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HET KOPEN VAN EEN WONING
Algemeen
Uw woning is ontwikkeld door Heilijgers Projectontwikkeling B.V. en wordt door Heilijgers Bouw B.V.
gerealiseerd. U kunt er van overtuigd zijn dat wij alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons
geeft waar te maken.
Koop-/aannemingsovereenkomst
Na uw besluit tot aankoop van een woning, wordt een koop-/aannemingsovereenkomst opgemaakt. Na
ondertekening ontvangt u het originele exemplaar. De ondernemer behoudt een gedigitaliseerde versie
van de overeenkomst. Ook verzend de ondernemer deze digitale versie naar de notaris. Daarnaast
wordt er ook een kopie op het online kopersportaal geplaatst.
De koop-/aanneemsom is inclusief de volgende kosten:

aankoopsom grond;

bouwkosten;

21% btw, een btw verhoging/verlaging wordt conform de wettelijke voorschriften aan de koper doorberekend;

sanitair en tegelwerk

stelpost keuken

aansluitkosten van water, riolering en elektra op het openbare net;

architect- en constructeurhonorarium;

legeskosten;

makelaarscourtage;

garantiecertificaat SWK;

notariskosten met betrekking tot de aankoop van de woning.
De volgende kosten zijn niet inbegrepen bij de koop-/aanneemsom:

notariskosten met betrekking tot de hypotheekakte;

kosten hypotheek;

de aansluitkosten (inclusief de eventuele door het nutsbedrijf berekende bijdrage in de aanlegkosten) van de telefoon- en centrale antenne-installatie en/of een eventuele aansluiting op een glasvezelkabelnet;

bouwrente over de vervallen maar niet betaalde termijnen (voor zover van toepassing);

kosten van meer- en minderwerk.
Onderstaand geven wij u een overzicht van de gang van zaken volgend op het tekenen van de koop/aannemingsovereenkomst.
Eigendomsoverdracht
Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt u na verloop van tijd een uitnodiging van de notaris voor de eigendomsoverdracht. Deze overdracht geschiedt door middel van een
"akte van levering" en vindt plaats nadat eventuele ontbindende en opschortende voorwaarden zoals
genoemd in de koop-/aannemingsovereenkomst niet meer van toepassing zijn en alle gegevens over
uw financiering van de woning bij de notaris bekend zijn. Vóór de datum van levering ontvangt u van de
notaris de nota van afrekening, waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag staat aangegeven. Deze nota dient u te voldoen bij de overdracht, al dan niet met gebruikmaking van uw hypothecaire
lening.
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Betalingen
Telkens wanneer de bouw zover is gevorderd dat één van de termijnen van de aanneemsom is vervallen, ontvangt u een nota, binnen 14 dagen te voldoen al dan niet met gebruikmaking van uw hypothecaire lening.
Nieuwsberichten
Tijdens de bouw van uw woning wordt u door middel van nieuwsberichten op het kopersportaal op de
hoogte gehouden van de gang van zaken, waaronder de voortgang van de bouw.
Schoonmaak
De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, tegelwerk en de beglazing worden
schoon opgeleverd. De bij de woning behorende tuin wordt ontdaan van bouwvuil en grove puinresten
en wordt geëgaliseerd opgeleverd. Mede om de verwarmingsinstallatie tijdig te kunnen proefstoken,
vindt aansluiting van water en elektra enige tijd voor de oplevering plaats.
Opleveringsprocedure
In het kort komt de opleveringsprocedure op het volgende neer:
Uiterlijk twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk geïnformeerd over de definitieve datum en
het tijdstip van de oplevering. Voorafgaand aan de oplevering wordt u in de gelegenheid gesteld tot een
gedegen beoordeling, ‘de schouw’ van uw woning.
Tijdens de oplevering wordt een zogenaamd “proces-verbaal van oplevering” opgemaakt. Eventuele, bij
de oplevering geconstateerde tekortkomingen aan de woning worden op dit proces-verbaal vermeld.
Vóór de oplevering betaalt u de gehele koop-/aanneemsom, inclusief het saldo van het meer- en minderwerk. Ter zekerheid voor u, dat de ondernemer zijn verplichtingen nakomt, deponeert de ondernemer
een bankgarantie ter hoogte van 5% van de aanneemsom bij de notaris. (Zie ook de hiervoor geldende
regelingen van SWK).
Gebruiksaanwijzing
Bij de oplevering van de woning ontvangt u een ‘woningmap’, in digitale vorm via het kopersportaal,
waarin opgenomen de aanwijzingen voor het onderhoud en gebruik van de verschillende onderdelen
en installaties van de woning.
Meer- en minderwerken
Als koper wordt u in de gelegenheid gesteld persoonlijke wijzigingen aan uw woning uit te laten voeren.
Dit kunt u doen door een keuze te maken uit de in de Optiekeuzelijst aangeboden opties of u maakt uw
persoonlijke woonwensen kenbaar in een gesprek met de kopersbegeleider. De met deze wijzigingen
gemoeide kosten worden, als meer- en minderwerk, met u verrekend. Meer informatie over de mogelijkheden en beperkingen en over de daarvoor geldende procedures kunt u vinden in de Optiekeuzelijst
en het boekje Algemene informatie Heilijgers. Deze documenten ontvangt u voorafgaand aan het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst.
Een huis met zekerheid
De woningen worden geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van de
stichting SWK. De volledige garantie- en waarborgregeling is opgenomen in de brochure "SWK Garantie- en waarborgregeling 2020 en de bijbehorende module IF en IIS". Deze brochure kunt u downloaden
op www.swk.nl maar wordt, voorafgaand aan het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst, aan
u verstrekt. Het garantiecertificaat waarborgt enerzijds dat uw woning wordt afgebouwd als u tijdens de
bouw niet meer op Heilijgers mocht kunnen terugvallen en anderzijds dat de garantieverplichtingen na
de oplevering worden nagekomen. De garantieregeling beschermt u daarmee gedurende vele jaren
tegen eventuele technische en financiële risico's die aan de aankoop en de bouw van een woning verbonden kunnen zijn.
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Bouwnu.nl
Heilijgers Projectontwikkeling B.V. is deelnemer van Bouwnu.nl. Deze organisatie heeft tot doel de
dienstverlening en de kwaliteit van de oplevering te optimaliseren. Om aan de gewenste kwaliteitseisen
te voldoen wordt er meerdere malen tijdens de verkoop, bouw en opleverfase een enquete verstuurdt.
Voor deze enquete is de medewerking van kopers van de woningen noodzakelijk. Meer informatie kunt
u vinden op www.bouwnu.nl. Tijdens de realisatie van uw woning wordt u hierover nader geïnformeerd.
Voorrang SWK bepalingen
Bij de koop-/aannemingsovereenkomst behoren diverse contractdocumenten. Indien in de teksten, de
bijgevoegde tekeningen en de garantie- en waarborgregeling strijdige zaken voorkomen, dan is de
rechtskracht als volgt:
1
Koop-/aannemingsovereenkomst;
2
Garantie- en waarborgregeling;
3
Technische omschrijving met materiaal- en kleurenschema en voorbehoud;
4
Tekeningen Basiswoningen;
5
Optiekeuzelijst en Algemeen informatie boekje Heilijgers;
6
Optietekeningen.
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door SWK. Ingeval enige
bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn
voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van SWK.
Energetisch
De woningen hebben een EPC van 0,0 en worden niet aangesloten op het gasnet, maar worden voorzien van een zogenaamd warmte-koude-opslag-systeem (WKO). Hierdoor zijn de woningen gasloos.
De woningen worden tevens uitgevoerd met een ventilatiesysteem met warmte-terugwinning ook wordt
de douche voorzien van een douche-wtw.
Ook worden er zonnepanelen, ook wel pv-panelen genoemd, geplaatst. Dit is verder toegelicht in hoofdstuk 26 ‘elektrische installatie’.
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KAVELINRICHTING
01 peil van de woning
De bovenkant van de dekvloer op de begane grond van de woning wordt aangehouden als het 0-peil.
Het peil van de woning en het peil van de berging kunnen onderling in hoogte verschillen.Vanaf het peil
worden de hoogtematen gemeten, zoals aangegeven op de tekeningen. Het 0-peil wordt uitgezet en
bepaald door de gemeente.
02 grondwerk
Voor de aanleg van de fundering, kabels, leidingen en beplanting worden de nodige ontgravingen en
aanvullingen verricht. In de kruipruimte wordt een bodemafsluiting aangebracht van zand. Er wordt drainage aangebracht onder de woning. Het kan echter voorkomen dat er in de kruipruimte, al dan niet
tijdelijk, een laag water staat. De tuin wordt afgewerkt met reeds op de locatie aanwezige grond en tot
aan de erfgrenzen geëgaliseerd opgeleverd. Hierbij wordt aangesloten op de hoogteligging van de woningen en het omliggende terrein. In verband met eventuele hoogteverschillen kan de grond in de tuinen
van de woningen (plaatselijk) hellend zijn afgewerkt.
Het kan zijn dat er funderingsresten van de oude bebouwing achterblijven in de grond op circa 1,5 meter
onder maaiveld.
Er wordt drainage aangebracht onder de woning. Het kan voorkomen dat er in de kruipruimte, al dan
niet tijdelijk, een laag water staat. Naast de zijgevel van de woningen is een inspectieput aangebracht
welke bereikbaar dient te zijn voor (eventueel) onderhoud aan de drainage.
Tuinaanleg
U gaat wonen in een gebied wat bekend staat om haar veengronden. Een prachtig waterrijk gebied dat
door het gematigde klimaat volop kansen biedt voor een groene en bloeiende tuin. Het veen in de grond
is niet altijd direct zichtbaar. Toch is het gebied erg gevoelig voor ‘zetting’ door de diepere veenlagen.
Bij ‘zetting’ wordt de grond onder invloed van een belasting ingedrukt. Water en lucht wordt uit de poriën
geperst. Zetting is een continu proces. Door de bouw van uw huis komt er extra gewicht op de bodem
en zal de zetting tijdelijk sterker zijn. Om dit tijdelijke proces te verkorten heeft de bouwer de grond in
de voortuin van bouwnummer 11 t/m 48 en 61 t/m 66 en de oprit van bouwnummer 11 t/m 26 en 61 t/m
66 al voorbelast, waardoor er minder zetting plaatsvindt. Desondanks dient u er rekening mee te houden
dat er altijd zakking plaatsvindt nadat de tuin en eventuele oprit door u zijn aangelegd.
Door zakking en spoeling kan het natuurlijke talud in de achtertuin, grenzend aan openbaar water, van
vorm veranderen. Door goed en tijdig onderhoud houdt u het talud zo goed mogelijk intact. Houdt er
rekening mee dat hier door natuurlijke invloeden soms herstel nodig is.
Bij de aanleg van uw tuin geven wij u daarom graag de volgende tips mee.
• Daar waar de tuin niet is voorbelast is verzakken een gegeven. Houd hier rekening mee als u het
tuinontwerp maakt.
• Hoe minder gewicht, hoe beter.
Uw paden, terrassen en de eventuele oprit wilt u vast voorzien van verharding. Houd er dan rekening
mee dat het gewicht van deze verharding en de fundering zorgt voor extra zetting. Vooral beton-, baksteen-, keramische- en natuursteenproducten, zorgen voor extra zetting als gevolg van het gewicht.
Houd bij het kiezen van de materiaalsoort rekening met onderstaande, dan geniet u het langst van uw
tuin voordat ophogen nodig is.
• Het gewicht van de verharding. Het soort materiaal en de dikte bepalen het gewicht.
• Een complexe sierbestrating is arbeidsintensief. Het herstraten na ophoging van de tuin zal opnieuw
arbeidsintensief zijn.
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• Bij strakke tegels zullen verzakkingen eerder opvallen.
• Gebruik materialen die u kunt hergebruiken na het ophogen. Dit verlaagd later aanzienlijk in de kosten.
Voor funderingen van verhardingen wordt over het algemeen zand en soms ook gebroken puin gebruikt.
U kunt ook lichtere materialen gebruiken waardoor het verzakken vertraagd wordt. Vraag eens naar de
mogelijkheden van:
• Bims of puimsteen is een lichtgewicht stollingsgesteente met veel gasbellen en poriën. Dit materiaal
wordt ook in de wegenbouw toegepast.
• Polystyreenblokken (piepschuim) zijn zeer licht en kunnen ook als fundering van de verharding gebruikt worden.
Veel tegel straatwerk lijkt in eerste instantie aantrekkelijk en onderhoudsarm. Maar de praktijk leert ons
wat anders. De verharde delen moeten geregeld verhoogd worden en dat brengt kosten met zich mee.
Daarbij kunnen verharde delen problemen geven bij de waterafvoer en zorgen voor een te warme tuin
in de zomer.
Halfverhardingen
Onder halfverhardingen verstaan we losse materialen zoals grind en split. Ook hier is er een ruime
keuze. Het gebruiksgemak van halfverharding is wel wat minder en halfverhardingen zijn lastiger in
onderhoud. Daarentegen is het materiaal snel te verwerken en makkelijk aan te vullen. De oprit kan
bijvoorbeeld in half verharding worden uitgevoerd. De directe aanlegkosten en de latere kosten voor het
ophogen zijn dan lager.
Vlonders
Vlonders worden veel toegepast in zettingsgebieden, omdat het geheel van vlonder en fundering op
kleefpalen relatief licht is. De houten vlonders worden geplaatst op een palen fundering die het gewicht
verdeelt. De hardhouten funderingspalen worden de grond in gedreven tot in de eerste vastere grondlaag. De palen worden vast gezogen door de omringende grond en hangen als het ware in de grond.
Door het eigen gewicht zal de vlonder nauwelijks verzakken. De vlonder zakt wel mee met de natuurlijke
zetting. Kunststof vlonderplanken zijn een mooi alternatief voor milieubelastend tropisch hardhout.
Kunststof planken zijn ook nog eens lichter en ze worden minder snel glad.
Beplanting
Een tuin zonder planten is geen tuin. Een goed doordacht beplantingsplan maakt van uw tuin een bijzondere plek om in te genieten en op uit te kijken. Bijkomend voordeel van beplanting; de zetting van
de tuin kan deels opgevangen worden door het regelmatig aanvullen van een laagje grond. De beplanting kan zich hier op aanpassen zodat het eenmalig flink ophogen uitgesteld kan worden. Uiteraard is
de keuze van beplanting van belang. Bomen kunnen verzakken door hun eigen gewicht. Door het verzakken komen de wortels in het grondwater en kan de boom verzwakken of zelfs omwaaien. Een snelgroeiende of oppervlakkig wortelende boom die op termijn vervangen kan worden is een prima oplossing. Er zijn goede technieken om een boom te verplanten.
De aanleg en het onderhoud van een gazon zijn een relatief goedkoop onderdeel van de tuin. Het gazon
heeft wel wat aandacht nodig om het mooi te houden. Maaien, verticuteren, beluchten, dressen en
bemesten zijn terugkerende bewerkingen. Tijdens het dressen wordt een laagje zand/compost aangebracht. Door dit jaarlijks te doen kan het gazon, net als de beplanting, enigszins op hoogte worden
gehouden. Met een goed verzorgingsplan hoeft het onderhoud niet veel tijd te kosten en kunt u genieten
van een groene en kleurrijke tuin.
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03 buitenriolering
De buitenriolering is een gescheiden rioolsysteem van schoon- en vuilwater. Dit houdt in dat het hemelwater en het vuilwater gescheiden van elkaar worden afgevoerd. De buitenriolering van de woningenwordt voorzien van ontstoppingsmogelijkheden en aangesloten op het openbaar riool. De eventuele
aansluitkosten zijn bij de koopsom inbegrepen. De buizen van de buitenriolering zijn van kunststof.
04 bestratingen
Naar de voordeuren van de woningen worden, zoals op de (situatie)tekening is aangegeven, staptegels
aangebracht, afmetingen tegels 600 x 400 mm. De staptegels zijn indicatief op tekening aangegeven.
De werkelijke positie en het werkelijk aantal aangebrachte tegels kan enigszins afwijken van de tekening. In de voortuin van bouwnummer 27 t/m 34 wordt volgens tekening over de breedte van de voorgevel een zogenaamde ‘Delftse stoep’ aangelegd. De eigenaar van een woning is ten opzichte van de
gemeente verplicht deze Delftse stoep in stand te houden.
Er worden geen parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd. De eigenaar van een woning is ten opzichte van de gemeente verplicht zelf, conform de situatietekening, parkeerplaatsen op eigen terrein
aan te leggen en deze parkeerplaatsen in stand te houden. Het minimum aantal aan te leggen parkeerplaatsen (1 of 2 stuks) op eigen terrein staat in de leveringsakte beschreven.
05 terreininrichting
De hoeken van het perceel worden, daar waar de ondernemer het nodig acht, aangegeven met een
houten paaltje.
In de achtertuin van de woningen met bouwnummer 35 t/m 48 en 49 t/m 61 wordt zoals op de tekeningen is aangegeven een ongeïsoleerde houten berging geplaatst. De berging wordt geplaatst op palen
en een funderings-/vloerplaat van beton. De buitenwanden van de berging worden gemaakt van een
houten stijl- en regelwerk bekleed met verduurzaamd vurenhouten delen. In de gevels van de berging
worden ventilatieroosters aangebracht, kleur zoals aangegeven in het kleurenschema. De tussenwanden van aanéén gebouwde bergingen bestaan uit een houten regelwerk met beplating. Het dak van de
bergingen wordt vervaardigd van houten balken met daarop een dakbeplating waarop een dakbedekking wordt aangebracht. De dakrand wordt afgewerkt met een metalen dakkap. Tegen de gevel van de
bergingen wordt, zoals blijkt uit de tekeningen, een hemelwaterafvoer van kunststof aangebracht en
aangesloten op de riolering van de achterliggende straat. De berging wordt voorzien van een hardhouten deurkozijn met hardhouten deur voorzien van enkel glas. Het deurkozijn heeft een vrije doorgangshoogte van circa 2,1 meter.
In de achtertuin van de woningen met bouwnummer 28, 29, 32 en 33 wordt zoals op de tekeningen is
aangegeven een ongeïsoleerde houten garage geplaatst. De garage wordt geplaatst op palen en een
funderings-/vloerplaat van beton. De buitenwanden van de garage worden gemaakt van een houten
stijl- en regelwerk bekleed met verduurzaamd vurenhouten delen. In de gevels van de garage worden
ventilatieroosters aangebracht, kleur zoals aangegeven in het kleurenschema. De tussenwanden van
aanéén gebouwde garage bestaan uit een houten regelwerk met beplating. Het dak van de garage
wordt vervaardigd van houten balken met daarop een dakbeplating waarop een dakbedekking wordt
aangebracht. De dakrand wordt afgewerkt met een metalen dakkap. Tegen de gevel van de garage
wordt, zoals blijkt uit de tekeningen, een hemelwaterafvoer van kunststof aangebracht aangesloten op
de riolering van achterliggende straat. De garage wordt voorzien van een hardhouten deurkozijn met
hardhouten deur voorzien van enkel glas. Aan de straatzijde wordt de garage voorzien van een sectionaal deur. Het deurkozijn heeft een vrije doorgangshoogte van circa 2,1 meter.
In de achtertuin van de woningen met bouwnummer 27, 30, 31 en 34 wordt zoals op de tekeningen is
aangegeven een ongeïsoleerde houten garage geplaatst. De garage wordt geplaatst op palen en een
funderings-/vloerplaat van beton. De buitenwanden van de garage worden gemaakt van een houten
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stijl- en regelwerk bekleed met verduurzaamd vurenhouten delen, kleur zoals aangegeven in het kleurenschema. De garage wordt voorzien van een hellend dak voorzien van dakpannen gelijk aan de woning. In de gevels van de garage worden ventilatieroosters aangebracht. Aan de onderzijde van het dak
wordt een zinken goot, kleur grijs, aangebracht met een tegen de gevel gemonteerde kunststof hemelwaterafvoer aangesloten op de riolering van de achterliggende straat. De garage wordt voorzien van
een hardhouten deurkozijn met hardhouten deur voorzien van enkel glas. Aan de straatzijde wordt de
garage voorzien van een sectionaal deur. Het deurkozijn heeft een vrije doorgangshoogte van circa 2,1
meter.
Tussen de garage en de woning wordt een erfafscheiding aangebracht van houten schuttingdelen waartussen stalen rasters met Hedera worden geplaatst.
Bouwnummer 11 t/m 26 wordt voorzien van een gemetselde garage met plat dak, welke is samengesteld uit:
• Een betonnen balkfundering op palen;
• Een geïsoleerde betonvloer met cement dekvloer;
• Gemetselde wanden, die aan beide zijden terugliggende voegen hebben;
• Een hardhouten deurkozijn met een deur met glasopening, voorzien van dubbel glas;
• Een hardhouten kozijn met dichte dubbele deuren;
• Een ongeïsoleerde niet nader afgewerkte houten balklaag dakconstructie voorzien van een
dakbedekking aangebracht op 30 mm isolatieplaat; met een aluminium daktrim als randafwerking;
• Het dak wordt brandwerend (60 min) uitgevoerd, de onderzijde van de balklaag wordt voorzien van brandwerende beplating;
• Het dak wordt voorzien van een dakoverstek met boeiboord. Het boeiboord en de onderzijde
van het dakoverstek worden gemaakt van multiplex in buitenkwaliteit en in kleur geschilderd;
• Een zinken hemelwaterafvoer;
De garage wordt geventileerd middels open stootvoegen. De openstootvoegen mogen niet afgesloten
of belemmerd worden. Let op dat de ruimte niet geschikt is om inboedelgoederen op te slaan vanwege een reële kans op schimmelvorming/roestvorming.
Bouwnummer 62 t/m 66 wordt voorzien van een gemetselde garage met plat dak, welke is samengesteld uit:
• Een betonnen balkfundering op palen;
• Een geïsoleerde betonvloer met cement dekvloer;
• Gemetselde wanden, die aan beide zijden terugliggende voegen hebben;
• Een hardhouten deurkozijn met een deur met glasopening, voorzien van dubbel glas;
• Een hardhouten kozijn met dichte dubbele deuren;
• Een ongeïsoleerde niet nader afgewerkte houten balklaag dakconstructie voorzien van een
dakbedekking aangebracht op 30 mm isolatieplaat, met een aluminium daktrim als randafwerking;
• Het dak wordt voorzien van een dakoverstek met boeiboord. Het boeiboord en de onderzijde
van het dakoverstek worden gemaakt van multiplex in buitenkwaliteit en in kleur geschilderd;
• Een zinken hemelwaterafvoer;
De garage wordt geventileerd middels open stootvoegen. De openstootvoegen mogen niet afgesloten
of belemmerd worden. Let op dat de ruimte niet geschikt is om inboedelgoederen op te slaan vanwege een reële kans op schimmelvorming/roestvorming.
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RUWBOUW
06 fundering
De woningen en de garage/bergingen worden gefundeerd op fundatiebalken van beton op betonnen
fundatiepalen.
07 dragende wanden en binnenspouwbladen
De dragende wanden en de binnenspouwbladen van de woning worden, zoals uit de tekeningen blijkt,
uitgevoerd in kalkzandsteen. Voor zover aanwezige stabiliteitswanden worden uitgevoerd in beton. Bij
bouwnummer 27 t/m 34 worden de aanwezige stabiliteiswanden uitgevoerd in kalkzandsteen. De woningscheidende wanden worden als ankerloze bouwmuren uitgevoerd. De woningscheidende wanden
voldoen aan de geluidsisolatie-eisen zoals die in het bouwbesluit zijn gesteld. In de kalkzandsteenwanden worden dilatatievoegen opgenomen, één en ander conform het advies van de leverancier en/of
de constructeur. In de binnenspouwbladen van de topgevels van de woningen worden op de bovenste
verdieping boven de kozijnen prefabbetonnen lateien aangebracht. Bij de overige kozijnen wordt een
houten rekwerk aangebracht.
Bouwnummer 27 t/m 34
Het binnenspouwblad van de topgevel wordt vanaf de vlieringvloer tot aan de nok uitgevoerd als houtskeletbouw-wand.
08 gevels
De buitengevels van de woningen worden, zoals ook uit de tekeningen blijkt, gedeeltelijk uitgevoerd in
schoonmetselwerk. In het gevelmetselwerk worden zoals uit de geveltekeningen blijkt zogenaamde ‘rollagen’ van gevelstenen opgenomen.
De buitengevels van de aangebouwde garage van de woningen worden, zoals ook uit de tekeningen
blijkt, uitgevoerd in schoonmetselwerk. De gevelstenen blijven ook aan de binnenzijde van de aangebouwde garage in het zicht. In het gevelmetselwerk worden, ter ventilatie van de garage, stenen op z’n
kant met open stootvoegen aangebracht. De gevels van de garage zijn niet geïsoleerd en zijn uitgevoerd
in wildverband metselwerk en kunnen bij regen aan de binnenzijde nat worden.
Waar nodig worden in het metselwerk dilataties opgenomen. De dilatatievoegen zijn niet op de geveltekeningen aangegeven. In het gevelmetselwerk worden boven de gevelkozijnen in kleur afgewerkte
stalen lateien opgenomen. Onder de raamkozijnen worden waterslagen aangebracht.
In de gevels worden kunststof ventilatieroosters met bijbehorende kokers opgenomen ten behoeve van
de kruipruimte ventilatie.
In de omgeving van het project bevinden zich vleermuizen. In de gevels wordt conform de verkooptekeningen vleermuiskasten aangebracht. De dieren kunnen daar verblijven zonder dat ze in andere delen
van de woning kunnen komen. Een vleermuiskast vraagt geen onderhoud en heeft geen invloed op de
constructie van de woning. Door speciale vleermuiskasten hoog in de gevel in te metselen, heeft de
vleermuis een goede stek en vestigen ze zich niet waar ze niet horen te komen (bijvoorbeeld in de
spouw).
De buitengevels van de woningen -waar dit van toepassing is- op de 1e en/of 2e verdieping worden,
zoals uit de tekeningen blijkt, uitgevoerd in een gevelbekleding van in kleur afgewerkte Eternite sidings.
De Eternite delen worden bevestigd tegen een vurenhouten stijl en regelwerk. Aan de onderzijde, boven
het metselwerk wordt de gevelbekleding beëindigd met een in prefab betonnen gevelband, kleur conform het materiaal- en kleurenschema.
Voor de isolatie van de gevels van de woning worden, in de spouw, isolatieplaten aangebracht. De
isolatiewaarde, de Rc-waarde, is groter dan of gelijk aan 4,5 m2 K/W.
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09 vloeren
De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer van gewapend beton. De isolatie waarde, de Rc-waarde, van deze vloer is groter dan of gelijk aan 3,5 m² K/W.
Voor de toegang van de kruipruimte wordt ter plaatse van de entree van de woning een sparing gemaakt
in de begane grondvloer. Deze sparing wordt afgedekt met een geïsoleerd kruipluik.
De vloer van de aangebouwde garage wordt uitgevoerd als een geisoleerd systeemvloer van gewapend
beton. De ruimte onder deze vloer is niet bereikbaar en wordt niet geventileerd. Op deze systeemvloer
wordt een cementdekvloer met ingestrooide slijtlaag aangebracht.
De vloer van de vrijstaande bergingen/garages worden uitgevoerd middels een ongeisoleerde prefab
beton plaat. De bovenzijde van de plaat wordt gerold als zichtwerk uitgevoerd. De evt. naad tussen de
elementen wordt afgekit.
De eerste en tweede verdiepingsvloer bestaan uit een systeemvloer van gewapend beton. Deze vloeren
zijn aan de onderzijde voorzien van V-naden.
Bouwnummer 27 t/m 34
De vliering bestaat uit een balklaag met aan de bovenzijde onafgewerkt plaatmateriaal. Aan de onderzijde balklaag wordt de vliering voorzien van een gipsplaat wit gespoten. De vliering is bereikbaar middels een houten vlizotrap. Positie vlizotrap is op tekening aangegeven. Mogelijk zullen er plaatselijk op
de vlieringvloer ventilatiekanalen aangebracht worden.
10 metaalconstructies
De voor de woning benodigde staalconstructies en verankeringen worden uitgevoerd en aangebracht
conform opgave van de constructeur.
De metselwerktopgevels worden voorzien van een zinken afdekkap en verholen zinken goot.
De randen van de erkers en garages worden voorzien van een aluminium daktrim.
Bouwnummers 49 t/m 52, 54 t/m 56 en 59 t/m 62 en 66 worden voorzien van een aluminium makelaar
welke aan de dakkap wordt gemonteerd. E.e.a. conform gevelaanzicht.
11 daken
De dakconstructie van het hellende dak van de woning wordt samengesteld uit geprefabriceerde houten
dakelementen. De geïsoleerde houten dakelementen worden uitgevoerd met een isolatiewaarde, de
Rc-waarde, groter dan of gelijk aan 6,0 m2 K/W. De binnenzijde van de dakelementen en de dragende
knieschotten zijn voorzien van spaanplaat plaatmateriaal dat niet nader wordt afgewerkt. Aan de onderzijde worden de naden van de dakelementen afgetimmerd met stroken spaanplaat. Plaatnaden en spijker-/nietgaatjes blijven in het zicht. In de knieschotten wordt per gevelzijde minimaal één afschroefbaar
of uitneembaar luik aangebracht. Achter de knieschotten wordt de kap niet afgetimmerd en niet afgewerkt.
Bouwnummer 27 t/m 34
Op de 1e verdieping wordt de binnenzijde van de dakelementen, m.u.v. achter knieschotten en t.p.v. de
vliering, wit afgewerkt. De binnenzijde achter de dragende knieschotten en ter plaatse van de vliering
zijn voorzien van spaanplaat plaatmateriaal dat niet nader wordt afgewerkt. Aan de onderzijde worden
de naden van de dakelementen afgetimmerd met stroken spaanplaat in dezelfde kleur als de kap. Plaatnaden en spijker-/nietgaatjes blijven zowel bij de spaanplaat als bij de wit afgewerkte plaat in het zicht.
In de knieschotten wordt per gevelzijde minimaal één afschroefbaar of uitneembaar luik aangebracht.
Achter de knieschotten wordt de kap niet afgetimmerd en niet afgewerkt.
Ter plaatse van de badkamer wordt het knieschot en de kap afgewerkt met gipsbeplating, het knieschot
zal voorzien worden van tegelwerk en de kap van spuitwerk.
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In het dakvlak wordt, zoals ook op tekening is aangegeven een klein tuimeldakvenster opgenomen met
een maat van circa 55 x 98 cm. Bouwnummer 28/29 en 32/33 hebben ook nog een tuimeldakvenster
met de afmeting 94 x 98 cm.
Overige bouwnummers
Op het dak van de woning worden keramische pannen met een wel, met hulpstukken zoals nokvorsten
en gevelpannen, aangebracht. Met uitzondering van de rietgedekte kappen worden aan de onderzijde
van de hellende dakvlakken kunststof goten aangebracht. De onderzijden van deze hellende daken
worden ter plaatse van de gevel-overstekken bekleed met kunststof in dezelfde kleur (conform kleurenoverzicht) als de goten.
Bij bouwnummer 36, 37, 39 en 40 en 43 t/m 47 wordt in basis een 4-pans dakraam geplaatst.
Bouwnummer 13, 14, 19, 20, 25, 26, 53, 54, 59, 60, 65 en 66
Op het dak van de woning wordt een rieten bekleding met hulpstukken, zoals nokvorsten, aangebracht.
Deze kapvorm leent zich niet voor goten en worden daarom niet aangebracht. Houd in uw tuinontwerp
dan ook rekening met van het dak afkomstig ‘vallend regenwater’ door bijvoorbeeld grindkoffers aan te
brengen.
Bouwnummer 49, 53, 60 en 65
Het dak van het erker van de woning wordt, van binnen naar buiten, als volgt opgebouwd:
• Gipsplaten op een houten regelwerk. De naden in de gipsplaten worden vlak gemaakt waarna
de gipsplaten voorzien worden van wit spuitwerk idem als op het plafond in de woonkamer;
• Houten balklaag;
• Dakbeplating;
• Isolatieplaten;
• dakbedekking met daktrim ter plaatse van het boeiboord.
Het dak van het erker wordt voorzien van een dakoverstek met boeibord. Het boeiboord en de onderzijde van het dakoverstek worden gemaakt van multiplex in buitenkwaliteit en geschilderd. Aan de zijkant van het erker wordt een hemelwaterafvoer geplaatst.
Het plafond in de erker bevindt zich niet op gelijke hoogte als het plafond in de woonkamer. De vrije
hoogte in de erker is lager dan die in de woonkamer.
Dak garage/berging
Het platte dak van de aangebouwde garage van de woningen bestaat uit een houten balklaag met
dakplaten en dunne isolatieplaten. Op deze isolatieplaten wordt een dakbedekking aangebracht. De
onderzijde van dit dak wordt niet nader afgewerkt. Bij bouwnummer 11 t/m 26 wordt de onderzijde van
de balklaag voorzien van een brandwerende beplating (60 min) welke niet nader afgewerkt wordt. De
dakrand wordt afgewerkt met een in kleur afgewerkte metalen daktrim.Het dak van de garage wordt
voorzien van een dakoverstek met boeiboord. Het boeiboord en de onderzijde van het dakoverstek
worden gemaakt van multiplex in buitenkwaliteit en geschilderd.
12 buitenkozijnen en -deuren
De volgende materialen worden gebruikt voor het vervaardigen van:
buitenkozijnen:
hardhout;
draaiende delen:
hardhout;
voordeur:
plaatmateriaal;
terrasdeur achter:
hardhout;
De buitendeuren en -ramen worden conform het Bouwbesluit voorzien van inbraakwerend hang- en
sluitwerk. Er worden raamgrepen, deurkrukken, schilden en aanslagprofielen aangebracht in een alu-
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miniumkleurige uitvoering. Op de voordeur wordt aan de buitenzijde een deurschild met greep aangebracht. De toegangsdeuren van de woningen worden voorzien van een meerpuntssluiting. In de buitendeuren van de woning en de deur van de berging of garage/berging worden gelijksluitende cilinders
toegepast. Per woning worden 6 sleutels geleverd. In de voordeur wordt een briefplaat met tochtborstel
aangebracht. De op tekening als draaikiepramen aangegeven ramen worden voorzien van draaikiepbeslag.
In de binnenspouwbladen van de woningen wordt boven de kozijnen een houten rekwerk aangebracht.
Bij de topgevels van de woningen wordt op de bovenste verdieping een prefabbetonnen latei aangebracht.
AFBOUW
13 trappen en hekwerken
De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een vurenhouten ‘dichte’
trap met vurenhouten treden en stootborden van plaatmateriaal. De trap van de eerste verdieping naar
de tweede verdieping wordt uitgevoerd als een vurenhouten ‘open’ trap. Langs de muurzijde van de
trappen wordt aan één kant een stokleuning aangebracht op lichtmetalen leuninghouders. Langs de
open zijde van de trappen op de verdiepingen wordt een houten spijlenhekwerk aangebracht.
Het traphek wat geplaatst wordt op de tweede verdieping van de woningen naast het bovenkwart van
de trap, wordt niet voorzien van spijlen. In dit hekwerk wordt een dicht paneel van plaatmateriaal aangebracht. De trappen en hekwerken worden rondom voorzien van een laag grondverf op het werk aangevoerd. De trapgaten worden afgetimmerd met plaatmateriaal. De leidingkokers in de hoek van het
trapgat van de woningen, voor zover aanwezig, zoals blijkt uit de tekeningen, worden afgewerkt met
plaatmateriaal. Het plaatmateriaal van de leidingkoker wordt behangklaar opgeleverd.
14 binnendeuren en -kozijnen
In de woning worden afgelakte plaatstalen binnendeurkozijnen met afgelakte opdekdeuren aangebracht. De binnendeurkozijnen zijn, met uitzondering van de zolder,voorzien van bovenlichten. Op de
zolders worden geen bovenlichten toegepast. In het bovenlicht van het kozijn van de installatiekast
onder de trap en de meterkast wordt een afgelakt paneel aangebracht. In de overige bovenlichten wordt
blank enkel glas aangebracht.
De binnendeuren, met uitzondering van de meterkastdeur, worden voorzien van schilden en deurkrukken in aluminiumkleurige uitvoering. In de deuren van de slaapkamers, de woonkamer en installatiekast
onder de trap wordt een loopslot gemonteerd. De deur van de badkamer en het toilet zijn afsluitbaar
door middel van een vrij/bezetslot. De deur van de meterkast is voorzien van 2 ventilatieroosters en
afsluitbaar door middel van een kastslot.
Ter plaatse van de binnendeurkozijnen worden geen dorpels aangebracht, behalve bij de badkamer en
het toilet, waar een antraciet kleurige kunststeen dorpel wordt geplaatst.
In de woningen met bouwnummer 35, 41 en 49 t/m 66 wordt tussen de woonkamer en de entree een
dubbeldeurstel aangebracht, uitgevoerd als plaatstalen binnendeurkozijnen met afgelakte opdekdeuren. De deuren worden voorzien van een glasopening. De onderdorpels van de deuren zijn circa 150
mm hoog. In de glasopening zijn drie horizontale roedes geplaatst zodat visueel een deur met vier
ruiten ontstaat.
15 vloerafwerking
De vloeren van de woning worden voor zover geen andere afwerking staat beschreven en met uitzondering van de ruimten achter de knieschotten op de bovenste verdieping, voorzien van een anhydriet
dekvloer. De dikte van deze dekvloer bedraagt circa 60 mm.
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De vloeren van de badkamer en het toilet worden afgewerkt met keramische vloertegels, niet strokend
verwerkt met de wandtegels, fabricaat Kermos QD afmeting 30x30 cm kleur: antraciet. De vloertegels
worden voorzien van een grijze voeg. In de badkamer worden, ter plaatse van de douchehoek, de vloertegels iets verdiept aangebracht en afwaterend gelegd richting de doucheafvoer. De vloer van de badkamer wordt in verband met de in de vloer aanwezige leidingen mogelijk enkele centimeters hoger
afgewerkt dan de vloer van de aangrenzende vertrekken.
Op de vloer van de aangebouwde garage wordt een zandcementdekvloer met ingestrooide slijtlaag
aangebracht.
16 binnenwanden en wandafwerking
De niet dragende binnenwanden in de woning worden, met uitzondering van de zolder, vervaardigd van
gipsblokken. De bovenaansluitingen van de binnenwanden tegen de betonvloeren wordt afgedicht met
kunststofschuim. De wanden op de zolder wordt uitgevoerd met metal-studwanden.
Bouwnummer 27 t/m 34
De bovenaansluitingen van de binnenwanden tegen de vliering en tegen de schuine kap worden voorzien van een aftimmerlat.
De wanden van de badkamer en het toilet worden voorzien van keramische wandtegels, merk Kermos,
afmeting 20x25 cm, kleur: glanzend wit. De wandtegels worden aangebracht tot de volgende hoogtes:
 de wanden van de badkamer tot het plafond;
 de wanden van het toilet tot circa 1200 mm boven de afgewerkte vloer.
De wandtegels worden liggend en niet strokend met de vloertegels verwerkt en voorzien van een witte
voeg. Op de uitwendige hoeken van het tegelwerk wordt een kunststof hoekstrip kleur wit aangebracht.
Kitvoegen worden aangebracht ter plaatse van:

de inwendige hoeken van het wandtegelwerk, kleur wit;

langs de aansluiting van kozijnen met wandtegelwerk, kleur wit;

de aansluiting van wand- en vloertegels, kleur grijs.
De wanden van het toilet, boven het tegelwerk, worden afgewerkt met wit structuurspuitwerk.
Op de borstweringen onder de gevelkozijnen worden vensterbanken aangebracht van marmercomposiet, kleur gemêleerd wit.
De wanden in de woning, voor zover niet van een andere afwerking voorzien, worden behangklaar
opgeleverd. Met uitzondering van de volgende wanden:
 wandgedeelten achter de knieschotten op de verdieping;
 de wanden in de meterkast;
 de wanden in de trapkast:
 de wand (gedeelten) ter plaatse van de keukeninrichting en achter de installaties
17 plafondafwerking
De betonplafonds van de begane grond en eerste verdieping in de woning worden, met uitzondering
van het plafond van de meterkast en techniekkast, afgewerkt met wit structuurspuitwerk. De V-naden
van de betonvloeren blijven zichtbaar.
Bouwnummer 27 t/m 31
De gipsplafonds van de 1e verdieping en de onderzijde van de schuine kap in de badkamer en toilet
worden afgewerkt met wit structuurspuitwerk. De naden in het gipsplafond blijven zichtbaar.
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18 keukeninrichting
Bouwnummer 11 t/m 34 en 49 t/m 66
Levering en montage van een inbouwkeuken met een waarde van € 10.000,- is in de aanneemsom
inbegrepen. De op tekening aangegeven inbouwkeuken geeft een mogelijke keukenopstelling weer. Het
leidingwerk van water, riolering (afgedopt op de wand of de vloer) en elektra in de keuken wordt aangebracht gebaseerd op deze opstelling. Eventuele aanpassingen aan leidingwerk zijn mogelijk zoals beschreven in het boekje ‘Algemene informatie Heilijgers’. Indien de keuken niet bij de geselecteerde projectshowroom wordt gekocht zal er een bedrag van € 9.000,- worden geretourneerd bij de betaling van
de laatste termijn.
Bouwnummer 35 t/m 48
Levering en montage van een inbouwkeuken met een waarde van € 7.500,- is in de aanneemsom inbegrepen. De op tekening aangegeven inbouwkeuken geeft een mogelijke keukenopstelling weer. Het
leidingwerk van water, riolering (afgedopt op de wand of de vloer) en elektra in de keuken wordt aangebracht gebaseerd op deze opstelling. Eventuele aanpassingen aan leidingwerk zijn mogelijk zoals beschreven in het boekje ‘Algemene informatie Heilijgers’. Indien de keuken niet bij de geselecteerde projectshowroom wordt gekocht zal er een bedrag van € 6.750,- worden geretourneerd bij de betaling van
de laatste termijn.
19
beglazing en schilderwerk
In de buitenkozijnen en –deuren van de woning, wordt meerbladig HR++ isolatieglas aangebracht. Er
wordt gebruik gemaakt van aluminiumkleurige beglazingsprofielen. Waar dit volgens het bouwbesluit
is vereist, wordt veiligheids- en/of brandwerend vensterglas toegepast.
In de gevelkozijnen van de woningen die doorlopen tot op de vloer wordt doorval veilig glas aangebracht
ter voorkoming of beperking van letsel wat kan ontstaan bij het vallen tegen/door de ruit. Conform geveltekening worden er ter plaatse van ramen roedes toegepast op het isolatieglas, kleur van de roedes
is gelijk aan het kozijn.
Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Alle houten buitenkozijnen, -ramen
en -deuren met (indien aanwezig) panelen worden voorzien van een laag dekkend schilderwerk.
Aan de binnenkant van de woning wordt al het hout in de gevels (kozijnen, ramen en deuren en de
houten panelen boven de kozijnen) voorzien van een laag dekkend schilderwerk in dezelfde kleur als
het buitenschilderwerk.
De trapbomen, trapspillen, traphekken en de aftimmerlatten van de trappen en de trapgataftimmeringen
worden dekkend geschilderd. De traptreden en stootborden worden niet afgeschilderd. Gaatjes ten behoeve van bevestiging van traptreden en stootborden e.d. zijn dan ook niet dichtgezet en blijven in het
zicht. Ook de traponderdelen in de trapkast worden niet afgeschilderd. De trapleuningen worden transparant gelakt. Voor zover aanwezig wordt onderzijde luik van de vlizo trap dekkend geschilderd.
Eventuele koperen leidingen in de badkamer en het toilet worden, voor zover deze in het zicht blijven,
dekkend geschilderd. Leidingen van kunststof worden niet geschilderd. Leidingen bij de installatie-opstellingen worden niet geschilderd.
20 overige voorzieningen
De zij- en achterwand in de meterkast wordt voorzien van een meterbord volgens de voorschriften van
de nutsbedrijven.
Er worden in de woning geen plinten geleverd en aangebracht.
Naast de voordeur van de woningen wordt een huisnummerbordje aangebracht in de kleur wit met
zwarte letters.
De gipsplafonds bnr. 27 t/m 34 worden langs de wanden/kap afgetimmerd.
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INSTALLATIES
21 binnenriolering en hemelwaterafvoeren
De binnenriolering wordt vervaardigd van kunststof en wordt vanaf de lozingstoestellen aangesloten op
de buitenriolering. De rioolleidingen worden gedeeltelijk in de wanden en vloeren weggewerkt. Ter
plaatse van de installatie opstelplaats in de installatiekast op de begane grond en ter plaatse van de
keuken worden de rioolleidingen in het zicht gemonteerd. Ook de afvoerleiding voor de wasmachine en
wasdroger wordt in het zicht gemonteerd. De wastafel in de badkamer en het fonteintje in het toilet
worden door middel van een muurbuis op de riolering aangesloten.
De hemelwaterafvoeren aan de woning worden conform kleur- en materiaalstaat gemaakt van zink en/of
PVC en zijn voorzien van de benodigde beugels. De hemelwater-afvoeren worden op de riolering aangesloten.
22 waterinstallatie
De koudwaterleidingen worden aangelegd vanaf de in de meterkast geplaatste watermeter. De waterleidingen worden zoveel mogelijk in de wanden en vloeren weggewerkt. Ter plaatse van de installatietoestellen in de installatiekast onder de trap op de begane grond, de keukenopstelling en in de meterkast worden de waterleidingen in het zicht gemonteerd.
De volgende tappunten worden aangesloten:

closet en fonteintje in het toilet;

afgedopte leiding ten behoeve van een keukenmengkraan;

closet, douchemengkraan en wastafelmengkraan in de badkamer;

aansluiting t.b.v. wasmachinekraan. De leiding naar deze kraan wordt in het zicht gemonteerd;

warmwatertoestel (warmtepomp)

de badmengkraan (indien de woning is uitgerust met een ligbad).
Vanaf de warmwatervoorziening (warmtepompinstallatie) worden warmwaterleidingen aangelegd. De
waterleidingen worden zoveel mogelijk in de wanden en vloeren weggewerkt. Ter plaatse van de installatietoestellen op de bovenste verdieping / installatiekast onder de trap op de begane grond en bij de
keukenopstelling worden de waterleidingen in het zicht gemonteerd. De volgende tappunten worden
aangesloten:

afgedopte leiding ten behoeve van een keukenmengkraan;

douchemengkraan en wastafelmengkraan in de badkamer.

de badmengkraan (indien de woning is uitgerust met een ligbad).
Op de begane grond wordt een afneembaar paneel geplaatst ten behoeve van de douchepijp WTW.
Het afneembare paneel dient bereikbaar te zijn voor onderhoud/service van deze douchepijp WTW.
23 sanitair
Het volgende sanitair wordt geplaatst en aangesloten geleverd:
Bouwnummer 27 t/m 34
In het toilet:
• een toiletcombinatie bestaande uit een Villeroy & Boch Omnia Architectura keramisch porseleinen wandcloset, kleur wit, met een kunststof closetzitting met deksel kleur wit. En een reservoir
bedieningspaneel Geberit type Sigma 01, kunststof wit;
• een fonteincombinatie bestaande uit een keramisch porseleinen fonteinbak, Villeroy & Boch
Omnia Architectura compact kleur wit, met fonteinkraan, Grohe Concetto kleur chroom. Op de
riolering aangesloten door middel van een verchroomde plugbekersifon en muurbuis.
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In de badkamer begane grond
• een toiletcombinatie bestaande uit een Villeroy & Boch Omnia Architectura keramisch porseleinen wandcloset, kleur wit, met een kunststof closetzitting met deksel kleur wit. En een reservoir
bedieningspaneel Geberit type Sigma 01, kunststof wit;
• een wastafelcombinatie bestaande uit een dubbele keramisch porseleinen meubelwastafel, Villeroy & Boch, Omnia Architectura kleur wit, met een dubbele wastafelmengkraan, Grohe Eurosmart kleur chroom met waste. Op de riolering aangesloten door middel van een verchroomde
plugbekersifon en muurbuis;
• een rechthoekige wastafelspiegel, 130x60 cm, met spiegelklemmen (zichtbare bevestiging);
• een douchecombinatie bestaande uit een draingoot met rvs rooster, een thermostatische douchemengkraan type Grohe Grohtherm 1000 kleur chroom, met een glijstangset, type Grohe
New Tempesta duo met handdouche, kleur chroom;
In de badkamer 1e verdieping
• een wastafelcombinatie bestaande uit een dubbele keramisch porseleinen meubelwastafel, Villeroy & Boch, Omnia Architectura kleur wit, met een dubbele wastafelmengkraan, Grohe Eurosmart kleur chroom met waste. Op de riolering aangesloten door middel van een verchroomde
plugbekersifon en muurbuis;
• een rechthoekige wastafelspiegel, 130x60 cm, met spiegelklemmen (zichtbare bevestiging);
• een douchecombinatie bestaande uit een draingoot met rvs rooster, een thermostatische douchemengkraan type Grohe Grohtherm 1000 kleur chroom, met een glijstangset, type Grohe
New Tempesta duo met handdouche, kleur chroom;
Bouwnummer 35 t/m 41
In het toilet:
• een toiletcombinatie bestaande uit een Villeroy & Boch Omnia Architectura keramisch porseleinen wandcloset, kleur wit, met een kunststof closetzitting met deksel kleur wit. En een reservoir
bedieningspaneel Geberit type Sigma 01, kunststof wit;
• een fonteincombinatie bestaande uit een keramisch porseleinen fonteinbak, Villeroy & Boch
Omnia Architectura compact kleur wit, met fonteinkraan, Grohe Concetto kleur chroom. Op de
riolering aangesloten door middel van een verchroomde plugbekersifon en muurbuis.
In de badkamer
• een wastafelcombinatie bestaande uit een dubbele keramisch porseleinen meubelwastafel, Villeroy & Boch, Omnia Architectura kleur wit, met een dubbele wastafelmengkraan, Grohe Eurosmart kleur chroom met waste. Op de riolering aangesloten door middel van een verchroomde
plugbekersifon en muurbuis;
• een rechthoekige wastafelspiegel, 130x60 cm, met spiegelklemmen (zichtbare bevestiging);
• een douchecombinatie bestaande uit een draingoot met rvs rooster, een thermostatische douchemengkraan type Grohe Grohtherm 1000 kleur chroom, met een glijstangset, type Grohe
New Tempesta duo met handdouche, kleur chroom;
Bouwnummer 42 t/m 48
In het toilet:
• een toiletcombinatie bestaande uit een Villeroy & Boch Omnia Architectura keramisch porseleinen wandcloset, kleur wit, met een kunststof closetzitting met deksel kleur wit. En een reservoir
bedieningspaneel Geberit type Sigma 01, kunststof wit;
• een fonteincombinatie bestaande uit een keramisch porseleinen fonteinbak, Villeroy & Boch
Omnia Architectura compact kleur wit, met fonteinkraan, Grohe Concetto kleur chroom. Op de
riolering aangesloten door middel van een verchroomde plugbekersifon en muurbuis.
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In de badkamer
• een toiletcombinatie bestaande uit een Villeroy & Boch Omnia Architectura keramisch porseleinen wandcloset, kleur wit, met een kunststof closetzitting met deksel kleur wit. En een reservoir
bedieningspaneel Geberit type Sigma 01, kunststof wit;
• een wastafelcombinatie bestaande uit een dubbele keramisch porseleinen meubelwastafel, Villeroy & Boch, Omnia Architectura kleur wit, met een dubbele wastafelmengkraan, Grohe Eurosmart kleur chroom met waste. Op de riolering aangesloten door middel van een verchroomde
plugbekersifon en muurbuis;
• een rechthoekige wastafelspiegel, 130x60 cm, met spiegelklemmen (zichtbare bevestiging),
• een douchecombinatie bestaande uit een draingoot met rvs rooster, een thermostatische douchemengkraan type Grohe Grohtherm 1000 kleur chroom, met een glijstangset, type Grohe
New Tempesta duo met handdouche, kleur chroom;
Bouwnummer 11 t/m 26, 49 t/m 66:
In het toilet:
• een toiletcombinatie bestaande uit een Villeroy & Boch Omnia Architectura keramisch porseleinen wandcloset, kleur wit, met een kunststof closetzitting met deksel kleur wit. En een reservoir
bedieningspaneel Geberit type Sigma 01, kunststof wit;
• een fonteincombinatie bestaande uit een keramisch porseleinen fonteinbak, Villeroy & Boch
Omnia Architectura compact kleur wit, met fonteinkraan, Grohe Concetto kleur chroom. Op de
riolering aangesloten door middel van een verchroomde plugbekersifon en muurbuis.
In de badkamer
• een toiletcombinatie bestaande uit een Villeroy & Boch Omnia Architectura keramisch porseleinen wandcloset, kleur wit, met een kunststof closetzitting met deksel kleur wit. En een reservoir
bedieningspaneel Geberit type Sigma 01, kunststof wit;
• een wastafelcombinatie bestaande uit een dubbele keramisch porseleinen meubelwastafel, Villeroy & Boch, Omnia Architectura kleur wit, met een dubbele wastafelmengkraan, Grohe Eurosmart kleur chroom met waste. Op de riolering aangesloten door middel van een verchroomde
plugbekersifon en muurbuis;
• een rechthoekige wastafelspiegel, 130x60 cm, met spiegelklemmen (zichtbare bevestiging);
• een douchecombinatie bestaande uit een draingoot met rvs rooster, een thermostatische douchemengkraan type Grohe Grohtherm 1000 kleur chroom, met een glijstangset, type Grohe
New Tempesta duo met handdouche, kleur chroom;
• in de badkamer wordt een Villeroy & Boch Architectura ligbadcombinatie aangebracht bestaande uit een kunststof ligbad afmeting 80 x 180 cm kleur wit, een thermostatische badmengkraan type Grohe 1000,kleur chroom en een badgarnituur Grohe New Tempesta mono.
24 verwarmingsinstallatie
In de woning wordt een laagtemperatuur verwarmingsinstallatie aangebracht.
De verwarming van de woning geschiedt door middel van verwarming via de vloer. Hiertoe worden in
de te verwarmen vertrekken, de woonkamer en keuken op de begane grond alsmede de slaapkamers
en badkamer op de eerste verdieping kunststof verwarmingsleidingen in de dekvloeren opgenomen.
Ook op de 2e verdieping, met uitzondering van bouwnummers 27 t/m 34, wordt vloerverwarming aangebracht. Vanaf de warmtepomp worden verwarmingsleidingen aangebracht naar de verdelers van de
vloerverwarming. Vanaf deze verdelers, geplaatst op de bovenste verdieping en in de installatiekast op
de begane grond, worden de vloerverwarmingsleidingen naar de verschillende vertrekken aangelegd.
De verwarmingsleidingen worden zoveel mogelijk in de dekvloeren en schachten opgenomen. Ter
plaatse van de warmtepomp en de verdelers worden de leidingen in het zicht gemonteerd. De temperatuurregeling van de verwarmingsinstallatie vindt plaats door middel van een bedieningsregeling in de
desbetreffende woonkamer en slaapkamers.
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Ter aanvulling op de verwarming via de vloer wordt in de badkamer een witte decorradiator geplaatst.
Deze radiator wordt voorzien van een elektrisch verwarmingselement. Door middel van een wandcontactdoos wordt deze radiator op de elektrische installatie aangesloten.
De in de woning te behalen en te handhaven temperaturen zijn, conform de voorwaarden van de Woningborg garantieregeling, tenminste in de:

woonkamer / keuken:
22° C;

slaapkamers:
22° C;

badkamer:
22° C;

zolder:
18° C;

entree en overloop verdieping:
18° C.
Bovenvermelde temperaturen te behalen bij het verwarmen van alle vertrekken gelijktijdig met dichte
deuren en ramen tot een buitentemperatuur van -10°C.
Het verwarmingstoestel is een zogenaamde warmtepomp welke gebruik maakt van warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem. Het WKO-systeem onttrekt door middel van een zogenaamde bodemlus
energie uit de bodembron en geeft deze door middel van een koudemiddelleiding af aan de binnen-unit.
De binnen-unit zet de energie vervolgens om in warmte om de woning te verwarmen en koeling om de
woning te koelen. Tevens voorziet het de woning van warm tapwater voor de sanitaire toestellen en
keukenkraan. De binnen-unit met een geïntegreerde warmwaterboiler en een separate buffervat wordt
geplaatst in de trapkast op de begane grond. Het vermogen van de warmtepomp bedraagt respectievelijk 5,5 kW (bnr 27 t/m 66) of 7,5 kW (bnr 11 t/m 26).
De binnenunit heeft daartoe een ingebouwd boilervat met een inhoud van 150 liter (bouwnummers 27
t/m 48), of 200 liter (bouwnummers 11 t/m 26 en 49 t/m 66) met een ingebouwde elektrische naverwarmer. Deze naverwarmer biedt 100% zekerheid op verwarming en warm tapwater in alle omstandigheden. De unit is voorzien van een uitgebreide regelmogelijkheid om een optimaal comfort met hoog rendement te garanderen. Hierbij dient echter wel rekening gehouden te worden met het beperkte warmwater aanbod van 150 liter of 200 liter. In combinatie met een verhoogde warmwatervraag (bijvoorbeeld
bij het gebruik van een regendouche) kan het zo zijn dat de installatie niet kan voldoen aan de warmwatervraag. Een elektrische warmtepomp heeft een langere opwarmtijd dan de traditionele gasgestookte cv-ketel.
Hieronder een schematische weergave van de werking van de WKO-installatie.
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25 mechanische ventilatie
In de woning wordt een gebalanceerde ventilatie aangebracht, welke gebaseerd is op een afzuigsysteem en een luchttoevoersysteem, waarbij de afgevoerde lucht gelijk is aan de toegevoerde lucht. De
warmte in de afgezogen lucht uit de keuken, toilet, opstelplaats wasmachine en de badkamer wordt
door middel van een tegenstroomwisselaar toegevoegd aan de verse buitenlucht welke wordt ingeblazen in de andere vertrekken.
In de technische ruimte op de bovenste verdieping wordt een WTW-unit gemonteerd. Van daaruit gaan
er kanalen, ten behoeve van inbrengen van verse lucht, naar de woonkamer en/of keuken en de slaapkamers. Deze kanalen worden zoveel mogelijk opgenomen in de leidingschachten en/of de vloeren,
maar zijn zichtbaar op zolder, in de technische ruimte en de installatiekast onder de trap. Bij bouwnummer 27 t/m 34 liggen deze kanalen op de houten vlieringsvloer.
Vanuit de WTW-unit wordt er een toevoer- en afvoerkanaal, door het dak, op de buitenlucht aangesloten. De doorvoeren zijn van geïsoleerd materiaal ter voorkoming van condensvorming.
De bediening van de mechanische ventilatie wordt gecombineerd met de bediening van de warmtepomp.
Het is niet mogelijk een afzuigkap aan te sluiten op het ventilatieventiel in de keuken. Uitgangspunt is
een door uw keukenleverancier te leveren recirculatiekap boven de kookplaat.
26 elektrische installatie
De woningen worden voorzien van een elektrische installatie, aansluitwaarde 3x25A.. De wandcontactdozen en lichtpunten staan op de tekeningen aangegeven. De elektrische installatie wordt aangelegd
vanuit de meterkast en verdeeld over minimaal 3 groepen naar de diverse aansluitpunten. Ten behoeve
van de navolgende toestellen wordt een wandcontactdoos op een extra groep aangebracht:
• wasmachine;
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•
•
•
•
•

wasdroger;
vaatwasser;
oven of (combi)magnetron;
elektrisch kooktoestel in de keuken (perilex aansluiting), aansluiting zwaar 2 x 230 volt/16A
voor een kooktoestel tot maximaal 7,0 Kw;
zonnestroominstallatie.

In de woning worden de elektraleidingen in de wanden en vloeren opgenomen. In de meterkasten worden leidingen in het zicht gemonteerd. Op de zolders worden ook de leidingen op de wand naast de
opstelplaats van de installaties en ook de leiding naar het wasmachine-aansluitpunt (gedeeltelijk) in het
zicht gemonteerd. Ook achter de knieschotten kunnen leidingen in het zicht (over de ruwe betonvloer)
worden aangebracht. De wandcontactdozen en de schakelaars worden uitgevoerd in wit kunststof inbouwmodel. Op de vliering van bouwnummer 27 t/m 34 worden de elektraleidingen, de wandcontactdozen en het schakelmateriaal als opbouwmodel in het zicht gemonteerd.
De wandcontactdoos ten behoeve van de wasmachine en droger wordt in opbouwmodel uitgevoerd.
De elektrische installatie van de buitenberging wordt aangesloten op de elektrische installatie van de
woning. In de buitenberging worden de elektraleidingen wandcontactdozen en schakelmateriaal als opbouwmodel in het zicht gemonteerd. Zoals op de tekeningen is aangegeven wordt in/op de bergingen
een buitenlichtpunt met een schakelaar geplaatst. Dit lichtpunt wordt op een hoogte van circa 2200 mm
boven het vloerpeil van de berging gemonteerd. Op dit lichtpunt kan een lichtarmatuur worden aangesloten. (Levering en plaatsing van dit armatuur is niet in de koop-/aanneemsom begrepen.)
Plaatsing wandcontactdozen, lichtpunten en schakelmateriaal:
• wandcontactdozen in de woonkamer, keuken en slaapkamers op circa 300 mm boven de vloer;
• wandcontactdozen ter plaatse van de opstelplaats van de inbouwkeuken, boven het aanrechtblad, ten behoeve van huishoudelijke apparatuur op circa 1250 mm boven de vloer,
• overige wandcontactdozen en schakelaars ten behoeve van de verlichting in de woning en berging op circa 1050 mm boven de vloer;
• aansluitpunten bij en/of ten behoeve van (keuken)apparatuur, installaties, sanitair en dergelijke
worden op een door de elektra-installateur te bepalen hoogte aangebracht;
• het wandlichtpunt in de badkamer wordt achter de spiegel aangebracht. De overige wandlichtpunten worden aangebracht op een hoogte van circa 2,1 meter boven de vloer;
• Het buitenlichtpunt aan de voorgevel nabij de voordeur wordt aangebracht op een hoogte van
circa 1,8 meter boven de vloer.
In de woning worden rookmelders aangebracht, aangesloten op de elektrische installatie
Op het paneel boven de meterkastdeur wordt een deurschel gemonteerd. De beldrukker wordt gemonteerd op de gevel naast de voordeur zoals ook blijkt uit de tekeningen.
Zonnestroominstallatie
Op de woningen wordt een zonnestroominstallatie aangebracht die zonne-energie omzet in elektriciteit.
Zoals op de geveltekeningen is aangegeven worden op het hellende dak van de woning, op de dakpannen, in het rieten dak of waar nodig op het platte dak van de berging zonnepanelen aangebracht. De
zonnepanelen worden aangesloten op een omvormer. Het type omvormer wordt afgestemd op het aantal zonnepanelen. De omvormer wordt nabij de opstelplaats van de installatiestoestellen gemonteerd.
De zonnestroominstallatie wordt aangesloten op een aparte groep van de elektrische installatie in de
meterkast. Indien de zonnestroominstallatie meer elektriciteit opwekt dan op dat moment in de woning
wordt verbruikt dan kan elektriciteit worden geleverd aan het elektriciteitsnetwerk van de nutsbedrijven.
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Eén en ander is afhankelijk van de daarvoor geldende regeling van de elektraleverancier en/of de netbeheerder van het elektriciteitsnetwerk.
27 telefoon en cai
De aanvraag tot aansluiting van de woning op de kabelnetwerken van één of meerdere kabelexploitanten dient de verkrijger van de woning zelf te verzorgen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening
van de koper van de woning.
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MATERIAAL- EN KLEURENSCHEMA
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Exterieur woningen
Gevelmetselwerk
bnr 27 t/m 41, 57, 58, 63, 64

baksteen

rood
genuanceerd

Gevelmetselwerk
bnr 11, 12, 15, 16, 21, 22, 42 t/m 52, 55, 56, 61, 62

baksteen

oranje/rood
genuanceerd

Gevelmetselwerk
bnr 13, 14 17 t/m 20, 23 t/m 26, 53, 54, 59, 60, 65, 66

baksteen

wit
genuanceerd

Gevelmetselwerk plint

baksteen

bruin
genunceerd

Gevelmetselwerk 1e verd.
Bnr 35 t/m 48

baksteen
metselmortel
staal
kunststof
keramisch

bruin
genuanceerd
grijs
grijs
wit
zwart

natuurriet
glas/metaal
metaal
hout
plaatmateriaal
hout
beton/aluminium
zink
kunststof
pvc
hout
hout
hout
kunststof

rietkleur
zwart
zwart
wit
wit
wit
grijs/grijs
grijs
grijs
grijs
zwart
wit
wit
wit

hout
metaal
plaatmateriaal
plaatmateriaal

wit
wit
wit
wit
wit

Voegwerk gevelmetselwerk
Lateien in gevelmetselwerk
Goten en boeiboorden dakoverstek
Dakpannen
Riet
bnr 13, 14, 19, 20, 25,26, 53, 54, 59, 60, 65, 66
PV-panelen
Dakdoorvoer installaties
Gevelkozijnen
Voordeur
Ramen en overige deuren in gevelkozijnen woning
Waterslagen
Hemelwaterafvoeren
Hemelwaterafvoer berging
Hemelwaterafvoeren achtergevel bwnr. 35 t/m 48
Gevelbekleding bergingen in tuin
Gevelkozijnen bergingen
Deuren bergingen
Boeiboorden
Interieur woningen
Houten gevelkozijnen ramen en deuren en
Binnendeurkozijnen
Binnendeuren
Meterkast met deur
Overige binnen schilderwerk
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VOORBEHOUD

Algemeen
Deze brochure met bijlagen is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens van gemeentelijke diensten, architect, constructeur en overige adviseurs. Desondanks
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van architectonische, technische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele wijzigingen die voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden,
nutsbedrijven en/of Woningborg. Tevens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in
materialen, afwerking en fabricaten zonder dat een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit, het uiterlijk
aanzien en de bruikbaarheid van de woning.
Maatvoering
De maatvoering, zoals aangegeven op de tekeningen, zijn circa-maten en kunnen bij de verdere uitwerking van het project enigszins worden aangepast. Bij het bepalen van de maatvoering is geen rekening
gehouden met enige (wand)afwerking.
Plaatsing en afmeting installatie onderdelen en kruipluik
De plaats en afmeting van installatieonderdelen zoals installatietoestellen, wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars, afzuig- en inblaasventielen en de verdelers van de vloerverwarming alsmede het sanitair en het kruipluik naar de kruipruimte zijn schematisch op de tekeningen aangegeven. Bij de nadere
uitwerking van het project is het mogelijk dat deze onderdelen, ten opzichte van de op tekening aangegeven posities, enigszins worden verplaatst. Ook de afmeting van deze onderdelen kan anders zijn dan
de tekening suggereert.
Inrichting openbare ruimte en percelen van derden
De op de situatietekening(en) aangegeven inrichting van het openbaar gebied en percelen van derden
(zoals: wegen, paden, beplanting, parkeerplaatsen, bebouwing e.d.) is indicatief weergegeven op basis
van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen en onjuistheden hierin zijn voorbehouden.
Verrekening van kosten
Geen van de hiervoor genoemde wijzigingen zullen één van de partijen enig recht geven tot het vragen
van verrekening van mindere of meerdere kosten.
Plantseizoen
Indien het tijdstip van oplevering van de woningen buiten het plantseizoen valt dan is het mogelijk dat
de hagen in het eerst volgende plantseizoen, dus geruime tijd na oplevering van de woningen, worden
geplant.
Vloerleidingen
De woning wordt verwarmd door middel van leidingen (kunststof slangen) in de dekvloeren. Ook leidingen van de elektrische- en water installatie zijn in de vloeren opgenomen. Het wordt, gezien de kans op
beschadigen van deze leidingen en daarmee ter voorkoming van lekkage en/of elektrocutie, ten sterkste
ontraden om in de vloeren te boren of te spijkeren.
Verwarmingssysteem
Laagtemperatuur verwarmingssystemen via de vloer in goed geioleerde woningen hebben een langere
opwarmtijd dan traditionele hoogtemperatuur radiator verwarmingssystemen. Het is daarom raadzaam
de woning zoveel mogelijk op één constante temperatuur te houden en (grote) temperatuurwisselingen
van de woning te voorkomen. Het volledig laten afkoelen van de gehele woning door het buiten werking
stellen van de verwarmingsinstallatie of het langdurig openen van ramen en deuren wordt dan ook afgeraden. Ook het verlagen van de temperatuur in de nacht wordt afgeraden. Het opnieuw opwarmen
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van de woning vraagt veel energie en aanzienlijk meer tijd dan bij traditionele radiator verwarmingssystemen gebruikelijk is.
Bij het bepalen van de in ISSO publicatie 51 toeslag voor het opwarmen is de opwarmtijd van 2 uur niet
van toepassing. Bij het ontwerp en capaciteitsbepaling van de verwarmingsinstallatie is geen rekening
gehouden met het verlagen van de temperatuur gedurende de nachtelijke periode.
De bedieningsregeling is aangebracht in de woonkamer. Alléén bij ‘warmtevraag’ in de woonkamer levert het verwarmingstoestel (warmtepomp) warmwater voor de gehele verwarmingsinstallatie van zowel
de woonkamer als de andere verwarmde vertrekken van de woning.
Het bijverwarmen door andere warmtebronnen in de woonkamer (bijvoorbeeld een haard) kan betekenen dat andere vertrekken achterblijven qua temperatuur. Ook is het mogelijk dat eventuele andere, in
de woning aangebrachte, warmtebronnen de werking van de in de woning aangebrachte verwarmingsinstallatie, op andere wijze, (ernstig) verstoren.
Bij de keuze van een vloerafwerking dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van de
verwarmingsleidingen in de vloeren. Zie ook de paragraaf vloerafwerking.
De woningen worden goed geïsoleerd. De cv-installatie hoeft dan ook lang niet altijd warmte te leveren.
Dit betekend dat ook de vloer niet altijd warmte zal afgeven, en de vloer dus vaak niet warm zal aanvoelen. Ook bestaat de mogelijkheid dat een vloer voorzien van verwarmingsleidingen niet over het
gehele oppervlak van de vloer (gelijkmatig) warm wordt. Wij adviseren u hiermee rekening te houden
bij de keuze van een vloerafwerking.
Warmtepomp
De warmtepomp met toebehoren alsmede onderdelen van de verwarmingsinstallatie worden geplaatst
in de kast onder de trap op de begane grond. Deze kast is daarmee als bergruimte niet (of hooguit
beperkt) bruikbaar. Verder is het mogelijk dat de werking van de warmtepomp hoorbaar is in de woonkamer.
Warmwatervoorziening
In de woningen wordt een warmtepomp met geïntegreerde boiler geplaatst. Deze boiler bevat circa 150
liter (bouwnummers 27 t/m 48) en 200 liter (bouwnummers 11 t/m 26 en 49 t/m 66) warm water en
fungeert als warmwatertoestel voor de sanitaire toestellen en keukenkraan. Om u een gevoel te geven
over de beschikbare tijd dat u, met deze boiler, kunt douchen volgt hierna een indicatie: Op basis van
een boilertemperatuur van 55°C en 10°C koud water en een gewenste warm tapwater temperatuur van
38°C is de douchetijd, met een douchekop van 8 liter per minuut, circa 29 minuten bij een 150 liter
boiletvat en circa 38 minuten bij een 200 liter boilervat. Het herladen van de boiler (Het weer op temperatuur brengen van het water in de boiler.) is afhankelijk van de capaciteit van de warmtepomp en de
buitentemperatuur. Daarnaast speelt het een rol of het boilervat volledig herladen moet worden of gedeeltelijk. De gemiddelde tijd voor het herladen varieert tussen de 45 en 60 minuten. In ongunstige
omstandigheden neemt het herladen echter meer tijd in beslag. Het in de douche plaatsen van een
zogenaamde ‘stortdouche’ of een andere douchekraan/-kop met een grote capaciteit wordt ontraden.
Sanitair
De vorm en afmeting van het sanitair zoals aangegeven op de tekeningen komt niet (geheel) overeen
met het te leveren sanitair. Het op tekening aangegeven sanitair dient slechts om de plaats en het aantal
van de sanitaire toestellen in de diverse ruimten aan te geven.
Tegelwerk en bestrating
De afmetingen van de bestratingsmaterialen en wand- en vloertegels zoals aangegeven op de tekeningen komen niet (geheel) overeen met de afmeting van de feitelijk aan te brengen tegels en bestratingsmaterialen. De op tekening aangegeven tegels en bestratingsmaterialen dienen slechts om de plaats
van de tegelwerken en bestrating aan te geven.
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Het is mogelijk dat bij grote neerslaghoeveelheden de bestrating en de tuinen de hoeveelheid water niet
geheel kan verwerken. Hierdoor kunnen tijdelijk regenwaterplassen in de tuin of bestrating van of in de
omgeving van de woning ontstaan.
Omvang levering
De in deze omschrijving genoemde en/of mogelijk op tekeningen aangegeven apparatuur en inrichting,
zoals een wasmachine, wasdroger, losse kasten, , postkasten en overig meubilair e.d. zijn niet in de
aanneemsom inbegrepen. Ook het leveren en aansluiten van armaturen ten behoeve van de verlichting
is niet in de aanneemsom begrepen.
Vloerafwerking
Volgens het Bouwbesluit mag het hoogteverschil ter plaatse van de toegangsdeur (deur in de entree)
van de woning maximaal 20 mm bedragen. Om aan dit voorschrift te voldoen gaat de ondernemer er
bij de bouw van de woning vanuit dat de verkrijger van de woning een vloerafwerking van 15 mm dik,
op de dekvloer, aanbrengt.
De woning wordt verwarmd door middel van leidingen in de vloeren. Bij de keuze van een vloerafwerking dient hiermee rekening gehouden te worden. De vloerafwerking mag de warmteoverdracht niet
belemmeren. Op vloeren zijn meerdere gangbare soorten vloerafwerking mogelijk. De warmteweerstand van de vloerafwerking mag, overeenkomstig de richtlijnen van Woningborg, echter maximaal
R=0,10 m²K/W bedragen. Of een vloerbedekking geschikt is voor vloerverwarming wordt veelal aangegeven door middel van een symbool op de vloerbedekking.
(Krimp)scheuren
Wij attenderen u erop dat ondanks een zorgvuldige uitvoering het mogelijk is dat ter plaatse van dilataties en aansluitingen van wanden onderling en de aansluiting van wanden met plafonds en hellende
daken (krimp)scheuren kunnen ontstaan. Ook in de v-naden in de betonplafonds en ter plaatse van de
binnenwanden kan zich geringe scheurvorming aftekenen.
Zonwering
De woningen zijn goed geïsoleerd. Dit betekent dat als de woning éénmaal warm is deze warmte de
woning niet snel verlaat. Door, via de beglazing binnentredende, zonnewarmte kan de woning (sterk)
opwarmen. Dit kan (negatieve) gevolgen hebben voor de werking van de in de woning aangebrachte
verwarmingsinstallatie. Door buitenzonwering aan te brengen kan deze opwarming worden beperkt. Het
leveren en aanbrengen van zonwering is niet bij de aanneemsom inbegrepen.
Bouwbesluit
De benamingen van de ruimten zoals aangegeven in deze technische omschrijving en op de tekeningen
zijn niet conform de in het bouwbesluit gehanteerde begrippen.
Benaming verkoopstukken
Benaming volgens Bouwbesluit
Woonkamer/voorkamer/keuken/slaapkamer
Verblijfsruimte
Entree/hal/overloop
Verkeersruimte
Berging / techniek- en bergruimte
Bergruimte
Toilet
Toiletruimte
Badkamer
Badruimte
Meterkast
Technische ruimte
Vliering
Onbenoemde ruimte
Perspectieftekeningen (artist impressions) en foto’s
De in deze brochure en in de overige bij de koop-/aannemingsovereenkomst behorende documenten
opgenomen perspectieftekeningen (artist impressions) en foto’s geven slechts een impressie waaraan
geen rechten kunnen worden ontleend. Het is derhalve mogelijk dat er verschillen zijn tussen de impressie en de daadwerkelijk uitvoering, onder andere in kleur.
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