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01. Algemene kopersinformatie.
Verkoopdocumentatie en illustratie
Deze omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en
tekeningen, welke onder andere zijn verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan alsmede
gemeentelijke instanties. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten
aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
De aannemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan
de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit
van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening
van mindere of meerdere kosten.
Het ontwikkelen/realiseren van een woningbouwproject is een voortdurend proces waarbij,
naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt.
De tekeningen die in de brochure zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een
momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van groenstroken, voet- en fietspaden,
parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen, huisvuil(opstel)plaatsen, speelplaatsen en
dergelijke kunnen zich dan ook voordoen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de brochure opgenomen beelden en
plattegronden van de woningen. Deze tekeningen dienen enkel ter illustratie: om u een idee te geven
van het uiterlijk van de woning.
De op de tekeningen aangeven maten zijn “circa maten”. Indien deze maatvoering tussen wanden is
aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking.
Bij tegenstellingen tussen de verkooptekening(en), brochure, technische kenmerken, e.d. heeft deze
technische omschrijving altijd voorrang.
Prijsstijgingen
De met u in de aannemingsovereenkomst overeengekomen aanneemsom staat vast met
uitzondering van eventuele wijzigingen in het BTW tarief.
Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden dus niet aan u doorberekend.
Financiering
Vaak zal voor het bekostigen van een eigen woning het opnemen van een hypotheek nodig zijn. De
makelaar is graag bereid u hierin een duidelijk advies te geven. Hij berekent de mogelijkheden aan de
hand van uw persoonlijke gegevens en kan, indien van toepassing, ook uw aanvraag voor een
hypotheek verzorgen. Ook geeft hij desgewenst toelichting op de hypotheekofferte en controleert hij
of u op basis van de condities ook werkelijk aan uw betalingscondities kunt voldoen.
Opleveringsprognose
De uiterste datum van levering wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen welke in de
aannemingsovereenkomst staan vermeld. Naarmate de bouw vordert, kunnen opleveringsprognoses
gedetailleerder worden aangegeven. De definitieve opleveringsdatum wordt u uiterlijk twee weken
van tevoren schriftelijk kenbaar gemaakt.
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Aan uitspraken betreffende de opleverdatum, behoudens het hiervoor genoemd schrijven, kunnen
geen rechten worden ontleend.
Oplevering en sleuteloverdracht
Door de ondernemer zal de woning alleen dan aan u worden opgeleverd, wanneer u aan alle
financiële verplichtingen heeft voldaan. Om te voorkomen dat de laatste termijn niet bij oplevering is
voldaan, adviseren wij u om uw geldgever opdracht te geven het bedrag van de betreffende nota
niet later dan een dag voor de oplevering via een zogenaamde telefonische boeking over te maken. U
bent dan zeker van tijdige betaling.
Als de akte van levering van de woning is getekend en u aan al uw financiële verplichtingen heeft
voldaan, ontvangt u direct na de oplevering de sleutels van uw woning. Het in ontvangst nemen van
de sleutels betekent dat de woning aan u is opgeleverd.
Wanneer uw woning gereed is, krijgt u een schriftelijke uitnodiging om samen met een
vertegenwoordiger van de ondernemer de woning te inspecteren voor oplevering. Deze uitnodiging
ontvangt u minimaal 2 weken voordat de oplevering plaatsvindt. Tijdens deze inspectie worden
eventueel geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. De ondernemer dient ervoor
zorg te dragen dat tijdens de oplevering geconstateerde en schriftelijk vastgelegde
onvolkomenheden in principe binnen 3 maanden worden hersteld c.q. uitgevoerd. Bij de uitnodiging
voor de oplevering ontvangt u tevens de eindafrekening. Als u aan al uw financiële verplichtingen
heeft voldaan, ontvangt u direct na de oplevering de sleutels van uw woning.
Tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichtingen (herstel tekortkomingen) jegens u, zal
de ondernemer een bankgarantie stellen ter hoogte van 5% van uw aanneemsom. Deze bankgarantie
zal voor de oplevering bij de notaris gedeponeerd worden
Verkoopinformatie
Het eventueel op de verkooptekening aangegeven keuken en meubilair dient alleen ter oriëntatie
voor de plaatsingsruimte en is, voor zover niet expliciet in de omschrijving genoemd, niet in de koopof aanneemsom inbegrepen.
Eventuele artist-impression(s) van de woning zijn bedoeld om zo natuurgetrouw mogelijk weer te
geven hoe de woning er uit komt te zien. Op een aantal punten kunnen deze artist impressions
afwijken van de verkooptekeningen. Aan de artist impression(s) kunnen geen rechten worden
ontleend.
Opruimen en schoonmaken
De woning wordt "bezemschoon" opgeleverd. Stickers, verfspatten, cementresten en dergelijke
worden verwijderd. Het uit de bouw afkomstig afvalmateriaal wordt afgevoerd. De sanitaire ruimten
worden eenmaal gereinigd en de beglazing wordt gewassen voor een juiste inspectie bij oplevering
van de woning. Na oplevering is het aan de eigenaar zelf om de woning nog een schoonmaakbeurt te
geven alvorens deze te betrekken.
Koperwijzigingen
Nadat de koop- en aannemingsovereenkomst door alle partijen zijn ondertekend, bestaat voor u de
mogelijkheid opdracht te geven tot individuele wijzigingen c.q. aanpassingen, de zogenaamde
koperskeuzes. De woning die u hebt gekocht, maakt onderdeel uit van een project. De prijs van de
woning is mede tot stand gekomen op basis van een hoge mate van standaardisering.
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Voor eventuele (door u als koper gewenste) wijzigingen ten opzichte van de standaardwoning
worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Het is goed voor te stellen dat u een aantal
persoonlijke wensen in de uitvoering van uw woning verwerkt zou willen zien. Daarom zijn er een
aantal voorbereidingen getroffen om de realisatie van uw persoonlijke wensen zo eenvoudig
mogelijk te maken. Zo zijn er een aantal standaard kopersopties uitgewerkt.
De volledige omschrijving van alle mogelijkheden en de kostenconsequenties daarvan zijn in de
koperskeuzelijst opgenomen. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om persoonlijke wensen te
verwerken in de woning, mits er geen organisatorische, (regel)technische of bouwkundige
beperkingen zijn.
De ondernemer bespreekt graag de mogelijkheden met u. Hij beoordeelt de haalbaarheid en de
uitvoerbaarheid van uw wensen, en gaat na of er geen organisatorische, (regel)technische of
bouwkundige beperkingen zijn. U dient er rekening mee te houden dat vanwege deze beperkingen
niet al uw wensen zonder meer kunnen worden ingewilligd. De woning moet bij oplevering voldoen
aan het Bouwbesluit.
Om de uitvoeringswijze en garanties goed te registreren, dienen alle koperskeuzes met de
ondernemer schriftelijk overeengekomen te worden en worden deze wijzigingen vastgelegd als
aanvulling op de contractstukken.
Afwijkingsmogelijkheden.
Het kan voorkomen dat een eis in redelijkheid niet kan worden nagekomen wegens uitzonderlijke
omstandigheden (situering, ontwerpeisen, kosten e.d.).
Bezichtiging
Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend geschieden op nader vast te stellen kijkdagen. Binnen
de huidige wetgeving ("ARBO-wet") is het uitvoerende bouwbedrijf tijdens de uitvoering
(=daadwerkelijke bouw) verantwoordelijk voor de
veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend
bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal
dan ook alleen ter zaakkundig personeel van het bedrijf zelf of van ter zake kundige onderaannemers
op het bouwterrein toe kunnen laten. Alleen deze personen vallen dan ook binnen de verzekering
van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is, in het belang van de persoonlijke veiligheid van de
kopers zelf, het niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden.
Werkzaamheden direct na oplevering
Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), hiervoor is het noodzakelijk
veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te "hoog" te stellen. Hiermee wordt ook het
verschijnsel van (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. U kunt de ondernemer niet
verantwoordelijk stellen voor deze schade. In principe dienen deze werkzaamheden pas geruime tijd
na oplevering uitgevoerd te worden. Indien vroegtijdig uitgevoerd, raadpleeg uw leverancier voor
eventuele extra/preventieve maatregelen.
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Krimp
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging
zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud
van de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel.
Verzekering
Tijdens de bouw is de woning verzekerd. De door de ondernemer afgesloten verzekering eindigt op
de dag van oplevering. Vanaf de dag van oplevering van de woning dient u zelf zorg te dragen voor
een opstalverzekering.
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05. Peil.
Het peil -P-, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van
de begane grondvloer ter plaatse van de hoofdentree.
De juiste maat wordt bepaald door de gemeente.
Aan de binnenzijde van de woning is ruimte gereserveerd voor het (in eigen beheer) aanbrengen van
een vloerafwerking na oplevering tot een eindafwerking met een dikte van ongeveer 15mm.

12. Grondwerken.
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor parkeerkelders en de funderingen van de
woningen.
Het omliggende terrein wordt afgewerkt met uitkomende grond die op het terrein aanwezig is.
Peilhoogten, maatvoeringen, eventuele taluds, terreinafwerking, e.d. zijn slechts schematisch
weergegeven en worden in het werk bepaald.
Alle op de situatietekening aangegeven overige verkavelingen zijn indicatief weergegeven. Daar waar
nog geen bebouwing is gerealiseerd kunnen plannen worden ontwikkeld, anders dan nu indicatief
ingetekend. Hiervoor gelden de kaders van het vigerende bestemmingsplan.
Taluds op tekeningen zijn indicatief en kunnen afwijken van tekening.

14. Buitenriolering en infiltratie.
Buitenriolering.
De aanleg en aansluitkosten van het vuilwater op het gemeenteriool zijn in de
aannemingsovereenkomst inbegrepen. Het regenwater wordt geloosd in het openbaar gebied en in
het landschap door de gemeente opgevangen en afgevoerd/geïnfiltreerd.
Riolering wordt uitgevoerd als gescheiden systeem in pvc-buizen inclusief de benodigde hulp- en
ontstoppingsstukken.

15. Terreinverhardingen.
De woningen krijgen een terras van klinkers en voorzie van een dunbed metselwerk plint van
gevelsteen zoals aangegeven op de verkooptekening.

16. Tuin boven parkeerkelder en openbaar gebied
Boven de parkeerkelder en het gebied tot de grens met het openbaar gebied wordt een (dak)tuin
aangelegd, het kan voorkomen dat vanwege een ongunstig seizoen planten en bomen na oplevering
worden geplant.
De daktuin vormt één geheel met de terreininrichting tussen en rondom de clusters welke door de
gemeente Eindhoven wordt aangelegd. Het is aannemelijk dat de terreininrichting welke de
gemeente Eindhoven aan legt nog niet gereed is bij oplevering.
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Bij diverse woningen worden betonnen bankjes geplaatst, zoals aangegeven op de daktuintekening.

21. Betonwerken.
Funderingen woningen.
Fundering als balkenfundering op mortelschroefpalen. Een en ander volgens berekeningen en
tekeningen constructeur.
Parkeerkelders.
Tussen de woningen komt een parkeerkelder met bergingen, deze is bereikbaar via een trap vanuit
de daktuin.
Voor het in- en uitrijden van auto’s is een hellingbaan met verwarming voorzien. Naast de
autohellingbaan komt een toegang voor fietsers en voetgangers.
De parkeerkelders worden uitgevoerd als een in het werk gestorte betonnen kelder op
mortelschroefpalen. Een en ander volgens berekeningen en tekeningen constructeur.
Kelder met bergingen.
Tussen de woningen Bosfazant 170 t/m 184 komt een kelder met bergingen, deze is bereikbaar via
een trap voor fietsers en voetgangers. Het parkeren voor deze woningen is voorzien in de
naastgelegen parkeerkelder bij de woningen Bosfazant 140 t/m 168.
De kelder wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte betonnen kelder op mortelschroefpalen. Een
en ander volgens berekeningen en tekeningen constructeur.
In deze kelder kunnen geen (zwaardere) gemotoriseerde voortuigen worden geparkeerd.
Begane grondvloeren woningen.
Vrijdragende betonnen systeemvloer volgens berekeningen en tekeningen van de fabrikant.
Deze vloer wordt voorzien van isolatie met een minimale Rc-waarde van 3,5 m2K/W. In de entreehal
wordt een vloerluik aangebracht.
Verdiepingsvloeren.
Vrijdragende betonnen systeemvloer volgens berekeningen en tekeningen van de fabrikant.
De V-naden van deze vloer blijven zichtbaar.
Dakvloer parkeerkelder.
Vrijdragende betonnen systeemvloer volgens berekeningen en tekeningen van de fabrikant.
De V-naden van deze vloer blijven zichtbaar. De onderzijde van deze vloer wordt niet afgewerkt.

22. Metselwerken.
Wanden kelderbergingen.
De wanden van de kelderbergingen worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken.
Plinten gevels.
De onderzijde van de gevels worden uitgevoerd als dunbed metselwerk aan de achterzijde voorzien
van luchtspouw en isolatie met een minimale Rc-waarde van 4,5 m2K/W.
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24. Ruwbouw timmerwerken.
Houten casco woningen.
De dragende wanden en de daken worden uitgevoerd in massief houten constructieplaten. Kwaliteit
C (niet zichtwerk). De daken van woningtype B worden uitgevoerd in kwaliteit B (zichtwerk)
Kruislaaghout, ofwel CLT (Cross Laminated Timber) is een innovatief houtbouwproduct. De sterke,
massief houten constructieplaten zijn opgebouwd uit drie of meer lagen kruislings verlijmde vuren
lamellen en een volwaardige vervanging voor metselwerk of beton.
Bamboe gevels woningen.
Deze gevelbekleding bestaat uit massieve bamboeplanken gemaakt van gecomprimeerd en
thermisch gemodificeerd bamboe. Dankzij een uniek productieproces behaalt deze de hoogste
duurzaamheidsklasse conform relevante EU normen, en neemt de stabiliteit en de hardheid sterk
toe. Dit maakt het geschikt voor veeleisende toepassingen.
Bamboe is de snelst groeiende plant op deze planeet en is een overvloedig beschikbaar
bouwmateriaal. Alle massieve bamboeproducten hebben een negatieve CO2-voetafdruk over de
volledige levenscyclus en zijn daarom het duurzame alternatief voor synthetische materialen en
tropisch hardhout.
Bij het open geventileerde gevelsysteem worden planken in drie verschillende breedtes bevestigd
tegen brandvertragend geïmpregneerde vuren regels.
Achter de geveldelen komt isolatie met een minimale Rc-waarde van 4,5 m2K/W.
Diverse gevels van woningen worden voorzien van vogelnestkasten (t.b.v. gierzwaluw, huismus en
vleermuis). Deze komen achter de gevelbekleding.
Lichte scheidingswanden.
De lichte scheidings- en voorzetwanden worden uitgevoerd in massieve gipsblokken.

25. Staalconstructie.
Algemeen.
De benodigde staalconstructies worden geleverd en aangebracht volgens berekeningen en tekening
constructeur.
Stalen onderdelen worden thermisch verzinkt. Eventuele beschadigingen worden handmatig
bijgewerkt met mogelijk kleurverschillen als gevolg.
Staalconstructie parkeerkelder.
Hier komen stalen kolommen met liggers voor het dragen van het dak van de parkeerkelder.

30. Kozijnen, ramen en deuren.
Buitenkozijnen.
Buitenkozijnen worden uitgevoerd in hardhout. Deze worden afgelakt in het werk aangebracht.
Kozijnen worden voorzien van hardhouten ramen volgens de geveltekeningen.
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Buitendeuren.
De voordeur als dichte vlakke multiplex deur met brievenbus. Aan de buitenzijde wordt deze
voorzien van groeven en dekkend geschilderd.
Overige buitendeuren van hardhout. Hoogte stapeldorpels volgens tekening.
Kozijn en -deur in de (parkeer)kelder.
In de berging gelegen in de (parkeer)kelder komt een houten kozijn met houten deur.
Binnenkozijnen en –deuren woningen.
Binnenkozijnen zijn afgelakte stalen montagekozijnen kleur wit zonder bovenlicht. Binnendeuren als
afgelakte opdekdeuren kleur wit.
Hang- en sluitwerk.
Buitenkozijnen worden voorzien van standaard hang- en sluitwerk wat voldoet aan
inbraakwerendsheidsklasse 2 (geen certificaatsleutels). Cilinders van de woning worden gelijksluitend
uitgevoerd, voor de parkeergarage krijgen de bewoners een aparte sleutel
Binnendeuren worden voorzien van standaard aluminium deurbeslag. De badkamer en WC deur
wordt voorzien van een vrij/bezet slot de overige deuren van loopsloten.
Buitendorpels.
Onder de kozijnen tot maaiveld komen kunststeen dorpels.
Waterslagen.
Onder de raamkozijnen komen aluminium waterslagen. Kleur grijs.
Vensterbanken.
Onder de raamkozijnen met een borstwering komen aan de binnenzijde vensterbanken van marmer
composiet dik 20mm, kleur wit met grijs gespikkeld.
Binnendorpels.
Achter de binnendeuren van toilet en badkamer komen kunststeen dorpels, kleur grijs.
Poort parkeerkelder.
De inrit van de parkeerkelder wordt voorzien van een elektrische poort. Elke koper krijgt standaard
één handzender om deze te bedienen.
Naast de kantelpoort komt een stalen loopdeur.
Deuren kelders.
In de kelder welke enkel voorzien is van bergingen komt een stalen loopdeur.
In de parkeerkelders komt ter plaatsen van de trap vanuit de daktuin een houten kozijn met houten
deur.
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32. Trappen en balustraden.
Trappen algemeen.
Voor het door de bewoner aanbrengen van een definitieve afwerking op de trap (schilderwerk, tapijt,
halve maantjes etc.) kunnen aanvullende werkzaamheden benodigd zijn zoals plamuren, schuren,
bijwerken ontvetten etc. Het advies is om daarvoor bij de leverancier nader naar te informeren.
Waar nodig worden de trappen voorzien van een spijlen hekwerk. Als de trapleuning voor het
hekwerk doorloopt wordt deze als dicht paneel uitgevoerd.
Trappen woningen.
In de woningen komen gegronde dichte vuren trappen. Tegen de wand naast de trap wordt een
hardhouten muurleuning bevestigd.
Eventuele trapgaten worden voorzien van een spijlenhekwerk.

33. Dakbedekkingen.
Woningen.
Daken van de woningen worden voorzien van een 2-laagse bitumineuze dakbedekking. Onder de
dakbedekking komt isolatie zodat een Rc-waarde van 6,0 m2K/W wordt behaald.
Dakranden afgewerkt met zinken daktrim, kleur naturel.
Diverse woningen volgens verkooptekening worden voorzien van sedum-begroeiing.
Op het dak komen geen voorzieningen om aangelijnd te kunnen werken.
Parkeergarages.
Daken van de parkeergarages worden voorzien van een dakbedekking onder de binnentuinen.

34. Beglazing.
Binnenbeglazing.
Niet van toepassing.
Buitenbeglazing.
Buitenkozijnen van woning inclusief de draaiende delen worden voorzien van zonwerende HR+++
(triple) beglazing.
Eventueel veiligheidsglas zal worden aangebracht volgens NEN 3569.
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.
Waar nodig volgens de voorschriften wordt brandwerend glas toegepast.

40. Stukadoorswerken
Binnenwanden.
De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt volgens de afwerkstaat. Dit wil zeggen dat de
wanden bij oplevering een glad oppervlak kennen met een laagdikte van 0 mm tot maximaal 2 mm,
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uitgevoerd als filmwerk en dat naderhand kan worden voorzien van een dikker behang, sierpleister
en dergelijke met een korreldikte vanaf 2,5 mm.
Kleurverschillen en plaatselijke onregelmatigheden zijn toegestaan. De wanden zijn dus vlak genoeg
om ze te behangen. Er wordt geen bouwbehang aangebracht. Let op! Op de wanden kan niet altijd
direct sauswerk, spuitwerk, fijne spachtelputz of iets dergelijks worden aangebracht. Verdere
behandeling en/of een voorbehandeling is dan noodzakelijk.
Plafonds.
De plafonds worden van wit spuitwerk voorzien volgens de afwerkstaat. De V-naden van de plafonds
blijven zichtbaar waar aangegeven.

41. Tegelwerken.
Algemeen.
Bij de aangewezen showroom voor tegelwerk kunt u tegels bekijken en keuze maken. De kosten van
deze tegels worden verrekend met de hieronder genoemde bedragen. Vloer- en wandtegels worden
niet strokend aangebracht. Buitenhoeken worden voorzien van kunststof jolly-profielen.
Wandtegels.
Badkamer en toilet worden volgens de afwerkstaat voorzien van wandtegels 300x600mm. De
verrekenprijs voor aankoop wandtegels is € 24,00/m2 inclusief BTW.
Vloertegels.
Badkamer en toilet worden volgens de afwerkstaat voorzien van vloertegels 300x600mm. De
verrekenprijs voor aankoop vloertegels is € 30,00/m2 inclusief BTW.

42. Dekvloeren.
De dekvloeren vanaf de begane grond worden zoals aangegeven in de afwerkstaat uitgevoerd als
cementdekvloer of anhydrietvloer. De vloeren worden opgeleverd met vlakheidsklasse 3. Dit
betekent dat niet elke vloerafwerking (zoals bijvoorbeeld gietvloeren of andere dunne
afwerkvloeren) direct over de dekvloer (zonder ondervloer) gemaakt kan worden.

45. Afbouw timmerwerken.
Vloerplinten.
De woningen worden niet voorzien van vloerplinten.
CLT wanden.
De CLT wanden worden volgens de afwerkstaat voorzien van behangklaar afgewerkte gipsplaten.
CLT daken.
De CLT daken worden volgens de afwerkstaat daar waar aangegeven voorzien van gipsplaten en
spuitwerk.

Paraaf verkrijger:

Paraaf ondernemer:
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46. Schilderwerken.
Schilderwerk buiten.
Voordeuren en houten panelen in bij kozijnen, kleur n.t.b.
Kozijnen, ramen overige deuren en multiplexbetimmeringen, kleur RAL 7022 Ombergrijs.
Schilderwerken binnen.
Voordeuren, kleur RAL 7022 Ombergrijs.
Kozijnen, ramen en deuren, kleur RAL 7022 Ombergrijs.
Trapbomen, treden en stootborden worden gegrond opgeleverd en niet in het werk geschilderd.
Balustraden en trapgatbetimmeringen, wit gegrond.
Leuningen transparant.
Kozijn en deur tussen woningen en parkeerkelder, RAL 7022 Ombergrijs

47. Binneninrichting.
Meterkasten.
In de woningen komen prefab meterkasten voorzien van de benodigde ventilatie sleuven.
Keukens.
De woning wordt zonder keukenkasten en –apparatuur opgeleverd.
Uitgangspunt is dat de keuken wordt voorzien van een recirculatie afzuigkap. Een afvoer naar buiten
voor de afzuigkap is niet opgenomen.
Aansluitingen en afvoeren worden op de standaard posities afgedopt aangebracht. Na goedkeuring
van de verrekenprijs is het mogelijk om de aansluitingen, afvoeren en de posities aan te passen.

50. Loodgieterswerken.
In de woning wordt sanitair aangebracht zoals opgenomen in de afwerkstaat.
Bij de aangewezen showroom kunt u het sanitair bekijken en eventueel kiezen uit andere sanitair
mocht de basisuitvoering niet geheel aan uw wensen voldoen. Het basis sanitair zal dan worden
verrekend.
Sanitair en kranen:
Aantallen en posities van het sanitair is aangegeven op de verkooptekeningen.
Per closetcombinatie:
1 Villeroy & Boch hangend wandcloset met zitting, kleur wit
1 Geberit inbouwreservoir met waterbesparend bedieningspaneel en afdekplaat, kleur wit
Per fonteincombinatie:
1 Fontein Villeroy & Boch, kleur wit.
1 Grohe fonteinkraan, kleur chroom
1 Geberit direct sifon, kleur chroom

Paraaf verkrijger:
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Per douchecombinatie:
1 Easy drain RVS douchegoot 700 mm
1 Grohe Grohetherm 1000 New thermostatische douchemengkraan incl. douchegarnituur, kleur
chroom
Douchecabine, douchegordijnen en/ of douchewanden zijn niet opgenomen
Per wastafelcombinatie:
1 Villeroy & Boch dubbele wastafel, kleur wit
2 Grohe wastafel mengkranen, kleur chroom
1 Wandspiegel afm. 1200 x 800 mm
Waterleidingen.
Het verwarmen van het water wordt gedaan via de warmtewisselaar van de stadsverwarming.
Koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar:
- gootsteen keuken (afgedopt)
- mengkraan wastafel
- douchemengkraan
Koudwaterleiding wordt aangelegd naar:
- vaatwasser keuken (afgedopt)
- closetcombinaties
- fonteintje toilet
- tappunt wasmachine
Gasleidingen.
De woning wordt gasloos uitgevoerd.
Regenafvoeren:
Regenafvoeren worden uitgevoerd in aluminium, kleur donkergrijs.
Diverse woningen worden voorzien van een houten regenton met overloop zoals aangegeven op de
daktuintekening.

60. Verwarmingsinstallatie.
Voor het verwarmen van de woning en het water worden de woningen aangesloten op Warmtenet
Meerhoven.
De woningen worden op de begane grond en verdieping(en) verwarmd door een laag temperatuur
vloerverwarmingssysteem, e.e.a. volgens ontwerp installateur. De leidingen worden in de
afwerkvloer aangebracht. Bij de woningen wordt op elke verdieping een vloerverwarmingsverdeler
geplaatst (nabij de trapopgang).
In de badkamer wordt een elektrische radiator geplaatst. Hierdoor wordt warmte sneller afgegeven.

Paraaf verkrijger:
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61. Mechanische ventilatie.
De woningen worden voorzien van warmte-terug-win balansventilatiesysteem. Dit betekent dat
verse buitenlucht voorverwarmd wordt ingeblazen in de droge ruimtes (woonkamer en slaapkamers)
en lucht in de natte ruimtes wordt afgezogen (badkamer, keuken, toilet en bij de wasmachine). De
hoeveelheid ingeblazen en afgezogen lucht in de woning wordt ingeregeld zodat deze gelijk is. Het
inblazen en afzuigen van de lucht vindt plaats middels roosters in het plafond of de wand.
Luchtverplaatsing tussen ruimtes vindt plaats middels een spleet onder de deur.
Voor de bediening van het ventilatiesysteem wordt in de badkamer een 3 standenschakelaar
voorzien.
In de parkeergarages en kelder met beringen worden de daarvoor benodigde ventilatie voorzien,
luchttoevoer vindt plaats via ventilatievoorzieningen in de poort en/of deur van de
parkeergarage/kelder en de afzuiging via een afzuigventilator. De dakuitblaasvoorziening komt uit in
de daktuin op maaiveldniveau.

70. Elektrische installatie.
Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt aangelegd volgens de geldende voorschriften en voorzien van
standaard schakelmateriaal in de kleur wit.
Dubbele wandcontactdozen komen in duodozen.
De opgenomen aansluitpunten zijn aangegeven op de verkooptekeningen.
Hoogste
Wandcontactdoos, UTP aansluiting, loze leiding
30 cm +vloer
Schakelaars en WCD gecombineerd met schakelaar
105 cm +vloer
Wandcontactdoos keuken boven blad
120 cm +vloer
Wandcontactdoos oven en vaatwasser
65 cm + vloer
Loze leiding in keuken
45 cm + vloer
Aansluitpunten t.p.v. kookeiland middels opbouw doos op vloer
Ruimte thermostaat
150 cm +vloer
Aansluiting wandlichtpunt badkamer
175 cm +vloer
3-standen schakelaar WTW gecombineerd met schakelaars verlichting
Telecommunicatievoorzieningen
Op de verkooptekeningen is aangegeven in welke ruimte een UTP aansluiting of een loze leiding is
opgenomen. In de loze leidingen wordt een controle draad opgenomen. De controledraad is enkel
bedoeld om de functionaliteit van de leiding aan te tonen en is niet bedoeld als trekdraad van
bekabeling.
De individuele kosten voor telefonie en kabel tv/ data voortvloeiend uit de abonnementskosten zijn
voor rekening van de koper. Daarbij kan de aanbieder eenmalige aansluitkosten apart
doorberekenen.

Paraaf verkrijger:
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PV-panelen.
Diverse woningen wordt voorzien van all-black in serie geschakelde zonnepanelen (ook wel PVpanelen), die worden aangesloten op de omvormer van de woningen. De zonnepanelen hebben een
vermogen van minimaal 320 Wattpiek per paneel.
De positie en aantallen van de panelen is aangegeven op de verkooptekeningen.
Belinstallatie
Aan de voordeur wordt een zwarte deurbel voorzien, op de meterkast in de hal wordt de schel
gemonteerd.
Rookmelders
In de woningen worden daar waar nodig rookmelders voorzien een en ander zoals aangegeven op de
verkooptekening.
Armaturen
Ter plaatse van de voordeur wordt een buitenarmatuur in de kleur zwart voorzien.

Paraaf verkrijger:
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90. Afwerkstaat type A.
Ruimte
Begane grond
Entree
Toilet

Trapkast
Woonkamer
Keuken

Eerste verdieping
Overloop
Slaapkamers
Badkamer

Tweede verdieping
Overloop
Slaapkamer
Studio
Berging/ techniek

Paraaf verkrijger:

Vloer

Wanden

Plafond

Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Tegels

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Wandtegels hoog
1,50m en gipsplaat
behangklaar
Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Tegels

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Wandtegels hoog
1,50m en gipsplaat
behangklaar, t.p.v.
douche tegels tot
plafond

Spuitwerk

Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Gipsplaat behangklaar

Geen afwerking

Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer

Paraaf ondernemer:
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91. Afwerkstaat type B.
Ruimte
Begane grond
Entree
Toilet

Woonkamer
Keuken

Eerste verdieping
Overloop
Slaapkamers
Badkamer

Tweede verdieping
Overloop
Berging/ techniek
Studio

Paraaf verkrijger:

Vloer

Wanden

Plafond

Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Tegels

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Wandtegels hoog
1,50m en gipsplaat
behangklaar
Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk en houten
balk in het zicht

Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Tegels

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Wandtegels hoog
1,50m en gipsplaat
behangklaar, t.p.v.
douche tegels tot
plafond

Spuitwerk

Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer

Gipsplaat behangklaar

Geen afwerking (CLT
zicht kwaliteit)
Geen afwerking (CLT
zicht kwaliteit)
Geen afwerking (CLT
zicht kwaliteit)

Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer

Gipsplaat behangklaar
Gipsplaat behangklaar

Paraaf ondernemer:

Spuitwerk
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92. Afwerkstaat type C.
Ruimte
Begane grond
Entree
Toilet

Trapkast
Woonkamer
Keuken

Eerste verdieping
Overloop
Slaapkamers
Badkamer

Berging/ techniek

Paraaf verkrijger:

Vloer

Wanden

Plafond

Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Tegels

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Wandtegels hoog
1,50m en gipsplaat
behangklaar
Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk en houten
balk in het zicht

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Wandtegels hoog
1,50m en gipsplaat
behangklaar, t.p.v.
douche tegels tot
plafond
Gipsplaat behangklaar

Spuitwerk

Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer

Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Cementdekvloer/
Anhydrietvloer
Tegels

Cementdekvloer/
Anhydrietvloer

Paraaf ondernemer:

Trap

Geen afwerking
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93. Afwerkstaat parkeergarage.
Ruimte

Vloer

Wanden

Plafond

Parkeerplaats

Monolithisch afgewerkte
betonvloer met belijning
Monolithisch afgewerkte
betonvloer

Beton (onafgewerkt)

Kanaalplaat
(onafgewerkt)
Kanaalplaat
(onafgewerkt)

Berging

Kalkzandsteen
vellingblok en
buitenwanden beton
(onafgewerkt)

Waarmerking.
Getekend te ………………………………….

Getekend te …………………………………

d.d. ………………………………………………

d.d. ………………………………………………

De verkrijger van kavel …………………. :

De ondernemer:
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Paraaf ondernemer:
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