijn aangesloten op de 
vuilwaterriolering:

 − toiletcombinatie(s)
 − fonteincombinatie(s)
 − afvoer keuken (afgedopt)
 − wastafelcombinatie(s)
 − douche(s)
 − bad
 − wasmachine opstelplaats
 − condens afvoer/overdrukventiel Warmtepomp

In de keuken wordt de riolering op de standaard plaats 
afgedopt op plint hoogte boven de afwerkvloer.

5. BESTRATING
- Tussen de woning en de berging in de tuin worden 

staptegels van grijze beton 40x60 cm aangebracht. 
Een en ander zoals op tekening is aangegeven.

- Ten behoeve van de toegang tot de woning wordt op 
eigen terrein aan de voorzijde de bestrating van de 

openbare weg ca. 1,2m aan de voorzijde doorgelegd. 
Bij de entree wordt een bordes met trap gemaakt van 
verhoogde betonbanden met bestrating. Het bordes 
wordt niet onderheid. 

- Straatwerk is in alle gevallen onderhevig aan verzakking 
en zal dus door koper periodiek opgehoogd moeten 
worden.

- De parkeerplaats achter de woning worden uitgevoerd 
in twee rijen tegels en 1 rij tegels ten behoeve van de 
entree naar de berging. De tegels worden uitgevoerd 
in grijze beton 40x60cm. U heeft de mogelijkheid om 
het terrein verder zelf in te richten zodat er ruimte is 
om 2 auto’s te parkeren.

- Alle openbare terreininrichtingen, bestratingen, 
beplantingen, kunstwerken etc. worden door 
derden en buiten verantwoording van de aannemer 
aangebracht. Alle voorzieningen los, van en buiten het 
gebouw vallen niet onder de garantie van de verkoper 
of de aannemer. Op de situatietekening is een indicatie 
weergegeven hoe het omliggende terrein ingericht 
kan/zal worden.   

6. TERREININVENTARIS
- De erfafscheiding ter plaatse van de zijdelingse 

erfgrens van het privéterrein en het openbaar gebied 
bij bouwnummer 50 en 62 bestaat uit een gemetselde 
tuinmuur met een hoogte van ca. 1,8 meter volgens de 
kleur- en materiaalstaat.

- De hoekpunten van de erfgrenzen in achtertuinen en 
het parkeergedeelte worden aangegeven met houten 
perkoenpaaltjes. 

- Daar waar op tekening aangegeven wordt tussen of 
aan de percelen, ter plaatste van de parkeerplaatsen, 
een ligusterhaag geplant in combinatie met een boom, 
e.e.a. zoals op tekening aangegeven. Bij aanplant zijn 
de hagen ca. 80 cm hoog. Het type boom wordt in 
overleg met de gemeente Nissewaard bepaald. Het 
aanbrengen van de beplatingen is afhankelijk van 
plantseizoen en kan na oplevering plaatsvinden.

- Voor tuinmuren, bomen en hagen geldt een 
onderhouds- en instandhoudingsverplichting. Op de 
situatietekening staat weergegeven waar tuinmuren en 
hagen worden aangebracht.

- Voor het afvoeren van huisvuil van de woningen in dit 
project zal gebruik gemaakt worden van de door de 
gemeente Nissewaard aan te brengen ondergrondse 
afvalcontainers die in het openbaar gebied van de 
gemeente zijn gelegen. Deze oplossing is voorzien 
in het stedenbouwkundige plan waarin het project 
is gelegen en is conform het huidige beleid van de 
gemeente en derhalve gebruikelijk in deze omgeving. 

7. BUITENBERGING
- De buitenberging wordt uitgevoerd als een houten 

berging. 
- De tussenwanden van de bergingen bestaan uit een 

houten stijl- en regelwerk, waarop tweezijdig een 
vlokkenplaat wordt aangebracht. 

- De bergingen hebben een hellend dak van golfplaten 
met een niet nader afgewerkte houten balklaag. 

- In de bergingsruimte worden houten kolommen 
geplaatst, die een constructieve functie hebben (een 
en ander zoals op tekening aangegeven). 

- Aan straatzijde bestaat de gevel uit een houten 
regelwerk met thermisch gemodificeerde 
houten staande channelsiding. Aan de tuinzijde 
gewolmaniseerde vuren rabatdelen, liggend 
aangebracht. De straatgevels van bouwnummers 50, 
53, 58 en 62 én de kopgevels van bouwnummers 50 
en 62 worden in schoon metselwerk uitgevoerd.  

- De hemelwaterafvoer van de bergingen wordt 
aangesloten op een verzamelriool aan de tuinzijde van 
de bergingen of rechtstreeks op het riool aangesloten. 
Ten behoeven van dit verzamelriool zal op elk perceel 
een kwalitatieve verplichting worden gevestigd. 

- De vloer van de bergingen wordt uitgevoerd als 
betonnen vloer.

8. FUNDERING
Aan de hand van de resultaten van het grondonderzoek 
en de uitgevoerde sonderingen wordt het navolgende 
funderingssysteem toegepast. Op de betonnen palen 
worden betonnen funderingsbalken aangebracht. 
Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig 
de tekeningen en berekeningen van de constructeur 
uitgevoerd. Zowel de woningen en de bergingen worden 
onderheid. 

9. GEVELS EN WANDEN
Voor de opbouw van de gevel worden de volgende 
materialen toegepast:

Metselwerk:
Buitengevel woningen:
De op tekening aangegeven gevelvlakken worden uitge-
voerd in verschillende kleuren gebakken gevelsteen en 
uitgevoerd als schoon metselwerk of metselwerk voorzien 
van schilderwerk. Het metselwerk wordt opgezet in een 
nader te bepalen verband. De kleuren van de bakstenen 
staan omschreven in de kleur- en materiaalstaat. In de 
gevel worden op sommige plaatsen verbijzonderingen aan 
het metselwerk toegepast, e.e.a. zoals op tekening aange-
geven. In het buitengevelmetselwerk worden voldoende 
open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie 
en/of afwatering. 

Voegwerk buitengevel woningen
Het schoon metselwerk wordt uitgevoerd met 
doorstrijkmortel. De voeg wordt ca. 5 mm terugliggend 
uitgevoerd, in een kleur zoals weergegeven op de kleur- 
en materiaalstaat. Daar waar het metselwerk wordt 
geschilderd wordt de voeg platvol geborsteld. Door 
weersomstandigheden na het metsel- en voegwerk kan het 
voorkomen dat er stoffen uit de specie wegspoelen. Dit 
heeft geen invloed op de functionele eigenschappen van de 
voeg, maar het kan voorkomen dat het metselwerk in een 
afwijkende kleur uitslaat. Dit behoort tot de eigenschappen 
van het gebruikte materiaal.

Gevelisolatie
In de spouwmuur van de woning wordt isolatie aangebracht, 
rc conform bouwbesluit.

Opvang metselwerk
Stalen of betonnen lateien en geveldragers zorgen voor 
de opvang van het metselwerk boven sparingen zoals 
raamopeningen. In geval van uitvoering in staal dan worden 
deze thermisch verzinkt en van coating voorzien. Kleur van 
de coating conform bijgeleverde kleur- en materialenstaat.

Dilataties
In het metselwerk van de buitengevel worden dilatatievoe-
gen aangebracht. De plaats van de dilatatievoegen wordt 
door de gevelsteenfabrikant aangegeven. De dilatatievoe-
gen blijven zichtbaar en open.

Wanden
- Binnenspouwbladen: 

De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in 
kalkzandsteen. 

- Woningscheidende wanden:
De woningscheidende wanden worden uitgevoerd in 
kalkzandsteen conform opgave constructeur.

- Lichte scheidingswanden: 
Alle als zodanig in de woning aangegeven niet 
dragende scheidingswanden, leidingschachten e.d. 
worden als gasbeton met een dikte van 70 mm 
uitgevoerd met uitzondering van de wanden van 
de badkamer en de wanden tussen verblijfsruimten 
onderling, deze worden uitgevoerd met een dikte van 
100mm. 

10. VLOEREN
- De begane grondvloer van de woning wordt 

uitgevoerd als geïsoleerde systeemvloer.
- De verdiepingsvloeren en platte dakvloeren worden 

samengesteld uit geprefabriceerde betonnen 
breedplaatvloer met een opgestorte druklaag van 
beton. 

- De aansluitingen onderling tussen de 
geprefabriceerde betonnen elementen zullen als 
V-naden in het plafond zichtbaar blijven. 

11. DAKEN
- De platdakconstructie van de woningen wordt 

voorzien van isolatie, een bitumineuze dakbedekking 
en grind. 

- Alle platte daken hebben voldoende afschot voor de 
afwatering. 

- De dakrand wordt voorzien van een aluminium 
daktrim, gecoat in kleur volgens de kleur- en 
materiaalstaat, of betonnen muurafdekker.

- De woningen die voorzien zijn van een schuine kap 
(standaard bij bouwnummers 52 en optioneel bij 
bouwnummer 56) bestaan uit geïsoleerde houten 
dakelementen. Op de dakelementen worden 
keramische dakpannen aangebracht. De dakpannen 
worden conform de voorschriften verankerd. De 
onderzijde van de kapconstructie wordt niet nader 
afgewerkt en bestaat uit bruine dakplaten met 
bevestigingsmiddelen in het zicht. 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
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12. KOZIJNEN
Buitenkozijnen:
- De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden 

vervaardigd van hout behalve de schuifpuien, die 
worden uitgevoerd in aluminium. 

- Detaillering volgens standaard normen en fabricage 
van de fabrikant. 

- Alle bewegende delen in de gevelkozijnen zijn voorzien 
van extra tochtweringsprofielen.

- Alle draaiende delen worden voorzien van 
raamboompjes of meerpuntssluitingen.

- Het voordeurkozijn zal worden voorzien van een 
kunststeen onderdorpel. 

- De binnenzijde en de buitenzijde van de houten 
kozijnen zijn conform de kleur zoals aangegeven in de 
kleur- en materiaalstaat. 

- De kozijnen en deuren van de bergingen worden 
uitgevoerd in hout in verschillende kleuren conform de 
kleur- en materialenstaat.

- De buitenbergingen worden voorzien van een stalen 
kanteldeur.

Schuifpui:
- De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium en wordt 

gecoat in kleur volgens de kleur en materiaalstaat. 
- De schuifpui bestaat uit twee delen. Eén deel is vast en 

één deel (binnen) is schuivend. Zowel aan binnenzijde 
als buitenzijde is het schuivende deel te bedienen 
middels een vaste greep. 

- Stelkozijnen ten behoeve van de aluminium 
schuifpuien worden uitgevoerd in hout.

Buitendeuren:
- De woning entreedeuren worden uitgevoerd in een 

vlakke plaatdeur conform geveltekening, kleur volgens 
de kleur- & materiaalstaat. 

- In de woningentree deuren wordt een brievensleuf 
aangebracht welke voldoet aan de eisen van het 
postbesluit.

- Doordat de woning aan de voorzijde verhoogd wordt 
aangelegd middels een bordes en trap, is de geboden 
toegang (bouwbesluiteis) geregeld via de berging naar 
de achterzijde van de woning.

- Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de dorpel 
en de bovenkant van de afwerkvloer bij de schuifpui 
bedraagt ca. 35 mm. Er is van uitgegaan dat de koper 
een vloerafwerking van ca. 15 mm. aanbrengt waarmee 
wordt voldaan aan de eis uit het bouwbesluit die een 
maximaal hoogteverschil van 20 mm bij de geboden 
toegang voorschrijft.

- Hang- en sluitwerk zal volgens de normen van het 
bouwbesluit worden aangebracht. 

Binnenkozijnen:
- De binnendeurkozijnen in de woningen zijn 

fabrieksmatig afgelakte metalen inbouwkozijnen in 
kleur wit. 

- De deur van de meterkast zal worden voorzien van een 
ventilatieopening in het bovenpaneel. 

Binnendeuren:
- De binnendeuren in de woningen worden standaard 

fabrieksmatig afgelakte dichte verdiepingshoge 
opdekdeuren aangebracht in de kleur wit. 

- De meterkastdeuren worden voorzien van een 
bovenpaneel (zogenaamd spiegelstuk) in het deurvlak.

- De binnendeuren worden afgehangen aan metalen 
paumelles

- De deurkrukken en schilden zijn uitgevoerd in 
aluminium. 

- Onder de deuren wordt extra vrije ruimte gehouden 
ten behoeve van ventilatie.

- De kleur van de binnendeuren kan iets afwijken van de 
binnendeurkozijnen.

13. HANG- EN SLUITWERK

STADSWONING
Sloten van binnendeuren:
Ruimte Type slot
woonkamer loopslot
slaapkamer 1 dag- en nachtslot
overige slaapkamers loopslot
meterkast kastslot
toiletten vrij- en bezetslot
badkamer vrij- en bezetslot
trapkast kastslot
technische ruimte loopslot

VIDEWONING (optioneel)
Sloten van binnendeuren:
Ruimte Type slot
videkamer loopslot
slaapkamer 1 dag- en nachtslot
overige slaapkamers loopslot
meterkast kastslot
toiletten vrij- en bezetslot
hal toilet loopslot
badkamer vrij- en bezetslot
trapkast kastslot
technische ruimte loopslot
bergkast loopslot

 
ALGEMEEN
Sloten van buitendeuren:
Deur Type slot
entreedeur meerpuntsluiting conform “s.k.g. 

2 sterren”
schuifpui meerpuntsluiting conform “s.k.g. 

2 sterren”
bergingsdeuren meerpuntsluiting conform “s.k.g. 

2 sterren”
- Het hang- en sluitwerk van bereikbare ramen 

en deuren (afhankelijk van situering in de gevel) 
wordt conform de normen van het Politiekeurmerk 
uitgevoerd en voorzien van anti-kerntrek. Voor de 
woningen wordt geen certificaat politiekeurmerk 
afgegeven. 

- Alle cilindersloten van de woning en de bijbehorende 
berging zullen gelijk sluitend worden uitgevoerd.

14. TRAPPEN EN AFTIMMERWERK
STADSWONING
Trappen
- De trap naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als 

dichte trap met trapkast. 
- De trap naar de tweede verdieping wordt als open trap 

uitgevoerd. 
- Bij de woningen met een kap wordt de trap naar de 

derde verdieping als dichte trap uitgevoerd.
- De trappen worden vervaardigd met spillen, bomen, 

treden van vurenhout conform de geldende NEN 
normen. Eventuele stootborden worden uitgevoerd in 
MDF.

- Aan de muurzijde wordt bij de trap een houten 
stokleuning aangebracht op leuningdragers. 

- Op de tweede verdieping en op de derde verdieping 
(daar van toepassing) wordt langs het trapgat, waar 
nodig in verband met valgevaar, een houten traphek 
aangebracht. Daar waar opklimbaarheid van toepassing 
is zullen de spijlenhekwerken worden aangepast door 
een dicht paneel toe te passen. 

- Waar op tekening aangegeven worden de trappen 
voorzien van een “lepe” hoek met aftimmering t.b.v. op 
te nemen leidingen.

Inspectieluik
- Ter plaatse van de leidingschacht op de begane grond 

wordt een weg neembaar inspectieluik aangebracht ten 
behoeve van het onderhoud aan de douchepijp WTW 
van de badkamer op de bovengelegen verdieping.

VIDEWONING (optioneel)
Trap naar eerste verdieping
- De trap naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als 

open trap. 
- De trap wordt vervaardigd van in kleur afgewerkte 

metalen bomen met hardhouten (blank gelakte) 
treden.  

- De balustrade langs de vide op de 1e verdieping en 
het traphek langs de trap wordt uitgevoerd in stalen 
balusters met onder en bovenregel, in kleur gecoat, 
voorzien van glas. 

- Het trapgat rondom de vide wordt behangklaar 
afgewerkt, de overige trapgaten worden afgewerkt met 
een houten aftimmering en in een witte kleurstelling 
afgeschilderd.

Trap naar tweede (en derde) verdieping
- De trap naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd 

als dichte trap met trapkast. 
- Bij de woningen met een kap wordt de trap naar de 

derde verdieping als dichte trap uitgevoerd.  
- De trappen worden vervaardigd met spillen, bomen, 

treden van vurenhout conform de geldende NEN 
normen. Eventuele stootborden worden uitgevoerd in 
MDF.

- Aan de muurzijde wordt bij de trap een houten 
stokleuning aangebracht op leuningdragers. 

- Op de tweede verdieping en op de derde verdieping 
(daar van toepassing) wordt langs het trapgat, waar 
nodig in verband met valgevaar, een houten traphek 
aangebracht. Daar waar opklimbaarheid van toepassing 
is zullen de spijlenhekwerken worden aangepast door 
een dicht paneel.

- Waar op tekening aangegeven worden de trappen 
voorzien van een “lepe” hoek met aftimmering t.b.v. op 
te nemen leidingen.

Inspectieluik
- Ter plaatse van de leidingschacht op de eerste 

verdieping wordt een weg neembaar inspectieluik 
aangebracht ten behoeve van het onderhoud 
aan de douchepijp WTW van de badkamer op de 
bovengelegen verdieping.

ALGEMEEN
- In de woning worden geen stofdorpels en vloerplinten 

aangebracht. 
- In de meterkast wordt ten behoeve van het plaatsen 

van de diverse meters een beplating aangebracht 
tegen de achterwand. De ruimte zal voldoen aan de 
door de nutsbedrijven gestelde eisen. 

15. HEMELWATERAFVOEREN
- De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op de 

riolering. 
- De ronde hemelwaterafvoeren worden op de 

achtergevel van de woning bevestigd.
- De ronde hemelwaterafvoeren van de bergingen 

worden vervaardigd van kunststof Kleur conform 
kleur- & materiaalstaat.

- De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het 
rioleringsstelsel van de gemeente. 

- Afhankelijk van de verdere uitwerking bestaat 
de mogelijkheid dat meerdere woningen op een 
verzamelriool op eigen terrein worden aangesloten 
voor zowel de hemelwaterriolering als de 
vuilwaterriolering.

16. VLOER-, WAND- EN 
PLAFONDAFWERKINGEN

Vloeren:
- Alle vloeren met uitzondering van de bergingen en 

betegelde vloeren, worden met een zandcement 
afwerkvloer afgewerkt.

- De cementdekvloer wordt uitgevoerd als 60 mm. 
dikke zandcementvloer, met uitzondering van de 
douchehoek die wordt op afschot aangebracht.

- De vloeren voldoen aan de vereiste vlakheid (klasse 
3) voor vloeren van woningen. Echter voor het 
aanbrengen van bijvoorbeeld tegelvloeren of PVC 
vloeren, adviseren wij u uw leverancier van de PVC-/
tegel vloer hier vooraf over te informeren. De woning 
is bovendien voorzien van een vloerverwarming 
systeem met uitzondering van de derde verdieping 
(indien van toepassing).

Bij vloerverwarming kunt u vrijwel elke vloerafwerking 
kiezen. U moet wel rekening houden met enkele 
voorwaarden. Om het systeem goed te laten werken 
mag de warmteweerstand (ook wel: Rc-waarde of 
isolatiewaarde) van de vloerafwerking niet te hoog zijn. 
Laat u voor de aanschaf goed voorlichten en vraag naar 
deze Rc waarde. Deze wordt bepaald door de installateur 
maar mag maximaal 0,09 (m² K/W) zijn. Bij een goede 
leverancier voor uw vloerafwerking vindt u deze waarde in 
de technische gegevens. Een isolerende laag in of onder de 
vloerafwerking is ongewenst. PA
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Wanden:
- De wanden worden, met uitzondering van de 

meterkast, trapkast, technische ruimte, bergkast en 
berging, behangklaar opgeleverd. De woningen worden 
niet voorzien van een verdere afwerking. 

- De wanden van de meterkast, trapkast, technische 
ruimte, bergkast en berging worden onafgewerkt 
opgeleverd. 

- De wanden boven het tegelwerk in de toiletten en 
badkamers worden voorzien van structuur spuitwerk in 
lichte kleur. 

De uitgangspunten voor behangklaar zijn als volgt: Voor 
de wanden geldt dat kleine oneffenheden in de vorm van 
gaatjes, bultjes, spaanslagen zijn toegestaan. Behangklaar 
wil ook zeggen dat ervan uitgegaan wordt dat er na 
oplevering nog een verdere afwerking door de bewoner gaat 
plaatsvinden. Verdere afwerkingen kunnen bijvoorbeeld 
behang of een sierpleister zijn. Let goed op wat voor behang 
u koopt, want niet alle behangsoorten zijn geschikt. Een 
wand die behangklaar is gemaakt is onvoldoende vlak om te 
kunnen sausen.

Plafonds:
- De betonplafonds van de begane grond en de 

verdiepingen (met uitzondering van de meterkast), 
worden voorzien van structuur spuitwerk in lichte kleur. 
De v-naden blijven in het zicht. 

- Het plafond van de meterkast wordt niet van een 
nadere afwerking voorzien. 

- De onderzijde van de trap(pen) wordt niet nader 
afgewerkt.

- De schuine dakelementen op de derde verdieping 
(indien van toepassing) zullen niet van een nadere 
afwerking worden voorzien. De schuine dakelementen 
in een groen/bruine kleurstelling zullen zichtbaar 
blijven. Naden worden niet afgetimmerd.

17. TEGELWERKEN
Tegelwerken
- wandtegels toilet: afmeting ca. 20 x 25 cm, tot ca. 1,4 

m1 hoog, liggend verwerkt
- wandtegels badkamer: afmeting ca. 20 x 25 cm 

liggend verwerkt, hoogte tot ca. 2,20 m1 hoog, ter 
plaatse van de douchehoek verdieping hoog

- vloertegels: afmeting ca. 45 x 45 cm
- douchehoek vloertegels: afmeting ca. 45 x 45 cm
- De vloer en wandtegels worden niet strokend verwerkt. 
- De uitwendige hoeken van het tegelwerk worden 

voorzien van PVC hoekstrips, bij benadering in de kleur 
van het tegelwerk.

- De inwendige hoeken worden voorzien van een kit-
voeg.

- In de badkamer worden de tegels verlijmd op de 
cementdekvloer en ter plaatse van de douchehoek in 
specie.

- De vloertegels in de douchehoek worden onder af-
schot naar de afvoer aangebracht. 

Tegels voor de toiletten en de badkamer kunnen worden 
gekozen uit de voor dit project opgestelde keuzelijst van de 
aannemer.

OVERIGE VOORZIENINGEN
Vensterbanken:
Onder de raamkozijnen worden aan de binnenzijde 
vensterbanken toegepast van kunststeen in lichte kleur.  

Dorpels:
Ter plaatse van de deuren van het toilet op de begane 
grond, het toilet op de verdieping en de badkamer alsmede 
ter plaatse van de douchehoek worden kunststeen dorpels 
(kleur antraciet) aangebracht.

Raamdorpels:
Onder de raamkozijnen worden aan de buitenzijde 
betonnen of aluminium waterslagen aangebracht. Een 
en ander conform de verkooptekeningen en de kleur- en 
materiaalstaat. 

Kantplanken:
Onder de voordeurkozijnen en schuifpuien in de 
achtergevel op grondniveau wordt een klamp van 
metselwerk (metselwerk op zijn kant) aangebracht.

Gevelbanden en sierelementen gevel:
Waar op tekening aangegeven worden in de gevel betonnen 
banden en sier elementen aangebracht. Waar op tekening 
aangegeven worden metselwerk accenten, rollagen, stalen 
elementen, ornamenten en gevelbeplanting aangebracht.

Huisnummerbordje
De woningen worden voorzien van een huisnummerbordje, 
wit met zwarte cijfers).

Muurafdekker
De muurafdekkers worden daar waar op tekening 
aangegeven uitgevoerd in naturel betongrijs.

Kruipluik
Ter plaatse van het geïsoleerde kruipluik worden de 
matomrandingen van thermisch verzinkt hoekstaal 
voorzien.

18. KEUKENOPSTELLING
- In dit plan wordt een keukenstelpost opgenomen. Deze 

stelpost is opgenomen in de koopsom (grondkosten). 
Indien koper besluit de keuken elders aan te schaffen, 
wordt de volledige stelpost door verkoper aan koper 
vergoedt.

- De standaard projectshowroom voor dit project is Eigen 
Huis Keukens.

- Indien koper de keuken bij de projectshowroom 
aanschaft kunnen de basisaansluitpunten kosteloos 
binnen de keukenzone worden verplaatst. 

19. BEGLAZING
- Alle glasopeningen in de gevel worden bezet met 

isolerend driedubbel glas. De beglazing wordt 
uitgevoerd volgens de NEN 2608 en daar waar 
nodig uitgevoerd als brandwerende of geluidwerende 
beglazing.

20. SCHILDERWERK
- De houten trapbomen, -hekken en –spillen 

worden één keer dekkend wit geschilderd. 
- De muurleuning wordt transparant afgelakt. 

- De traptreden en de stootborden (indien van 
toepassing) van de trappen naar de 1e verdieping (van 
toepassing bij de Stadswoning), naar de 2e verdieping 
en 3e verdieping (indien van toepassing) worden 
behandeld met grondverf. 

- Voor het binnen- en buiten schilderwerk wordt een 
watergedragen verfsysteem toegepast. Dit verfsysteem 
bevat minder agressieve bestanddelen voor mens en 
milieu. 

- Zowel de binnen- als buitenzijde van de kozijnen 
van de voordeur en bergingsdeuren worden in de 
kleuren geschilderd zoals aangegeven in de kleur- 
en materiaalstaat. Aangegeven kleuren gelden 
onder voorbehoud van goedkeuring door bouw- en 
woningtoezicht.

21. VENTILATIEVOORZIENINGEN
Gebalanceerde ventilatie:
De woningen worden voorzien van een gebalanceerd 
ventilatiesysteem. Het gebalanceerd ventilatiesysteem 
bestaat uit een balansventilatie-unit met 
warmteterugwinning. Deze unit wordt geplaatst in 
de techniekruimte van de woning. De verblijfruimtes 
(woonkamer/keuken, slaapkamers), toiletruimtes, 
badkamer en de opstelplaats van de wasmachine 
van de woning worden op het systeem aangesloten. 
Luchttoevoer en -afvoer vind plaats via ventilatiepunten 
in het plafond of wanden, zoals globaal aangegeven op de 
contracttekeningen. De exacte positie en capaciteit van 
ventilatievoorzieningen worden bepaald aan de hand van 
de definitieve ventilatieberekeningen. In de woonkamer en 
hoofdslaapkamer wordt het ventilatiesysteem aangestuurd 
middels CO2-sensoren. Daarnaast wordt er een 
vochtsensor (RF) in de badkamer aangebracht om tijdens 
het douchen extra te kunnen ventileren. Er worden geen 
ventilatieroosters in de kozijnen opgenomen. 

Ventilatie keuken
Met betrekking tot de plaatsing van een afzuigkap in de 
keuken dient u een recirculatiekap te gebruiken. Het 
aansluiten van een afzuigkap of wasemkap op het centrale 
ventilatiesysteem is niet mogelijk. Tevens is een afzuigkap 
met directe doorvoer naar buiten niet mogelijk, omdat dit 
warmteverlies tot gevolg heeft en het ventilatiesysteem in 
onbalans kan raken. 

22. WATERINSTALLATIE
- De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot 

de wateraansluiting zijn in de koop-/aanneemsom 
begrepen. 

- De kosten van gebruik van water zijn tot de dag van 
oplevering voor rekening van de aannemer. 

- De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de 
watermeter, geplaatst in de meterkast; de waterleiding 
is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate (bij normale 
bewoning) beschermd tegen bevriezen. 

- De individuele watermeter blijft eigendom van het 
nutsbedrijf.

Koudwaterleiding
De koudwaterleiding wordt aangelegd naar de volgende 
voorzieningen:
- tappunt keuken (afgedopt)
- opstelplaats vaatwasser (afgedopt)

- douchemengkraan
- badmengkraan
- toiletten
- fonteintjes
- wasmachine aansluiting 
- vulpunt warmtepomp op de 2e verdieping
- inlaatcombinatie voorraadvat
- wastafelmengkraan

De warmwaterleiding wordt aangesloten op het 
boilervat. De volgende punten worden aangesloten op de 
warmwaterleiding:
- tappunt keuken (afgedopt)
- wastafelmengkranen
- douchemengkranen
- badmengkraan

Waar mogelijk worden leidingen in de wand, vloer of kokers 
weggewerkt (met uitzondering van de meterkast en de 
technisch ruimte).

De woningen worden uitgerust met een douchepijp 
warmtewisselaar (douchepijp wtw), aangesloten op 
de afvoer van de douche. De douchepijp wtw is een 
buisvormige warmtewisselaar waarmee douchewater wordt 
(voor)verwarmd door het afgevoerde water. Deze wordt in 
de Stadswoning geplaats in de leidingschacht op de begane 
grond (en in de Videwoning in de leidingschacht op de 
eerste verdieping.) 

Voor de warmwatercapaciteit gelden de eisen zoals 
omschreven in de SWK–voorschriften. De koud- en 
warmwaterleiding in de keuken worden afgedopt 
opgeleverd.
In warm tapwater wordt voorzien middels een 200 
liter boiler. Indien gewenst kan de capaciteit binnen het 
meerwerk worden uitgebreid.

23. SANITAIR
Het sanitair wordt geleverd in de kleur wit, de tekening 
van uw badkamer is een schematische weergave voor het 
aanbrengen van de locatie van het sanitair. In verband met 
de door het waterbedrijf gegarandeerde waterdruk is het 
niet mogelijk om een wateraansluiting op de (indien van 
toepassing) derde verdieping een wateraansluiting aan te 
brengen. 
In de woning wordt aangebracht:

STADSWONING
Toilet begane grond:
- Een wandcloset combinatie Villeroy & Boch 

Closetcombinatie, kleur wit met kunststof zitting en 
deksel, voorzien van een kunststof bedieningsplaat in 
de wand, kleur wit.

- Een fonteincombinatie Villeroy & Boch 
fonteincombinatie, serie O.Novo, kleur wit met 
verchroomde Hansgrohe wastafelkraan, serie Logis 
70, chromen muurbuis en  bekersifon. Chromen 
stopkraantje

Toilet verdieping:
- Een wandcloset combinatie Villeroy & Boch 

Closetcombinatie, kleur wit met kunststof zitting en 
deksel, voorzien van een kunststof bedieningsplaat in PA
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de wand, kleur wit.
- Een fonteincombinatie Villeroy & Boch 

fonteincombinatie, serie O.Novo, kleur wit met 
verchroomde Hansgrohe wastafelkraan, serie Logis 
70, chromen muurbuis en  bekersifon. Chromen 
stopkraantje.

Badkamer:
- Een wastafel Villeroy & Boch, serie O.Novo, maat 

60x49cm, kleur wit met verchroomde Hansgrohe 
wastafelkraan, serie Logis 70, verchroomde muurbuis 
met bekersifon en spiegel 40x60cm. Chromen 
stopkraantjes.

- Een op afschot betegelde douchehoek met 
kunststeen dorpels en douchegoot met een RVS 
deksel, aangesloten op de riolering en voorzien van 
verchroomde glijstang 60cm en Hansgrohe Crometta 
Vario / Ecostat, thermostatische douchemengkraan 
aangesloten op de koud- en warmwaterleiding.

- Hardglazen douchewand dik 8 mm. 1.200 x 
2.000mm, gemonteerd op holonite dorpel.

- Een kunststof Villeroy & Boch Ligbad O.Novo, maat 
180x80cm voorzien van Hansgrohe Badthermostaat, 
serie Ecostat, opbouw badthermostaat en Hansgrohe 
Handdouche, serie Crometta.

Berging /Installatieruimte (2e verdieping):
- Wasmachinekraan (fabrikaat Grohe, type Costa.)

Keuken:
- In de keuken worden de leidingen afgedopt.

VIDEWONING (optioneel)
Toilet begane grond:
- Een wandcloset combinatie Villeroy & Boch 

Closetcombinatie, serie O.Novo, de kleur wit met 
kunststof zitting en deksel, voorzien van een kunststof 
Bedieningsplaat,  de kleur wit.

- Een fonteincombinatie Villeroy & Boch 
fonteincombinatie, serie O.Novo, kleur wit met 
verchroomde Hansgrohe wastafelkraan, serie Logis 
70, verchroomde wandbuis met  bekersifon. Chromen 
stopkraantje.

Toilet verdiepingen:
- Een wandcloset combinatie Villeroy & Boch 

Closetcombinatie, kleur wit met kunststof zitting en 
deksel, voorzien van een kunststof bedieningsplaat in 
de wand, kleur wit.

- Een fonteincombinatie Villeroy & Boch 
fonteincombinatie, serie O.Novo, kleur wit met 
verchroomde Hansgrohe wastafelkraan, serie Logis 
70, verschroomde muurbuis en  bekersifon. Chromen 
stopkraantje.

Badkamer:
- Een wastafel Villeroy & Boch, serie O.Novo, maat 

60x49cm, kleur wit met verchroomde Hansgrohe 
wastafelkraan, serie Logis 70, verchroomde muurbuis 
met bekersifon en spiegel 40x60cm. Chromen 
stopkraantjes.

- Een op afschot betegelde douchehoek met 
kunststeen dorpel en douchegoot met een RVS 
deksel, aangesloten op de riolering en voorzien van 

verchroomde glijstang 60cm en Hansgrohe Crometta 
Vario / Ecostat, thermostatische douchemengkraan 
aangesloten op de koud- en warmwaterleiding.

- Hardglazen douchewand dik 8 mm. 1.200 x 
2.000mm, gemonteerd op holonite dorpel

- Een kunststof Villeroy & Boch Ligbad O.Novo, maat 
180x80cm voorzien van Hansgrohe Badthermostaat, 
serie Ecostat, opbouw badthermostaat en Hansgrohe 
Handdouche, serie Crometta.

Berging /Installatieruimte:
- Wasmachinekraan (fabrikaat Grohe, type Costa.)

Keuken:
- In de keuken worden de leidingen afgedopt.

24. ELEKTRISCHE INSTALLATIE
- De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische 

energie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.
- De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag 

van oplevering voor rekening van de aannemer.De 
installatie wordt uitgevoerd als centraaldozensysteem, 
conform de eisen van de plaatselijke nutsbedrijven, 
het bouwbesluit en de eisen gesteld in de NEN 
1010, kolom “normaal” Aantal voorzieningen zoals 
aangegeven op de verkooptekeningen.

- De leidingen zijn inbouw, met uitzondering van de 
meterkast, berging en technische ruimte, deze zijn 
opbouw. Schakelmateriaal en wandcontactdozen wit 
volledig inbouw (in de meterkast, techniekruimte en 
berging opbouw).

- De wandcontactdozen in de woonkamer alsmede alle 
telefoon en C.A.I. leidingen, hoog 30 cm. De overige 
wandcontactdozen hoog ca. 105 cm. In de keuken 
hoog ca.125 cm. 

- De woning beschikt over een draadloze belinstallatie 
bestaande uit een drukknop nabij de voordeur en een 
belschel in de entreehal.

- De woning wordt waar nodig voorzien van rookmelders 
die onderling zijn gekoppeld, conform de voorschriften. 
Iedere rookmelder is voorzien van back-up batterij 
en wordt aangesloten op het lichtnet. De gedachte 
hierachter is dat bij een eventuele brand de bewoners 
in een vroeg stadium gewaarschuwd worden en de 
woning kunnen verlaten. In belang van de veiligheid 
is het zaak dat de rookmelders blijven functioneren 
door de rookmelders regelmatig te testen en goed te 
onderhouden.

- Op de verkooptekeningen is de indicatieve positie 
van de elektrische aansluitpunten, rookmelders en pv 
panelen aangegeven en kan om technische noodzaak 
afwijken.

- Op de buitenberging wordt aan de Veerweg zijde een 
buitenlichtaansluitpunt aangebracht. Dit aansluitpunt 
wordt aangesloten op de elektravoorziening van de 
woningen. 

25. PV-SYSTEEM
- De woning wordt voorzien van een PV systeem op het 

dak, e.e.a. conform de EPC berekeningen en opgave 
Klimaatgarant. 

- Het PV systeem bestaat uit een serie van 
zonnepanelen aangesloten op een omvormer (welke 
wordt geplaatst in de technische ruimte op de 2e 

verdieping die de opgewekte energie omzet naar 
wisselstroom zoals gebruikelijk voor de woning. Het 
PV systeem wordt op het dak geplaatst en wordt bij de 
platte daken gemonteerd op metalen frames.  

- Op de verkooptekeningen is de indicatieve positie van 
de omvormers en pv panelen aangegeven.

26. TELECOMMUNICATIEVOORZIENINGEN
- De woning wordt aangesloten op het centraal 

antennesysteem (CAI) en glasvezel van een 
kabelexploitant. Ten behoeve hiervan wordt een leeg 
overnamepunt geplaatst in de meterkast en wordt in 
de woonkamer een loze leiding aangebracht. Er wordt 
geen splitter of versterker aangebracht. 

- In de meterkast wordt standaard geen 
telefoonaansluiting gerealiseerd door het Nutsbedrijf.

- De aansluitpunten voor telefoon en CAI worden 
geplaatst op circa 300mm boven de vloer.

- De woning wordt voorzien van een afgemonteerde 
en bedrade inbouwdoos voor telefoon en CAI in de 
woonkamer. 

27. VERWARMINGSINSTALLATIE
Een individuele warmtepompunit voorziet de woning 
van verwarming en warm tapwater. Daarnaast kan 
de unit ook zorgen voor koeling van de woning. De 
gesloten bron bevindt zich op de kavel onder (of achter) 
de woning. De definitieve posities worden bepaald 
door de installateur.  De boordiepte is afhankelijk van 
het woningtype en koperskeuzen. Verwarming van de 
individuele ruimten geschiedt d.m.v. vloerverwarming 
(laagtemperatuurverwarming). De temperatuurregeling 
geschiedt door middel van een kamerthermostaat centraal 
in de woonkamer. Per verblijfsruimte wordt een regeling per 
vertrek toegepast.

De hieronder vermelde temperaturen moeten conform 
de eisen van SWK, bij gelijktijdig functioneren van alle, 
onder verantwoordelijkheid van de aannemer geplaatste 
verwarmingselementen en gesloten ramen en deuren 
behaald en behouden kunnen worden tot ten minste een 
buitentemperatuur van -10 °C (uitgegaan van het niet 
toepassen van nachtverlaging).

Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd 
bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten 
onder de door SWK gestelde condities:

Ruimte Temperatuur
woonkamer / keuken 20 ºC
videkamer (indien van toepassing) 20 ºC
badkamer 22 ºC
slaapkamers 20 ºC
overloop 15 ºC
zolder (indien van toepassing) 15 ºC
toiletten 15 ºC
inpandige berging 15 ºC
bergkast onverwarmd
buitenberging onverwarmd
techniekruimte onverwarmd

Bovenstaande temperaturen zijn gebaseerd op een 
vloerafwerking met een Rc-waarde van maximaal 0,09 
m2K/W.

De badkamer wordt aanvullend verwarmd middels een 
elektrische design radiator kleur wit. 
De leidingen van de vloerverwarming  worden weggewerkt 
in de zandcement afwerkvloer.

28. VERDELERS
STADSWONING
- In de trapkast op de begane grond wordt een verdeler 

geplaatst. Deze wordt niet omkast. 
- De verdeler op de 2e verdieping wordt in de technische 

ruimte geplaatst. Deze wordt niet omkast.

VIDEWONING (optioneel)
- Nabij de voordeur en de meterkast op de begane 

grond wordt zoals op tekening aangegeven een 
verdeler geplaatst. Deze wordt omkast. 

- De verdeler op de 2e verdieping wordt in de 
techniekruimte geplaatst. Deze wordt niet omkast.

29. SCHOONMAKEN EN OPLEVERING
Minimaal 2 weken voor de oplevering, worden de kopers 
schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve 
datum en het tijdstip van oplevering. De hele woning 
wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair, 
de tegelwerken en de glasruiten; deze worden schoon 
opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt 
ontdaan van bouwvuil. 

30. TEGENSTRIJDIGHEDEN.
Bij tegenstrijdigheden tussen de technische omschrijving en 
de tekeningen, is hetgeen is omschreven in deze technische 
omschrijving bepalend.

31. VOORRANG SWK-BEPALINGEN
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is 
bepaald gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- 
en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals 
gehanteerd en voorgeschreven door SWK. Ingeval 
enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee 
onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de 
verkrijger, prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde 
bepalingen van SWK.

32. KRUIPRUIMTE
Het plangebied De Haven Spijkenisse is in de jaren ’60 
opgespoten met baggerspecie uit de Rotterdamse havens. 
DCMR Milieudienst Rijnmond heeft geconcludeerd dat 
de grond volgens de Wet bodembescherming (Wbb) 
geschikt is voor het toekomstig bodemgebruik ‘wonen 
met tuin’. Om eventuele geurhinder te voorkomen is het 
plangebied opgehoogd en wordt onder de woningen een 
afgesloten kruipruimte aangebracht. Het in standhouden 
van deze afgesloten kruipruimte wordt middels een 
instandhoudingsplicht via de notariële akten geregeld.
- De kruipruimte is voorzien van een werkvloer van ca. 

100 mm dik beton op een dampremmende folie.
- De kruipruimte wordt toegankelijk gemaakt door een 

geïsoleerd kruipluik.
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ENTREE
Vloer  : Morteldekvloer, dik ca. 6 cm.
Wanden  :  Behangklaar.
Plafond  :  Structuurspuitwerk in de kleur wit.
Elektra  :  Elektra conform tekening
Uitrusting  :  Meterkast voorzien van meterschot en 

dubbel wandcontactdoos.
  1 vloerluik.
  Vloerverwarming.
  Paneel t.b.v. leidingschacht 

WOONKAMER 
Vloer : Zandcement afwerkvloer, dik ca. 
  6 cm.
Wanden : Behangklaar.
Plafond : Voorzien van structuur spuitwerk
  in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Vloerverwarming
  Ventilatiepunt(en)  t.b.v. balansventilatie
      
KEUKEN
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : behangklaar.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : 1 afgedopte aansluiting op de riolering en 

1 aansluiting afgedopt op de waterleiding 
voor een eventuele vaatwasmachine

  1 afgedopte koud- en 
warmwateraansluiting t.b.v. een 
keukenkraan.

  Ventilatiepunt(en) t.b.v. balansventilatie
  Vloerverwarming (niet t.p.v. standaard 

opstelplaats keuken)
 
TRAPKAST  
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik 6 cm.
Wanden : Onafgewerkt.
Plafond : Onderzijde trap onafgewerkt
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : verdeelunit vloerverwarming en 

bijbehorende aansluitingen.

 
TOILET begane grond
Vloer : Voorzien van tegels ca. 45 x 45 cm.
Wanden : Voorzien van wandtegels ca. 20 x 25 cm 

tot ca. 1,4 m1 hoog, daarboven structuur 
spuitwerk in lichte kleur. Tegels naar keuze 
uit de standaard collectie van de aannemer.

Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening
Uitrusting : Wandcloset combinatie met kunststof 

zitting.

  Verglaasd fonteintje met verchroomde 
kraan, verchroomde hoekstopkraan, 
chroom bekersifon en verchroomde 
vloerbuis.

  Sanitair in de kleur wit.
  Ventilatiepunt t.b.v. balansventilatie

OVERLOOP 1e  verdieping
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : Behangklaar.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Traphek trap ca. 1 meter hoog.
  Vloerverwarming

SLAAPKAMERS
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : Behangklaar.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Vloerverwarming
  Ventilatiepunt (en) t.b.v. balansventilatie

TOILET verdieping
Vloer : Voorzien van tegels ca. 45 x 45 cm.
Wanden : Voorzien van wandtegels ca. 20 x 25 cm 

tot ca. 1,4 m1 hoog, daarboven structuur 
spuitwerk in lichte kleur. Tegels naar keuze 
uit de standaard collectie van de aannemer.

Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Wandcloset combinatie met kunststof 

zitting.
  Verglaasd fonteintje met verchroomde 

kraan, verchroomde hoekstopkraan, 
chroom bekersifon en verchroomde 
vloerbuis.

  Sanitair in de kleur wit.
  Ventilatiepunt t.b.v. balansventilatie

BADKAMER
Vloer : Tegels ca. 45 x 45 cm ter plaatse van de 

douchehoek
Wanden : Wandtegels ca. 20 x 25 cm tot ca.2,20 m, 

ter plaatse van de douchehoek tot plafond.
  Tegels uit de standaard collectie van de 

aannemer.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Op afschot betegelde douchehoek 

met douchemengkraan glijstang en 
handdouche.

  Wastafel met mengkraan, hoekstopkranen, 
spiegel en planchet.

  Bad met mengkraan en handdouche.
  Douchegoot

  Elektrische radiator met thermostaat en 
timer
Hardglazen douchewand dik 8 mm. 1.200 
x 2.000mm gemonteerd op holonite 
dorpel

  Vloerverwarming
  Ventilatiepunt t.b.v. balansventilatie
 

TECHNISCHE RUIMTE
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : Behangklaar
Elektra : Elektra conform tekening 
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur. 
Uitrusting : 1 balansventilatie-unit.
  1 Warmtepomp met 200l boilervat
  Verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
  De afvoer, waterleiding en kraan
  behorende bij de wasmachine aansluiting
  1 omvormer behorende bij de 

zonnepanelen
  Ventilatie punt t.b.v. balansventilatie
  Leidingwerk wordt in opbouw uitgevoerd.

OVERLOOP (2e verdieping)
Vloer  : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden  : Beahngklaar
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Traphek trap ca. 1 meter hoog.

ZOLDER (indien 3e verdieping)
Vloer  : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden  : Onafgewerkt (Indien kalkzandsteen dan 

behangklaar).
Dakvlak  : Onafgewerkt.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting  : Ventilatiepunt t.b.v. balansventilatie.
  Traphek trap ca. 1 meter hoog.

BUITENBERGING
Vloer : Vlak afgewerkte beton 
Wanden : Aan straatzijde een houten regelwerk 

met thermisch gemodificeerde houten 
staande channelsiding. Aan de tuinzijde 
vuren rabatdelen, liggend aangebracht. 
Straatgevel bouwnummers 50, 53, 58 en 
62 én kopgevels bouwnummers 50 en 62 
worden in schoonmetselwerk uitgevoerd.  

  Berging scheidende wanden in houten 
regelwerk met (gedeeltelijk) vlokkenplaat.

Plafond : houten balken niet nader afgewerkt en 
golfplaten dakafwerking. 

Elektra : Elektra conform tekening 
 

AFWERKSTAAT PER VERTREK
STADSWONING
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WOONKAMER (VOOR) / ENTREE
Vloer : Zandcement afwerkvloer, dik ca. 
  6 cm.
Wanden : Behangklaar.
Plafond : Voorzien van structuur spuitwerk
  in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting:  Meterkast voorzien van meterschot.
  Vloerverwarming
  Ventilatiepunt(en)  t.b.v. balansventilatie
  Omkaste verdeelunit tbv de 

vloerverwarming
    
WOONKAMER (ACHTER)
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : Behangklaar.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Vloerverwarming
  Trap naar 1e verdieping.
  Ventilatiepunt(en) t.b.v. balansventilatie 

KEUKEN
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : behangklaar.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : 1 afgedopte aansluiting op de riolering en 

1 aansluiting afgedopt op de waterleiding 
voor een eventuele vaatwasmachine

  1 afgedopte koud- en 
warmwateraansluiting t.b.v. een 
keukenkraan.

  Ventilatiepunt(en) t.b.v. balansventilatie
  Vloerverwarming (niet t.p.v. standaard 

opstelplaats keuken)
 
BERGKAST (BEGANE GROND) 
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik 6 cm.
Wanden : Onafgewerkt.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur
Uitrusting : Kruipluik
  Leidingwerk wtw ventilatie mogelijk in het 

zicht
  
VOORRUIMTE TOILET begane grond
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik 6 cm.
Wanden : Behangklaar
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
 
TOILET begane grond
Vloer : Voorzien van tegels ca. 45 x 45 cm.
Wanden : Voorzien van wandtegels ca. 20 x 20 cm 

tot ca. 1,4 m1 hoog, daarboven structuur 
spuitwerk in lichte kleur. Tegels naar keuze 

uit de standaard collectie van de aannemer.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Wandcloset combinatie met  kunststof 

zitting.
  Sanitair in de kleur wit.
  Verglaasd fonteintje met verchroomde 

kraan, verchroomde hoekstopkraan,  
chroom bekersifon en verchroomde 
muurbuis

  Ventilatiepunt  t.b.v. balansventilatie

Overloop 1e  verdieping
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : Behangklaar.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Trap naar 2e verdieping.
  Vloerverwarming
  Paneel t.b.v. leidingschacht

VIDEKAMER
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : Behangklaar.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : vloerverwarming
  Ventilatiepunt (en)  t.b.v. balansventilatie
  Glazen traphek met metalen balusters

TRAPKAST (1e verdieping) 
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : Onafgewerkt.
Plafond : Onderzijde trap niet nader afgewerkt
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : verdeelunit t.b.v. de vloerverwarming
  
SLAAPKAMERS
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : Behangklaar.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Vloerverwarming 

Ventilatiepunt (en) t.b.v. balansventilatie

INLOOPKAST (1e verdieping)
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : Behangklaar.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Vloerverwarming
  
TOILET verdieping
Vloer : Voorzien van tegels ca. 45 x 45 cm.
Wanden : Voorzien van wandtegels ca. 20 x 25 cm 

tot ca. 1,4 m1 hoog, daarboven structuur 

spuitwerk in lichte kleur. Tegels naar keuze 
uit de standaard collectie van de aannemer.

Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Wandcloset combinatie met kunststof 

zitting.
  Verglaasd fonteintje met verchroomde 

kraan, verchroomde hoekstopkraan, 
chroom bekersifon en vloerbuis.

  Sanitair in de kleur wit.
  Ventilatiepunt t.b.v. balansventilatie

OVERLOOP 2e verdieping
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : Behangklaar.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Vloerverwarming
  Traphek trap ca. 1 meter hoog.
  
BADKAMER
Vloer : Tegels ca. 45 x 45 cm ter plaatse van de 

douchehoek
Wanden : Wandtegels ca. 20 x 25 cm tot ca.2,20 m, 

ter plaatse van de douchehoek tot plafond.
  Tegels uit de standaard collectie van de 

aannemer.
Plafond : Structuur spuitwerk in lichte kleur.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : Op afschot betegelde douchehoek 

met douchemengkraan glijstang en 
handdouche. 

  Wastafel met mengkraan, hoekstopkraan, 
spiegel en planchet.

  Bad met mengkraan en handdouche.
  Douchegoot
  Elektrische radiator met thermostaat en 

timer
Hardglazen douchewand dik 8 mm. 1.200 
x 2.000mm gemonteerd op holonite 
dorpel

  Vloerverwarming

  Ventilatiepunt t.b.v. balansventilatie

TECHNISCHE RUIMTE
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden : Onafgewerkt
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting : 1 balansventilatie-unit.
  1 Warmtepomp met 200l boilervat
  Verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
  De afvoer, waterleiding en kraan 

behorende bij de wasmachine aansluiting
  1 omvormer behorende bij de 

zonnepanelen
  Ventilatie punt t.b.v. balansventilatie
  Leidingwerk wordt in opbouw uitgevoerd.

ZOLDER (indien 3e verdieping)
Vloer :   Zandcement afwerkvloer dik ca. 6 cm.
Wanden :  Onafgewerkt (Indien kalkzandsteen dan 

behangklaar).
Dakvlak :   Onafgewerkt.
Elektra : Elektra conform tekening 
Uitrusting :  Traphek trap ca. 1 meter hoog.

BUITENBERGING
Vloer : vlak afgewerkte beton 
Wanden : Aan straatzijde een houten regelwerk 

met thermisch gemodificeerde houten 
staande channelsiding. Aan de tuinzijde 
vuren rabatdelen, liggend aangebracht. 
Straatgevel bouwnummers 50, 53, 58 en 
62 én kopgevels bouwnummers 50 en 62 
worden in metselwerk uitgevoerd.  

  Berging scheidende wanden in houten 
regelwerk met (gedeeltelijk) vlokkenplaat.
Plafond : houten balken 
niet nader afgewerkt en golfplaten 
dakafwerking. 

Elektra : Elektra conform tekening 

AFWERKSTAAT PER VERTREK
VIDEWONING (OPTIONEEL)

BENAMING RUIMTEN VOLGENS DEZE
VERKOOPDOCUMENTATIE BENAMING VOLGENS BOUWBESLUIT

Woonkamer Verblijfsruimte
Keuken Verblijfsruimte
Videkamer Verblijfsruimte
Entree Verkeersruimte
Trapkast Onbenoemde ruimte
Overloop Verkeersruimte
Toilet Toiletruimte
Slaapkamer(s) Verblijfsruimte
Badkamer Badruimte
Zolder Onbenoemde ruimte
Technische ruimte Onbenoemde ruimte
Buitenberging Bergruimte
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KLEUR & MATERIAALSTAAT
BOUWNUMMER 50 BOUWNUMMER 51

GEVELVLAKKEN WONINGEN    

Gevelsteen Hoofdmassa Badksteen - Paars genuanceerd Baksteen - Lichtgrijs

Gevelsteen Plint voor-/zijgevel Baksteen - Grijs Baksteen - Donkergrijs / zwart

Gevelsteen Plint achtergevel - Baksteen - Grijs

Kaders Baksteen  - Wit geschilderde kaders -

Waterslag
Aluminium - Wit gelijk aan geschilderde 
kaders Beton - Naturel

Dakrand Baksteen  - Wit geschilderd -

Voegwerk Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs

Voegwerk bij geschilderde baksteen Voeg platvol - Geschilderd in kleur -

Diversen - Accentsteen - Groen

KOZIJNEN EN DEUREN    

Voordeur Hout gelakt - Oranje Hout gelakt - Blauw-groen

Kozijn Hout gelakt - Zilvergrijs Hout gelakt - Mosgrijs

Draaiende delen Hout gelakt - Bazaltgrijs Hout gelakt - Mosgrijs

HEKWERKEN    

Spijlenhekwerk gevel (indien van 
toepassing)

Bij Videwoning - Aluminium - 
Grafietzwart

Bij Videwoning - Aluminium - 
Grafietzwart

DAKRANDEN    

Daktrim Aluminium - Kleur dakrand
Aluminium - Kleur passend bij steen, 
n.t.b.

GARAGES/BERGINGEN    

Gevel aan straatzijde Baksteen - kleur conform woning Houten staande channelsiding - Naturel

Gevel aan tuinzijde Vuren rabatdelen - Naturel Vuren rabatdelen - Naturel

Deuren (naar straat en naar tuin) Hout - Kleur conform voordeur Hout - Kleur conform voordeur

Garagedeur
Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

BESTRATING VOORZIJDE    

Bestrating 
Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Bloktrede Prefab beton - Grijs Prefab beton - Grijs

BOUWNUMMER 52 BOUWNUMMER 53
GEVELVLAKKEN WONINGEN    

Gevelsteen Hoofdmassa Baksteen - Rood Baksteen - Paarsbruin

Gevelsteen Plint voor-/zijgevel Baksteen - Grijs Baksteen - Donkergrijs 

Gevelsteen Plint achtergevel Baksteen - Grijs Baksteen - Grijs

Kaders - -

Waterslag Beton - Naturel Beton - Naturel

Dakrand - UNP 350 - RAL 7016 - Antracietgrijs

Voegwerk Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs

Voegwerk bij geschilderde baksteen - -

Diversen -
Latei bg/1e: INP 240 - RAL 7016 - 
Antracietgrijs

KOZIJNEN EN DEUREN    

Voordeur Hout gelakt - Roodbruin Hout gelakt - Blauw

Kozijn Hout gelakt -Kiezelgrijs Hout gelakt - Grafietgrijs

Draaiende delen Hout gelakt - Kiezelgrijs Hout gelakt - Grafietgrijs

HEKWERKEN    

Spijlenhekwerk gevel (indien van 
toepassing)

Bij Videwoning - Aluminium - 
Grafietzwart

Bij Videwoning - Aluminium - 
Grafietzwart

DAKRANDEN    

Daktrim
Aluminium - Kleur passend bij steen, 
n.t.b. Aluminium - Antracietgrijs

GARAGES/BERGINGEN    

Gevel aan straatzijde Houten staande channelsiding - Naturel Baksteen - Kleur conform woning

Gevel aan tuinzijde Vuren rabatdelen - Naturel Vuren rabatdelen - Naturel

Deuren (naar straat en naar tuin) Hout - Kleur conform voordeur Hout - Kleur conform voordeur

Garagedeur
Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

BESTRATING VOORZIJDE    

Bestrating 
Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Bloktrede Prefab beton - Grijs Prefab beton - Grijs
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BOUWNUMMER 54 BOUWNUMMER 55
GEVELVLAKKEN WONINGEN    

Gevelsteen Hoofdmassa Baksteen - Oranje Baksteen - Oranje

Gevelsteen Plint voor-/zijgevel Baksteen - Grijs Baksteen - Grijs

Gevelsteen Plint achtergevel Baksteen - Grijs Baksteen - Grijs

Kaders - -

Waterslag Beton - Naturel Beton - Naturel

Dakrand Betonnen sierelement - Naturel Betonnen sierelement - Naturel

Voegwerk Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs

Voegwerk bij geschilderde baksteen - -

Diversen Accentsteen - Blauw Accentsteen - Blauw

KOZIJNEN EN DEUREN    

Voordeur Hout gelakt - Blauwpaars Hout gelakt - Blauwpaars

Kozijn Hout gelakt - Bazaltgrijs Hout gelakt - Bazaltgrijs

Draaiende delen Hout gelakt - Grafietgrijs Hout gelakt - Grafietgrijs

HEKWERKEN    

Spijlenhekwerk gevel (indien van 
toepassing) - -

DAKRANDEN    

Daktrim
Aluminium - Kleur passend bij steen, 
n.t.b.

Aluminium - Kleur passend bij steen, 
n.t.b.

GARAGES/BERGINGEN    

Gevel aan straatzijde Houten staande channelsiding - Naturel Houten staande channelsiding - Naturel

Gevel aan tuinzijde Vuren rabatdelen - Naturel Vuren rabatdelen - Naturel

Deuren (naar straat en naar tuin) Hout - Kleur conform voordeur Hout - Kleur conform voordeur

Garagedeur
Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

BESTRATING VOORZIJDE    

Bestrating 
Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Bloktrede Prefab beton - Grijs Prefab beton - Grijs

BOUWNUMMER 56 BOUWNUMMER 57
GEVELVLAKKEN WONINGEN    

Gevelsteen Hoofdmassa Baksteen - Zwartbruin Baksteen - Lichtgrijs

Gevelsteen Plint voor-/zijgevel Baksteen - Donkergrijs Baksteen - Grijs

Gevelsteen Plint achtergevel Baksteen - Grijs Baksteen - Grijs

Kaders Baksteen  - Wit geschilderde kaders -

Waterslag
Aluminium - Wit gelijk aan geschilderde 
kaders Beton - Naturel

Dakrand Baksteen  - Wit geschilderd -

Voegwerk Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs

Voegwerk bij geschilderde baksteen Voeg platvol - Geschilderd in kleur -

Diversen - Accentsteen - Blauw

KOZIJNEN EN DEUREN    

Voordeur Hout gelakt - Oranje Hout gelakt - Blauw

Kozijn Hout gelakt - Zilvergrijs Hout gelakt - Kiezelgrijs

Draaiende delen Hout gelakt - Zilvergrijs Hout gelakt - Mosgrijs

HEKWERKEN    

Spijlenhekwerk gevel (indien van 
toepassing)

Bij Videwoning - Aluminium - 
Grafietzwart

Bij Videwoning - Aluminium - 
Grafietzwart

DAKRANDEN    

Daktrim
Aluminium - Kleur passend bij steen, 
n.t.b.

Aluminium - Kleur passend bij steen, 
n.t.b.

GARAGES/BERGINGEN    

Gevel aan straatzijde Houten staande channelsiding - Naturel Houten staande channelsiding - Naturel

Gevel aan tuinzijde Vuren rabatdelen - Naturel Vuren rabatdelen - Naturel

Deuren (naar straat en naar tuin) Hout - Kleur conform voordeur Hout - Kleur conform voordeur

Garagedeur
Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

BESTRATING VOORZIJDE    

Bestrating 
Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Bloktrede Prefab beton - Grijs Prefab beton - Grijs
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BOUWNUMMER 58 BOUWNUMMER 59
GEVELVLAKKEN WONINGEN    

Gevelsteen Hoofdmassa Baksteen - Rood Baksteen - Paarsbruin

Gevelsteen Plint voor-/zijgevel Baksteen - Grijs Baksteen - Donkergrijs 

Gevelsteen Plint achtergevel Baksteen - Grijs Baksteen - Grijs

Kaders - -

Waterslag Beton - Naturel Beton - Naturel

Dakrand UNP 350 - Antracietgrijs -

Voegwerk Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs

Voegwerk bij geschilderde baksteen - -

Diversen Latei bg/1e: INP 240 - Antracietgrijs Latei: Beton - Naturel

KOZIJNEN EN DEUREN    

Voordeur Hout gelakt - Blauw-groen Hout gelakt - Blauw

Kozijn Hout gelakt - Grafietgrijs Hout gelakt - Bazaltgrijs

Draaiende delen Hout gelakt - Grafietgrijs Hout gelakt - Bazaltgrijs

HEKWERKEN    

Spijlenhekwerk gevel (indien van 
toepassing)

Bij Videwoning - Aluminium - 
Grafietzwart

Bij Videwoning - Aluminium - 
Grafietzwart

DAKRANDEN    

Daktrim Aluminium - Antracietgrijs
Aluminium - Kleur passend bij steen, 
n.t.b.

GARAGES/BERGINGEN    

Gevel aan straatzijde Baksteen - kleur conform woning Houten staande channelsiding - Naturel

Gevel aan tuinzijde Vuren rabatdelen - Naturel Vuren rabatdelen - Naturel

Deuren (naar straat en naar tuin) Hout - Kleur conform voordeur Hout - Kleur conform voordeur

Garagedeur
Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

BESTRATING VOORZIJDE    

Bestrating 
Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Bloktrede Prefab beton - Grijs Prefab beton - Grijs

BOUWNUMMER 60 BOUWNUMMER 61
GEVELVLAKKEN WONINGEN    

Gevelsteen Hoofdmassa Baksteen - Rood Baksteen - Rood

Gevelsteen Plint voor-/zijgevel Baksteen - Grijs Baksteen - Grijs

Gevelsteen Plint achtergevel Baksteen - Grijs Baksteen - Grijs

Kaders - -

Waterslag Beton - Naturel Beton - Naturel

Dakrand - -

Voegwerk Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs

Voegwerk bij geschilderde baksteen - -

Diversen - -

KOZIJNEN EN DEUREN    

Voordeur Hout gelakt - Roodbruin Hout gelakt - Roodbruin

Kozijn Hout gelakt - Zilvergrijs Hout gelakt - Zilvergrijs

Draaiende delen Hout gelakt - Grafietgrijs Hout gelakt - Grafietgrijs

HEKWERKEN    

Spijlenhekwerk gevel (indien van 
toepassing)

Standaard aanwezig - Aluminium - 
Grafietzwart

Standaard aanwezig - Aluminium - 
Grafietzwart

DAKRANDEN    

Daktrim
Aluminium - Kleur passend bij steen, 
n.t.b.

Aluminium - Kleur passend bij steen, 
n.t.b.

GARAGES/BERGINGEN    

Gevel aan straatzijde Houten staande channelsiding - Naturel Houten staande channelsiding - Naturel

Gevel aan tuinzijde Vuren rabatdelen - Naturel Vuren rabatdelen - Naturel

Deuren (naar straat en naar tuin) Hout - Kleur conform voordeur Hout - Kleur conform voordeur

Garagedeur
Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

BESTRATING VOORZIJDE    

Bestrating 
Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Bloktrede Prefab beton - Grijs Prefab beton - Grijs
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BOUWNUMMER 62
GEVELVLAKKEN WONINGEN  

Gevelsteen Hoofdmassa Baksteen - Zwart

Gevelsteen Plint voor-/zijgevel Baksteen - Donkergrijs 

Gevelsteen Plint achtergevel -

Kaders -

Waterslag Beton - Naturel

Dakrand -

Voegwerk Verdiepte voeg - Diverse tinten grijs

Voegwerk bij geschilderde baksteen -

Diversen Accentsteen - Groen

KOZIJNEN EN DEUREN  

Voordeur Hout gelakt - Groen

Kozijn Hout gelakt - Kiezelgrijs

Draaiende delen Hout gelakt - Mosgrijs

HEKWERKEN  

Spijlenhekwerk gevel (indien van 
toepassing) -

DAKRANDEN  

Daktrim
Aluminium - Kleur passend bij steen, 
n.t.b.

GARAGES/BERGINGEN  

Gevel aan straatzijde Baksteen - kleur conform woning

Gevel aan tuinzijde Vuren rabatdelen - Naturel

Deuren (naar straat en naar tuin) Hout - Kleur conform voordeur

Garagedeur
Stalen kanteldeur - Kleur conform 
draaiende delen

BESTRATING VOORZIJDE  

Bestrating 
Betonsteen - Roodbruin met 
kleurnuances

Bloktrede Prefab beton - Grijs
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ALGEMEEN
Indien u besluit een woning van ons te kopen, kunt u 
ervan overtuigd zijn dat wij alles in het werk stellen om 
het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. Het is ons 
streven om een zo goed mogelijk product af te leveren. 
Onderstaand geven wij u een overzicht van de gang van 
zaken vanaf het tekenen van de overeenkomst.

Deze brochure vormt een contract tussen ondernemer 
en koper. In de koopovereenkomst wordt onder andere 
de verkoop van de grond tussen de verkoper en verkrijger 
vastgelegd. Daarnaast wordt in de aannemingsovereenkomst 
de verplichting tot realisering van de woning door de 
ondernemer vastgelegd. De verkrijger koopt daarmee 
een woning, welke nog niet (compleet) is gerealiseerd. 
De indeling van de woning en de plaats van de technische 
installaties staat weergegeven op de plattegrond(en), het 
aanzicht van de woning is te vinden op de geveltekening(en). 
Leidingwerk staat niet op de tekeningen aangegeven. De 
situering van de woning in het plan is aangegeven op de 
situatie tekening met een bijbehorend bouwnummer. De toe 
te passen materialen, technische installaties, kleurstelling, 
etc. van de woning worden beschreven in de technische 
omschrijving. Dit teneinde geen onduidelijkheid te laten 
bestaan over de wijze van uitvoering van de woning.

STICHTING WAARBORGFONDS KOOPWONINGEN 
(SWK)
Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie en 
Waarborgregeling van toepassing. Wat betekent dit voor de 
koper? Dat kan als volgt kort worden samengevat. In het 
geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van het huis 
in financiële moeilijkheden komt, wordt de woning zonder 
meerkosten voor de koper afgebouwd. SWK regelt 
dit voor de koper in samenspraak met de betrokken 
verzekeringsmaatschappij. Deze waarborg heet de 
insolventiewaarborg. Daarnaast wordt door de ondernemer 
vanaf drie maanden na de oplevering een zekere 
bouwkundige kwaliteit van de woning gegarandeerd. Doen 
zich binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige 
gebreken voor, dan is de ondernemer verplicht deze te 
herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor zes jaar. 
In zeer ernstige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn 
van tien jaar. Dit is de SWK garantie. Voor bepaalde, in de 
garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een 
kortere termijn dan zes jaar. Zo is het verfwerk bijvoorbeeld 
gegarandeerd voor één jaar. Schade, die het gevolg is van 
onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder 
de garantie. Sommige onderdelen (zoals bijvoorbeeld 
behangwerk) zijn uitgesloten van de garantie. 

Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
bouwkundige garantie niet nakomt, kan een koper in de 
volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde 
gebrekenwaarborg bij SWK doen: 
bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de 
garantietermijn; 

indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal 
vonnis, waarin hij is veroordeeld om een garantiegebrek te 
herstellen, na te komen.
SWK zorgt er dan in samenspraak met de betrokken 
verzekeringsmaatschappij voor dat het gebrek kosteloos 
wordt hersteld. Er geldt wel een maximumdekking per 
woning. Tevens geldt dat ingeval van geschillen SWK kan 
bemiddelen tussen koper en ondernemer en daarnaast 
biedt de Garantie- en waarborgregeling een laagdrempelige 
geschillenregeling. Bij verkoop van de woning wordt gebruik 
gemaakt van een model-aannemingsovereenkomst van het 
SWK. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen de 
koper en de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd. 

Kortom: het kopen van een woning met toepassing van 
een Garantie- en Waarborgregeling biedt de koper meer 
zekerheid!

KOOPOVEREENKOMST EN AANNEMINGSOVERE-
ENKOMST
Met het ondertekenen van de koopovereenkomst en 
aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen 
van de koopsom en aanneemsom terwijl wij ons door 
medeondertekening verplichten tot de bouw van de woning 
(een en ander behoudens contractuele en ontbindende en 
opschortende voorwaarden). Nadat de overeenkomst(en) 
door koper en verkoper is (zijn) getekend, ontvangt u hiervan 
een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris 
gezonden die de notariële akte van levering opmaakt. 

WANNEER MOET U GAAN BETALEN
In de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst 
treft u een overzicht van betalingstermijnen aan. 
Na ondertekening van de koopovereenkomst en 
aannemingsovereenkomst wacht u af tot wij u de reeds 
vervallen termijnen in rekening brengen. 

Er zijn dan een aantal mogelijkheden:
1. Als u ”eigen geld” heeft, betaalt u de factuur. 
2. Heeft u geen eigen geld en is ook de hypotheek nog niet 
gepasseerd dan betaalt u niet. U heeft dan automatisch 
uitstel van betaling, zoals dat ook in de koopovereenkomst 
en aannemingsovereenkomst vermeld staat. Over de 
verschuldigde, maar niet betaalde termijnen wordt de 
overeengekomen rente berekend. Deze rente wordt bij de 
notariële akte van levering met u verrekend. Telkens wanneer 
de bouw weer zover is gevorderd dat een (bouw)termijn is 
vervallen ontvangt u van ons een verzoek tot betaling. 

NOTARIS
De eigendomsoverdracht van de te bouwen woning 
geschiedt door middel van een zogenaamde ”akte van 
levering” bij de notaris. In de koopovereenkomst en 
aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van 
overdracht vermeld, terwijl u zelf rekening moet houden 

met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Vóór 
de datum van notarieel transport zendt de notaris u een 
afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde 
bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Op de 
afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag u tijdig aan 
de notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in 
depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum 
nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het 
geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld 
moeten worden uit eigen middelen. In dat geval dient een 
bankgarantie te worden gesteld. Op de transportdatum 
worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van 
levering én de hypotheekakte.

VRIJ OP NAAM (V.O.N.)
De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat 
de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van 
een eigen huis gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen;
- grondkosten;
- bouwkosten;
- architecten- en constructeurshonorarium;
- notarishonorarium inzake transportakte;
- makelaarscourtage (verkoopkosten);
- kosten voor de garantieregeling SWK;
- gemeenteleges;
- BTW (thans 21%; indien van overheidswege het 

percentage wordt gewijzigd zal conform de wettelijke 
regels tussen partijen verrekening plaatsvinden;

- kadastrale inmeting;
- omgevingsvergunning;
- eenmalige technische aansluitkosten: water, riool, 

elektra , centrale antenne/internet netwerk;
- warmtepomp met boiler, de bron onder de woning en de 

zonnepanelen met omvormer. Het aantal zonnepanelen 
zoals aangegeven op de contracttekeningen is indicatief. 
Het daadwerkelijk  benodigde aantal panelen ten 
behoeven van EPC 0 garantie wordt berekend aan de 
hand van de eisen ten behoeve van deze garanties. 

De met de financiering van uw woning verband houdende 
kosten welke niet in de koopovereenkomst en
aannemingsovereenkomst zijn begrepen, kunnen zijn:

- de kosten verbonden aan het aangaan van een 
hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.);

- de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering;
- eventueel de vooruit verschuldigde premie 

levensverzekering (spaarpremie);
- de (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde 

termijnen tot de transportdatum;
- de notariskosten voor het opmaken van de 

hypotheekakte;
- eventueel meerwerk ten opzichte van de 

standaardwoning;
- entree- / abonnementskosten cai en telefoon;
- entreekosten energiebedrijf
BELASTINGEN
Bepaalde kosten, verband houdend met de financiering 
van uw woning, kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Deze 
kosten kunnen bijvoorbeeld zijn: rente tijdens de bouw, 
hypotheekaktekosten, inclusief kadastraal recht en de 
afsluitkosten voor de hypotheek. Om zeker te weten of dit 
zo is, adviseren wij u advies in te winnen bij een deskundige 
op dit gebied.

BETALINGSVERPLICHTING EN RENTEVERGOEDIN-
GEN
De koop- en aanneemsom wordt gesplitst in twee delen: de 
grondkosten met bijkomende kosten en de aanneemsom.
De grondkosten met bijkomende kosten is de verkrijger 
in zijn geheel verschuldigd aan de verkoper per 
datum van ondertekening van de gesplitste koop- en 
aannemingsovereenkomst. Rentevergoeding wordt, 
naar het overeengekomen rentepercentage in de koop- 
en aannemingsovereenkomst, in rekening gebracht 
vanaf de datum die genoemd wordt in de koop- en 
aannemingsovereenkomst tot aan de ‘transportdatum’ 
waarop de eigendomsakte bij de notaris wordt ‘gepasseerd’. 
De aanneemsom wordt gedeclareerd aan de verkrijger(s) 
in termijnen, conform de termijnregeling welke in de 
aannemingsovereenkomst staat vermeld, telkens na 
het gereedkomen van een gedeelte van de woning. 
Rentevergoeding over de gedeclareerde termijn, wordt 
naar het overeengekomen rentepercentage in de 
aannemingsovereenkomst, in rekening gebracht wanneer de 
termijn niet binnen veertien dagen na dagtekening is voldaan.

HYPOTHEEK TIJDENS DE BOUW
Na de notariële overdracht ontvangt u van ons de nota’s over 
de vervallen (bouw)termijnen. De nota zendt u zo spoedig 
mogelijk voorzien van uw handtekening naar uw geldgever, 
die voor betaling zal zorgen. Vanaf de transportdatum betaalt 
u hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is opgebouwd uit de 
rente die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag met 
daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen 
rente over het nog in depot staande bedrag.

PRIJSSTIJGINGEN
De met u in de koopovereenkomst en 
aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom 
staat vast, met uitzondering van de wijzigingen in het BTW-
tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw
zijn voor rekening en risico van de verkoper.

MOGELIJKHEDEN MEERWERK
De woningen zijn nagenoeg complete woningen, zeker waar 
het gaat om de afwerking en de kwaliteit van de gebruikte 
materialen. Echter, iedere bewoner heeft eigen ideeën en 
woonwensen die hij of zij graag in de woning verwezenlijkt 
ziet. 
Een groot aantal keuze opties hebben wij reeds uitgewerkt en 
afgeprijsd. U vindt deze terug in de optielijst. De bouw van 
de woningen wordt gerealiseerd door Dura Vermeer Bouw 
Zuid B.V. Via voorgenoemde aannemer worden de kopers 
in de gelegenheid gesteld om te kiezen uit diverse mogelijke 
wijzigingen, zodat de woning kan worden aangepast aan uw 
persoonlijke wensen. Een overzicht van deze wijzigingen 
treft u aan op de optielijst. Het is natuurlijk mogelijk dat 
u koperswensen heeft die niet voorkomen op deze lijst. 
Vandaar dat wij u voor een nog nader door ons aan te geven 
datum eerst de mogelijkheid bieden individuele wensen 
schriftelijk in te dienen. Een en ander met inachtneming 
van de hierna genoemde met betrekking tot het insturen 
van individuele wensen. De gehonoreerde wensen worden 
vervolgens geprijsd en opgenomen in een aanvullende 
koperskeuzelijst die u te zijner tijd wordt toegezonden. 
Vanaf dat moment bent u in het bezit van de optielijst 
en aanvullende koperskeuzelijst, die u tezamen éénmalig 
retourneert vóór een nog nader te bepalen sluitingsdatum. 

ALGEMENE BEPALINGEN
KADEWONINGEN
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Gezien de noodzakelijke werkvoorbereidingen kunnen 
aanvullingen en wijzigingen op de koperskeuze na 
sluitingsdatum niet in behandeling worden genomen.

INSTUREN VAN INDIVIDUELE WENSEN
Hoewel het de intentie is om zo veel mogelijk met 
ieders individuele wensen rekening te houden, is het 
helaas niet altijd mogelijk alles te honoreren. De woning 
dient bij oplevering te voldoen aan het Bouwbesluit, 
de NEN-normen, de eisen van de Nutsbedrijven, 
Brandveiligheidsvoorschriften, de Garantie- en 
Waarborgregeling van SWK en de aanvullende 
overheidseisen. In verband met deze eisen, de seriematigheid 
van het bouwproject, constructieve en/of esthetische 
redenen, is (tenzij reeds opgenomen in de koperskeuzelijst) 
het weglaten c.q. wijzigen van sommige essentiële 
onderdelen niet mogelijk. 
Zoals bijvoorbeeld: 
- aanpassingen aan buitengevels (het verplaatsen 

van ramen en deuren, afmetingen, kleur- en 
materiaalwijzigingen); 

- verplaatsen van leidingen, leidingschachten, 
standleidingen, hemelwaterafvoeren, meterkasten, of 
verdeeleenheid; 

- ventilatiekanalen in vloeren worden niet omgelegd; 
- betegeling van andere vloeren dan die in de sanitaire 

ruimten; 
- het los of niet leveren van bouwmaterialen 

c.q. onderdelen (tegels, sanitair, deuren, 
verwarmingselementen, afwerkvloeren etc.) 

WARMWATERINSTALLATIE
De standaard warmwaterinstallatie is, conform de SKW 
garantienorm afgestemd op het niet gelijktijdig
gebruiken van meerdere tappunten.

SANITAIR
Het in de verkoopbrochure beschreven standaard sanitair 
zal te bezichtigen zijn bij de project sanitairleverancier. 
U ontvangt al dan niet rechtstreeks van deze leverancier 
een uitnodiging om de showroom te bezoeken. Deze 
uitnodiging kunt u rond de aanvang van de bouw tegemoet 
zien. Tijdens het bezoek kunt u, naast het bezichtigen 
van het standaard sanitair, geïnformeerd worden over de 
mogelijkheden tot aanpassing binnen de sanitaire ruimten. 
De sanitairleverancier is de aangewezen partij waar u met 
uw vragen en wensen voor een nog nader bekend te maken 
sluitingsdatum terecht kunt en waar men onze kopers graag 
van dienst is. Ook vragen ten aanzien van de uitgebrachte 
offerte(s) dient met de sanitairleverancier afgehandeld te 
worden. Zij zijn op de hoogte van het bouwproject en staan 
in verbinding met de aannemer, de loodgieter, de elektricien 
en de C.V.-installateur. Deze partijen dragen zorg voor een 
juiste en correcte invulling.

TEGELWERK
Voor alle wijzigingen ten aanzien van het tegelwerk geldt in 
principe dezelfde werkwijze als voor het sanitair. Hier is de 
tegelleverancier de aangewezen partij waar u met uw vragen 
over het tegelwerk in het toilet en de badkamer terecht kunt. 
De project tegel- en sanitairleverancier en de sluitingsdata 
zijn op dit moment nog niet bekend. U ontvangt rond de 
aanvang van de bouw hierover bericht. Na de betreffende 
sluitingsdata kunnen geen opdrachten/wijzigingen in 
behandeling worden genomen. De woning zal, indien u 

voor de sluitingsdata geen keuze kenbaar heeft gemaakt 
standaard worden uitgevoerd.

KEUKENINRICHTING
Bij dit project treed Eigen Huis Keukens op als 
projectleverancier voor keukens. In de verkoopdocumentatie 
is hiervoor een folder bijgevoegd met een speciaal voor dit 
project opgestelde modelkeuken. Uiteraard kunt u in de 
showroom deze keuken uitbreiden en ook kunt u zelf een 
keuken samenstellen. Indien u ervoor kiest om bij Eigen 
Huis Keukens uw keuken te kopen, dan wordt hier kosteloos 
een installatiepakket bijgeleverd. Dit houdt in dat het 
verplaatsen van basis elektra- en loodgieterspunten binnen 
de keukenruimte kosteloos worden uitgevoerd mits deze 
voor sluitingsdatum bekend zijn. Het aanbrengen van extra 
aansluitingen is niet bij dit installatiepakket inbegrepen.  

Op de verkooptekeningen is een indicatieve keukenopstelling 
weergegeven. Indien u besluit om de modelkeuken te laten 
vervallen wordt de volledige stelpost aan u geretourneerd.  
De aansluitpunten van water en riolering worden op de op 
tekening aangegeven plaats (afgedopt) opgeleverd. Via een 
door uzelf te kiezen keukenleverancier kunt u een keuken 
aanschaffen. De keukens dienen na oplevering geplaatst 
te worden. De wanden ter plaatse van de keuken worden 
behangklaar opgeleverd. De aannemer kan u van dienst 
zijn bij het aanpassen van het leidingwerk aan de door u 
gekozen opstelling, mitst zij voorzien worden van duidelijke 
tekeningen van uw leverancier. 

U kunt er ook voor kiezen de aanpassingen van leidingwerk 
en elektra met uw eigen keukenleverancier op te nemen 
en na oplevering van de woning uit te voeren. Let u dan 
wel op eventuele (aanvullende) eisen van de nutsbedrijven 
en hieruit voortvloeiende kosten voor de koper die van 
toepassing kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat het aansluiten en/of 
aanpassen van installaties ten behoeve van de keuken dient 
te geschieden door een erkend waarborginstallateur of een 
ISO9000 gecertificeerd installateur.

BEREKENING DAGLICHTTOETREDING
Voor de berekening van de daglichttoetreding van de diverse 
verblijfsruimten in de woningen is gebruik gemaakt van de 
zogenaamde “krijtstreep-methode”. De krijtstreepmethode 
is een rekenmethode waarbij door middel van berekening het 
ontwerp van de woning getoetst wordt aan het bouwbesluit 
ten aanzien van daglichttoetreding. De woningen van dit 
project voldoen aan die eisen gesteld aan daglichttoetreding 
in het Bouwbesluit.

WIJZIGINGEN
Het ontwikkelen van een wijk c.q. bouwplan is een 
voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, 
een steeds verdere verfijning van het ontwerp plaatsvindt. 
De koper wordt aangeraden de verkoopdocumentatie en 
overige contractstukken vóór ondertekening van de koop- 
en aannemingsovereenkomst zorgvuldig door te nemen. 
In geval van twijfel of onduidelijkheid kan contact worden 
opgenomen met de makelaar. 
De door ons en de gemeente verstrekte tekeningen 
betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. 
Wijzigingen met betrekking tot situering van groenstroken, 
voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen alsmede de 
ontwikkelingen van andere deelplannen in de omgeving 
e.d. kunnen zich voordoen (zowel qua vorm, woningtype 

als bouwhoogte). Ook is het mogelijk dat naast gelegen 
woningen of appartementen in volgende deelplannen later 
worden aangeboden als huurwoning. 
De plaats van de voorzieningenkasten van de nutsbedrijven 
zoals telefoon, televisie en elektra en de plaats van 
de lantaarnpalen, bomen, alsmede de positie van de 
huisvuilinzameling (vuilcontainers) is niet of slechts indicatief 
op tekening aangegeven. De uiteindelijke plaats wordt door 
de nutsbedrijven en de gemeente vastgesteld. 
De maten op tekening zijn niet bindend en betreffen in 
alle gevallen circa maten. De definitieve afmeting van 
leidingkokers wordt bepaald tijdens de verdere technische 
uitwerking van het bouwplan en kunnen daarom nog wijzigen.

De juiste maatvoering van de buitengevels en bijgebouwen 
worden na opmeting door het Kadaster vastgesteld. Voor 
invulling en eventuele wijzigingen van de bebouwing van 
het aangrenzende gebied van dit bouwplan kan de verkoper 
of ondernemer geen verantwoording op zich nemen. 
Uitdrukkelijk wijst de ondernemer erop dat tekeningen, 
voor zover niet behorend bij een bestemmingsplan c.q. 
uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat 
daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Koper wordt 
aangeraden het huidige bestemmingsplan te raadplegen. 
In het bestemmingsplan zijn immers de juridische 
mogelijkheden en beperkingen vastgelegd. 

De informatie in deze algemene bepalingen en in de 
technische omschrijving is met zorg samengesteld. Mochten 
er tegenstrijdigheden zijn tussen de technische omschrijving 
en de contracttekeningen, dan prevaleert de technische 
omschrijving. Eventuele noodzakelijke veranderingen ten 
gevolge van eisen van overheidswege en/of nutsbedrijven, 
evenals wijzigingen van constructieve aard of producten die 
niet meer leverbaar zijn, zullen geen kwaliteitsvermindering 
van de woning inhouden.

De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die 
wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de 
noodzakelijkheid in de uitvoering blijkt, mits deze wijziging 
geen afbreuk doet aan de waarde, kwaliteit, het uiterlijk, het 
aanzien en bruikbaarheid van de woning. De verkrijger zal 
hierover middels informatiebrieven geïnformeerd worden. 
Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven 
tot verrekening van mindere of meerdere kosten.

De maten staan op de tekening aangegeven in millimeters. 
In werkelijkheid kunnen de maten enigszins afwijken. Alle 
in de plattegronden aangegeven installatieonderdelen 
zijn schematisch weergegeven, de exacte plaats kan in 
werkelijkheid afwijken.
De op tekening eventueel aangegeven meubilering, 
keukens, inrichting en apparaten, zoals bijvoorbeeld de 
wasmachine, vallen niet onder de levering binnen de koop- 
en aannemingsovereenkomst;
Waar merknamen worden vermeld, behoudt de ondernemer 
zich het recht voor gelijkwaardige alternatieven toe te 
passen zonder dat deze aanleiding geven tot enige kosten 
verrekening. Aan de artist impressies, animatiefilm en sfeer 
plattegronden alsmede de projectwebsite kunnen geen 
rechten worden ontleend.
De gemeente kan nadere eisen stellen bij de afgifte van 
de omgevingsvergunning. Ten tijde van het opstellen 
van de contractstukken was de omgevingsvergunning 
(bouwvergunning) nog niet verstrekt.

OPLEVERING/SLEUTELOVERHANDIGING 
Na aanvang van de bouw wordt een globale 
opleveringsprognose gegeven. De datum waarop uw
woning waarschijnlijk aan u wordt overgedragen, is op 
termijn niet exact aan te geven. Wij moeten daarbij de 
nodige reserve in acht nemen, omdat een bouwproject 
altijd uniek is en er veel onzekere factoren zijn. Als het 
vriest, kan er niet worden gemetseld, als er veel regen valt, 
kan er niet worden geschilderd, etc. In een later stadium 
van de bouw kunnen de prognose en dergelijke natuurlijk 
steeds nauwkeuriger worden. Wij kunnen u helaas niet 
eerder dan twee weken voor de oplevering informeren over 
de definitieve opleveringsdatum en het tijdstip. Derhalve 
adviseren wij u een ruime marge te nemen ten opzichte van 
tussentijds aan u opgestuurde prognoses voor het maken 
van afspraken met uw leveranciers ed. Wanneer de woning 
opleveringsgereed is ontvangt u een uitnodiging om samen 
met ons de woning te inspecteren. Tijdens deze inspectie 
worden eventueel nog aanwezige onvolkomenheden 
schriftelijk vastgelegd. Indien u vooraf aan al uw financiële 
verplichtingen heeft voldaan en de levering van de woning en 
eventuele hypotheekakte heeft plaatsgevonden, ontvangt u 
na ondertekening van het opleveringsformulier de sleutel van 
uw woning. Tevens ontvangt u een onderhoudsboekje waarin 
onderhoudsaanbevelingen zijn opgenomen.

IN GEBRUIK NAME WONING
Werkzaamheden direct na oplevering.
Tijdens het bouwproces wordt veel vocht in de woning 
gebracht en dat dient gedurende de beginperiode van 
bewoning nog uit de materialen te treden. Wij adviseren 
u om daar rekening mee te houden bij het aanbrengen 
van wand- en vloerafwerkingen in uw woning. De 
uittreding van vocht middels een drogingsproces (bijv. bij 
het verwarmen van de woning tijdens de begin periode 
van bewoning) kan gepaard gaan met het optreden van 
spanningen in de materialen en de onderlinge aansluitingen 
en daardoor kan ongewenste scheurvorming ontstaan. 
Sommige afwerkingsmaterialen zijn daar extra gevoelig 
voor. Om die reden werd in het verleden vaak de eerste 
jaren na de oplevering als wandafwerking bouwbehang 
toegepast.   De momenteel veelal door kopers toegepaste 
afwerkingsmaterialen zijn meestal hard en broos en 
daardoor kwetsbaar. Zij kunnen het normaal optredende 
werkingsproces niet afdoende opvangen zonder dat er een 
schadebeeld (scheurvorming/onthechting) ontstaat. 
 
Voor wat betreft de vloerafwerkingen is dat vergelijkbaar. 
De voorkeur gaat uit naar toepassing van damp-open 
materialen, zoals tapijt met jute rug, naaldvilt, kokosmatten 
etc. Ook als u een dampdicht materiaal wenst, zou te 
overwegen zijn eerst tijdelijk een damp-open afwerking 
aan te brengen zodat de vloer de kans krijgt voldoende 
te drogen. Kiest u toch direct na oplevering voor een 
dampdichte afwerking (bijv. een pvc-vloer of linoleum) dan 
dient u of uw vloerenlegger te voorkomen dat er vocht in de 
dekvloer wordt opgesloten. Ten aanzien van de toegestane 
hoeveelheid vocht in een dekvloer bij oplevering geldt geen 
normering. In verband met het voldoende kunnen uittreden 
van het vocht uit de vloerconstructie voor het aanbrengen 
van de pvc-vloer altijd een Calcium-Carbid-meting (CM-
methode) hanteren en de meetgegevens vastleggen. Om 
deze reden is tevens het advies om de pvc-vloer te laten 
uitvoeren door een professionele vloerenlegger. 
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Ingeval de applicateur specifieke bouwkundige aanpassingen 
of aanvullingen voor de toepassing van zijn product adviseert 
zodat daarmee toekomstige schades voorkomen kunnen 
worden, dan verzoeken wij u als koper ons daarvan tijdig in 
kennis te stellen zodat we kunnen nagaan of die preventieve 
maatregelen uitvoerbaar zijn en welke kostenconsequentie 
dat voor u heeft. 
Mocht niet tijdig bekend zijn welke vloerafwerkingen u gaat 
toepassen dan is vorenstaande uiteraard niet mogelijk en 
kunnen wij daarop dan ook niet anticiperen.”

Het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen 
direct na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, 
doordat er bouwvocht “opgesloten” wordt of doordat er nog 
werking van de bouwmaterialen plaatsvindt. De verkrijger 
kan de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze 
schade. 

Om het ´bouwvocht´ uit de woning te krijgen is het, naast 
verwarmen van de woning, noodzakelijk veelvuldig te 
ventileren en de verwarming niet te “hoog” in te stellen. 
Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan 
normale verkleuring van het spuitwerk, door uittredend 
bouwvocht, beperkt. Voor de oplevering zullen de verkrijgers 
een instructie krijgen over het juist ventileren van de woning.

Krimp
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende 
eigenschappen en mede door droging, zullen er met name 
bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze doen 
geen afbreuk aan de constructie van de woning en zijn niet 
te vermijden. Ook hier geldt het advies om nog niet direct 
spuitwerk op de wanden aan te laten brengen. Verkrijgers 
kunnen eventueel ontstane scheuren zelf bijwerken met een 
overschilderbare kit.

Leggen van tegelvloeren
Let op bij het laten leggen van tegelvloeren en 
plavuizenvloeren dat er goede lijmsoorten worden toegepast 
en dat de vloerafwerking bij grote oppervlakten op de juiste 
wijze moet worden gedilateerd. Het kan zijn dat er m.b.t. 
de vlakheid van de vloer nog werkzaamheden nodig zijn. ( 
Dit geldt ook voor andere vloerafwerkingen zoals laminaat, 
parket, etc.) Vraag uw leverancier om advies. 

Tuininrichting
In een nieuwbouw tuin komt het geregeld voor dat er meer 
ongewenste beplanting verschijnt dan in een bestaande 
tuin. De grond is voorafgaand aan het aanleggen van de tuin 
bewerkt om de fundering van het huis te kunnen realiseren. 
Daarna ligt de grond gedurende de bouw nog enige tijd na 
de oplevering van de woning braak. Door de afwezigheid 
van bebouwing, bestrating en beplanting is het perceel voor 
zaden van planten in de omgeving veelal de ideale locatie om 
een plek in de grond te vinden. Door het verwerken van de 
grond, ook bij de aanleg van de tuin, kunnen de zaden in een 
diepere grondlaag geraken waardoor het pas later boven de 
grond uitgroeit.  Vraag uw hovenier om advies voor de aanleg 
van uw tuin.

Beglazingskit
De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze veroudert en 
krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen aan de kozijnen 
en-/of beglazing blijkt dat er geen/onvoldoende onderhoud is 

gepleegd, kunnen uw garantierechten in gevaar komen. 
Wij verwijzen voor de onderhoudsvoorschriften van de 
beglazingskit naar het bewonersinformatieboekje, dat 
verkrijger bij de oplevering van de woning krijgt overhandigd.

STRAATWERK / ZETTINGEN
De bouwkavels aan de Veerweg, waarop de woning (op grond 
van de Aannemingsovereenkomst) wordt gebouwd, zijn door 
de gemeente Nissewaard bouwrijp gemaakt.

Gezien de samenstelling ter plaatse is de grond gevoelig 
voor – in ieder geval de eerste jaren – voortdurende zetting. 
Zetting is een proces waar grond onder invloed van een 
belasting wordt samengedrukt. Hierbij wordt water en lucht 
uit de poriën geperst. De zettingssnelheid hangt af van de 
textuur en structuur van de grond en het watergehalte, de 
omvang van de belasting en de eerdere belastingen. Het is in 
deze omgeving gebruikelijk dat het kavel na oplevering van de 
woning blijvend zakkingen zal vertonen welke door de koper 
periodiek zullen moeten worden opgehoogd, ook ter plaatse 
van de toegangen tot de woning (inclusief de traptreden en 
het bordes) en tot de garage.

Verkoper kan niet voorkomen dat er een (blijvende) zetting 
van zowel de voor- als achtertuin optreedt. 

Door verkoper zullen geen grondverbetering of zetting 
verminderende voorzieningen worden aangebracht. 
Afhankelijk van het tuinontwerp of inrichting dient koper 
zelf, daar waar gewenst of nodig geacht, voorzieningen te 
treffen.

REDERIJ FORTUNA
In de veerhaven exploiteert rederij Fortuna een 
rondvaartboot/partyschip (Marlina) inclusief de bijbehorende 
ligplaats/opstapplaats. De opstapplaats is gelegen voor de 
kadewoningen met bouwnumers 55 en 56 van Veerkade fase 
2. Bij de opstapplaats is ook de wal-kast (aansluitingen voor 
electra en water) gelegen. Het opstappen en afstappen van 
passagiers én bevoorrading van de rondvaartboot vindt plaats 
via de veerkade. Ten behoeve van grote bevoorradingen 
(eten, dranken, bierwagen) zullen de toeleveranciers met de 
vrachtwagens tot aan de loopbrug/opstelplaats bevoorrading 
rijden en daar laden en lossen. Kleine bevoorrading zal 
geschieden met behulp van steekwagens, rolcontainer, 
palletwagen of een bestelbus. De gemeente heeft of zal 
afspraken maken met de exploitant welke zijn weergegeven 
in het document “Gebruiksbepalingen ligplaats Partyship”.

BOUWNUMMERS/HUISNUMMERING
Straatnamen en huisnummers worden door de gemeente 
vastgesteld. Voor de nieuw te realiseren woningen van 
dit project zijn deze nog niet bepaald. Daarom krijgen de 
woningen tijdens de bouw een zogenaamd bouwnummer. 
De bouwnummering hoeft niet bepalend te zijn voor de 
te volgen bouwvolgorde of oplevering. De bouwnummers 
zijn aangegeven op de tekening(en). Wanneer de adressen 
bekend zijn, worden deze zo spoedig mogelijk aan de 
verkrijger verstrekt.

ONDERHOUDSPERIODE
De eventuele onvolkomenheden geconstateerd tijdens de 
oplevering, worden zo snel mogelijk verholpen. Gedurende 
drie maanden, gerekend vanaf de sleutelontvangst, kunt 

u nieuwe onvolkomenheden die niet het gevolg zijn van 
verkeerd gebruik of het ”werken” schriftelijk aan de 
aannemer meedelen. Nadat alle voor herstel in aanmerking 
komende onvolkomenheden, waarvan schriftelijk 
melding is gemaakt, zijn verholpen, worden wij geacht 
aan onze verplichtingen te hebben voldaan. Eventuele 
onvolkomenheden na deze periode worden hersteld conform 
de van toepassing zijnde Garantie- en Waarborgregeling van 
SWK.

MILIEUVRIENDELIJK EN ZUINIG
Milieu, milieubehoud en zorg voor de toekomst spelen steeds 
vaker een meer prominente rol in de
ontwikkeling en bouw van woningen. Er worden 
energiebesparende voorzieningen in de woningen getroffen, 
zoals een warmtepomp installatie, douchepijp WTW, 
zonnepanelen en isolerend glas. Uit milieutechnische 
overwegingen worden geen doorvoeren naar buiten 
aangebracht ten behoeve van een rookkanaal, afzuigkap of 
wasdroger. Ook optioneel is dit niet mogelijk.  

BOUWBESLUIT
Voor de woningen wordt een bouwvergunning aangevraagd, 
waarbij de woningen worden getoetst aan het bouwbesluit, 
dat op het moment van indiening geldig is. Met de invoering 
van het Bouwbesluit is de benaming van de diverse 
vertrekken gewijzigd. Er wordt niet meer gesproken over een 
woon- en slaapkamer, keuken of hal, maar over bijvoorbeeld 
verblijfs-, verkeers- en technische ruimte. Ter verduidelijking 
de volgende begripsbepaling:

Benaming   Benaming volgens bouwbesluit:
Woonkamer, keuken,  Verblijfsruimte
Slaapkamer   Verblijfsruimte
Hal, overloop   Verkeersruimte
Toilet    Toiletruimte
Badkamer   Badruimte
Meterkast   Technische ruimte
Zolder    Onbenoemde ruimte
Kast, berging   Bergruimte

VEILIGHEID TIJDENS UITVOERING
Binnen de huidige wetgeving (i.c. ‘ARBO-wet’) is het 
uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering
verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op 
het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend 
bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor het 
letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal daarom alleen 
terzake kundig personeel van het bedrijf zelf of van terzake 
kundige onderaannemers op het bouwterrein toelaten. 
Alleen deze personen vallen dan ook onder de verzekering 
van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is het, in het 
belang van de persoonlijke veiligheid van verkrijgers zelf, niet 
toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden.

Om verkrijgers toch de mogelijkheid te geven hun 
toekomstige woning te bezichtigen, eventueel inmetingen te 
verrichten, foto’s te nemen, e.d., zullen er kijkdagen worden 
georganiseerd. Alleen op deze kijkdagen is het bouwterrein 
voor verkrijgers, op eigen risico, toegankelijk. Middels 
informatiebrieven zullen de data van deze kijkdagen bekend 
worden gemaakt.

VEILIGHEID NA OPLEVERING
Voor de bewassing van de ramen en de PV panelen is ervan 

uitgegaan dat dit door de bewoners zelf geschiedt. Indien dit 
door een erkend glazenwasbedrijf wordt uitgevoerd, kan het 
zijn dat er in het kader van de ARBO-wetgeving aanvullende 
voorzieningen door de bewoner/ eigenaar moeten worden 
getroffen. Voorzieningen bijvoorbeeld voor het aanlijnen van 
de glazenwasser en/ of voor de bevestiging en zekering van 
de ladder.

VERZEKERING
De ondernemer verzekert de opstallen gedurende de bouw 
overeenkomstig SWK Garantie- en waarborgregeling 
voorschriften. Op de dag waarop de verkrijger de sleutels 
van het huis in ontvangst neemt, dan wel het huis in 
gebruik neemt, gaan alle risico’s waaronder begrepen die 
van branden, stormschade, over op de verkrijger(s). De 
ondernemer raadt u aan deze verzekeringen een dag voor 
oplevering in te laten gaan.
Controleer voor de opleveringsdatum:
- uw opstalverzekering
- uw inboedelverzekering

UITSLUITINGEN
Niet onder de Garantie- en waarborgregeling van SWK 
vallen voorzieningen buiten de woning,
voorzieningen van niet- bouwkundige aard en of 
voorzieningen welke niet onder de verantwoording van de 
ondernemer zijn aangebracht, zoals:
- Paden en terrassen;
- Beschoeiingen;
- Hekwerken;
- Beplanting.
De op tekening aangegeven apparatuur dient alleen 
ter oriëntatie en is voor zover niet uitdrukkelijk in de 
omschrijving genoemd, niet in de koopsom begrepen. 
Hoewel de perspectieftekening zo exact mogelijk is, kunnen 
hieraan geen rechten worden ontleend.

LIMITERING GARANTIE
Indien de verkrijger ervoor kiest om de wand- en 
vloerafwerking in de badkamer en / of toiletruimte te laten 
vervallen, wordt niet voldaan aan de waterdichtheidseisen 
zoals gesteld in het Bouwbesluit. De verkrijger dient er zelf 
voor zorg te dragen dat zo spoedig mogelijk na oplevering 
van de woning, hier alsnog aan wordt voldaan. Verkrijger 
zal gevraagd worden een verklaring te tekenen, waarin 
gesteld wordt dat verkrijger ter zake van dit minderwerk 
geen rechten kan doen gelden in het kader van de van 
toepassing zijn de bepalingen van de SWK Garantie- en 
waarborgregeling.   

BEGLAZING
De norm NEN 3569 ‘Veiligheidsbeglazing in gebouwen’ 
is voor dit project niet van toepassing. Deze norm geeft 
aan dat, bij beglazing gelijk of lager dan 85 cm (vanaf 
vloerniveau), gehard glas of gelaagd veiligheidsglas 
bescherming biedt tegen persoonlijk letsel bij glasbreuk.

ALGEMEEN
De in deze documentatie voorkomende artist impressies, 
situatietekeningen en plattegronden zijn bedoeld om een 
indruk van de toekomstige situatie te geven en pretenderen 
geenszins een exacte weergave te zijn van het uiteindelijke 
product. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De 
genoemde maten zijn ‘circa’-maten.
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FASE 2

STEVAST BAAS & GROEN BV
Cornusbaan 55

2908 KB Capelle aan den IJssel
stevastbaasengroen.nl


