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Algemene bepalingen

De informatie in deze algemene bepalingen en in de technische

Inleiding

omschrijving is met zorg samengesteld. Mochten er tegen-

Deze technische omschrijving vormt een contract tussen verkoper

strijdigheden zijn tussen de technische omschrijving en de

(ondernemer) en koper (verkrijger). In de koop-/aannemingsover-

contracttekeningen, dan prevaleert de technische omschrijving.

eenkomst wordt onder andere de verkoop van de grond tussen

Eventuele noodzakelijke veranderingen ten gevolge van eisen

partijen vastgelegd, alsmede de verplichting tot realisering van

van overheidswege en/of nutsbedrijven, evenals wijzigingen van

de woning door de ondernemer. De verkrijger koopt daarmee een

constructieve aard, zullen geen kwaliteitsvermindering van de

woning, welke nog niet (compleet) is gerealiseerd. De indeling

woning inhouden. De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw

van de woning en de plaats van de technische installaties staat

die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakeli-

weergegeven op de plattegrond(en), het aanzicht van de woning

jkheid in de uitvoering blijkt, mits deze wijziging geen afbreuk doet

is te vinden op de geveltekening(en). De toe te passen materialen,

aan de waarde, kwaliteit, het uiterlijk, het aanzien en bruikbaarheid

technische installaties, kleurstelling, etc. van de woning worden

van de woning. De verkrijger zal hierover schriftelijk geïnformeerd

beschreven in de technische omschrijving. Deze bescheiden zijn

worden. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven

opgenomen in de koperscontractmap, welke het contract vormt

tot verrekening van mindere of meerdere kosten.

tussen ondernemer en verkrijger. Dit teneinde geen onduidelijkheid
te laten bestaan over de wijze van uitvoering van de woning.

• De maten staan op de tekening aangegeven in millimeters. In

Woningtype

• Alle in de plattegronden aangegeven installatieonderdelen zijn

werkelijkheid kunnen de maten enigszins afwijken;
Voor een overzicht van de diverse woningtypen verwijzen wij u naar
de situatietekening.

schematisch weergegeven; de exacte plaats kan in werkelijkheid
afwijken;
• De op tekening eventueel aangegeven meubilering, inrichting en

Voorbehoud van wijzigingen

apparaten, zoals bijvoorbeeld de wasmachine, vallen niet onder

Het ontwikkelen van een wijk c.q. bouwplan is een voortdurend

de levering binnen de koop-/aannemingsovereenkomst;

proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere

• Waar merknamen worden vermeld, behoudt Dura Vermeer Bouw

verfijning van het ontwerp plaatsvindt. De tekeningen opgenomen

Zuid BV zich het recht voor gelijkwaardige alternatieven toe

in de verkoopbrochure zijn nadrukkelijk geen verkoopcontract-

te passen zonder dat deze aanleiding geven tot enige kosten

stuk. De koper wordt aangeraden de contracttekeningen in de

verrekening;

koperscontractmap vóór ondertekening van de koop-/ aannemingsovereenkomst zorgvuldig door te nemen. In geval van
twijfel of onduidelijkheid kan contact worden opgenomen met de

• Aan verkoopbrochure en de artist impressions kunnen geen
rechten worden ontleend.
• De gemeente kan nadere eisen stellen bij de afgifte van de

makelaar. De door de gemeente verstrekte tekeningen betreffen

bouwvergunning. Ten tijde van het opstellen van de koperscon-

in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met

tractmap was de bouwvergunning nog niet verstrekt.

betrekking tot situering van groenstroken, voet- en fietspaden,
parkeervoorzieningen e.d. kunnen zich voordoen. De plaats van de

Omgevingsvergunning

voorzieningenkasten van de nutsbedrijven zoals telefoon, televisie

Dura Vermeer Bouw Zuid BV behoudt zich het recht voor om de

en elektra en de plaats van de lantaarnpalen is niet op tekening

gemeente te vragen de bouwvergunning gedeeltelijk in te trekken,

aangegeven. De uiteindelijke plaats wordt door de nutsbedrijven en

voor zover deze betrekking heeft op opties welke niet door de

de gemeente vastgesteld. De maten op tekening zijn niet bindend.

verkrijger worden gekozen c.q. worden gerealiseerd. Dit betekent

De juiste maatvoering van de buitengevels en bijgebouwen worden

dat u voor vergunningsplichtige opties, die u zelf na oplevering

na opmeting door het Kadaster vastgesteld. Voor invulling en

wilt realiseren, apart een vergunning zal moeten aanvragen bij de

eventuele wijzigingen van de bebouwing van het aangrenzende

gemeente.

gebied van dit bouwplan kan Dura Vermeer Bouw Zuid BV geen
verantwoording op zich nemen. Uitdrukkelijk wijst Dura Vermeer

Berekening daglichttoetreding

Bouw Zuid BV erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een

Voor de berekening van de daglichttoetreding van diverse verblij-

bestemmingsplan c.q. uitwerkingsplan, geen juridische werking

fruimtes in de woningen is gebruik gemaakt van de zogenaamde

hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Ko-

“krijtstreep-methode”. De krijtstreepmethode is een rekenmethode

per wordt aangeraden het huidige bestemmingsplan te raadplegen.

waarbij door middel van berekening het ontwerp van de woning

In het bestemmingsplan zijn immers de juridische mogelijkheden

getoetst wordt aan het bouwbesluit ten aanzien van daglichttoe-

en beperkingen vastgelegd.

treding. De woningen van dit project voldoen aan de eisen gesteld
in het Bouwbesluit.
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Koop- en aannemingsovereenkomst

Betalingsverplichting en rentevergoedingen

Met het ondertekenen van de overeenkomst verplicht(en) de ver-

De koop-/aanneemsom wordt gesplitst in twee delen: de grond-

krijger(s) zich tot het betalen van de koop-en aanneemsom, terwijl

kosten en de aanneemsom. De grondkosten is de verkrijger in zijn

Dura Vermeer Bouw Zuid zich door ondertekening verplicht tot de

geheel verschuldigd per datum van ondertekening van de koop-/

realisering van de woning en de levering van de daar bijbehorende

aannemingsovereenkomst. Rentevergoeding wordt, naar het

kavel. Nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend,

overeengekomen rentepercentage in de koop-/aannemingsover-

ontvangen beide partijen hiervan een kopie. Het originele exemp-

eenkomst, in rekening gebracht vanaf de datum, die genoemd

laar komt in bezit van de notaris, waarmee de notariële akte van

wordt in artikel 4 lid 4 van de koop-/aannemingsovereenkomst tot

eigendomsoverdracht kan worden opgemaakt.

aan de ‘transportdatum’ waarop de eigendomsakte bij de notaris
wordt ‘gepasseerd’. De aanneemsom wordt gedeclareerd aan de

Koopsom V.O.N.

verkrijger(s) in termijnen, conform de termijnregeling welke in de

De koopsommen van de woningen zijn vrij-op-naam. Dat wil

koop/aannemingsovereenkomst staat vermeld, telkens na het

zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met de verwerving

gereedkomen van een gedeelte van de woning. Rentevergoeding

van een eigen huis gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen:

wordt, naar het overeengekomen rentepercentage in de koop-/aan-

a) grondkosten;

nemingsovereenkomst, in rekening gebracht wanneer de termijn

b) bouwkosten;

niet binnen veertien dagen na dagtekening is voldaan.

c) kosten garantieregeling Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK);

Hypotheek

d) notariskosten inzake transportakte;

Bij de aankoop van uw woning zullen banken of instellingen die hy-

e) architecten- en constructeurshonorarium;

pothecaire geldleningen verstrekken, mogelijk bereid zijn een geld-

f) bouwvergunningkosten;

lening te verstrekken waarvan de waarde hoger is dan de koop-/

g) eenmalige aansluitkosten nutsvoorzieningen: gas, water,

aanneemsom. De koop-/aanneemsom kan mogelijk, wanneer

elektriciteit en riolering, telefoon;

verkrijger(s) dat wenst/wensen, verhoogd worden met een bedrag

h) makelaarscourtage/verkoopkosten;

om de te betalen rente tijdens de bouw mee te financieren. Ook kan

i) B.T.W. (thans 21%; indien van overheidswege het percentage

mogelijk het meerwerk meegefinancierd worden.

wordt gewijzigd zal conform de wettelijke regels tussen partijen
verrekening plaatsvinden).

Notaris
Voor de eigendomsoverdracht is door Dura Vermeer Bouw Zuid

Niet in de koop-/aanneemsom zijn inbegrepen:

BV een projectnotaris geselecteerd. De eigendomsoverdracht van

1. Entree- en aansluitkosten kabelexploitant;

de grond geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van

2. entreekosten telefoonabonnement;

levering’ bij de notaris. Verkrijger(s) wordt/worden daartoe door

3. administratiekosten aanvraag levering gas, water en elektra;

de notaris uitgenodigd. Vóór de datum van overdracht ontvangt/

4. tuinaanleg en beplanting voor zover deze niet in de technische

ontvangen verkrijger(s) van de notaris een afrekening waarop het

omschrijving wordt beschreven.

totale, tot die datum verschuldigde bedrag is aangegeven en de tot
dat moment verschuldigde rente.

De met de financiering van uw woning verband houdende kosten
zijn niet in de koop-/aanneemsom inbegrepen. Deze kosten kunnen

Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten

zijn:

gepasseerd, te weten:

• kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening

1. de akte van eigendomsoverdracht van de grond aan de

(afsluitkosten, taxatiekosten, etc.);
• bouwrente en rente tijdens de bouw;

verkrijger(s);
2. de hypotheekakte.

• notariskosten voor de hypotheekakte.
Meer-/minderwerk
Belastingen

Woningen van Dura Vermeer Bouw Zuid BV zijn nagenoeg

Bepaalde kosten, verband houdend met de financiering van uw

complete woningen, zeker waar het gaat om de afwerking en de

woning, kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Deze kosten kunnen bijvoor-

kwaliteit van de gebruikte materialen. Iedere bewoner heeft echter

beeld zijn: rente tijdens de bouw, hypotheekaktekosten, inclusief ka-

eigen ideeën en woonwensen die hij of zij graag in de woning

dastraal recht en de afsluitkosten voor de hypotheek. Wij adviseren

verwezenlijkt ziet. Om zoveel mogelijk aan die woonwensen

u advies in te winnen bij een deskundige op dit gebied.

tegemoet te komen, wordt bij het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst bij de makelaar in de koperscontractmap
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een lijst met mogelijke opties aan de verkrijger(s) overhandigd. De

Milieuvriendelijk en zuinig

spelregels van het meer- en minderwerk worden nader toegelicht in

Milieu, milieubehoud en zorg voor de toekomst spelen steeds vaker

het hoofdstuk meer- en minderwerk in de koperscontractmap.

een meer prominente rol in de ontwikkeling en bouw van de wo-

Er is voor dit project onder andere de mogelijkheid om de inrichting

ningen. Niet alleen worden energiebesparende voorzieningen in de

van de sanitaire ruimten en de wand- en vloertegels naar individue-

woningen getroffen, zoals een hoogrendement verwarmingsketel,

le wens aan te passen. Het standaard tegelwerk en sanitair worden

hoogrendement isolerend glas en zelfregelende ventilatieroosters,

opgesteld bij gespecialiseerde showrooms. Verkrijgers worden,

maar ook worden er zoveel mogelijk milieuvriendelijke materialen

wanneer partijen daarvoor gereed zijn, uitgenodigd door de desbe-

gebruikt.

treffende showrooms. Een specificatie van het standaard sanitair
en tegelwerk vindt u in de koperscontractmap. De showroomproce-

Voorbeelden daarvan zijn:

dures worden verder beschreven in het betreffende hoofdstuk van

• het scheiden van het bouwafval op de bouwplaats;

de koperscontractmap.

• het gebruik van een milieu ontlastend verfsysteem voor het
schilderwerk.

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen
De woningen worden gebouwd en verkocht met een garantie- en

Uit milieutechnische overwegingen worden geen voorzieningen

waarborgcertificaat van de Stichting Stichting Waarborgfonds

aangebracht t.b.v. een rook(gas)kanaal van een open haard. Ook

Koopwoningen (SWK). Een dergelijk certificaat kan alleen worden

optioneel is dit niet mogelijk.

verstrekt door ondernemingen welke zijn ingeschreven. Het instituut hanteert strenge selectiecriteria, voordat een bouwonderne-

Bouwbesluit

mer ingeschreven kan worden.

De woningen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, dat ten tijde

De Stichting Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) is

van de indiening van de bouwaanvraag geldig was. Met de invoer-

een samenwerkingsverband tussen consumenten, producenten en

ing van het Bouwbesluit is de benaming van de diverse vertrekken

deskundigen op het gebied van woningbouw. Die partijen hebben

gewijzigd. Er wordt niet meer gesproken over een woon- en slaap-

zich in dit verband verenigd om kopers van nieuwbouwwoningen

kamer, keuken of hal, maar over bijvoorbeeld verblijfs-, verkeers- en

extra zekerheid te geven. Ook wil men het vertrouwen tussen bou-

technische ruimte. Ter verduidelijking de volgende begripsbepaling:

wer en koper bevorderen. Zo is het SWK niet alleen een zaak van de
consument, maar ook van de ondernemer.

Benaming

Benaming volgens bouwbesluit

Woonkamer, keuken, slaap-

Verblijfsruimte

Als u een woning met SWK-garantie koopt, betekent dat o.a. het

kamer

volgende:
• De ondernemer garandeert dat de woning voldoet aan de door
het SWK gestelde kwaliteitsnormen. Deze garantie is over het
algemeen zes jaar geldig. Voor het constructieve deel van de
woning geldt een langere termijn.
• De tekst van de gehanteerde koop-/aannemingsovereenkomst is

Entree, overloop

Verkeersruimte

Toilet

Toiletruimte

Badkamer

Badruimte

Meterkast

Technische ruimte

Zolder

Onbenoemde ruimte

Berging

Bergruimte

conform het model dat door het SWK is vastgesteld. Dit biedt de
zekerheid, dat de afspraken tussen u als koper en de ondernemer

Politiekeurmerk Veilig Wonen

duidelijk zijn vastgelegd.

De woningen voldoen aan eisen op woningniveau als gesteld in

• Als er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de ondernemer,

het certificaat “Veilig Wonen” van de politie, waardoor uw woning

biedt het SWK u als koper de zekerheid, dat de woning zal worden

extra inbraak vertragende maatregelen kent. De eisen waaraan

afgebouwd. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, keert het SWK

de woning moet voldoen zijn door Ministerie van Binnenlandse

tot een bepaald maximum een schadevergoeding uit.

Zaken en Justitie in een handboek voor de nieuwbouw vastgelegd

• Wanneer er geschillen zouden ontstaan over de kwaliteit van de

en omvatten onder meer onderwerpen betreffende het bieden van

woning, kan de koper het SWK vragen een uitspraak te doen die

bescherming en veiligheid in en om de woning. Het keurmerk staat

bindend is voor de koper en de ondernemer.

dan ook voor: “Een veilig gevoel begint met een veilig thuis in een
veilige woonomgeving”.

Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft ondertekend,
vraagt de ondernemer het garantie- en waarborgcertificaat voor u

Veiligheid tijdens uitvoering

aan. Dit waarborgcertificaat wordt u na enige tijd rechtstreeks door

Binnen de huidige wetgeving (i.c. ‘ARBO-wet’) is het uitvoerend

het SWK toegezonden.
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bouwbedrijf tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de veilig-

dat gestreefd is naar een gedetailleerde maatvoering, is de op de

heid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent

tekeningen aangegeven maatvoering niet geschikt voor opdracht-

dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk

verstrekkingen door de verkrijger aan derden. Dura Vermeer Bouw

is voor het letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal daarom

Zuid BV raadt verkrijger aan de maatvoering voor o.a. maatmeu-

alleen terzake kundig personeel van het bedrijf zelf of van terzake

bels, gordijnen en vloerafwerking pas te verstrekken aan derden,

kundige onderaannemers op het bouwterrein toelaten. Alleen deze

wanneer de maten in de woning zijn ingemeten. Tijdens de (af)

personen vallen dan ook onder de verzekering van het uitvoerend

bouw van de woning worden kijkdagen georganiseerd, waarbij er

bouwbedrijf. Daarom is het, in het belang van de persoonlijke veilig-

gelegenheid is om in te meten. Verkrijger ontvangt te zijner tijd een

heid van verkrijgers zelf, niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te

uitnodiging.

betreden.
Limitering garantie
Om verkrijgers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige

Indien verkrijger ervoor kiest om de wand- en vloerafwerking in de

woning te bezichtigen, eventueel inmetingen te verrichten, foto’s te

badkamer en/ of toiletruimte te laten vervallen, wordt niet voldaan

nemen, e.d., zullen er kijkdagen worden georganiseerd. Alleen op

aan de waterdichtheidseisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. De

deze kijkdagen is het bouwterrein voor verkrijgers, op eigen risico,

verkrijger dient er zelf voor zorg te dragen dat zo spoedig mogelijk

toegankelijk. De data van deze kijkdagen worden per e-mail aan u

na oplevering van de woning, hier alsnog aan wordt voldaan. Verkri-

bekend gemaakt.

jger zal gevraagd worden een verklaring te tekenen, waarin gesteld
wordt dat verkrijger ter zake van dit minderwerk geen rechten kan

Veiligheid na oplevering

doen gelden in het kader van de van toepassing zijnde bepalingen

Voor de bewassing van de ramen is ervan uitgegaan dat dit door

van de Garantie- en Waarborgregeling.

de bewoners zelf geschiedt. Indien dit door een erkend glazenwasbedrijf wordt uitgevoerd, kan het zijn dat er in het kader van

Beglazing

de ARBO-wetgeving aanvullende voorzieningen door de bewoner/

De norm NEN 3569 ‘Veiligheidsbeglazing in gebouwen’ is voor dit

eigenaar moeten worden getroffen. Voorzieningen bijvoorbeeld

project niet van toepassing. Deze norm geeft aan dat, bij beglaz-

voor het aanlijnen van de glazenwasser en/ of voor de bevestiging

ing gelijk of lager dan 85 cm (vanaf vloerniveau), gehard glas of

en zekering van de ladder.

gelaagd veiligheidsglas bescherming biedt tegen persoonlijk letsel
bij glasbreuk.

Verzekering
Dura Vermeer Bouw Zuid BV verzekert de opstallen gedurende de

In gebruikname woning

bouw overeenkomstig de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen

Werkzaamheden direct na oplevering

(SWK) voorschriften. Op de dag waarop de verkrijger de sleutels

Tijdens de bouw van de woning wordt veel water gebruikt. Denk

van het huis in ontvangst neemt, danwel het huis in gebruik neemt,

hierbij aan betonstorten, specie en afwerken van de vloer. Om dit

gaan alle risico’s waaronder begrepen die van branden storm-

´bouwvocht´ uit de woning te krijgen is het noodzakelijk veelvuldig

schade, over op de verkrijger(s). Dura Vermeer Bouw Zuid BV raadt

te ventileren en de verwarming niet te “hoog” in te stellen. Hiermee

u aan deze verzekeringen een dag voor oplevering in te laten gaan.

wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring
van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt.

Bouwnummers/woningtype/huisnummering

Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct

Straatnamen en huisnummers worden door de gemeente vast-

na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er

gesteld. Voor de nieuw te realiseren woningen van dit project zijn

bouwvocht “opgesloten” wordt. Veelal kan verkrijger de onderne-

deze nog niet bepaald. Daarom krijgen de woningen tijdens de

mer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. In principe

bouw een zogenaamd bouwnummer. De bouwnummering hoeft

dienen deze werkzaamheden pas één jaar na oplevering uitgevoerd

niet bepalend te zijn voor de te volgen bouwvolgorde of oplevering.

te worden. Voor de oplevering zullen de verkrijgers een instructie

De bouwnummers zijn aangegeven op de situatietekening(en).

krijgen over het juist ventileren van de woning.

Wanneer de adressen bekend zijn, worden deze zo spoedig mogelijk aan de verkrijger verstrekt.

Krimp
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende

Maatvoering op tekening

eigenschappen en mede door droging, zullen er met name bij de

De maatvoering op alle tekeningen betreft circa maten. Indien

aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze doen geen afbreuk

de maatvoering tussen wanden wordt aangegeven, is daarbij

aan de constructie van de woning en zijn niet te vermijden. Ook

geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Ondanks

hier geldt het advies om nog niet direct spuitwerk of dergelijke op
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de wanden aan te (laten) brengen. Verkrijgers kunnen eventueel

• fonteincombinatie

ontstane scheuren zelf bijwerken met een overschilderbare kit.

• keuken
• wastafelcombinatie

Leggen van tegelvloeren

• douchecombinatie

Let op bij het laten leggen van tegelvloeren en plavuizenvloeren dat

• wasmachine opstelplaats

er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de vloerafwerking

In de keuken wordt de riolering op de standaard plaats afgedopt

bij grote oppervlakten op de juiste wijze moet worden gedilateerd.

boven de afwerkvloer.

Het kan zijn dat er m.b.t. de vlakheid van de vloer nog werkzaamheden nodig zijn. Vraag uw leverancier om advies.

Bestratingen
Er wordt vanaf de erfgrens naar de voordeur een tegelpad van

Beglazingskit

grijze betontegels aangebracht. Bestrating ter plaatse van de open-

De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze veroudert en

bare ruimte, waaronder de brandgangen/ achterpaden, worden in

krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen aan de kozijnen en-/

de woonrijpfase door of namens de gemeente aangebracht.

of beglazing blijkt dat er geen/onvoldoende onderhoud is gepleegd,
kunnen uw garantierechten in gevaar komen. Wij verwijzen voor de

Berging

onderhoudsvoorschriften van de beglazingskit naar het bewon-

Elke woning wordt voorzien van een ongeïsoleerd houten prefab

ersinformatieboekje, dat bij de oplevering van de woning wordt

berging ca. 2,5 x 3 meter. Deze berging is voorzien van FSC

overhandigd.

keurmerk.
• Buitenriolering / Drainage: Aan de lage zijde van het dak wordt

Technische bepalingen

een p.v.c. dakgoot gemonteerd;

Peil van de woning

• De hemelwaterafvoer eindigt circa 100 mm boven het maaiveld;

Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer

• De hemelwaterafvoer wordt vervaardigd van p.v.c. buizen met

(peil = 0). Het peil wordt uitgezet ten
opzichte van N.A.P. op aanwijzing van de gemeentelijke instanties.

bijbehorende hulpstukken.
• Houten Draagconstructies: De wanden van de berging worden
uitgevoerd van vurenhouten stijl- en regelwerk met vurenhouten

Grondwerk
Hiertoe behoren alle noodzakelijke grondwerken ten behoeve van
funderingen, nutsleidingen en bestratingen

rabatdelen, dik 20 mm.
• Kozijnen, ramen en deuren: Hardhouten bergingsdeur en –kozijn
voorzien van een glasdeel. Deurbeslag conform SKG**.

ter plaatse van de entree (geen grondverbetering). Het terrein onder

• Dakbedekking: Golfplaten, eenzijdig afschot (lessenaardak).

de woningen wordt ontgraven tot circa

• Beglazing: Blank enkel vensterglas: in glasdeel bergingsdeur.

onderkant fundering. De bij de woning behorende tuin wordt afgew-

• Elektra: Er wordt een energiezuil toegepast: 1 lichtpunt met

erkt met uitkomende grond.

schakelaar, in combinatie met een dubbele wandcontactdoos

Als bodemafsluiting wordt 100 mm schoon zand tussen de funder-

met randaarde.

ingsbalken toegepast.
Onder de te maken bestrating wordt een zandpakket van 100 mm

Afwerking berging

dik toegepast. Er wordt een kruipruimte toegepast in verband met

• Vloerafwerking: prefab betonnen vloer.

de bereikbaarheid onder de begane grondvloer. Het kruipluik zal

• Wandafwerking: gewolmaniseerde vurenhouten rabatdelen.

direct achter de voordeur gesitueerd worden.

• Plafondafwerking: golfplaat, onafgewerkt.

Riolering / drainage

Erfafscheidingen / terreininventaris

De riolering van de woning wordt aangelegd als een gescheiden

De perceelgrenzen worden met piketten aangegeven op de hoek-

systeem, uitgevoerd in kunststof en door middel van een flexibele

punten.

aansluiting aangesloten op het gemeenteriool. ‘Gescheiden’ wil zeggen dat het regenwater gescheiden wordt afgevoerd van het vuile

Fundering

water van de woning. Dit bespaart veel capaciteit en inspanning bij

Aan de hand van de resultaten van het grondonderzoek en son-

de rioolwaterzuivering en is beter voor het milieu.

deringsrapport wordt het funderingsplan door de constructeur
berekend en getekend. Zijn tekeningen en berekeningen worden

De volgende lozingstoestellen zijn aangesloten op de vuilwaterriol-

gecontroleerd door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de

ering:.

gemeente. Er wordt een systeem toegepast van voorgespannen

• toiletcombinatie op de begane grond

prefabbetonpalen en/of avegaarpalen afhankelijk van de definitieve
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sondering, waarover in het werk gestorte betonnen funderingsbalk-

Prefab beton

en worden aangebracht.

Begane grondvloer

Metselwerk

De begane grondvloer van de woning is een geïsoleerde cassettevloer. De ruimte onder de begane grondvloer is bereikbaar voor

Buitengevel woningen

eventuele onderhoudswerkzaamheden. Er wordt een afwerkvloer

De buitenspouwbladen van de gevels worden, daar waar aange-

toegepast van ca. 70 mm dik.

geven op tekening, uitgevoerd in baksteen, zogenaamd schoonmetselwerk. Het metselwerk wordt uitgevoerd in bakstenen van

Verdiepingsvloeren

waalformaat en opgezet in wildverband. De kleuren van de bakste-

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een kanaalplaatvloer

nen staan omschreven in de kleur- en materiaalstaat.

waarbij de naden aan de onderzijde niet nader worden afgewerkt.
De constructieve vloer is 200 mm dik met daarop een afwerkvloer

Kalkzandsteen

van ca. 70 mm dik op de eerste verdieping en ca. 60 mm dik op de

De woningscheidende wand wordt uitgevoerd als een ankerloze

tweede verdieping.

spouwmuur in kalkzandsteen. De eindgevels alsmede de voor- en
achtergevel worden tevens uitgevoerd in kalkzandsteen, de dikte

Klein prefab beton

wordt bepaald door de constructeur.

Het volgende klein prefab beton wordt toegepast:
- Prefab betonnen raamdorpels ter plaatse van onderkant kozijnen;

Gevelisolatie

- Prefab betonnen spekbanden ter plaatse van bovenkant kozijnen

In de kopgevels wordt isolatie van minerale wol in de spouw

van de begane grond (e.e.a. conform verkoopcontracttekeningen);

aangebracht.
Houten constructies
Voegwerk buitengevel

Het schuine dak van de woningen is opgebouwd uit geïsoleerde

Het gevelmetselwerk wordt gevoegd met een voeg conform de

geprefabriceerde elementen met dragende knieschotten van ± 900

kleur- en materiaalstaat. In het gevelmetselwerk worden voldoende

mm hoog. De binnenbeplating van de kap bestaat uit een naturel

open stootvoegen aangebracht ten behoeve van het ventileren van

bruin houtspaanderplaat die niet wordt afgewerkt.

de spouw. Door weersomstandigheden na het metsel- en voegwerk

Tussen de ramen in de voorgevel op de 1e verdieping wordt een

kan het voorkomen dat er stoffen uit de specie wegspoelen. Dit

geïsoleerd houten regelwerk aangebracht met onderhoudsarme

heeft geen invloed op de functionele eigenschappen van de voeg,

gevelbetimmering.

maar het kan voorkomen dat het metselwerk in een afwijkende
kleur uitslaat. Dit behoort tot de eigenschappen van het gebruikte

Kozijnen, ramen en deuren

materiaal.

Gevelkozijnen- en ramen
De schuifpui in de achtergevel wordt uitgevoerd in aluminium, de

Opvang metselwerk

overige gevelkozijnen en -ramen worden uitgevoerd in hardhout.

Stalen lateien en geveldragers zorgen voor de opvang van het

De te openen geveldelen worden uitgevoerd als draaikiepraam. De

metselwerk. Deze worden gepoedercoat en toegepast daar waar

kozijnen worden voorzien van de nodige tochtdichting, voegband

constructief noodzakelijk.

en vochtkeringstroken voor een goede waterdichte en luchtdichte
afwerking. Alle draaiende kozijndelen van de woning, mits bereik-

Dilataties

baar, worden voorzien van hang- en sluitwerk dat voldoet aan de

Ter voorkoming van scheurvorming in het metselwerk in de

eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. De gevelkozijnen- en

buitengevel worden dilatatievoegen aangebracht. De plaats van de

ramen worden afgewerkt conform de kleuren- en materialenlijst.

dilatatievoegen wordt door de gevelsteenfabrikant aangegeven. De
dilatatievoegen blijven zichtbaar en open.

Woningtoegangsdeur
De toegangsdeur van de woning is een geïsoleerde deur voorzien

Niet dragende binnenwanden

van glasopening. In de deur wordt een brievensleuf aangebracht

De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gasbeton-

welke voldoet aan de gestelde eisen voor postbezorging. Het

panelen van 70 of 100 mm dik, zoals op

hoogteverschil tussen bovenkant dorpel en bovenkant afgewerkte

tekening aangegeven.

vloer bij de voordeur bedraagt circa 35 mm. De verkrijger dient er
zorg voor te dragen, dat door toepassing van een vloerafwerking,
aan de bepaling in bouwbesluit wordt voldaan. Hierin wordt gesteld
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dat een vloer ter plaatse van een toegang een hoogteverschil heeft

kunststeen met een overstek van ca. 20 mm. Ze worden geplaatst

met het aansluitende terrein dat niet groter is dan 2 centimeter.

onder alle kozijnen met een borstwering, behalve het kozijn in de
badkamer. De vensterbank in de badkamer wordt betegeld.

Binnendeurkozijnen
De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig in een witte kleur af-

Stucadoorswerk

gelakte metalen montagekozijnen met bovenlicht. In het bovenlicht

Plafondafwerking

van het kozijn van de trapkast en de meterkast wordt een dicht

Alle betonnen plafonds worden afgewerkt met structuurspuitwerk

paneel toegepast, aan 1 zijde wit afgelakt. In de overige kozijnen

in de kleur wit, met uitzondering van het

bestaat het bovenlicht uit enkel glas.

plafond van de trapkast. Plafond van de meterkast zal deels
worden afgewerkt in verband met inkijk.

Binnendeuren
De binnendeuren zijn dichte opdekdeuren, 2315 mm hoog. De

Wandafwerking

deuren zijn fabrieksmatig in een witte kleur

Boven het wandtegelwerk in het toilet en de badkamer worden de

afgewerkt.

wanden afgewerkt met structuurspuitwerk in de kleur wit. Alle niet
betegelde en niet gespoten wanden in de woning worden behang-

Houten trappen en hekken

klaar afgewerkt. Behangklaar afgewerkt wil zeggen dat de wanden

De trap van de begane grond naar de 1e verdieping wordt uitgevo-

voldoende vlak zijn, zodat na het wegwerken van kleine oneffenhe-

erd als een dichte trap. Onder de trap zal, zoals aangegeven op de

den een eenvoudig behang aangebracht kan worden. Voor andere

tekeningen, een trapkast worden gemaakt. De trap van de 1e naar

afwerkingen adviseren wij u van te voren contact op te nemen met

de 2e verdieping is uitgevoerd als een open trap. Langs de wanden

de leverancier van uw wandafwerking.

wordt een houten leuning gemonteerd. Rond het trapgat op de
1e verdieping wordt een houten hekwerk aangebracht. Op de 2e

Tegelwerk

verdieping een dicht paneel. De trapboom, -spil en -treden worden

Voor het wand- en vloertegelwerk is een aantal standaard tegels

vervaardigd van vurenhout. De stootborden van de dichte trap zijn

geselecteerd, waaruit de verkrijger kan kiezen (zie specificatie

vervaardigd van beplating.

tegelwerk die u vindt in de koperscontractmap). Verder wordt aan
de verkrijger de mogelijkheid geboden het tegelwerk naar eigen

Dakbedekking

inzicht bij een door de ondernemer geselecteerde showroom uit

Op de dakelementen worden betonnen dakpannen aangebracht,

te kiezen, tegen nadere prijsopgave en condities. Meer informatie

inclusief benodigde gevelpannen, nokvorsten e.d., kleur volgens

over de geselecteerde showroom en showroomprocedure treft

de kleur- en materiaalstaat. De dakpannen worden conform de

u in de koperscontractmap aan onder het hoofdstuk ‘procedure

voorschriften verankerd.

projectshowrooms’.

De platte daken van uitbouwopties bestaan uit een kanaalplaatvloer met daarop een dampremmende laag, isolatie, dakbedekking

Vloertegels

en een ballastlaag van grind. Alle platte daken hebben voldoende

In de toilet- en badruimte worden keramische vloertegels aange-

afschot voor de afwatering. De dakrand wordt voorzien van een

bracht. De vloer wordt afgevoegd met een waterdichte, grijze voeg.

aluminium daktrim. Het platte dak van de optionele dakkapel wordt

De randen van de vloer worden afgekit met siliconenkit. De vloer-

opgebouwd uit een geprefabriceerde en geïsoleerde dakplaat en

tegels worden niet strokend verwerkt met de wanden. Ter plaatse

aan de buitenzijde voorzien van dakbedekking. De onderzijde van

van de douchehoek wordt de vloer iets verdiept aangelegd.

het dak van de dakkapel wordt niet nader afgewerkt. De buitenzijde
wordt afgewerkt met multiplex beplating of rockpanel.

Wandtegels
Op de wanden van de toilet- en badruimte worden keramische

Beglazing

wandtegels aangebracht. In het toilet wordt tot circa 1,25 m

De gevelkozijnen, draaiende delen, schuifpui, entreedeur en tuin-

boven de vloer getegeld. In de badkamer worden de wandtegels

deur worden voorzien van hoogwaardige

aangebracht tot 1,75 m boven de vloer. Ter plaatse van de douche

isolerende HR++ beglazing.

worden de wandtegels aangebracht tot een hoogte van 2,25 m
boven de vloer. Het wandtegelwerk wordt afgevoegd met een

Natuur/ kunststeen

zilvergrijze waterdichte voeg. De inwendige hoeken, aansluitingen

De dorpels van de entreedeur, badkamer en het toilet worden

t.p.v. kozijnen en aansluitingen met sanitaire toestellen worden

uitgevoerd in kunststeen. Onder de overige binnendeuren worden

afgekit met siliconenkit.

geen stofdorpels aangebracht. De vensterbanken zijn van
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Dekvloeren

De dakoverstekken ter plaatse van het dakvoetdetail en/of de

De begane grond- en verdiepingsvloeren worden afgewerkt met

eindgevels worden uitgevoerd en afgewerkt in een prefab polyester

een circa 70 (2e verdieping 60) mm dikke zandcementdekvloer,

systeem dat fabrieksmatig reeds is afgewerkt. Dit materiaal is

met uitzondering van de vloeren achter de knieschotten op de zold-

onderhoudsarm en hoeft verder niet te worden geschilderd.

erverdieping. In de badkamer wordt de zandcementdekvloer ter
plaatse van de douchehoek onder afschot aangebracht. De vloeren

Keuken/ meterkast

voldoen aan de vereiste vlakheid voor vloeren van woningen. Dat

Keuken

wil zeggen dat de vloeren geschikt zijn voor het aanbrengen van

De woning wordt zonder keuken geleverd. Dura Vermeer Bouw

bijvoorbeeld zachte vloerbedekking. Echter voor het aanbrengen

Zuid BV heeft een keukenleverancier geselecteerd waar u optioneel

van bijvoorbeeld tegelvloeren, adviseren wij u uw leverancier van de

een keuken kunt bestellen en nog voor de oplevering kunt laten

tegelvloer hier vooraf over te informeren.

plaatsen. Meer informatie over de geselecteerde showroom en
showroom procedure treft u in deze koperscontractmap aan onder

Metaalwerken

het hoofdstuk ‘procedure projectshowrooms’.

Hang- en sluitwerk
De cilinders van de sloten van de buitendeuren worden uitgevoerd

Meterkastruimte

als een gelijksluitend systeem. Dat wil zeggen dat met één sleutel

Als achterwand wordt ten behoeve van het plaatsen van de diverse

alle buitendeuren te bedienen zijn. Bij elke woning worden drie sleu-

meters een beplating aangebracht. De ruimte zal voldoen aan de

tels geleverd. De binnendeuren worden afgehangen aan paumelles

door de nutsbedrijven gestelde eisen.

en afgemonteerd met deurkrukken en rozetten (type O-line) van
lichtmetaal kleur F1. De navolgende sloten worden toegepast:

Behangwerk

• woonkamer en slaapkamers (m.u.v. slaapkamer 1): loopslot

De wanden worden niet voorzien van behang. Ze worden behang-

• slaapkamer 1: dag- en nachtslot

klaar afgewerkt met uitzondering van de installatiezone, deze

• badruimte en toiletruimte: vrij- en bezetslot

worden niet afgewerkt. Behangklaar afgewerkt wil zeggen dat de

• trapkast: kastslot

wanden voldoende vlak zijn, zodat na het wegwerken van kleine

• meterruimte: kastslot

oneffenheden een eenvoudig behang aangebracht kan worden.

Huisnummerbordje

Goten en hemelwaterafvoeren

De woningen worden voorzien van een huisnummerbordje van

De goten worden uitgevoerd in aluminium, dakoverstekken en

kunststof (wit met zwarte cijfers).

gootklossen worden uitgevoerd in Polyester en
zijn fabrieksmatig afgewerkt.

Binnentimmerwerk

De hemelwaterafvoeren van de woningen worden aangesloten

De kopse kant van de vloer wordt ter plaatse van het trapgat afget-

op het rioleringstelsel van de gemeente en aangebracht zoals op

immerd met MDF beplating. Er worden

de geveltekeningen is aangegeven. De hemelwaterafvoeren zijn

geen vloerplinten geleverd of aangebracht.

rond en van kunststof in grijze kleur. Bij de platte daken worden
noodoverstorten aangebracht volgens opgave constructeur. Het

Schilderwerk

hemelwater van de luifel en het platte dak van de optionele erker

De gevelkozijnen en draaiende delen worden fabrieksmatig

wordt afgevoerd middels een spuwer.

voorzien van een dekkend verfsysteem. De trapbomen, -hekken
en -spillen worden één keer dekkend geschilderd. De muurleuning

Binnenriolering

wordt transparant afgelakt. De traptreden en de stootborden van

In het zicht komende afvoerleidingen van wastafels, sifons en

de trappen worden behandeld met grondverf. De onderzijde van

vloerbuizen worden in chroom uitgevoerd.

de trappen worden ook behandeld met grondverf. De onderzijde
van het dak blijft onafgewerkt, evenals de knieschotten. Voor

Waterinstallatie

het binnen- en buiten schilderwerk wordt een milieuvriendelijk

De woning wordt aangesloten op het waterleidingnet. De eenma-

verfsysteem toegepast. Dit verfsysteem bevat minder agressieve

lige aansluit- en keuringskosten zijn in de vrij-op-naam-prijs begre-

bestanddelen voor mens en milieu. Vanwege de milieubewuste op-

pen. De individuele watermeter blijft eigendom van het nutsbedrijf.

bouw van het systeem, kan het in zijn uiterlijke verschijningsvorm

De koud- en warmwaterleidingen zijn van kunststof.

afwijken van het gebruikelijke. Zowel de binnen- als buitenzijde van
de gevelkozijnen, ramen en deuren worden in de kleuren geschil-

Koudwaterleiding

derd zoals aangegeven in de kleur- en materiaalstaat.

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, gep-
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laatst in de meterkast en is afsluit-/aftapbaar.

de SWK–regeling met bijbehorende garantiebepalingen. De bereke-

De koudwaterleiding wordt aangelegd naar de volgende voorzie-

ningen voor de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie is

ningen:

bepaald conform de ISSO–publicatie 51 ‘Warmteverliesberekenin-

• wasmachine/ vulpunt c.v.-ketel

gen voor woningen en woongebouwen’.

• keuken

Verwarmingsafgifte door vloerverwarming op de begane grond

• wastafelcombinatie

en de eerste verdieping. Aanvoertemperatuur 50 graden met tem-

• douchecombinatie

peratuurverschil van 10 graden. Temperatuursysteem: LT-vloerver-

• toiletcombinatie op de begane grond - fonteincombinatie

warming (50°C/40°C). Per verblijfsruimte is een regeling voor de
vloerverwarming opgenomen (bedraad, woonkamer digitaal en 3

Warmwaterleiding

(slaap)kamers analoog).

De warmwaterleiding wordt vanuit de verwarmingsunit, geplaatst
op de 2e verdieping, aangelegd tot op de

Conform de van toepassing zijnde SWK–garantieregeling kunnen,

standaardplaats van de volgende aansluitpunten

bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, ten minste de

• keuken

onderstaande temperaturen worden behaald. De hieronder ver-

• wastafelcombinatie

melde temperaturen moeten conform de eisen van het SWK, bij

• douchecombinatie

gelijktijdig functioneren van alle, onder verantwoordelijkheid van
de ondernemer geplaatste verwarmingselementen behaald en

Voor de warmwatercapaciteit gelden de eisen zoals omschreven

behouden kunnen worden tot ten minste een buitentemperatuur

in de SWK–voorschriften, comfortklasse 4. De koud- en warmwa-

van -10 °C:

terleiding in de keuken worden op de standaard plaats afgedopt

• Woonkamer en keuken : 20 graden

boven de afwerkvloer.

• Badkamer : 22 graden
• Interne verkeersruimten : 15 graden

Sanitair

• Zolder : 15 graden

De woning wordt standaard uitgerust met het sanitair dat om-

• Toilet : 15 graden

schreven is in de sanitairlijst die u vindt in de koperscontractmap.

• Slaapkamers : 20 graden

Verder wordt aan de verkrijger de mogelijkheid geboden het sanitair naar eigen inzicht bij een door de ondernemer geselecteerde

Afhankelijk van de nog te maken EPC berekening kan het zijn dat

showroom uit te kiezen, tegen nadere prijsopgave en condities.

er voor een beperkt aantal (hoek-)woningen een of meerdere extra

Meer informatie over de geselecteerde showroom en showroom

voorziening(-en) noodzakelijk zijn zodat er wordt voldaan aan de

procedure treft u in deze koperscontractmap aan onder het

voorschriften. Afhankelijk van de nog te realiseren EPC beperking

hoofdstuk ‘procedure projectshowrooms’. De mogelijkheid wordt

wordt er een keuze gemaakt uit de diverse veelal installatietechnis-

u ook geboden om de sanitaire ruimte(n) casco op te leveren. Er

che keuzemogelijkheden.

zal dan een gelimiteerd garantie- en waarborgcertificaat worden
aangevraagd. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlage

Ventilatievoorziening en gasafvoer-/rookkanalen

van de koop-/aannemingsovereenkomst.

Het mechanische ventilatiesysteem bestaat uit één ventilatie-unit
geplaatst op de 2e verdieping, waarop zijn

Gasinstallatie

aangesloten:

De woning wordt aangesloten op het gasleidingnet. De eenmalige

• de keuken

aansluit- en keuringskosten zijn in de vrij-op-naam-prijs begrepen.

• de toiletruimte

De individuele gasmeter blijft eigendom van het nutsbedrijf. In de

• de badruimte

keuken wordt de aansluiting op de standaard plaats afgedopt.

• de opstelplaats voor de wasmachine

Daarnaast wordt er een gasaansluiting aangebracht ter plaatse van
de cv-ketel.

Er mag geen wasemkap op het ventilatiesysteem worden aangesloten, er wordt aangeraden om een recirculatiekap toe te passen.

Verwarmingsinstallatie

De overige ruimten worden op natuurlijke wijze geventileerd. In

De woning wordt verwarmd door een individueel gasgestookt, cen-

de basis keuzelijst meer- en minderwerk is het mogelijk om in de

traal verwarmingssysteem, CW klasse 4. De temperatuurregeling

badkamer voor een draadloos bedieningssysteem voor het mecha-

vindt plaats in de woonkamer door middel van een kamerthermo-

nische ventilatiesysteem te kiezen (tegen meerprijs).

staat, op de plaats zoals aangegeven op tekening.

Voor de luchttoevoer zijn alle verblijfsruimten voorzien van ventilat-

De werking en capaciteit van de verwarmingsinstallatie voldoet aan

ieroosters.
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Elektrische installatie

300 mm boven de afwerkvloer. Er wordt geen bedrading, splitter of

De woning wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. De een-

versterker aangebracht.

malige aansluit- en keuringskosten zijn in de vrij-op-naam-prijs
begrepen. De individuele elektriciteitsmeter blijft eigendom van het

Schoonmaken en oplevering

nutsbedrijf. De elektrische installatie wordt volgens het centraal-

De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, tegel-

dozen-systeem aangelegd, conform de vereisten van de NEN 1010.

werk en beglazing worden voor oplevering schoongemaakt. Het

Alle wandcontactdozen zijn geaard. De woningen worden voorzien

bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en

van voldoende elektragroepen in de meterkast, waarvan één aparte

puinresten.

groep voor de opstelplaats van de wasmachine.
De wandcontactdozen en lichtpunten worden verdeeld over
meerdere groepen. De wandcontactdozen worden ter plaatse van
de verblijfruimtes aangebracht op 300 mm + vloer. In de overige
ruimten worden de wandcontactdozen op circa 1050 mm + vloer
gemonteerd. Alle wandcontactdozen die worden gecombineerd
met een schakelaar worden op 1050 mm + vloer gemonteerd. In de
keuken worden de wandcontactdozen ter plaatse van het aanrecht
voor algemeen gebruik geplaatst op circa 1250 mm en de loze
boilerleiding circa 300 mm boven de afwerkvloer. De loze boilerleiding mag niet ten behoeve van een vaatwasser worden gebruikt. De
wandcontactdoos voor de motorloze afzuigkap wordt op ongeveer
2250 mm hoogte boven de vloer aangebracht. De loze cai- en
telefoonaansluiting in de woonkamer wordt aangebracht op circa
300 mm hoogte boven de afwerkvloer. Alle lichtschakelaars worden
geplaatst op 1050 mm boven de afwerkvloer.
De wandcontactdozen en schakelaars zijn van kunststof in kleur
wit. De schakelaars en wandcontactdozen worden op de begane
grond en eerste verdieping aangebracht in half opbouw uitvoering.
Ter plaatse van de onbenoemde ruimte worden zowel schakelaar
als wandcontactdoos uitgevoerd als opbouw. De plaatsen van de
schakelaars, lichtpunten en wandcontactdozen zijn indicatief op de
plattegronden weergegeven, de werkelijke plaats kan iets afwijken.
Alle woningen hebben een aansluitpunt voor verlichting bij de
voordeur. De woningen hebben een belinstallatie bestaande uit een
transformator in de meterkast, een schel in de meterkast in de hal
en een kunststof beldrukker bij de voordeur.
Rookmelders
De woning wordt voorzien van een rookmeldinstallatie. Deze is
gekoppeld en aangesloten op het
elektriciteitsnet . De aangegeven plaatsen zijn indicatief.
Telecommunicatie-installatie
De woning wordt aangesloten op het centraal antennesysteem
en niet op het telefoonnet. Deze aansluiting wordt geplaatst in de
meterkast. Vanuit de meterkast worden loze leidingen aangebracht
naar de woonkamer voor het realiseren van de telefoon- en centrale
antenne-aansluiting. De loze dozen worden geplaatst op circa
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Afwerkstaat:
Entree
Vloerafwerking

: cement dekvloer

Wandafwerking

: behangklaar

Plafondafwerking

: structuurspuitwerk op betonplafonds

Uitrusting

: een blank geëloxeerde brievenbusplaat
een meterkast volgens voorschrift

Woonkamer
Vloerafwerking

: cement dekvloer

Wandafwerking

: behangklaar

Plafondafwerking

: structuurspuitwerk op betonplafond

Uitrusting

: aansluitmogelijkheid kabeltelevisie
aansluitmogelijkheid telefoon
kamerthermostaat

Keuken
Vloerafwerking

: cement dekvloer

Wandafwerking

: behangklaar

Plafondafwerking

: structuurspuitwerk op betonplafond

Uitrusting

: afgedopt aansluitpunt voor warm- en koud water
afgedopt rioolaansluitpunt
aansluitmogelijkheid elektrisch fornuis en close-in boiler (loze leiding)
bedieningsschakelaar mechanische ventilatie
afgedopte gasleiding

Toilet
Vloerafwerking

: cement dekvloer met vloertegels, afmeting 200 x 200 mm, volgens monsters.

Wandafwerking

: geglazuurde wandtegels afmeting 200 x 250 mm, volgens monsters, tot circa 1,25 m boven de vloer;

Plafondafwerking

: structuurspuitwerk op betonplafond

Uitrusting

: een Sphinx 300 toilet met kunststof zitting en WISA laaghangend kunststof

daarboven structuurspuitwerk, staand verwerkt.

reservoir (met spoelonderbreking)
een Sphinx 300 fonteincombinatie 36 cm bestaande uit: een wit verglaasd
kristalporseleinen fonteinbakje, een chroom sifon met muurbuis en een
Grohe Costa verchroomde koud waterkraan
een dorpel van kunststeen
Overloop
Vloerafwerking

: cement dekvloer

Wandafwerking

: behangklaar

Plafondafwerking

: structuurspuitwerk op betonplafond

Slaapkamers
Vloerafwerking

: cement dekvloer

Wandafwerking

: behangklaar

Plafondafwerking

: structuurspuitwerk op betonplafond
regeling vloerverwarming
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Badkamer
Vloerafwerking

: cement dekvloer met vloertegels afmeting 200 x 200 mm 150*150 in de douchehoek, volgens monsters;
dorpel van kunststeen. De douchehoek wordt onder afschot aangebracht

Wandafwerking

: verglaasde wandtegels afmeting 200 x 250 mm, volgens monster, tot circa 1,75 m boven de vloer en ter 		

Plafondafwerking

: structuurspuitwerk op betonplafond

Uitrusting

: een Sphinx 300 wastafelcombinatie 60 cm bestaande uit: een wastafel van wit kristalporselein, een sifon

plaatse van de douchehoek tot 2,25 m boven de vloer; daarboven structuurspuitwerk, staand verwerkt.

met vloerbuis en een Grohe Costa verchroomde eengatsmengkraan en een afsluitdop met ketting
een Sphinx 300 keramisch planchet met spiegel 57x40 (h*b) cm.
een Grohe 1000 thermostatische douchemengkraan + Grohe tempesta glijstangcombinatie.
een afgedopte rioolaansluitmogelijkheid voor het plaatsen van een tweede toilet
Zolder
Vloerafwerking

: cement dekvloer, niet achter het knieschot

Wandafwerking

: wanden behangklaar, met uitzondering van installatiezone.

Plafondafwerking

: dakelementen op houtspaanderbasis
een verchroomde kraan ten behoeve van een wasmachineaansluiting(voorzien van een keerklep en/of
beluchting conform voorschrift nutsbedrijf), evenals een afvoer voorzien van een sifon
De zolder wordt verder niet afgewerkt.
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Kleur- en materialenstaat exterieur
Materiaal/ onderdeel:

Specificaties:

Kleur/ type:

Dakbedekking hellend dak

Dakpannen

Beton, antraciet, OVH-model

Dakbedekking, plat dak(optie uitbreiding

Bitumineuze dakbedekking

woonkamer)
Gevelmetselwerk, o.a. plint/ accenten

Baksteen, waalformaat, wildverband

Bruin/ zwart

Gevelmetselwerk, langs en kopgevels

Baksteen, waalformaat, wildverband

Rood

Gevelbetimmering 1 verd. voorgevel

Eternit sidings cedral click o.g., fabrieksmatig afgewerkt,

Wit

e

onderhoudsarm
Voegwerk metselwerk

Ca. 3 mm terugliggend

Donker grijs

Lateien

Staal, gemoffeld

RAL 3009 (n.t.b.)

Gevelkozijnen, buiten en binnenzijde

Hardhout dekkend geschilderd

Wit, RAL 9010

Draaiende delen

Hardhout dekkend geschilderd

Wit, RAL 9010

Entreedeur

Samengesteld, geisoleerd, voorzien van glasopening

RAL 7016 (n.t.b.)

en briefsleuf, dekkend geschilderd
Buitendorpel t.p.v. entreedeur

Holinite, kunststeen

Antraciet, kleurnr. 7

Dakgoten, dakranden, -

Goten: aluminium.
Polyester, fabrieksmatig afgewerkt, onderhoudsarm

Wit

Optionele dakkapellen(Dakranden, -

Eternite beplating o.g., fabrieksmatig afgewerkt,

Wit

overstekken, zijwangen)

onderhoudsarm

Daktrimmen

Aluminium

Naturel

Schuifpui

Aluminium

Wit, RAL 9010

Waterslagen

Prefab beton

Naturel

Spekbanden

Prefab beton

Naturel

Hemelwaterafvoer

Kunststof

Standaard grijs

Verzamelkap dakdoorvoer

Aluminium

Zwart, RAL 9005

Huisnummer

Kunststof

Wit met zwarte letters

Beldrukker

Kunststof

Wit of zwart

Ventilatieroosters
Plafond(m.u.v.
meterkast/ trapkast)

Aluminium,
Spuitwerk gecoat, plaatsing in kozijn

RAL
Wit 7016 (n.t.b.)

Gevelbekleding

Fijn bezaagde rabatdelen, geïmpregneerd

Naturel

Bergingsdeur

Hout voorzien van glasopening, dekkend schilderwerk

Deur en kozijn wit, RAL 9010

Dakbedekking

Golfplaat

Donker grijs

Hemelwaterafvoer

Kunststof

Standaard grijs

Piketten

Vurenhout geïmpregneerd

Naturel

Hekwerk t.p.v. langzaam verkeerzone

N.t.b.

N.t.b.

Materiaal/ onderdeel:

Specificaties:

Kleur/ type:

Binnendeuren

Vlakke opdekdeuren, dicht uitgevoerd, fabrieksmatig

Wit

overstekken(dakvoet/ eindgevels)

Bergingen

Perceelafscheiding

afgelakt
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Dakbedekking

Golfplaat

Donker grijs

Hemelwaterafvoer

Kunststof

Standaard grijs

Vurenhout geïmpregneerd

Naturel

N.t.b.

N.t.b.

Materiaal/ onderdeel:

Specificaties:

Kleur/ type:

Binnendeuren

Vlakke opdekdeuren, dicht uitgevoerd, fabrieksmatig

Wit

Perceelafscheiding
Piketten
Hekwerk t.p.v. langzaam verkeerzone
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Kleur- en materialenstaat interieur

afgelakt
Binnendeurkozijnen

Metalen montagekozijnen met bovenlicht, fabrieksmatig

Wit

afgelakt
Bovenlicht meterkast en trapkast

Lakboard

Wit

Binnendeurdorpels t.b.v. san.ruimten

Holonite, kunststeen

Antraciet

Traptreden en stootborden

Vurenhout, afgewerkt met grondverflaag

Wit, RAL 9010

Trapbomen, spil en hekwerk

Vurenhout, dekkend geschilderd

Wit, RAL 9010

Trapleuningen

Ronde houten leuningen, gelakt

Naturel

Betimmering trapgat

Beplating, dekkend geschilderd in het werk

Wit, RAL 9010

Vensterbanken

Bianco C, 20 x 200 mm

Bianco-C

Radiator

Elektrische radiator in de badkamer

Wit

Wandtegelwerk

Formaat 20 x 25 cm, staand verwerkt

Keuze uit vastgestelde kleuren

Vloertegelwerk

Formaat 20 x 20 cm, Douchehoek 15*15

Keuze uit vastgestelde kleuren

Plafond(m.u.v. meterkast/ trapkast)

Spuitwerk

Wit
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