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Algemene Verkoopinformatie
Koopsom
Informatie over de v.o.n. koop- en aanneemsom van deze  
woningen is verkrijgbaar bij Nieuwdorp Makelaardij te Zaltbommel 
en Bouwlinie.

Vrij op naam (v.o.n.)
De koop- en aanneemsommen van de woningen zijn vrij op naam. 
Dat wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, welke met het 
verwerven van een eigen huis gemoeid zijn, in de koopsom zijn 
begrepen:
• Grondkosten;
• Bouwkosten;
• Garantiekosten Woningborg;
• Architecten- en constructeurhonorarium;
• Makelaarscourtage (verkoopkosten);
• Notariskosten en kadastrale rechten;
• Leges omgevingsvergunning;
• Aansluitkosten ten behoeve van gas, water, elektra en riolering;
• Het tot in de meterkast binnen brengen van de kabel voor  

telecommunicatie (excl. abonnement en aansluitkosten). De 
kabel voor de KPN echter uitsluitend als de verkrijger vooraf bij 
een leverancier/provider een aanvraag heeft gedaan voor een 
telecommunicatiedienst (televisie, internet en/of vaste telefoon);

• Leges ten behoeve van standaard oprit;
• BTW.

Financiering
De kosten, welke verband houden met de financiering van uw huis, 
zijn niet in de koopsom en/of aanneemsom begrepen. Deze kosten 
kunnen zijn:
• De kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening
• Rente over de grondprijs en/of bouwtermijnen
• Kosten (voor aanvragen) Nationale Hypotheek-garantie
• Notariskosten voor de hypotheekakte.

Bijkomende kosten voor de verkrijger
De volgende posten zijn voor rekening van de verkrijger:
• Aansluit- en abonnementkosten telefoon en CAI;
• Bestrating, tuinaanleg en beplanting;
• Losse kasten;
• Aansluiting huishoudelijke apparaten en armaturen;
• Kosten voor droogstoken van de woning na oplevering.

Notaris 
Om een woning in uw eigendom te verkrijgen, dient een notaris te 
worden ingeschakeld om de desbetreffende akte(n) op te maken 
en te verlijden (passeren). Dit kan onder andere zijn: de akte van 
levering, waarmee u het perceel grond waarop de woning wordt 

gebouwd in eigendom verkrijgt of de hypotheekakte, indien u een 
hypothecaire lening nodig heeft. De notaris informeert u eventueel 
vrijblijvend over een testament en/of samenlevingscontract.

Prijsstijgingen
De vermelde koop- en aanneemsommen in de koop- en aanne-
mingsovereenkomst staan vast, met uitzondering van wijzigingen 
in het BTW-tarief. Loon en materiaalkostenstijgingen tijdens de 
bouw worden niet doorberekend, zodat de zogenaamde Risico- 
regeling Woningbouw is uitgesloten.

Betalingen
De betaling vindt plaats in termijnen, zoals vermeld in de koop- en 
aannemingsovereenkomst.

Verkoopvolgorde 
De woningen worden verkocht volgens het ‘‘Uitgiftesysteem voor 
bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen’’ van de gemeente 
Zaltbommel. Dit betekent dat alleen woningzoekenden die vermeld 
staan op de wachtlijst van de gemeente Zaltbommelin aanmerking 
komen voor een woning. De volgorde van verkoop wordt bepaald 
door de gemeentelijke wachtlijst én tijdige inschrijving van de 
belangstellende bij de makelaar voor specifieke woningen.

Algemene informatie
Artist-impression
De perspectieftekening is een “artist-impression”. Aan deze teken-
ing en indelingsvoorstellen kunnen geen rechten worden ontleend. 
De kleuren met betrekking tot het metselwerk en dakpannen zijn 
indicatief, dit wordt in een later stadium vastgesteld.

Verzekeringen
Tijdens de bouw zijn de woningen voor risico van de aannemer. 
Hij heeft hiervoor een verzekering. Direct na de oplevering dient de 
verkrijger zelf zorg te dragen voor de verzekering.

Verkaveling
De situatietekening is niet definitief. Er kunnen namelijk met 
betrekking tot de grootte en vorm van de kavels en de situering 
van het gebouw nog veranderingen ten opzichte van de situati-
etekening plaatsvinden (onder andere van overheidswege), welke 
tijdens de inmeting van het terrein naar voren komen. Bouwlinie 
zal in deze situatie genoodzaakt zijn aanpassingen ten opzichte 
van de verkoop-documentatie door te voeren. De op de tekening 
ingeschreven maten en ingetekende situaties en dergelijke zijn 
“circa”-maten en hebben geen bewijskracht. Aan de invulling van 
het openbaar gebied op de situatietekening kunnen geen rechten 
worden ontleend. U kunt ook geen rechten ontlenen aan de in de 
koopovereenkomst genoemde perceelsoppervlakte. Eerst na ka-
dastrale inmeting is de daadwerkelijke perceelsoppervlakte bekend.

02



technische
omschrijving
agnietentuin

04-10-2017

03

Noodzakelijke wijzigingen tijdens de bouw
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld op grond 
van de gegevens en tekeningen verstrekt door onder andere de 
architect en de gemeente. De aannemer is gerechtigd om, in de 
periode die begint bij ondertekening door de verkrijger van de 
aannemingsovereenkomst en eindigt bij de oplevering van de 
woning, die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan 
de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen 
geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en 
bruikbaarheid van de woning; deze wijzingen zullen in dat geval 
geen der partijen enig recht geven tot het vragen van vergoeding 
van mindere of meerdere kosten. De aannemer zal de wijzigingen, 
tenzij die van zeer ondergeschikte aard zijn, schriftelijk kenbaar 
maken aan de verkrijger.

Maatvoering
De op de tekeningen aangegeven maten zijn “circa”-maten. De  
maten zijn ruwe maten; dit wil zeggen dat de aangegeven circa 
maten gemeten zijn tussen de bouwkundige constructies.  
Eventuele wandafwerkingen zijn hierin niet verrekend. Bij schuine 
daken is gemeten op een hoogte van ca. 1 m. +vloerpeil.

Meer- en/of minderwerk
T.b.v. wijzigingen aan de standaard woning beschikt de makelaar/
aannemer over een lijst met meer- en minderwerk mogelijkheden. 
Indien bepaalde werkzaamheden niet op de lijst vermeld staan, kan 
vrijblijvend naar de realisatiemogelijkheden worden geïnformeerd. 
Direct na het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst 
wordt een kennismakingsbespreking gehouden tussen verkrijger 
en de aannemer. Eventuele meer- en minderwerkzaamheden 
worden besproken. Hierna volgt een prijsopgave die ondertekend 
geretourneerd moet worden aan Tankens Projectontwikkeling B.V. 
Prijsopgaven die niet ondertekend zijn of die te laat binnenkomen 
worden niet uitgevoerd. Als algemene stelregel geldt dat wijzigin-
gen m.b.t. de ruwbouw (wanden, kozijnen en dak) kunnen worden 
verwerkt voor aanvang van de bouw. Wijzigingen m.b.t. de afbouw 
(vloer- en wandafwerking, sanitair, technische installatie) kunnen 
worden verwerkt als deze zijn overeengekomen op het moment 
dat het dak regendicht is. Wijzigingen dienen zo veel mogelijk 
tegelijkertijd te worden aangevraagd. Het staat de aannemer vrij 
om een aanvraag voor meer- en/of minderwerk niet in behandeling 
te nemen wanneer een goede uitvoering door de aannemer niet 
gegarandeerd kan worden. De aannemer zal in dat geval motiveren 
waarom de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

Voor de ruwbouwopties zoals een aanbouw en/of een dakkapel 
dient aanvullend een omgevingsvergunning te worden aangevraagd 
i.v.m. Rijksbeschermd gezicht. Mogelijkheid van deze ruwbouw- 
opties zijn daarom onder voorbehoud van afgifte omgevings- 
vergunning. 

Elektra/centrale verwarming
Op de ter hand gestelde tekeningen is aangegeven waar wand- 
contactdozen, schakelaars, loze leidingen voor door koper aan te 
brengen data of CAI-aansluiting, radiatoren etc. worden aange-
bracht. Echter, voordat tot plaatsing wordt overgegaan, wordt u 
door de installateurs opgeroepen om eventuele andere wensen 
kenbaar te maken. De prijsconsequenties van wijzigingen worden 
direct aan u kenbaar gemaakt en bij instemming tekent u direct 
voor akkoord. Het vooraf doorgeven van elektrawijzigingen heeft 
alleen zin voor de inbouwleidingen in schoonmetselwerk-wanden 
en breedplaatvloeren.

Posten
De woning wordt opgeleverd met sanitair en tegelwerk. De in de 
Beschrijving van het Werk genoemde Posten zijn geldbedragen, 
die zijn opgenomen in de aanneemsom en ten laste waarvan 
eventueel bij Keukenhoff Tankens B.V. alternatieve onderdelen voor 
de woning kunnen worden besteld. Omdat Keukenhoff Tankens 
B.V. tot dezelfde bedrijvengroep als Tankens Projectontwikkeling 
behoort, geeft dit grote voordelen voor de verkrijger. De netto 
prijsopgave wordt door Keukenhoff Tankens B.V. aan u overlegd. 
Hierbij hoeft geen provisie te worden bijgeteld voor de aannemer. 
De coördinatie tussen leverancier, installateur en aannemer wordt 
volledig intern verzorgd, met een minimum aan afstemmingsprob-
lemen. De afrekening van de Posten vindt plaats via de aannemer. 
In geval van het niet volledig besteden van de sanitair en tegel  
Posten voor alternatieve onderdelen vindt geen verrekening of 
onderlinge verschuiving tussen de posten plaats.Voor het sanitair 
wordt in het geval van niet besteden van de post slechts een 
voeding voor koud- en warmwater gemaakt t.p.v. de douche en 
wastafel volgens de standaard verkooptekening. Leidingen, sanitair 
en tegelwerk worden dan niet gemaakt c.q. geplaatst.

Wijziging tegels en sanitair
Voor het uitzoeken van de tegels en sanitair, of het inwinnen van 
informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Keukenhoff 
Tankens B.V. in Andel. Wij adviseren u een afspraak te maken, zo-
dat er tijd voor u kan worden ingepland. Het selecteren van tegels 
en sanitair kan het beste 2 maanden na aanvang
van de bouw plaatsvinden. U moet in elk geval de volgende punten 
bespreken en laten vastleggen.
• A. U kunt een keuze maken uit een groot pakket wand- en vloer-

tegels. Bespreek goed welke tegels u waar wenst, met welke kleur 
u één en ander wilt laten voegen, waar en tot welke hoogte u de 
tegels wenst, met of zonder striptegels en hoekbeschermers, enz.

• B. Mocht u voor ander sanitair of voor bijvoorbeeld een extra bad 
kiezen,  bespreek dan de mogelijkheden bij Keukenhoff Tankens 
B.V. Zij zullen u de mogelijkheden aangeven of navragen bij de 
aannemer.
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In alle gevallen dient de definitieve keuze voor de tegels en sanitair 
bekend te zijn als het dak regendicht is. Het is goed er rekening 
mee te houden dat het proces om tot de definitieve keuze te komen 
4 tot 8 weken duurt.

Wijzigingen direct na oplevering
Eigen werkzaamheden kunnen na de oplevering worden  
uitgevoerd. Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning 
(bouwvocht). Hiervoor is het 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. Het aanbrengen 
van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kan 
tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht “opgesloten” 
wordt. Ook kunnen door droging en werking van de onderliggende 
constructie, en/of van de afwerklaag krimpscheurtjes ontstaan, 
die doorgegeven worden aan de vloer- en wandafwerking. Veelal 
kunt u de aannemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. 
In principe dienen deze werkzaamheden pas 2 jaar na oplevering 
uitgevoerd te worden.
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende 
eigenschappen en mede door droging, zullen er met name bij de 
aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij het onder-
houd van de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn er speciale 
(flexibele) materialen in de handel. Let ook op bij het (laten) leggen 
van plavuizen dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat 
de vloerafwerking op de juiste wijze moet worden gedilateerd, met 
name bij de vloerinsnoeringen en vloerplaatnaden.

Schoonmaken
De woning wordt “bezemschoon” opgeleverd. Het sanitair, de 
tegelwerken en de beglazing worden schoon opgeleverd. De op de 
tekening aangegeven tuin wordt geëgaliseerd en de bovenste 300 
mm vrij van obstakels opgeleverd.

Oplevering
Minimaal twee weken vóór de oplevering wordt u schriftelijk op de 
hoogte gebracht van de definitieve datum en het tijdstip van oplev-
eren. Ca. 1 week vóór de oplevering zullen u en de aannemer een 
opneming doen, waarbij onvolkomenheden aan de woning worden 
genoteerd. Tankens Andel B.V. zal zoveel mogelijk onvolkomenhe-
den vóór de oplevering verhelpen. Bij de echte oplevering van de 
woning zal de aannemer met u de woning nogmaals inspecteren. 
De eventuele geconstateerde onvolkomenheden worden in een 
proces-verbaal van oplevering genoteerd, dat door beide partijen 
wordt ondertekend, waarna de woning is opgeleverd en u de 
sleutel van de woning ontvangt. De desbetreffende punten worden 
zoveel als mogelijk binnen de overeengekomen tijd hersteld. Niet 
op het proces-verbaal van oplevering genoteerde beschadigingen 
worden beschouwd als na oplevering ontstaan. De oplevering en 

de levering geschieden eerst nadat de aannemer alle betalingen 
(ook die betreffende het meerwerk) op zijn bankrekening ontvan-
gen heeft en de overige  verplichtingen zijn nagekomen. Na de 
oplevering beschikt de verkrijger over de woning en kunnen verdere 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Onderhoudsperiode
De onderhoudsperiode duurt zes maanden na de oplevering. 
Tijdens deze periode kunt u melding maken van eventuele nieuwe 
onvolkomenheden, waarna zo spoedig mogelijk tot herstel zal 
worden overgegaan. Onder nieuwe onvolkomenheden worden 
onder andere niet verstaan onvolkomenheden die bij de oplevering 
al te constateren waren, zoals beschadigingen. Ook krimpscheur- 
tjes vallen niet onder de onderhoudsperiode, omdat één en ander 
ontstaat door wisselende temperaturen en vochtigheidsgehalte. 
Wel valt hieronder bijvoorbeeld een klemmende deur of een 
druppelende kraan. Na herstel van de onvolkomenheden wordt 
de aannemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. 
Afhankelijk van het jaargetijde is het mogelijk dat het buiten- 
schilderwerk later zal worden uitgevoerd en opgeleverd. De  
oplevering zal hierdoor niet beïnvloed worden.

Beglazing
Wij wijzen u erop dat er bij de HR++ isolerende beglazing, in 
verband met de hoge isolatiewaarde, bij bepaalde weersom-
standigheden aan de buitenzijde mogelijk condensvorming kan 
optreden. Genoemde condens-vorming zal in de loop van de dag 
weer verdwijnen. Afhankelijk van het productieproces kunnen in de 
beglazing geringe kleurverschillen ontstaan. Zoals vermeld wordt 
in de woning HR++ isolerende beglazing geplaatst. Dit
type glas is naast condensvorming extra gevoelig voor thermische 
breuk. Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuur-
verschillen in het glasoppervlak van het glas. Wanneer er een 
temperatuursverschil van meer dan 30º Celsius ontstaat, kan een 
ruit spontaan op een bijzondere manier breken. Dit noemt men 
thermische breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breuk 
patroon en is niet te vergelijken met het breken van glas door 
bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing. Een thermische breuk is 
te herkennen aan 1 breuklijn die loodrecht vanuit de rand van het 
glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake 
is van een thermische breuk kan het best door de aannemer of 
een specialist worden beoordeeld. Een thermische breuk is geen 
productiefout, maar een gevolg van sterke temperatuursverschillen 
in het glas. Op thermische breuk zit geen garantie. U kunt de kans 
op thermische breuk zelf fors verkleinen door:

• jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de 
beglazing te plaatsen

• verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen
• de beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie
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• geen grote voorwerpen (bijvoorbeeld tafel en/of stoelen) te plaat-
sen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing

• handelingen vermijden die tot een groot temperatuurverschil in 
het glas leiden (zoals een koude waterstraal op een door de zon 
verhitte ruit).

Thermische breuk kan worden voorkomen door een geharde 
veiligheidsruit toe te passen. Gehard glas kan veel beter tegen 
grote temperatuurverschillen en is daardoor minder gevoelig voor 
thermische breuk. Omdat vooraf het gebruik door de bewoner niet 
bekend is, wordt gehard glas alleen op uitdrukkelijk verzoek van de 
verkrijger tegen meerkosten geplaatst.

Garantie op technische gebreken na oplevering
De aannemer geeft de garantie dat de woning (inclusief het tussen 
de garantiegerechtigde en aannemer overeengekomen meerwerk 
inzake de woning) zal voldoen aan de volgende garantienormen:
• de bouwbesluit eisen voor nieuwbouwhuizen, zoals van  

toepassing op de verkregen bouwvergunning;
• constructies, materialen, onderdelen en installaties zijn - onder 

normale omstandigheden - deugdelijk en bruikbaar voor het 
doel waarvoor ze zijn bestemd voor zover niet uitgesloten van 
garantie.

De garantietermijn gaat drie maanden na oplevering in.

Enkele aandachtspunten:
• de klacht moet direct na constatering worden gemeld;
• de klacht schriftelijk indienen bij de aannemer;
• er bestaat een mogelijkheid dat de aannemer u inspectiekosten 

in rekening brengt (€ 75,-- excl. B.T.W.);
• u dient de aannemer altijd in de gelegenheid te stellen om het 

garantiegebrek te herstellen;
• door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de 

aannemer in principe niet worden verhaald, tenzij er sprake is van 
een noodsituatie.

Leerlingbouwplaats
Ieder jaar beginnen enkele duizenden jongeren met een beroep-
sopleiding in de bouw. Hun opleiding bestaat uit een theoriedeel 
en praktijkdeel. Ook bij Tankens volgen verspreid over de projecten 
ca. 3 leerlingen hun praktijkopleiding onder begeleiding van leer-
meesters die al jaren bij Tankens in dienst zijn. De leermeesters zijn 
verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van het werk en de 
opleiding van de leerlingen. Zo blijft de kwaliteit van alle projecten 
gewaarborgd.
 
Woningborg Garantie – en waarborgregeling
Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in? 
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers 

van nieuwbouwwoningen tegen de risico’s van een eventueel 
faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouw- 
kundige gebreken na oplevering. Het garantie-certificaat wordt 
uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg- 
certificaat.

Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij  
Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op finan-
cieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij 
ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving 
getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)
aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de 
rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u 
o.a. het volgende:

Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Won-
ingborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden 
dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële 
schadeloosstelling. De bouwonderneming garandeert de kwaliteit 
van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde 
ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg 
waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, 
anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil her- 
stellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. Bouwonderne-
mingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om
een model (koop-/) aannemingsovereenkomst met bijbehorende 
algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het model-
contract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding 
tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract 
zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming 
evenwichtig vastgelegd. Wanneer er na oplevering van de woning 
geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over 
de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.
Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voor-
dat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden 
uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in 
uw (koop-)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg  
Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die 
van de garantie zijn uitgesloten.

Voorrang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden  
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onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven  
regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval 
enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenig-
baar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers,  
prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
 
Van Toepassing zijde voorschriften     
Bouwvoorschriften
Van toepassing zijn de bouwvoorschriften zoals die door de 
gemeente worden gehanteerd, de voorschriften van de diverse 
nutsbedrijven en het Nieuwe Bouwbesluit zoals dat twee maanden 
voor de aanvraag van de bouwvergunning van toepassing is.

Erfdienstbaarheden
Voor alle bouwnummers geldt dat de verkrijgers, tot 1 jaar na 
aankoop, over en weer aan de buren het recht geeft tot het bouwen 
van een aanbouw en/of bijkeuken op hun grond. Dit zodat de  
bouwmuur tussen beide woningen recht door kan lopen. Dit 
betekent dat de aanbouw of bijkeuken voor maximaal 245 mm op 
de grond van de buren komt te staan. De bouwmuur kan dan door 
beide buren gebruikt worden voor het realiseren van een aanbouw 
of bijkeuken.

Koop- en aannemingsovereenkomst
Voor de aankoop van de grond wordt tussen Bouwlinie en de 
verkrijger een koopovereenkomst gesloten. Voor de bouw van de 
woning wordt tussen Tankens Projectontwikkeling en de verkrijger 
een aannemingsovereenkomst gesloten. De aannemingsovereen-
komst welke zal worden gesloten is  overeenkomstig het model 
van Woningborg.

Leveringsvoorwaarden gemeente
De grond wordt geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de 
gemeente Zaltbommel.

Garantie op technische gebreken na oplevering
De procedures en garantienormen en -termijnen zijn omschreven in 
de Woningborg brochure “Woningborg Garantie- en waarborg- 
regeling 2016”.
 
Beschrijving van het werk:
Algemeen
Energie Prestatie Coëfficiënt
De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is een index die de ener-
getische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft, en wordt bepaald 
door berekeningen, vastgelegd in NEN 5128 (woningbouw). In 
Nederland geldt voor woningbouw sinds 1 januari 2015 een eis 
van 0,4. De EPC-berekening is opgenomen in het Bouwbesluit, en 
sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. 
Hoe lager de EPC van een woning, hoe efficiënter in de woning met 

energie wordt omgegaan. 

Bouwplaatsvoorzieningen
Uitzetten
Het peil P, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt 
overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer 
achter de entreedeur. De juiste peilmaat wordt bepaald in overleg 
met de dienst Bouw- en Woningtoezicht.

Grondwerk
Grond ontgraven/aanvullingen
Het nodige grondwerk wordt verricht voor funderingen en leidingen. 
De fundering wordt aangevuld met uitkomende grond. Het terrein 
wordt aangehoogd en geëgaliseerd met uitkomende grond. Eventu-
ele overtollige uitkomende grond wordt in de kruipruimte geplaatst. 
Kruipruimte is daarom niet aanwezig / bereikbaar. 

Buitenriolering
De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de aanneem-
som begrepen. De riolering wordt samengesteld uit PVC buis. De 
afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in 
materiaal dat tot 90 graden hittebestand is. Er wordt een gescheid-
en rioleringssysteem toegepast. Het rioleringssysteem
wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden.

Terreinverhardingen-/inrichting
Straatwerk woning
Bij de woningen wordt door Bouwlinie aan de voorzijde van het 
straatwerk uitgevoerd volgens het inrichtingsplan van het project 
Agnietentuin fase B. Door Tankens wordt er het nodige straatwerk 
uitgevoerd voor de houten en stenen bergingen. Verder wordt er 
geen straatwerk uitgevoerd. 

Afrastering kavel 
De onderlinge perceelsgrenzen van de nieuw te bouwen woningen 
worden niet voorzien van een afrastering. De overige perceels-
grenzen aan de buitenzijde, worden voorzien van een stalen 
gepoedercoate hekwerk t.b.v. Hedera beplanting.(excl. beplanting) 
Dit hekwerk heeft een hoogte van ca. 1,8 m. Bij de kavels 02, 03, 
13 en 17 worden enkele zij erfgrenzen volgens de situatietekening 
uitgevoerd in een gemetselde erfafscheiding.  
Bij alle woningen worden stalen looppoorten toegepast voor de 
bereikbaarheid van het perceel, echter kavel 1 en 2 worden aan de 
voorzijde voorzien van een houten poort. 

Buitenberging
Standaard wordt elke woning m.u.v. kavel 03, 13 en 17, voorzien 
van een houten buitenberging, bestaande uit zwarte potdeksel- 
delen. De buitenberging wordt gefundeerd op betonbandjes. De  
vloer bestaat uit betontegels op zand. Buitenberging is niet voor-
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zien van electra. Buitenberging kan niet vervallen.

De buitenbergingen van kavel 03, 13 en 17 worden uitgevoerd 
als stenen berging i.c.m. hellend dak voorzien van keramische 
dakpannen. 

Funderingspalen
Boorpalen
De woning wordt gefundeerd op betonnen mortelschroefpalen met 
betonnen funderingsbalken, conform berekeningen en tekeningen 
van de constructeur.

Betonwerk
Funderingsbalken
De funderingen en verder alle als zodanig aangegeven werken 
worden uitgevoerd met de nodige wapening, geheel volgens goed-
keuring Bouw- en Woningtoezicht.

Prefab Gevelelementen
De buitenkozijnen van de woningen worden op een aantal plaatsen 
volgens tekening voorzien van prefab betonnen sierelementen 
waaronder raamdorpels, lateien en eventuele kaders. Verder 
worden er volgens tekening betonnen sierlijsten toegepast onder 
de zinken goot. 

Metselwerk
In het werk vervaardigd metselwerk
De buitengevels worden uitgevoerd als wild verband schoon met-
selwerk, baksteen in waalformaat, kleuren volgens keuze Architect. 
Het voegwerk van de ‘schoonmetselwerk’ buitengevels wordt 
iets terugliggend uitgevoerd in een door de Architect te bepalen 
kleur. Het voegwerk van de te ‘schilderen’ gevels worden platvol 
geborsteld. 

Alle woningen, met uitzondering van kavel 06, 07 en 08 worden 
voorzien van een gecementeerde plint t.p.v. de buitengevel. 

De binnenspouwbladen en dragende binnenmuren worden uit-
gevoerd in kalkzandsteen. Niet-dragende binnenwanden worden 
uitgevoerd in gasbeton.

Voor isolatie van de gevels van de woningen worden mineraalwol 
spouwplaten toegepast (Rc=4,5 m² K/W ).

Op te nemen onderdelen
In het metselwerk van de woning worden ten behoeve van de  
waterdichtheid afdichtingen gemaakt van vinyl, DPC en lood 
stroken.

Vooraf vervaardigd betonwerk
Begane grondvloer
De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als  
vrijdragende isolatievloer (Rc=5,0 m2 K/W).

Verdiepingsvloer
De 1e verdiepingsvloer van de woning wordt uitgevoerd als gepre-
fabriceerde breedplaatvloer en wordt in het werk afgestort, e.e.a. 
volgens berekeningen fabrikant.

Zoldervloer
De zoldervloer van de woning wordt uitgevoerd als geprefabri-
ceerde kanaalplaatvloer volgens berekeningen fabrikant.

Lateien
Betonlateien worden toegepast waar nodig boven kozijnen en 
muuropeningen t.b.v. vloer- en metselwerk-ondersteuningen  
volgens opgave constructeur.

Kantplanken
Onder buitenkozijnen die op de begane grond doorlopen tot het 
maaiveld, worden betonnen kantplanken toegepast.

Ruwbouwtimmerwerk
Kapconstructies
De kapconstructie van de woningen wordt gemaakt met een 
geprefabriceerde sporenkap (Rc=6,0 m2 K/W) volgens tekening 
en berekening van de constructeur. De zichtzijde van de kap is 
voorzien van groene beplating en wordt verder niet afgewerkt, 
bevestigingsgaten en plaatnaden blijven onbehandeld. 

De kapconstructies van de dakkapellen met hellende daken, en 
het hellende dak van de aanbouw kavel 10 worden uitgevoerd met 
Unidek dakplaten. De onderzijde van de dakplaten zijn wit en de 
onderlinge naden worden afgewerkt met bijbehorende kunststof 
profielen. (Rc = 6,0 m² K/W). Waar nodig wordt op zolder knie-
schotten toegepast. Knieschotten zijn dragend en constructief dus 
noodzakelijk. In de knieschotten worden inspectieluiken aange-
bracht, maar de ruimte achter de knieschotten is niet bedoeld als 
bergruimte (geen smeervloer)

Houten wandconstructie
Op een aantal plaatsen wordt de kapconstructie ondersteund door 
een houten wandconstructie die aan de binnenzijde is voorzien van 
groene spaanplaat. 
De binnenwanden van de gemetselde dakkapellen worden uitgevo-
erd als houten wandconstructie de aan de binnenzijde is voorzien 
van groene spaanplaat. 
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Platdakconstructie
Het dak van de dakkapellen bij kavel 04, 05 en 07 wordt gemaakt 
met vuren regels, isolatie en wit gegronde spaanplaat (Rc = 6,0 m² 
K/W).

Kozijnen, ramen en deuren
Buitenkozijnen
De buitenkozijnen en ramen worden uitgevoerd in meranti, inclusief 
tochtstrippen en condensprofielen.

Buitendeuren
De voordeur is een merbau deur, model volgens tekening. De 
resterende buitendeuren worden uitgevoerd als merbau glasdeur 
met stapeldorpel.

Houten luiken
Op de begane grond wordt bij kavel 01-02 bij een aantal buiten-
kozijnen, houten luiken toegepast. De luiken zijn esthetisch en niet 
functioneel, de luiken worden vast uitgevoerd. 

Binnenkozijnen
De binnendeurkozijnen van de woningen worden uitgevoerd in 
fabrieksmatig afgelakte stalen montage kozijnen met bovenlichten.

Binnendeuren
De binnendeuren in de woningen zijn dichte, fabrieksmatig 
afgelakte opdek boarddeuren met honingraatvulling. Alle binnen-
deuren in de woningen zijn 2315 mm hoog en hebben een
breedte van 880 mm.

Meterkast
De meterkast wordt uitgevoerd als een geprefabriceerde kast, 
opgebouwd uit een houten frame en gemelamineerde spaanplaat 
en deur.

Dakvensters
Volgens tekening worden handbediende tuimeldakramen gemon-
teerd in een witte uitvoering.

Hang- en sluitwerk
De woningen worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk. 
Ramen en deuren die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor 
inbraak, voldoen aan Weerstandklasse 2 als bepaald in NEN 5096. 
Sloten van de afsluitbare buitendeuren worden voorzien van cilin-
dersloten met kerntrekbeveiliging op een seriesluiting, zodat alle 
deuren bedienbaar zijn met een zelfde sleutel per woning.
Sloten van de binnendeuren:
• toilet: vrij- en bezetslot
• badkamer: vrij- en bezetslot
• meterkast: kastslot

• overige: loopslot
Het beslag is standaard blank geëloxeerd metaal. (Hoppe, brede 
duim met langschilden kleur F1).

Trappen en hekken
Hout
De trappen in de woningen worden uitgevoerd als gegronde vuren 
trappen, de trappen worden open of dicht uitgevoerd zoals vermeld 
in de staat van afwerking. De trappen zijn geheel compleet met 
balusters, hekwerken en blank gelakte leuning. Trapgaten worden 
afgetimmerd met multiplex dagstukken.

De trap naar zolder bij kavel 01 en 02 wordt uitgevoerd als een 
Vlizotrap. 

Stalen hekwerken
Kavel 04 ,05 en 09 worden op de 1e verdieping aan de voorzijde 
voorzien van een wit stalen gepoedercoat  hekwerk, t.b.v.  een 
zogenaamd frans balkon. 

Doorvalbeveiliging 
Waar nodig zullen er op de 1e verdieping bij de woningen een 
stalen doorvalbeveiliging worden toegepast. 

Dakbedekkingen
Gebakken pannen
De hellende daken worden gedekt met gebakken pannen, kleur en 
model volgens keuze Architect.

Bitumineuze dakbedekking
Op het geïsoleerde platte dak van de dakkapellen wordt een 
bitumineuze dakbedekking aangebracht. De dakranden worden 
afgewerkt met ronde daktrimmen.

Natuur- en kunststeen
Natuursteen
De plint van de voorgevel bij kavel 06, 07 en 08 wordt voorzien van 
een hardstenen plint gecombineerd met een natuurstenen  
spekband t.p.v. overgang naar schoonmetselwerk. 

De woningen waar geen betonnen raamdorpels worden toegepast, 
worden voorzien van een hardsteen waterslag. 

De dorpels onder de deuren van badkamer en toilet worden uit-
gevoerd in hardsteen (verder worden geen binnendorpels  
toegepast).

Kunststeen
De dorpels van de buitendeurkozijnen worden uitgevoerd in 
kunststeen.
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Stukadoorswerk
Stucwerk
Alle binnenwanden, behalve t.p.v. wandtegels, worden behangklaar 
afgewerkt (d.w.z. klaar voor behanger zonder verdere afwerking). 
Voordat behang kan worden aangebracht moeten de wanden door 
de verkrijger plaatselijk worden gerepareerd en worden geschuurd, 
omdat kleine oneffenheden en gaatjes in de wanden kunnen zitten.

Spuitwerk
Alle betonnen en gipsplaten plafonds worden afgewerkt met 
structuurspuitwerk. Ook de wanden in de WC worden boven de 
wandtegels voorzien van structuurspuitwerk.

 
Tegelwerk

Vloertegels
De vloer van de badkamer en het toilet worden betegeld met vloer-
tegels ca. 300 x 300 mm. Voor de aankoop van deze vloertegels is 
een Post opgenomen van:
• Agnietentuin € 25,-- /m².

Wandtegels
Op de volgende wanden worden wandtegels ca. 200 x 250 mm 
aangebracht (excl. tegelstrippen en hoekstrippen):
• toilet: tot ca. 1.200 mm boven de vloer
• badkamer: tot aan het plafond
• Voor de aankoop van deze wandtegels is voor de woningen een 

Post opgenomen van:
• Agnietentuin € 25,-- /m².

Deze Posten zijn de waarden per m² incl. B.T.W. en eventueel te 
besteden voor alternatieve tegels bij Keukenhoff Tankens B.V.

Voegwerk
Tenzij anders overeengekomen en vastgelegd op de tegellijsten, 
worden de tegels als volgt ingewassen:
• Alle vloertegels met grijze voegmortel.
• Alle wandtegels met zilvergrijze voegmortel.

Vensterbanken
Onder alle buitenkozijnen in de woning met gemetselde borst- 
weringen worden beige composiet natuursteen vensterbanken, 
breed 200 mm, dik 20mm, gelegd.

Dekvloeren en vloersystemen
Dekvloeren
De vloeren van de woning, met uitzondering van de betegelde 
ruimten, worden voorzien van een zandcement dekvloer zonder 
krimpwapening.

Kruipluik
Bij dit project worden geen kruipluiken toegepast. 

Afbouwtimmerwerk
Leidingkokers
Leidingkokers worden samengesteld met multiplex of gipsplaat.

Plinten
De woningen worden opgeleverd zonder plinten. De onderste 
50 mm van de wand dient door de verkrijger nader afgewerkt te 
worden.

Vensterbank
De vensterbanken bij de dakkapellen worden gemaakt met houten 
vensterbanken met kunststof toplaag.

Aftimmeringen
Langs buitenkozijnen worden aftimmerlatten aangebracht.

Beglazing en schilderwerk
Buitenbeglazing
Alle glasopeningen van de buitenkozijnen en deuren worden voor-
zien van helder blank isolerende beglazing, HR++-uitvoering. Waar 
noodzakelijk wordt volgens voorschrift veiligheidsglas geplaatst.

Binnenbeglazing
In alle bovenlichten van de binnendeurkozijnen wordt enkel helder 
glas toegepast.

Buitenschilderwerk
Alle in het zicht blijvende houten onderdelen worden dekkend 
geschilderd met watergedragen verf in een door de Architect te 
bepalen kleur. Daar waar aangegeven op tekening worden enkele 
gevels voorzien van gevelschilderwerk, in een witte en/of grijze 
kleur. De buitenberging blijft verder onbehandeld.

Binnenschilderwerk
Alle niet anders omschreven in het zicht blijvende houten onderdel-
en in de woningen worden dekkend geschilderd met watergedra-
gen verf in één lichte kleur. Dit betreft:
• buitenkozijnen, ramen en buitendeuren 
• aftimmerlatten en aftimmeringen
• trapbomen, spil en hekwerken
• trapleuningen (blank gelakt)
De traptreden en stootborden zijn alleen fabrieksmatig gegrond. 
In de berging wordt, behalve de buitenkozijnen, geen schilderwerk 
uitgevoerd. Koperen waterleidingen in WC en badkamer die in het 
zicht blijven worden dekkend geschilderd.
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Binneninrichting
Keuken/kasten
De woningen in het project Agnietentuin fase B worden standaard 
niet voorzien van een keukenmeubel. Hiervoor is geen stelpost 
opgenomen.  Alle woningen worden standaard voorzien van 
aansluitingen voor een motorafzuigkap (met afvoer direct naar 
buiten), koelkast, gaskookplaat (zonder elektra), combimagnetron 
en twee dubbele wandcontactdozen, e.e.a. volgens de tekeningen 
in deze brochure. Indien de keuken bij Keukenhoff Tankens B.V. 
wordt gekocht, worden de aansluitingen afgestemd op het keuken- 
ontwerp/indeling en wordt de keuken voor oplevering geplaatst. 
Indien de keuken elders wordt gekocht, worden de aansluitingen 
standaard gemaakt.

Dakgoten en hemelwaterafvoeren
Goten worden uitgevoerd in zinken bakgoten en waar getekend 
met gepoedercoaten sierbeugels. De hemelwaterafvoeren worden 
uitgevoerd in zink en aangesloten op de buitenriolering.

Waterinstallaties
Technische eisen/machtiging
De waterleiding wordt conform de eisen van N.V. Waterleiding 
Maatschappij “VITENS” aangelegd. Deze sluiten aan bij NEN 1006-
AVWI en VEWIN-werkbladen. De verkrijger machtigt de aannemer 
de noodzakelijke verklaringen namens de verkrijger te verzorgen.

Koud- en warmwaterinstallatie
De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de 
aanneemsom inbegrepen. Vanaf een door het waterleidingbedrijf 
te plaatsen watermeter wordt een complete koudwaterleidingin-
stallatie aangelegd naar de volgende tappunten:
• WC closet   
• badkamer bgg. (kavel 01-02)     

• douchemengkraan 
• Wastafel                   

wastafel
• fonteintje

• keuken   
• gootsteenmengkraan

• badkamer verd. 
• douchemengkraan 
• wastafel
• closet

• zolder    
• CV-installatie en wasmachine

Vanaf de CV-combiketel wordt een warmwaterleiding installatie 
aangelegd naar de volgende tappunten:
• keuken   

• gootsteenmengkraan

• badkamer   
• douchemengkraan
• wastafel

De CV-combiketel heeft een minimale capaciteit van 6 liter warm-
water van 60°C per minuut.

Sanitair
De woning wordt voorzien van standaard wit sanitair met kranen 
en accessoires. Het sanitair bestaat uit de onderdelen zoals aange-
geven in de Staat van afwerking.
Voor de aankoop van het sanitair is de volgende Post opgenomen:
• Anietentuin kavel 01 en 02 € 1.375,- incl. BTW
• Anietentuin kavel  3 t/m 17 € 1.250,- incl. BTW

Dit bedrag is de totale waarde per woning incl. B.T.W. en eventueel 
te besteden voor alternatief sanitair bij Keukenhoff Tankens B.V.

Gasinstallaties
Aardgasinstallatie
De aanleg- en aansluitkosten van de gasinstallatie zijn in de aan-
neemsom inbegrepen.
Ten behoeve van de combiketel wordt vanaf de gasmeter een 
leiding van voldoende zwaarte gelegd en aangesloten. In de keuken 
wordt een afgedopt aansluitpunt gemaakt voor een kooktoestel.

Verwarmingsinstallatie
CV-installatie
Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarming-
sinstallatie gelden de navolgende normtemperaturen:

• buitentemperatuur -10ºC.
• temperatuur belendend perceel +10ºC.

Tevens moet worden gerekend met een windsnelheid die ter plaat-
se normatief is vastgesteld op 5 m/sec. respectievelijk 8 m/sec.
De centrale verwarmingsinstallatie wordt op de begane grond en 
1e verdieping uitgevoerd met vloerverwarming als hoofd- 
verwarming met een ruimtethermostaat per verblijfsruimte en 
badkamer(s). De leidingen worden, waar mogelijk, in de zand- 
cement dekvloer weggewerkt. 

Verdeelunit begane grond en 1e verdieping als op tekening aange-
geven. De verdeelunit op begane grond en verdieping worden met 
een metalen kastje afgewerkt.

Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij 
gelijktijdige verwarming van alle vertrekken:
• woonkamer (verblijfsruimte) 20°C.
• keuken (verblijfsruimte) 20°C.
• hal, overloop (verkeersruimte) 15°C.
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• slaapkamers (verblijfsruimte) 20°C.
• badkamer (div. ruimten) 22°C.

Geen verwarming in:
• toilet
• overloop
• zolder

De gasgestookte centrale verwarming wordt gevoed door een 
moderne HRcombiketel inclusief warmwatervoorziening in 
gesloten uitvoering. Het toestel voldoet aan de kwaliteitseisen 
zoals vastgesteld in de EPC-berekening.

Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
Gebalanceerd ventilatiesysteem
De woning is voorzien van een gebalanceerd mechanisch venti-
latiesysteem met WarmteTerugWinning (WTW) en bypass, welke 
bestaat uit een ventilatieunit met warmteterugwinning, geplaatst 
op zolder en bediening in de badkamer. Hierop zijn aangesloten ten 
behoeve van afzuiging: de keuken, het toilet, de badkamer en de 
zolder en waar van toepassing in de trapkast i.v.m. opstelling was-
machine.  De ventilatie van de woon- en slaapkamers geschiedt 
door invoer van buitenlucht m.b.v. het mechanische ventilatie- 
systeem.

Afzuigkap keuken
De keuken van de woning heeft een afzuigkap met afvoer direct 
naar buiten.

Natuurlijke ventilatie
In de stenen buitenbergingen worden ventilatie sleuven opge-
nomen in het metselwerk t.b.v. natuurlijke ventilatie.

Elektrotechnische installaties
Leidingen en toebehoren
De aanleg- en aansluitkosten van de elektrotechnische installatie 
zijn in de aanneemsom begrepen. Ten behoeve van de antenne- 
installatie en telefoon worden inbouwdozen met loze leidingen 
aangebracht volgens tekening. Het binnenbrengen van de kabels 
voor telecommunicatie tot in de meterkast wordt door de aannem-
er geregeld, maar een abonnement en bijbehorende aansluitkosten 
moeten door de verkrijger worden aangevraagd en betaald. Ten  
behoeve van de thermostaat van de centrale verwarmings- 
installatie wordt een bedrade leiding van de CV-ketel naar de  
verblijfsruimtes en badkamer(s) aangebracht.

Elektrische installaties
In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens 
de voorschriften van het gemeentelijk en/of provinciaal elek- 
triciteitsbedrijf. De installatie voldoet aan normenblad NEN 1010, 

laatste editie. De installatie wordt verdeeld over de benodigde 
groepen, voorzien van een aardlekschakelaar. De schakelaars 
worden aangebracht op een hoogte van ca. 1.050 mm +vloerpeil. 
De wandcontactdozen worden aangebracht op een hoogte van 
300 mm +vloerpeil en zijn van het type inbouw, kleur gebroken wit. 
De aantallen, plaats en soort zijn op tekening aangegeven. Een 
belinstallatie, bestaande uit een beldrukker, trafo en schel, wordt 
geleverd en aangebracht. 

Buitenbergingen worden niet voorzien van electra. 

De levering en aansluiting van de apparaten en armaturen is niet in 
de koop en aanneemsom begrepen.

Brandmelders
In de woningen worden optische rookmelders aangebracht volgens 
voorschrift. De melders worden aangesloten op de elektrische 
installatie.

Zonnepanelen
Alle woningen worden voorzien van geïntegreerde zonnepanelen 
waarbij de zonne-energie wordt omgezet in duurzame elektrische 
energie die via een omvormer gebruikt kan worden voor de  
huishoudelijke elektrische installatie. De indeling van de zonne- 
panelen is woning specifiek en wordt in een later stadium door de 
aannemer vastgesteld.


