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1. INLEIDING 

Deze technische omschrijving vormt een contract tussen verkoper (ondernemer) en u als koper (koper). In de 

koop-/aannemingsovereenkomst wordt de verplichting tot realisering van de woning door de ondernemer 

vastgelegd. De koper koopt daarmee een woning, welke nog niet (compleet) is gerealiseerd. De indeling van de 

woning, de plaats van de technische installaties en het aanzicht van de woning staat weergegeven op de 

contracttekeningen. De toe te passen materialen, technische installaties, kleurstelling, et cetera van de woning 

worden beschreven in de technische omschrijving. Deze bescheiden zijn opgenomen in de koperscontractmap, 

welke het contract vormt tussen ondernemer en koper, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over de wijze 

van uitvoering van de woning. 

2. WONINGTYPEN 

Voor een overzicht van de diverse woningtypen verwijzen wij u naar de situatietekening. 

3. VOORBEHOUD WIJZIGINGEN 

Het ontwikkelen van een wijk c.q. bouwplan is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, 

een steeds verdere verfijning van het ontwerp plaatsvindt. De tekeningen en omschrijvingen opgenomen in de 

verkoopbrochure zijn nadrukkelijk geen contractstuk. De koper wordt aangeraden de contracttekeningen en de 

technische omschrijving in de Koperscontractmap vóór ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst 

zorgvuldig door te nemen. In geval van twijfel of onduidelijkheid kunt u contact opnemen met de makelaar. De 

tekeningen van de inrichting van de openbare ruimte betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. 

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

zoals telefoon, televisie en elektra en de plaats van de lantaarnpalen, opstelplaatsen vuilcontainers, verkeer 

remmende maatregelen en voorzieningen t.b.v. riolering is niet op tekening aangegeven. De uiteindelijke plaats 

wordt door de nutsbedrijven en de gemeente vastgesteld. De maten op tekening zijn niet bindend. De juiste 

maatvoering van de buitengevels en bijgebouwen worden na opmeting door het Kadaster vastgesteld. Voor 

invulling en eventuele wijzigingen van de bebouwing van het aangrenzende gebied van dit bouwplan kan Dura 

Vermeer Bouw Zuid West BV geen verantwoording op zich nemen. Uitdrukkelijk wijst Dura Vermeer Bouw Zuid 

West BV erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmingsplan c.q. uitwerkingsplan, geen 

juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.  

De koper wordt aangeraden het huidige bestemmingsplan te raadplegen. In het bestemmingsplan zijn de 

juridische mogelijkheden en beperkingen vastgelegd. Het bestemmingsplan kunt u opvragen bij de gemeente. 

De informatie in deze algemene bepalingen, in de technische omschrijving en op de contracttekeningen is met 

zorg samengesteld. Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen de technische omschrijving en de 

contracttekeningen, dan prevaleert de technische omschrijving. Eventuele noodzakelijke veranderingen ten 

gevolge van eisen van overheidswege en/of nutsbedrijven, evenals wijzigingen van constructieve aard, zullen 

geen kwaliteitsvermindering van de woning inhouden. 

De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de 

noodzakelijkheid in de uitvoering blijkt, mits deze wijziging geen afbreuk doet aan de waarde, kwaliteit, het 

uiterlijk, het aanzien en de bruikbaarheid van de woning. De koper zal hierover door informatiebrieven worden 

geïnformeerd. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot verrekening van mindere of 

meerdere kosten. 

De maten staan op de tekening aangegeven in millimeters. In werkelijkheid kunnen de maten enigszins 

afwijken. Alle in de plattegronden aangegeven installatieonderdelen zijn schematisch weergegeven. De juiste 

plaats kan in werkelijkheid afwijken. Tijdens de bouw van uw woning worden er kopersmiddagen 

georganiseerd, waarbij er gelegenheid is om de woning in te meten. 

De op tekening eventueel aangegeven meubilering, inrichting en apparaten, zoals de wasmachine/droger, 

vallen niet onder de levering binnen de koop-/aannemingsovereenkomst. Dit is ook van toepassing op de 

impressies van de ingerichte tuinen. 

Waar merknamen worden vermeld, behoudt Dura Vermeer Bouw Zuid West BV zich het recht voor 

gelijkwaardige alternatieven toe te passen zonder dat deze aanleiding geven tot enige kosten verrekening. 

Een artist-impression is een benadering van het toekomstige plan. De woning (ontwerp, materialen, kleuren, 

etc.) kan in werkelijkheid afwijken van de artist-impression. Aan de artist impression kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

De gemeente kan nadere eisen stellen bij de afgifte van de omgevingsvergunning. Ten tijde van het opstellen 

van de Koperscontractmap was de omgevingsvergunning nog niet verstrekt. U wordt hierover door ons 

geïnformeerd. 

4. OMGEVINGSVERGUNNING NIET GEKOZEN OPTIES 

De gemeente en/of Dura Vermeer Bouw Zuid West BV behoudt zich het recht voor om de 

Omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken, voor zover deze betrekking heeft op opties welke niet door de 

koper worden gekozen c.q. worden gerealiseerd. Dit betekent dat u (koper) voor vergunningsplichtige opties, 

die u zelf na oplevering van de woning wilt realiseren, apart een vergunning zal moeten aanvragen bij de 

gemeente. 
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5. AANDUIDING FUNCTIE BERGING 

Op de contracttekeningen staat een berging aangegeven. De berging voldoet standaard aan de eisen van een 

berging, maar niet aan de eisen welke het bouwbesluit stelt aan de functie garage. Wanneer u de ruimte gaat 

gebruiken als garage (opstelruimte voor een motorvoertuig) in plaats van als berging zal veiligheidshalve ook 

extra ventilatie moeten worden toegevoegd. 

6. DAGLICHTTOETREDING 

Voor de berekening van de daglichttoetreding van de diverse verblijfsruimten in de woningen is gebruik 

gemaakt van de zogenaamde ‘krijtstreep-methode’. De krijtstreepmethode is een rekenmethode waarbij door 

middel van berekening het ontwerp van de woning getoetst wordt aan het bouwbesluit ten aanzien van 

daglichttoetreding. 

Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen 

enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde 

krijtstreepmethode, een wettelijk legitieme methode, hetgeen erop neer komt dat niet over het gehele 

vloeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende 

daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in een 

gedeelte van de betreffende kamers relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn. 

De woningen van dit project voldoen aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit. 

7. KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST  

Met het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht(en) de koper(s) zich tot het betalen 

van de koop-/aanneemsom, terwijl Dura Vermeer Bouw Zuid West BV zich door ondertekening verplicht tot de 

levering van de grond en realisering van de woning. Nadat de overeenkomst(en) door beide partijen zijn 

ondertekend, ontvangen (beide) partijen hiervan een kopie. Het originele exemplaar komt in bezit van de 

notaris, op basis waarvan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan worden opgemaakt. 

8. KOOPSOM V.O.N. 

De koopsommen van de woningen zijn vrij-op-naam. Dat wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten zijn 

inbegrepen: 

 Grondkosten; 

 Bouwkosten; 

 Kosten garantieregeling Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK); 

 Notariskosten inzake transportakte; 

 Architecten- en constructeurshonorarium; 

 Omgevingsvergunning;  

 Eenmalige aansluitkosten nutsvoorzieningen, zoals water, elektriciteit en riolering; 

 Makelaarscourtage/verkoopkosten; 

 Keuken, badkamer en toilet conform de brochures ‘THUIS – de Showroom’; 

 B.T.W. (thans 21%; indien van overheidswege het percentage wordt gewijzigd zal conform de 

wettelijke regels tussen partijen verrekening plaatsvinden); 

 Eventuele subsidies t.b.v. duurzaamheidsmaatregelen. 

Niet inbegrepen zijn: 

 Entreekosten kabelexploitant; 

 Entreekosten telefoonabonnement; 

 Administratiekosten aanvraag levering water, gas en elektra; 

 Tuinaanleg en beplanting voor zover deze niet in de technische omschrijving wordt beschreven. 



 START VERKOOP 1 OKTOBER 2020 

4 

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

kosten kunnen zijn: 

 Kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.); 

 Bouwrente en rente tijdens de bouw; 

 Notariskosten voor de hypotheekakte. 

De warmtepomp met boiler, de bron onder de woning en de zonnepanelen met omvormer vormen onderdeel 

van de V.O.N prijs. U tekent een instandhoudingsovereenkomst met Klimaatgarant. 

9. BELASTINGEN 

Bepaalde kosten, verband houdend met de financiering van uw woning, kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Deze 

kosten kunnen bijvoorbeeld zijn: rente tijdens de bouw, hypotheekaktekosten, inclusief kadastraal recht en de 

afsluitkosten voor de hypotheek. Wij adviseren u advies in te winnen bij een deskundige op dit gebied. 

10. BETALINGSVERPLICHTING EN RENTEVERGOEDINGEN 

De koop-/aanneemsom wordt gesplitst in twee delen: de grondkosten en de aanneemsom. 

De grondkosten is de koper in zijn geheel verschuldigd aan Dura Vermeer Bouw Zuid West BV per datum van 

ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst. Rentevergoeding wordt, naar het overeengekomen 

rentepercentage in de koop-/aannemingsovereenkomst, in rekening gebracht vanaf de datum, die genoemd 

wordt in artikel 5 lid 4 van de aannemingsovereenkomst tot aan de ‘transportdatum’ waarop de 

eigendomsakte bij de notaris wordt ‘gepasseerd’. 

De aanneemsom wordt gedeclareerd aan de koper(s) in termijnen, conform de termijnregeling welke in de 

koop-/aannemingsovereenkomst staat vermeld, telkens na het gereedkomen van een gedeelte van de woning. 

Rentevergoeding wordt, naar het overeengekomen rentepercentage in de koop-/aannemingsovereenkomst, in 

rekening gebracht wanneer de termijn niet binnen veertien dagen na dagtekening is voldaan. 

11. HYPOTHEEK 

Bij de aankoop van uw woning zullen banken of instellingen die hypothecaire geldleningen verstrekken, 

meestal bereid zijn een geldlening te verstrekken waarvan de waarde hoger is dan de V.O.N. prijs/ koopsom. 

Deze kan, wanneer verkrijger(s) dat wenst/wensen, verhoogd worden met een bedrag om de te betalen rente 

tijdens de bouw mee te financieren. Ook kan vaak het meerwerk meegefinancierd worden. Hierover kunt u zich 

verder te laten informeren door uw hypotheekadviseur. 

12. NOTARIS 

Voor de eigendomsoverdracht is door Dura Vermeer Bouw Zuid West BV een projectnotaris geselecteerd. De 

eigendomsoverdracht van de grond geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van levering’ bij de 

notaris. De koper(s) wordt/worden daartoe door de notaris uitgenodigd. Vóór de datum van overdracht 

ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale, tot die datum verschuldigde bedrag is aangegeven 

en de tot dat moment verschuldigde rente. 

Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten gepasseerd, te weten: 

 De akte van eigendomsoverdracht van de grond; 

 De hypotheekakte. 

13. MEER-/MINDERWERK 

Woningen van Dura Vermeer Bouw Zuid West BV zijn nagenoeg complete woningen, zeker waar het gaat om 

de afwerking en de kwaliteit van de gebruikte materialen. Binnen de gestelde grenzen zijn wij de koper(s) graag 

van dienst om voor oplevering de woonwensen in de woning uit te (laten) voeren. De mogelijkheden voor 

verschillende aanpassingen aan de woning zijn uiteengezet in de ‘basiskeuzelijst meer- en minderwerk’. Voor 
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de woningen betreft dit o.a. diverse woninguitbreidingen, gevelaanpassingen en indelingsvarianten van de 

plattegronden.  

Daarnaast zijn de keuken, badkamer en toiletruimte(n) naar wens in te richten in showroom THUIS van Dura 

Vermeer. In deze showroom zijn het basis sanitair en tegelwerk en veel upgrademogelijkheden te zien. Naast 

deze upgrademogelijkheden is het in de showroom ook mogelijk om te kiezen voor wand- en vloerafwerking, 

inbouwkasten en gordijnen. 

Vanwege het procesmatige karakter van dit project is het alleen mogelijk te kiezen uit opties die vooraf zijn 

bepaald door Dura Vermeer. Deze opties zijn vermeld in de basiskeuzelijst. 

14. STICHTING WAARBORGFONDS KOOPWONINGEN (SWK) 

De woningen worden gebouwd en verkocht met een garantie- en waarborgcertificaat van de Stichting 

Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Het instituut hanteert strenge selectiecriteria, voordat een 

bouwondernemer ingeschreven kan worden. Dura Vermeer Bouw Zuid West BV is aangesloten bij de Stichting 

Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). 

De SWK is een samenwerkingsverband tussen consumenten, producenten en deskundigen op het gebied van 

woningbouw. Die partijen hebben zich in dit verband verenigd om kopers van nieuwbouwwoningen extra 

zekerheid te geven. Ook wil men het vertrouwen tussen bouwer en koper bevorderen. Zo is het SWK niet 

alleen een zaak van de consument, maar ook van de ondernemer.  

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

is vastgesteld. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen u als koper en de ondernemer duidelijk 

zijn vastgelegd; 

 Als er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de ondernemer, biedt het SWK u als koper de 

zekerheid, dat de woning zal worden afgebouwd. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, keert het SWK 

tot een bepaald maximum een schadevergoeding uit; 

 Wanneer er geschillen zouden ontstaan over de kwaliteit van de woning, kan de koper het SWK vragen 

een uitspraak te doen die bindend is voor de koper en de ondernemer. 

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

waarborgcertificaat voor u aan. Dit waarborgcertificaat wordt u na enige tijd rechtstreeks door het SWK 

toegezonden.  

Op de koop-/aannemingsovereenkomst zijn de Garantiesupplementen module I E en module II P (exclusief art. 

2) van toepassing. Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en Waarborgregeling 2020 van 

toepassing. Wat betekent dit voor de koper? Dat kan als volgt kort worden samengevat. 

In het geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van het huis in financiële moeilijkheden komt, wordt 

de woning zonder meerkosten voor de koper afgebouwd. SWK regelt dit voor de koper in samenspraak met de 

betrokken verzekeringsmaatschappij. Deze waarborg heet de insolventiewaarborg. 

Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf drie maanden na de oplevering een zekere bouwkundige kwaliteit 

van de woning gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan 

is de ondernemer verplicht deze te herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor zes jaar. In zeer ernstige 

gevallen geldt er zelfs een garantietermijn van tien jaar. Dit is de SWK-garantie. 
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Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een kortere termijn dan zes jaar. 

Zo is het verfwerk bijvoorbeeld gegarandeerd voor één jaar. Schade, die het gevolg is van onvoldoende 

onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. Sommige onderdelen (zoals behangwerk) zijn 

uitgesloten van de garantie. 

Als de ondernemer zijn verplichtingen op grond van deze bouwkundige garantie niet nakomt, kan een koper in 

de volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde gebrekenwaarborg bij SWK doen: 

 Bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de garantietermijn; 

 Indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin hij is veroordeeld om een 

garantiegebrek te herstellen, na te komen.  

SWK zorgt er dan in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij voor dat het gebrek kosteloos 

wordt hersteld. Er geldt wel een maximumdekking per woning.  

Tevens geldt dat ingeval van geschillen SWK kan bemiddelen tussen koper en ondernemer en daarnaast biedt 

de Garantie- en waarborgregeling een laagdrempelige geschillenregeling.  

Bij verkoop van de woning wordt gebruik gemaakt van een modelcontract. Dit biedt de zekerheid, dat de 

afspraken tussen de koper en de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd.  

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

meer zekerheid! 

15. MILIEUVRIENDELIJK EN ZUINIG 

Milieu, milieubehoud en zorg voor de toekomst spelen steeds vaker een meer prominente rol in de 

ontwikkeling en bouw van de woningen. Niet alleen worden energiebesparende voorzieningen in de woningen 

getroffen, zoals bijvoorbeeld een warmtepompinstallatie, 2 zone WTW-systeem, douchepijp WTW, 

zonnepanelen en isolerend glas, maar ook worden er zoveel mogelijk milieuvriendelijke materialen gebruikt. 

Voorbeelden daarvan zijn: 

 Het scheiden van het bouwafval op de bouwplaats; 

 Het gebruik van een milieu ontlastend verfsysteem voor het schilderwerk. 

Uit milieutechnische overwegingen worden geen voorzieningen aangebracht t.b.v. een rook(gas)kanaal van een 

open haard. Ook optioneel is dit niet mogelijk. 

16. BOUWBESLUIT 

De woningen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, dat tijdens de indiening van de aanvraag 

omgevingsvergunning geldig was. Er wordt niet gesproken over een woon- en slaapkamer, keuken of hal, maar 

over bijvoorbeeld verblijfs-, verkeers- en technische ruimte. Ter verduidelijking de volgende begripsbepaling: 

Benaming Benaming volgens bouwbesluit

Woonkamer, keuken, slaapkamer  Verblijfsruimte (1) 

Hal, entree, gang, overloop Verkeersruimte 

Toilet  Toiletruimte 

Badkamer Badruimte 

Meterkast Technische ruimte 

Opstelruimte techniek/installaties  Technische ruimte (2) 

Zolder  Onbenoemde ruimte 

Berging  Bergruimte (3) 
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1) Volgens het bouwbesluit worden vertrekken zoals de woon-, slaapkamers en keuken aangeduid als 

‘verblijfsruimten’. De grootte van de verblijfsruimten wordt bepaald door de mate van de aanwezige 

hoeveelheid daglichttoetreding. Soms is de hoeveelheid daglicht onvoldoende om het volledige vertrek 

een verblijfsruimte te noemen. In dit geval wordt een beperkt deel van het vertrek als onbenoemde 

ruimte aangeduid in plaats van verblijfsruimte zodat wordt voldaan aan de eisen van 

daglichttoetreding uit het bouwbesluit. Deze methode wordt in het bouwbesluit ook wel de 

‘krijtstreepmethode’ genoemd.  

2) De 2e verdieping is gedeeltelijk aangemerkt als opstelplaats voor alle installaties in de woning. Deze 

ruimte is niet vrij indeelbaar en kan niet worden aangepast. Posities van de installatie nader te bepalen 

door installateur. 

3) De berging wordt in de basis niet gerekend tot gebruiksoppervlakte woning met een woonfunctie, 

maar wordt aangeduid als gebruiksoppervlakte woning als overige gebruiksfuncties. De berging 

voldoet aan de ventilatie eisen zoals in het bouwbesluit wordt gesteld aan de functie berging. 

17.  VEILIGHEID TIJDENS UITVOERING 

Binnen de huidige wetgeving (i.c. ‘Arbowet’) is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering 

verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het 

uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor het letsel aan personen op het bouwterrein. Zij 

zal daarom alleen kundig personeel van het bedrijf zelf of kundige onderaannemers op het bouwterrein 

toelaten. Alleen deze personen vallen dan ook onder de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is 

het, in het belang van de persoonlijke veiligheid van kopers zelf, niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te 

betreden. 

Om u toch de mogelijkheid te geven uw toekomstige woning te bezichtigen, eventueel in-metingen te 

verrichten, foto’s te nemen, e.d., zullen er kijkmiddagen worden georganiseerd. Alleen dan is het bouwterrein 

voor kopers, op eigen risico, toegankelijk. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van uw kopersadviseur. 

18. VEILIGHEID NA OPLEVERING 

Voor de bewassing van de ramen is ervan uitgegaan dat dit door de bewoners zelf geschiedt. Indien dit door 

een erkend glazenwasbedrijf wordt uitgevoerd, kan het zijn dat er in het kader van de Arbowetgeving 

aanvullende voorzieningen door de bewoner/ eigenaar moeten worden getroffen. Voorzieningen bijvoorbeeld 

voor het aanlijnen van de glazenwasser en/ of voor de bevestiging en zekering van de ladder. 

19.  VERZEKERING 

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV verzekert de opstallen gedurende de bouw in overeenstemming met 

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) voorschriften. Op de dag waarop de koper de sleutels van het 

huis in ontvangst neemt, danwel het huis in gebruik neemt, gaan alle risico’s waaronder begrepen die van 

brand- en stormschade, over op de koper(s). Dura Vermeer Bouw Zuid West BV raadt u aan deze verzekeringen 

een dag voor oplevering in te laten gaan.  

20. BOUWNUMMERS 

Straatnamen, huisnummers en de bijbehorende postcode worden door de gemeente vastgesteld. Voor de 

nieuw te realiseren woningen van dit project zijn deze nog niet bepaald. Daarom krijgen de woningen tijdens 

de bouw een zogenaamd bouwnummer. De bouwnummering hoeft niet bepalend te zijn voor de te volgen 

bouwvolgorde of oplevering. De bouwnummers zijn aangegeven op de situatietekening(en). Wanneer de 

huisnummers bekend zijn, worden deze zo spoedig mogelijk aan de koper verstrekt. 
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21.  MAATVOERING OP TEKENING 

De maatvoering op alle tekeningen betreft circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden wordt 

aangegeven, is daarbij in de toiletruimte en badkamer geen rekening gehouden met de wandafwerking. 

Ondanks dat gestreefd is naar een gedetailleerde maatvoering, is de op de tekeningen aangegeven 

maatvoering niet geschikt voor opdrachtverstrekkingen door de koper aan derden. Dura Vermeer Bouw Zuid 

West BV raadt de koper aan de maatvoering voor o.a. maatmeubels, gordijnen en vloerafwerking pas te 

verstrekken aan derden, wanneer de maten in de woning door u zijn ingemeten. Tijdens de (af)bouw van de 

woning worden kijkmiddagen georganiseerd, waarbij er gelegenheid is om in te meten. De koper ontvangt te 

zijner tijd een uitnodiging. 

22. BEGLAZING 

De norm NEN 3569 ‘Veiligheidsbeglazing in gebouwen’ is door de wetgever niet verplicht gesteld maar wordt in 

dit project wel toegepast. Deze norm geeft aan dat, bij beglazing gelijk of lager dan 85 cm (vanaf vloerniveau), 

gehard glas of gelaagd veiligheidsglas bescherming biedt tegen persoonlijk letsel bij glasbreuk. 

23. IN GEBRUIKNAME WONING 

Werkzaamheden direct na oplevering 

Tijdens de bouw van de woning wordt veel water gebruikt. Om dit ´bouwvocht´ uit de woning te krijgen 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. 

Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende 

schades leiden, doordat er bouwvocht ‘opgesloten’ wordt. Veelal kan de koper de ondernemer niet 

verantwoordelijk stellen voor deze schade. Voor de oplevering zullen de kopers een onderhoudsbrochure 

ontvangen over onder andere het juist ventileren van de woning. 

Krimp 

Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging, zullen er 

met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze doen geen afbreuk aan de constructie van de 

woning en zijn niet te vermijden. Ook hier geldt het advies om nog niet direct spuitwerk op de wanden aan te 

laten brengen. 

Vloerafwerking bij vloerverwarming 

Bij vloerverwarming en -koeling kunt u vrijwel elke vloerafwerking kiezen. U moet wel rekening houden met 

enkele voorwaarden. Om het systeem goed te laten werken mag de warmteweerstand (ook wel: Rc-waarde of 

isolatiewaarde) van de vloerafwerking niet te hoog zijn. Laat u voor de aanschaf goed voorlichten en vraag naar 

deze Rc-waarde. Deze wordt bepaald door de installateur maar mag in het algemeen maximaal 0,09 (m2 K/W) 

zijn. Bij een goede leverancier vindt u deze waarde in de technische productgegevens. Een isolerende laag in of 

onder de vloerafwerking is ongewenst en zal het rendement van de vloerverwarming en -koeling negatief 

beïnvloeden. 

Let op bij het leggen van vloerafwerkingen dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de 

vloerafwerking bij grote oppervlakten op de juiste wijze moet worden gedilateerd. Het kan zijn dat er m.b.t. de 

vlakheid van de vloer nog werkzaamheden nodig zijn. Vraag uw leverancier om advies. 

Beglazingskit 

De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze veroudert en krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen 

aan de kozijnen en-/of beglazing blijkt dat er geen/onvoldoende onderhoud is gepleegd, kunnen uw 

garantierechten in gevaar komen. 
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Drainageleiding 

Voor een goed functionerend drainagesysteem, is periodiek onderhoud noodzakelijk. 

Werk in uitvoering 

De woningen worden gerealiseerd op basis van een projectmatig bouwrouting met daarbij tijdsintervallen 

tussen diverse bouwactiviteiten en woningen. Na oplevering en het betrekken van uw woning worden er in de 

omgeving nog verschillende (bouw)werkzaamheden verricht. Andere woningen binnen het project worden nog 

gebouwd en de openbare ruimte zoals parkeerplaatsen, bomen en groenzones, etc. rondom uw woning moet 

nog worden aangebracht. 

Mede door een tijdsinterval of eventuele fasering kunnen er speciale voorzieningen getroffen worden voor de 

realisatie van terreininrichtingen die door de tijdsinterval of fasering op dat moment niet (geheel) uitgevoerd 

worden zoals bijvoorbeeld inritconstructies, tuinzones en bestratingen. Daar waar dit van toepassing is zullen 

tijdelijke voorzieningen worden aangebracht. 

Op de situatietekening is een stand opname weergegeven van het ontwerp van het openbaar gebied. Het 

ontwerp van het openbaar gebied wordt door de gemeente definitief vastgesteld. 

Verzekering 

Tijdens de bouw tot en met de datum van oplevering zijn alle woningen door de verkoper verzekerd tegen 

risico’s van brand- en stormschade. Vanaf de datum van oplevering dient u zelf zorg te dragen voor een 

inboedelverzekering. 

24. STARTINFORMATIE NIEUWE BEWONERS WESTERGOUWE 

Afval  

Afvalinzameling  

Vanaf het moment van bewoning van een woning is de gemeente Gouda verantwoordelijk voor de gescheiden 

inzameling van het afval. Dit betreft dan gft- (groente/fruit/tuin), papier en karton, glas, textiel, plastic, 

elektrische apparaten, klein chemisch afval en grof huishoudelijk afval. Cyclus verzorgt in opdracht van de 

gemeente Gouda deze inzameling. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:  

 GFT-afval en papier worden met rolcontainers ingezameld; in de wijk zijn vaste verzamelplaatsen 

aangebracht waar deze containers wekelijks kunnen worden aangeboden om geleegd te worden.  

 plastic afval (PMD) wordt verzameld in speciale zakken, die wekelijks kunnen worden aangeboden op 

de aanbiedplaats. De speciale doorzichtige PMD-zak is onder andere verkrijgbaar bij de Albert Heijn.  

 restafval wordt verzameld in de ondergrondse containers.  

Bewoners krijgen van de gemeente een afvalpas en containers. Bewoners dienen na oplevering zelf contact op 

te nemen met de gemeente om de afvalpas en containers aan te vragen. Voor meer informatie kan men 

terecht op de site van Cyclus: https://cyclusnv.nl/

Hondenpoep  

Hondenpoep op straat is een grote bron van ergernis voor bewoners. Daarom geldt er in heel Gouda een 

opruimplicht. Tijdens het uitlaten van de hond moeten eigenaren daarom altijd een opruimmiddel voor 

hondenpoep bij zich hebben. Met het opruimmiddel is de hondeneigenaar verplicht overal in Gouda de poep 

van uw hond op te ruimen. 

Meer informatie?  

Kijk ook op https://www.gouda.nl/Inwoners/Afval_en_milieu 
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Bouwwerkzaamheden  

Westergouwe streeft er naar om de openbare ruimte al compleet te hebben ingericht rondom iedere woning 

bij de eerste oplevering. Daarnaast proberen we bouwverkeer en woonverkeer zoveel mogelijk te scheiden. 

Aangezien de woonwijk in fasen wordt gerealiseerd, is dit niet altijd mogelijk. We beseffen dat dat overlast kan 

geven en vragen daarvoor begrip van iedere bewoners. We doen ons best deze overlast zo klein mogelijk te 

houden. En de veiligheid voor iedereen zo groot mogelijk. 

Contact  

Voor meer informatie kan men terecht op onze website www.westergouwe.nl. Onder het kopje Portal staat al 

meer informatie. Met de button Blijf up-to-date kan men zich aanmelden en ontvangt de aanmelder de 

nieuwsberichten die we op de portal plaatsen ook rechtstreeks in zijn of haar mailbox. 
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

GOUDSE LAAN 

Deze technische omschrijving van het nieuwbouwproject 9 woningen Goudse Laan te Gouda bevat informatie 

over alle woningtypen. Het is dus mogelijk dat bepaalde informatie niet van toepassing is op het door u 

gekozen woningtype. 
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ALGEMEEN 

 De woning wordt gebouwd volgens het vigerende bouwbesluit geldend bij aanvraag 

omgevingsvergunning. 

 Constructie volgens uitgangspunten constructeur en opgave leverancier. 

 Politiekeurmerk veilig wonen is niet van toepassing. 
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DUURZAAMHEID 

 EPC-waarde van de woning is 0,0. Dit valt in categorie energielabel A.  

 Isolatiewaarde van begane grondvloerconstructie Rc= 3,5 m2 k/w.  

 Isolatiewaarde van de buitengevels Rc= 4,5 m2 k/w.  

 Isolatiewaarde van de dakconstructie Rc= 6,0 m2 k/w.  

 Triple beglazing. 

 Installatietechnisch is de woning uitgevoerd met een individuele warmtepompunit met boiler en 

gesloten bron (wko), lage temperatuur vloerverwarming, balansventilatie met toe- en afvoer en 

douchepijp WTW. 

 PV-panelen op het dak. Het aantal en de positie van de panelen hangt af van oriëntatie en type 

woning. 

 De warmtepomp met bron en voorraadvat en de PV-panelen met de omvormer in eigendom met 5 

jaar onderhoud. Dit systeem is opgenomen in de V.O.N. prijs. 

GRONDWERK 

 Voor peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer (peil=0). 

 De hoogtemaatvoering ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil) wordt bepaald in overleg 

met de gemeentelijke instanties. 

 Peil openbaar gebied is -100 mm. 

 Peil bergingen is 0 mm. 

 Alle noodzakelijke grondwerken ten behoeve van funderingen, nutsleidingen en bestratingen. 

 De ruimte onder de begane grond vloer is voorzien van bodemafsluiting middels 100 mm schoon zand. 

 Onder de bestrating wordt 100 mm verdicht straatzand toegepast. 

 De bij de woning behorende achtertuinen worden voor ca. 25% aangevuld met uitkomend zand en 

voor ca. 75% aangevuld met zwarte aarde. 

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 

 Aanleg riolering volgens de eisen van de gemeente (gescheiden rioleringssysteem). 

 Vuil- en schoonwaterriolering wordt vervaardigd van pvc-buizen en aangesloten op het openbare net. 

 De afgesloten ruimten onder de begane grond vloer worden voorzien van één drainageleiding per blok 

onder de bodemafsluiting.  

 Voor het doorspuiten van de drainageleiding worden twee inspectieputten of doorspoelputten 

aangebracht, gepositioneerd op eigen terrein. De posities zijn meestal gesitueerd bij de hoekwoningen 

en worden bij oplevering definitief bepaald. 

 De drainage kan echter niet voorkomen dat er grondwater zichtbaar kan zijn in de ruimte onder de 

begane grond vloer. In dit gebied kan bij normale situatie water in de ruimte onder de vloer komen te 

staan. Dit is niet schadelijk voor de woning. De koper zal de ondernemer nimmer voor de gevolgen 

hiervan aansprakelijk kunnen houden. 

 Drainagesystemen vallen niet onder de SWK-garantie. 

TERREINVERHARDINGEN 

 Toegangspad naar voordeur van betontegels (grijs) 600 x 400 mm. Legpatroon conform 

situatietekening. 

 Brandpad/achterpad van betontegels (grijs) 300 x 300 mm. 
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TERREININRICHTING 

Openbaar gebied 

 Het parkeren vindt plaats zoals op de situatietekening is aangegeven. 

 De bestratings- en terreinwerkzaamheden buiten de kavel en eigen grond zijn openbaar gebied. 

 Het openbaar gebied valt buiten het project en wordt grotendeels bepaald en uitgevoerd door de 

gemeente. 

 Het openbaar gebied valt buiten deze technische omschrijving en is op de situatietekening en in artist 

impressions slechts ter informatie weergegeven. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

 De inrichting van het openbaar gebied wordt deels na de bouwkundige oplevering van de woningen 

uitgevoerd. 

Erfafscheiding 

 De kavelgrenzen in de achtertuin worden aangegeven met een perkoenpaal. 

 Op de situatietekening is aangegeven welke beplantingen (ligusterhaag ca. 0,8 meter) en/of 

hekwerken (draadhekwerk met hedera ca. 1,8 meter) als erfafscheiding op de bouwkavels wordt 

aangelegd, materialisatie conform kleur- en materiaalstaat. 

 Voor de koper geldt een onderhouds- en instandhoudingsplicht met betrekking tot het hekwerk en het 

groen. 

 Indien de beplantingen vanwege het seizoen niet voor oplevering aangebracht kan worden, zal dit op 

het opleverformulier worden vermeld. De hedera wordt zo spoedig mogelijk, in het juiste seizoen na 

oplevering, aangebracht.  

 Voorzieningen buiten de woning zoals erfafscheidingen en hekwerken los van de woningen, 

bestratingen, groenvoorzieningen, drainagesystemen, enzovoorts vallen buiten de SWK Garantie- en 

waarborgregeling. 

Bergingen 

 De locatie van de bergingen staat aangegeven op de contracttekeningen. 

 De prefab buitenberging (2,5 x 3,0 meter) bestaat uit verduurzaamde naaldhouten rabatdelen, 

conform kleur- en materiaalstaat (horizontaal aangebracht, aan de binnenzijde ook zichtbaar) met 

lessenaarsdak van golfplaten. 

 De berging is onderheid.  

 De vloer is van beton.  

 Deur van de berging is circa 2,3 meter hoog en voorzien van slot met gelijksluitende cilinder met de 

woning. De glasopening van de deur wordt uitgevoerd in mat gelaagd glas, conform kleur- en 

materiaalstaat. 

 Bergingen van één of meerdere woningen kunnen onderling worden geschakeld, in dat geval is de 

tussenwand van plaatmateriaal op houten regels. 

 Buitenbergingen zijn voorzien van hemelwaterafvoer en komen uit op het achterpad, conform kleur- 

en materiaalstaat. 

 In de berging heerst hetzelfde klimaat qua temperatuur en luchtvochtigheid als buiten. 

FUNDERING 

 Heipalen van prefab beton. 

 Funderingsbalken zijn van beton.  
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METSELWERK 

 Gevelmetselwerk uitgevoerd in halfsteensverband.  

 Gevelsteen kleur, conform kleur- en materiaalstaat.  

 Voegwerk als doorstrijkmortel, ca. 5 mm verdiept, conform kleur- en materiaalstaat. 

 In de gevel wordt op sommige plaatsen accenten in het metselwerk toegepast, zoals rollagen en 

kaders. Deze steken uit t.o.v. het overige metselwerk. 

 Dilataties, plaats nader te bepalen volgens dilatatie advies steenleverancier. 

 Door weersomstandigheden na het metselwerk kan het voorkomen dat er stoffen uit de specie 

wegspoelen. Dit heeft geen invloed op de functionele eigenschappen van de voeg, maar het kan 

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

het gebruikte materiaal. De koper zal de ondernemer nimmer voor de gevolgen hiervan aansprakelijk 

kunnen houden. 

 Ten behoeve van de ventilatie van de kruipruimte worden kunststof ventilatiekokers met roosters 

opgenomen in de gevel. 

VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

Begane grondvloer 

 Vloer op de begane grond wordt uitgevoerd als geïsoleerde ribcassette vloer.  

 De ruimte onder de begane grond vloer wordt toegankelijk gemaakt door een geïsoleerd vloerluik.  

Wanden 

 De voorgevels, de achtergevels, de kopgevels en de woningscheidende wanden worden uitgevoerd in 

prefab betonwanden. 

Verdiepingsvloeren 

 De verdiepingsvloeren zijn van prefab betonnen kanaalplaatvloeren. 

Binnenwanden 

 Binnenwanden als gasbetonnen separatiepanelen, in dikte van 70 mm of 100 mm dik, conform 

contracttekening. 

 Binnenwanden op zolder uitgevoerd in gasbeton blokken, 100 mm dik, conform contracttekening. 

Raamdorpels 

 Prefab betonnen raamdorpels en gevelbanden, met waterhol, conform kleur- en materiaalstaat. 

RUWBOUWTIMMERWERK 

Dak 

 Hellend dak als zelfdragende geïsoleerde prefab houten elementen met ondersteunende 

knieschotten. 

 Knieschotten hellend dak zijn constructief benodigd en daarom dragend uitgevoerd. De knieschotten 

mogen niet worden verwijderd. In de knieschotten wordt een afschroefbaar luik toegepast.  

 Binnen afwerking hellend dak als onafgewerkt spaanplaat, conform kleur- en materiaalstaat. 

 In de daken worden diverse afvoeren van onder andere de mechanische ventilatie, centrale 

verwarmingsinstallatie en de ontluchting van de riolering aangebracht. Deze worden voorzien van 

luchtdichte dakbeschotplaten (dakdoorvoeren) en blijven in het zicht, conform kleur- en 

materiaalstaat. 

 Daktrimmen van erker van aluminium, conform kleur- en materiaalstaat. 

 Boeiboord van erker van rockpanel, conform kleur- en materiaalstaat. 

METAALCONSTRUCTIEWERK 

 Metalen liggers, kolommen, spanten, lateien en overige draagconstructies worden (indien van 

toepassing) volgens de eisen van de constructeur - thermisch verzinkt, indien opgenomen in 

constructiedelen, en in kleur gemoffeld conform kleur- en materiaalstaat. 
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BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

 Buitenkozijnen, inclusief draaikiep delen, van hardhout, spouwlatten van vuren, conform kleur- en 

materiaalstaat. M.u.v. het kozijn in de badkamer, dit kozijn wordt uitgevoerd met alleen kiepbeslag op 

het moment dat u kiest voor de optie van een bad. 

 Stelkozijnen schuifpui in deels vuren en deels hardhout. 

 Geïsoleerde entreedeur met een glasopening, conform kleur- en materiaalstaat. In de entreedeur 

wordt een briefplaat met tochtklep aangebracht die voldoet aan de eisen van PostNL. 

 Het hoogteverschil tussen bovenkant dorpel en bovenkant dekvloer bij de voordeur is circa 35 mm. De 

koper dient er zorg voor te dragen dat de vloer ter plaatse van een toegang een hoogteverschil heeft 

met het aansluitende terrein niet groter is dan 20 mm. 

 Hang- en sluitwerk van fabricaat Buva O-line (of gelijkwaardig). 

 Schuifpui in achtergevel is van aluminium, conform kleur- en materiaalstaat. De tweedelige schuifpui 

bestaat uit één vast deel en één deel (buiten) schuivend en is afsluitbaar van de binnen- en 

buitenzijde.  

 De buitendeuren van de woning worden voorzien van deugdelijk, inbraakwerend hang- en sluitwerk 

met SKG-keurmerk, inbraakklasse 2.  

 De cilinders van alle buitendeuren zijn per woning gelijksluitend. 

 Dakvenster in hellend dak in hout met aluminium afdekker, conform kleur- en materiaalstaat. 

BINNENKOZIJNEN EN DEUREN 

 Binnendeurkozijnen met bovenlicht als verdiepingshoge stalen montagekozijnen, fabrieksmatig 

afgelakt, conform kleur- en materiaalstaat.  

 Binnendeurkozijnen op tweede of derde verdieping (onder schuine kap) zonder bovenlicht. 

 Binnendeuren als opdekdeuren van circa 2,3 meter hoog. Fabrieksmatig afgelakt, conform kleur- en 

materiaalstaat. 

 De meterkast deur is voorzien van twee ventilatieroosters, conform eisen door het nutsbedrijf. 

 Badkamer- en toiletdeuren worden voorzien van vrij- en bezetsloten. 

 Meterkast voorzien van een kastslot. 

 Overige deuren voorzien van een loopslot. 

TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

 De trap van begane grond naar eerste verdieping met een onderliggende trapkast wordt uitgevoerd 

als dichte trap voorzien van stootborden. De stootborden worden vervaardigd van beplating. De 

stootborden worden aan de onderzijde van de trap niet afgewerkt. 

 De trap van de eerste naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als een open trap. 

 De trap van de tweede naar de derde verdieping wordt uitgevoerd als een open trap. 

 De trapboom, -spil en -treden worden vervaardigd van vurenhout. 

 Waar nodig wordt de trap voorzien van een traphek met ronde spijlen van vurenhout of dicht paneel 

voor opstapbaarheid. 

 Langs de wanden wordt een ronde grenen leuning gemonteerd. 

 Ter plaatse van het trapgat wordt de kopse kant van de vloer afgetimmerd met beplating, geschilderd 

in de kleur wit. 

DAKBEDEKKING 

 Hellend dak voorzien van betonnen dakpannen en PV-panelen, conform kleur- en materiaalstaat.  

BEGLAZING 

 Binnendeurkozijnen met bovenlicht voorzien van enkele beglazing.  

 Bovenlichten van trapkast en meterkast worden uitgevoerd als 1-zijdig lakboard. 
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 Alle glasopeningen in de gevel van de woning, voor zover niet anders aangegeven, worden voorzien 

van drievoudig isolatieglas. Door toepassing van verschillende diktes bij de isolerende beglazing kan 

tussen de ruiten onderling een gering kleurverschil optreden. 

 De norm NEN 3569 ‘Veiligheidsbeglazing in gebouwen’ is opgenomen in dit project. 

NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

 Houten kozijnen op de begane grond die doorlopen tot maaiveld worden voorzien van kunststenen 

dorpel, conform kleur- en materiaalstaat.  

 Binnendeurkozijnen van toiletruimte(n) en badkamer worden voorzien van een kunststenen dorpel, 

conform kleur- en materiaalstaat. Overige binnendeurkozijnen worden zonder dorpel uitgevoerd.  

 Dorpel in badkamer t.b.v. douchescherm. 

 Vensterbanken zijn van kunststeen. De vensterbank wordt geplaatst onder alle kozijnen met 

borstwering incl. het kozijn in de badkamer, conform kleur- en materiaalstaat.  

 Er wordt geen vensterbank toegepast wanneer de buitenkozijnen op de vloer staan. 

STUCADOORSWERK 

 De wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt, behoudens de betegelde of gespoten 

oppervlakten. 

 In de woning wordt geen vloerplinten aangebracht. 

 Behangklaar afgewerkt wil zeggen dat de wanden voldoende vlak zijn, zodat na het wegwerken van 

oneffenheden een eenvoudig behang aangebracht kan worden. Voor afwerkingen adviseren wij u van 

tevoren contact op te nemen met de leverancier van uw wandafwerking. 

 De wanden in de nieuwe woning voldoen aan een vlakheidsklasse groep 4 volgens de NEN 13914-2. 

Hierbij kunnen plaatselijke onregelmatigheden voorkomen van 1 tot 3 mm, zijn kleurverschillen 

toegestaan en volgt het (plaatselijk) gestukadoorde afwerklaag de ondergrond. Binnen de norm zijn 

dus oneffenheden toegestaan. 

 Afhankelijk van de door u aan te brengen wandafwerking kunnen er aanvullende voorbewerkingen 

benodigd zijn. 

 Plafonds van beton en wanden boven het tegelwerk worden afgewerkt met structuur spuitwerk, 

conform afwerkstaat. Met uitzondering van het betonnen plafond van de meterkast en onderzijde 

dakelementen. 

 Aan de onderzijde van de betonvloeren, (het plafond van de onderliggende ruimtes), blijven de naden 

in het zicht. 

TEGELWERK 

 Badkamer en toiletruimte worden voorzien van keramisch tegelwerk, conform de brochures ‘THUIS – 

de Showroom’. 

 Wandtegelwerk toilet in afmeting 200 x 250 mm, liggend verwerkt tot ca. 1500mm vanaf de vloer, 

conform kleur- en materiaalstaat. 

 Wandtegelwerk badkamer in afmeting 200 x 250 mm, liggend verwerkt tot plafond hoogte, conform 

kleur- en materiaalstaat. 

 Vloertegels badkamer en toilet in afmeting 450 x 450 mm, conform kleur- en materiaalstaat. 

 Ter plaatse van de douchehoek wordt het tegelwerk verdiept en onder afschot aangebracht en een 

kunststeen dorpel aangebracht i.v.m. afschot richting draingoot.  

 Vloer- en wandtegels niet strokend verwerkt, conform kleur- en materiaalstaat. 

 Waar nodig worden haakse hoekprofielen toegepast.  

 Siliconenkit in alle inwendige hoeken van tegelwerk. 

 Er is geen mogelijkheid om de sanitaire ruimte(n) casco of deels-casco op te leveren. 



START VERKOOP 1 OKTOBER 2020 

7 

DEKVLOER 

 De vloeren worden aan de bovenzijde afgewerkt met een afwerkvloer van circa 60 mm zandcement, 

met uitzondering van de vloeren achter de knieschotten op de tweede en derde verdieping, in de 

douchehoek en de meterkast. 

 De vloeren van de woning voldoen aan een vlakheidsklasse 4 volgens tabel 2a van de NEN 2741. Dit is 

een vlakheid met een toelaatbare afwijking van 4mm op de 0,5m en 7mm op 2m. Binnen deze norm 

zijn oneffenheden toegestaan. 

 U kunt uw vloer voorzien van een tapijtafwerking of laminaat/parket op onderlaag. Het aanbrengen 

van een ‘harde’ vloerafwerking vereist een aanvullende egalisatielaag en een zachte strook bij de 

aansluiting op de bouwmuur. De Rc-waarde van de vloerafwerking incl. onderlaag mag maximaal 0,09 

m2K/W zijn. 

 Voor het juiste resultaat kunt u deze werkzaamheden, het aanbrengen van de egalisatielaag en de 

afwerking, het beste door één leverancier aan laten brengen. 

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

 Dakgoot in aluminium, conform kleur- en materiaalstaat.  

 Huisnummer(bordjes) worden uitgevoerd als stripstalen sierletters, conform kleur- en materiaalstaat. 

AFBOUWTIMMERWERK 

 Ter plaatse van het trapgat wordt de kopse kant van de vloer afgetimmerd met beplating, geschilderd 

in de kleur wit. 

 De plafonds van de erkers worden afgewerkt met gipsplaat en aftimmerlatten. 

SCHILDERWERK 

 De traptreden worden fabrieksmatig gegrond. De traphekken, trapboom en trapgatbetimmering 

wordt geschilderd, conform kleur- en materiaalstaat. 

 De gevelkozijnen en draaiende delen worden fabrieksmatig voorzien van een dekkend verfsysteem, 

conform kleur- en materiaalstaat. 

 Indien het schilderwerk vanwege het weer niet voor oplevering aangebracht kan worden, zal dit op 

het opleverformulier worden vermeld. Het schilderwerk wordt zo spoedig mogelijk na oplevering 

aangebracht. 

KEUKEN 

 In de V.O.N. prijs van de woning is een keuken opgenomen. 

 De koper kan bij ‘THUIS – de Showroom’ van Dura Vermeer de keuken naar eigen inzicht en smaak 

laten aanpassen. De koper wordt uitgenodigd voor een gesprek. De basiskeukenopstelling wordt 

beschreven in de keukenspecificatie met bijbehorende keukentekening. 

 De keuken wordt na oplevering geplaatst. Tijdens de bouw worden wel de installatievoorzieningen 

voor de keuken aangebracht. De keuken is voorzien van een elektrische kookplaat. 

 Er is geen mogelijkheid om de keuken ruimte casco of deels-casco op te leveren. 

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

 Dakgoot van aluminium conform kleur- en materiaalstaat. 

 De hemelwaterafvoeren op het gevelmetselwerk zijn van aluminium en PVC, conform kleur- en 

materiaalstaat. 

 Goten hebben als primaire taak ervoor te zorgen dat het hemelwater niet op het terrein komt. Dit 

betekent niet dat er in een goot geen water mag blijven staan, er wordt aan de primaire taak van het 

bouwonderdeel voldaan.  

 In een goot kan dus water staan. Bij uitzondering kan het voorkomen dat buien zeer intensief zijn en 

de goot dan onvoldoende capaciteit biedt en daarbij overstroomt. 
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BINNENRIOLERING 

 De binnenriolering wordt uitgevoerd in PVC. 

 Rioolontluchting door dakbeschot wordt aangesloten op een dakdoorvoer met doorvoerpan. 

 De volgende aansluitingen zijn in uw woning voorzien: 

o toilet en fontein in toilet begane grond 

o toilet, wastafel en douche in badkamer verdieping 

o aansluiting ten behoeve van keuken 

o aansluiting ten behoeve van wasmachine op de tweede of derde verdieping (opbouw) 

o condensafvoer bij wtw op de tweede of derde verdieping 

 Douchehoek voorzien van een draingoot met douchepijp WTW. 

 Sifons en vloerbuizen van wastafel en fontein worden uitgevoerd in muurbuizen. 

WATERINSTALLATIES

 De woning wordt aangesloten op het waterleidingnet, conform de eisen van het nutsbedrijf. 

 De woning wordt voorzien van een douchepijp-WTW.  

 Koudwaterleiding aangelegd vanaf de watermeter naar de volgende voorzieningen: 

o keuken 

o fontein in toilet 

o toilet op begane grond 

o toilet in de badkamer 

o wastafel in badkamer 

o douche in badkamer 

o wasmachinekraan op tweede of derde verdieping 

o boiler op tweede of derde verdieping 

o cv-vulkraan in wko-kast op tweede of derde verdieping 

 Warmtapwaterleidingen aangelegd vanaf de warmtepomp met boiler naar de volgende 

voorzieningen: 

o keuken 

o wastafel in badkamer 

o douche in badkamer 

 In warm tapwater wordt voorzien door middel van een 150 (bnr. 55-56-57-59-60-61) of 200 (bnr. 54-

58-62) liter boiler en een douchepijp-WTW. Een douchepijp-WTW haalt warmte uit wegstromend 

douchewater en gebruikt die om koud leidingwater voor te warmen. WTW staat voor Warmte Terug 

Winning. 

 Als het voorraadvat van de boiler volledig is opgeladen, kan afhankelijk van de grootte van de boiler 40 

minuten bij een 150 liter boiler en 50 minuten bij een 200 liter boiler worden gedoucht (bij een 

douchevolume van 9 liter per minuut, een schone douchepijp-WTW en 38 graden watertemperatuur).  

SANITAIR 

 Badkamer en toiletruimte voorzien van sanitair, conform brochures ‘THUIS – de Showroom’. 

 Al het sanitair wordt standaard geleverd in de kleur wit en wordt gebruiksklaar afgemonteerd.  

 Wasmachine aansluiting tweede of derde verdieping, wasmachine Beluchterkraan Chroom met 

keerklep en een kunststof afvoer met sifon en een kunststof rozet, kleur wit. 

 WKO-aansluiting in wko-kast op tweede of derde verdieping. 

 Overige leidingen van installaties worden zoveel mogelijk als inbouwleidingen in de wanden en 

vloeren weggewerkt. Indien noodzakelijk kan hiervan worden afgeweken. In de meterkast op de 

begane grond en op zolder worden leidingen als opbouw uitgevoerd. Deze blijven dus in het zicht en 

zijn niet afgewerkt. 

 Er is geen mogelijkheid om de sanitaire ruimte(n) casco op te leveren. 
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VERWARMINGSINSTALLATIE 

 Warmtepomp en boiler worden in een warmtepompkast op tweede of derde verdieping geplaatst. 

Boilervat 150 (bnr. 55-56-57-59-60-61) of 200 (bnr. 54-58-62) liter bovenop de warmtepomp. Bij bnr. 

62 komt de boiler naast de warmtepomp. 

 De individuele warmtepompunit voorziet de woning van verwarming (laagtemperatuurverwarming) 

en warm tapwater. 

 Laagtemperatuurverwarming betekent dat de aanvoertemperatuur van het warme water in de 

vloerverwarming ca. 35 graden Celsius bedraagt. Hiermee wordt de woning op een constante, 

gelijkmatige en energiezuinige manier verwarmd. Hierdoor kan er minder stralingswarmte worden 

ervaren van de vloerverwarming in vergelijking met een ouderwets verwarmingssysteem, met een 

aanvoertemperatuur tot wel 80 graden Celsius. 

 Verwarming in de winter en verkoeling in de zomer d.m.v. bodemwisselaar onder iedere woning i.c.m. 

de warmtepomp.  

 Verdeler voor lage temperatuurverwarming staat op begane grond onder de trap.  

 Verdeler voor lage temperatuurverwarming eerste en tweede verdieping staat op de tweede 

verdieping in de technische ruimte of voor bnr. 62 onder de trap. 

 Temperatuurregeling begane grond, middels kamerthermostaat in woonkamer. 

 Temperatuurregeling eerste, tweede en derde verdieping via (draadloze) kamerthermostaat in 

slaapkamers en zolder. 

 Elektrische designradiator DeLonghi in de badkamer, conform kleur- en materiaalstaat. 

 Bij een buitentemperatuur van -10 °C en een windsnelheid van 5 m/s is ervan uitgegaan dat de 

volgende ruimtetemperaturen bereikt moeten kunnen worden: 

o badkamer 22 °C 

o woonkamer en keuken 20 °C 

o slaapkamers 20 °C 

o interne verkeersruimten 15 °C 

o toiletruimte praktijk circa 15 °C 

o zolder/onbenoemde ruimte circa 15 °C 

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 

 WTW-installatie met 2 zone balansventilatiesysteem. De woning is voorzien van een automatisch en 

gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Dit betekent dat het systeem functioneert 

zonder dat u hier omkijken naar heeft. Het systeem werkt vraag gestuurd en ventileert daar waar het 

op dat moment nodig is. 

 De ventilatie-unit met toebehoren staat op zolder. De afvoer van de mechanische ventilatie vindt 

plaats middels doorvoeren door de dakkap. Deze afvoerkanalen lopen in het zicht. 

 Bediening WTW-installatie middels twee stuks CO2 sensoren in de woon- en slaapkamer en een 

(draadloze) bediening in de badkamer. 

 De positie en capaciteit van de ventilatievoorzieningen worden bepaald aan de hand van de 

definitieve ventilatieberekeningen. Het definitieve aantal afzuigpunten is mede afhankelijk van de 

gekozen meerwerkopties. De ventilatieopeningen worden afgedekt met een metalen ventiel, m.u.v. 

badkamer en toiletruimte, daar wordt een kunststof ventiel voorzien. De openingen worden 

aangebracht op vaste posities. De ventielen worden per vertrek ingeregeld. 

 De woonkamer, keuken, slaapkamers, badkamer, toiletruimte en de zolder krijgen minimaal 1 

ventilatiepunt. 

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

 De woning wordt aangesloten op het elektraleidingnet, conform de eisen van het nutsbedrijf. 

 Elektrische installatie aangelegd vanuit meterkast volgens gemodificeerde centraaldozensysteem, 

voorschriften (NEN 1010). 
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 Alle wandcontactdozen zijn geaard. 

 Schakelaars en -wandcontactdozen als inbouw van wit kunststof. 

 Rookmelders aangesloten op het lichtnet en voorzien van batterij. 

 Schel en beldrukker. 

 De meterkast wordt standaard voorzien van 1 hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars en 9 groepen 

voor de woninginstallatie, inclusief aparte groepen voor de inductiekookplaat, oven, wasmachine en 

vaatwasser.  

 De wandcontactdozen bevinden zich in de verblijfsruimte op circa 300 mm vanaf de vloer. De 

wandcontactdozen worden verticaal geplaatst. 

 Ter plaatse van de keuken en wasmachine wordt de wandcontactdoos op circa 1250 mm vanaf de 

vloer geplaatst. 

 De schakelaars, eventueel in combinatie met wandcontactdoos worden op circa 1050 mm hoogte 

vanaf de vloer geplaatst. 

 Waar mogelijk en noodzakelijk worden de leidingen weggewerkt. De uitzonderingen hierop zijn de 

meterkast, de technische ruimte, trapkast, knieschotten en berging. 

 De stopcontacten (ook wel wandcontactdozen genoemd) en schakelaars worden uitgevoerd als 

inbouw. Ter plaatse van de technische ruimte en (buiten)berging worden zowel schakelaar als 

wandcontactdoos uitgevoerd als opbouw. 

 Plafonddozen voor lichtaansluitpunten worden voorzien van een deksel met lamphaak.  

 De woning heeft een belinstallatie bestaande uit een schel in de hal en een beldrukker bij de voordeur. 

Voor de schel is een wandcontactdoos voorzien zoals aangeven op de contracttekeningen. 

 In de woning wordt een wasmachineaansluiting gemaakt (opbouw). 

 In de entree op de begane grond en op de overloop van de eerste en tweede verdieping worden 

rookmelders geplaatst tegen het plafond. Op de zolder (met de schuine dakkap) wordt een 

rookmelder op een beugel tegen de wand geplaatst. De rookmelders zijn gekoppeld en aangesloten 

op het elektriciteitsnet. 

 Voor het aantal wandcontactdozen, plafondlichtpunten en rookmelders wordt verwezen naar de 

contracttekeningen. 

PV-PANELEN (Photo Voltaic Panelen) 

 De woning heeft een compleet zonnepanelen systeem bestaande uit PV-panelen buiten op het dak en 

een omvormer op de tweede of derde verdieping (technische ruimte), die de opgewekte energie 

omzet naar wisselstroom zoals gebruikelijk voor de woning. 

 De locatie en legpatroon van de PV-panelen zijn indicatief aangegeven op de contracttekeningen. Het 

definitieve aantal PV-panelen is afhankelijk van de definitieve EPC-berekening, de oriëntatie van de 

woning, de gekozen opties en/of het best passende legpatroon. 

 Het systeem wordt uitgevoerd in een zogenaamd ‘op-dak-systeem’, wat betekent dat de PV-panelen 

op de dakpannen worden geplaatst. Er bevinden zich dus pannen onder de PV-panelen. 

TELECOMMUNICATIE 

 De woning wordt aangesloten met glasvezelkabel. 

 In de meterkast wordt standaard geen telefoonaansluiting gerealiseerd door het nutsbedrijf. De 

aansluitingen voor telefoon wordt door uw leverancier pas in de meterkast afgemonteerd nadat u een 

aanvraag voor een telefoon heeft aangevraagd bij een aanbieder. 

 De woning wordt aangesloten op het centraal antennesysteem (CAI). Ten behoeve hiervan wordt een 

leeg overnamepunt geplaatst in de meterkast en wordt in de woonkamer een CAT6-kabel 

aangebracht. Bij de elektra showroom kan er gekozen worden om deze te vervangen voor een CAI-

kabel. Er wordt geen splitter of versterker aangebracht. 

 Aanleg- en aansluitkosten tot in de meterkast zijn voor rekening van de koper. 
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INSTALLATIEGELUID 

 In de nieuwe woning zijn diverse installatieonderdelen opgenomen die geluid produceren. Denk 

hierbij aan onderdelen als warmtepompen, mechanische ventilatie units, omvormers van PV-panelen. 

Het geproduceerde geluid van deze onderdelen valt binnen de hiervoor door het SWK vastgestelde 

geluidniveau. 

OPLEVERING 

 De gehele woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd.  

 Het sanitair, tegelwerk en glasruiten worden ‘stofschoon’ opgeleverd.  

 Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.  

TUIN 

Voor het inrichten van uw tuin geven wij u graag de volgende tips en aandachtspunten: 

 Ons advies is om de bestrating circa 10cm vrij te houden van de woning en berging. Deze strook kunt u 

dan opvullen met grind. Het zandbed onder de bestrating kunt u uiteraard wel door laten lopen tot de 

gevel. 

 De bestrating van het terras onder afschot minimaal 1:100 leggen. Waarbij het hoogste punt zich bij 

de achtergevel van de woning bevindt en het laagste punt bij de overgang naar het achterpad of 

parkeerterrein. 

 Bij nagenoeg volledig bestrate achtertuinen is het raadzaam een draingoot in de bestrating op te 

nemen. Deze draingoot kunt u dan aansluiten op de hemelwaterafvoer van de berging of de woning. 

Over de beste positie van deze draingoot en het afschot naar deze draingoot kunt u zich laten 

adviseren door uw hovenier. 

 Om een stabiele ondergrond voor de bestrating te krijgen adviseren wij u minimaal 20cm zand onder 

de bestrating aan te brengen. Het zetten van de tuin is in onze provincie onvermijdelijk. De grote van 

het terras en de gebruikte afmeting van het bestratingsmateriaal beïnvloed in hoeverre deze zetting 

ook zichtbaar is. 

 Om hittestress tegen te gaan en voorbereid te zijn op klimaatverandering is het wenselijk dat tuinen 

zo groen (dus met zo min mogelijk bestrating) worden ingericht. Om dat te waarborgen is 75% van de 

oppervlakte van de tuin (het niet-bebouwde deel) afgewerkt met een laag zwarte aarde gerekend 

vanaf de bovenzijde van het maaiveld. 

 Bij sommige woningen is bij oplevering een haag aangebracht op de erfgrens. Het is aan de bewoner 

om deze hagen in stand te houden. Voor het goed aanslaan van de wortels is het noodzakelijk dat de 

haag na aanplant voortdurend over voldoende vocht beschikt: in de zomer na aanplant eenmaal per 

twee weken bewateren, in het najaar nog eenmaal per maand bewateren. Tijdens langdurige droge 

periode extra water geven. Dit minimaal 1 jaar na aanplant continueren. 
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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT 

GOUDSE LAAN 
BUITEN/EXTERIEUR

Onderdeel Materiaal Kleur 

Gevels 

Metselwerk gevel Baksteen, halfsteensverband Genuanceerd donkerrood 

Metselwerk gevel Baksteen, halfsteensverband Genuanceerd zwart/bruin 

Metselwerk voordeur Baksteen, staande rollaag Genuanceerd zwart/bruin 

Metselwerk plint Baksteen, halfsteensverband Genuanceerd zwart/bruin 

Voegwerk metselwerk donkerrood Voegmortel, 5 mm verdiept Grijs 

Voegwerk metselwerk zwart/bruin Voegmortel, 5 mm verdiept Donkergrijs 

Lateien voor- en zijgevel Prefab beton Lichtgrijs 

Lateien achtergevel Staal, thermisch verzinkt Antraciet    RAL 7016 

Gevelbanden Prefab beton Lichtgrijs 

Huisnummers Sierletters, stripstaal RVS Naturel 

Beldrukker Kunststof Wit 

Berging Verduurzaamd hout Naturel 

Kozijnen 

Kozijnen Hardhout, dekkend geschilderd Crème-Wit RAL 9001 

Draaiende delen Hardhout, dekkend geschilderd Crème-Wit RAL 9001 

Entreedeur Hout met isolatievulling Olijfgroen               RAL 6003 

Schuifpui achtergevel Aluminium Crème-Wit RAL 9001 

Beglazing HR+++ glas Helder 

Bergingsdeur Hout, dekkend geschilderd Kwarts grijs  RAL 7039 

Raamdorpels Prefab beton Lichtgrijs 

Deurdorpels Kunststeen Antraciet 

Dakvenster Aluminium/Hout Donkergrijs 

Dak 

Hellende daken Betonnen dakpan Antraciet 

PV-panelen PV-paneel Mono Zwart, opdaksysteem Zwart 

Dakgoot Aluminium Crème-Wit RAL 9001 

Daktrim erkers Aluminium Grijs/Olijfgroen RAL 6006 

Boeiboord erkers Rockpanel Crème-Wit RAL 9001 

Dakdoorvoer Aluminium, gepoedercoat Antraciet 

Dak berging Golfplaten Grijs 

Dakgoot berging Kunststof (PVC) Grijs 

Hemelwaterafvoeren voorzijde Aluminium Grijs 

Hemelwaterafvoeren achterzijde Kunststof (PVC) Grijs 

Opties 

Schuifpui Aluminium Crème-Wit RAL 9001 

Openslaande deuren kozijn Hardhout, dekkend geschilderd Crème-Wit RAL 9001 

Openslaande deuren draaiende delen Hardhout, dekkend geschilderd Crème-Wit RAL 9001 

Dakkapel Rockpanel beplating Crème-Wit RAL 9001 

Dakkapel kozijnen  Hardhout, dekkend geschilderd Crème-Wit RAL 9001 

Dakkapel kozijnen draaiende delen Hardhout, dekkend geschilderd Crème-Wit RAL 9001 

Dakkapel daktrim Aluminium Grijs/Olijfgroen RAL 6006 
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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT 

GOUDSE LAAN 
BINNEN/INTERIEUR

Onderdeel Materiaal Kleur 

Vloerafwerking Dekvloer Grijs 

Wandafwerking Geen (Behangklaar) 

Plafondafwerking Spuitwerk Wit 

Plafondafwerking zolder Onafgewerkte spaanplaat Bruin 

Binnendeurkozijnen Metalen montagekozijnen met bovenlicht Wit   RAL 9010 

Binnendeuren Vlakke opdekdeuren, dicht uitgevoerd Wit   RAL 9010 

Bovenlichten binnendeurkozijn Enkel glas Helder 

Bovenlichten binnendeurkozijn dicht Lakboard Wit   RAL 9010 

Binnendeurdorpels sanitaire ruimtes Holonite, kunststeen Antraciet 

Douchedorpel Holonite, kunststeen Antraciet 

Dakvenster Hout  Naturel 

Traptreden en stootborden Vurenhout, afgewerkt met grondverflaag Wit   RAL 9010 

Trapbomen, -spil en hekwerk Vurenhout, één keer dekkend geschilderd Wit   RAL 9010 

Trapleuningen Ronde houten leuningen, gelakt Transparant 

Trapgat betimmering Beplating, één keer dekkend geschilderd Wit   RAL 9010 

Vensterbanken Kunststeen Wit (Bianco C) 

Schakelmateriaal Kunststof Wit   RAL 9010 

Wandtegels toiletruimte en badkamer Keramisch 20 x 25 cm Wit 

Vloertegels toiletruimte en badkamer Keramisch 45 x 45 cm Donkergrijs 

Sanitair Omschrijving conform Showroom Thuis  

Spuitwerk Structuurspuitwerk Wit 

Elektrische handdoekradiator Fabrieksmatig afgelakt Wit   RAL 9010 
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AFWERKSTAAT 

GOUDSE LAAN 
Vertrek Afwerking  

vloer 

Afwerking  

wand 

Afwerking  

plafond 

Overige voorzieningen* 

Entreehal Dekvloer Behangklaar Structuur- 

spuitwerk 

Dichte trap naar 1e verdieping 

Brievenbusplaat 

Belinstallatie/schel 

Geïsoleerd kruipluik 

Vloerverwarming en -koeling 

Meterkast Niet afgewerkt   

(Geïsoleerde 

kunststof vloerplaat)

Niet afgewerkt  

(Houten panelen) 

Niet afgewerkt Groepenkast conform NEN1010 

Elektrameter (levering en montage door 

nutsbedrijf) 

Watermeter (levering en montage door nutsbedrijf)

Diverse leidingen 

Toiletruimte  

begane grond 

Vloertegels 

Kunststeen dorpel 

Wandtegels tot ca. 

1,5m boven de 

vloer, daarboven 

structuurspuitwerk 

Structuur-

spuitwerk 

Toiletcombinatie 

Fonteincombinatie 

Vloerverwarming en -koeling (praktijk temp. 15˚C) 

Woonkamer Dekvloer Behangklaar Structuur-

spuitwerk 

Bediening thermostaat 

Bediening t.b.v. mechanische ventilatie 

Vloerverwarming en -koeling 

Keuken Dekvloer Behangklaar Structuur-

spuitwerk 

Aansluitpunten conform tekening Showroom 

Thuis 

Vloerverwarming en -koeling 

Trapkast Dekvloer Niet afgewerkt Niet afgewerkt Vloerverwarmingsverdeler 

Overloop  

1e verdieping 

Dekvloer Behangklaar Structuur-

spuitwerk 

Open trap naar zolder 

Vloerverwarming en -koeling 

Overloop  

2e verdieping 

(bnr. 62) 

Dekvloer Behangklaar Structuur-

spuitwerk 

Open trap naar zolder 

Vloerverwarming en -koeling 

Vloerverwarmingsverdeler 

Slaapkamers Dekvloer Behangklaar Structuur-

spuitwerk 

Bediening ruimtethermostaat (draadloos) 

Vloerverwarming en -koeling 

Badkamer Vloertegels 

Kunststeen dorpel 

t.p.v. deur en 

douchescherm 

Wandtegels van 

vloer tot plafond 

Structuur-

spuitwerk 

Douchecombinatie 

Wastafelcombinatie 

Toiletcombinatie 

Elektrische radiator 

Draingoot 

Vloerverwarming en -koeling 

MV bediening (draadloos) 

Zolder / 

Technische 

ruimte 

Dekvloer Onafgewerkt Onafgewerkte 

beplating 

Boilervat en warmtepomp 150 liter behoudens bnr. 

54, 58, 62: 200 liter 

Overige installaties t.b.v. de 

warmtepompinstallatie  

Installatie voor ventilatiesysteem 

Wasmachine opstelplaats met afvoer 

Wasdroger opstelplaats zonder aansluiting 

Vloerverwarmingsverdeler (behoudens bnr. 62) 

PV-converter 

Knieschot 

Houten traphek/paneel 

Vloerverwarming en -koeling (praktijk temp. 15˚C) 

Buitenberging Betonvloer, 

onafgewerkt 

Onafgewerkt Onafgewerkt  

* Elektra voorzieningen: voor het aantal wandcontactdozen, plafondlichtpunten, afzuigpunten t.b.v. mechanische ventilatie, 

rookmelders wordt verwezen naar de contracttekeningen. 


