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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. 
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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. Aan uitspraken betreffende de opleverdatum, behoudens 

het hiervoor genoemd schrijven, kunnen geen rechten worden ontleend.   

  

Oplevering en sleuteloverdracht 

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. 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.  

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.  

Tijdens deze oplevering/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.  

Tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichtingen (herstel tekortkomingen) jegens u, 

heeft u de mogelijkheid de laatste betaling t.w.v. 5% van de aanneemsom bij de notaris in depot te 

zetten e.e.a. conform artikel 12 en 13 algemene voorwaarden Woningborg.  

 

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 koop- 

of 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. 
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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.  

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,. 

 

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 

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. Bezichtiging van de bouwplaats zal dan ook uitsluitend geschieden op nader vast 

te stellen kijkdagen.  
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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. 

 

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 achter de voordeur van de woning. 

De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente 

Eindhoven.  

12. Grondwerken. 

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor de parkeerkelders, stallingsruimte 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.  

 14. Buitenriolering en infiltratie. 

Buitenriolering  

De riolering wordt uitgevoerd als gescheiden systeem in pvc-buizen inclusief de benodigde hulp- en 

ontstoppingsstukken. Het vuilwater wordt aangesloten op het gemeenteriool. Het regenwater wordt 

in het openbaar gebied en in het landschap opgevangen en afgevoerd/geïnfiltreerd. De benodigde 

voorzieningen hiervoor worden door de gemeente Eindhoven aangelegd. 

 

De aanleg en aansluitkosten van de riolering zijn in de aannemingsovereenkomst inbegrepen. 

15. Terreinverhardingen. 

Ter plaatse van het buitenterras van de woning is terreinverharding voorzien d.m.v. 

klinkerbestrating. Dit terras is afgezet middels een metselwerkplint met een hoogte van ca. 150mm, 

300mm of 450mm boven het niveau van de klinkerbestrating. E.e.a. conform verkooptekening.  

Kleur en afmeting gelijk aan de gevelsteen van de metselwerkplint van de woning. 
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16. Terreininrichting 

De buitenruimtes boven de parkeerkelder(s) en stallingsruimte worden tot aan de grens met het 

openbaar gebied voorzien van een aangelegde daktuin volgens tekening. Bij diverse woningen 

worden betonnen bankjes (kleur antraciet) geplaatst, zoals aangegeven op de daktuintekening. 

 

De daktuin vormt één geheel met de terreininrichting tussen en rondom de clusters welke door de 

gemeente Eindhoven wordt aangelegd.  

 

De aanleg van een daktuin is seizoensgebonden. De mogelijkheid bestaat dan ook dat de 

werkzaamheden nog niet gereed zijn bij oplevering. Het is aannemelijk dat de terreininrichting welke 

de gemeente Eindhoven aan legt nog niet gereed is bij oplevering.  

21. Betonwerken. 

Funderingen woningen 

De woningen worden gefundeerd op gewapende betonbalken en palen. De definitieve 

funderingsconstructie wordt met goedkeuring door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de 

gemeente Eindhoven uitgevoerd. 

 

Parkeerkelders en stallingsruimte 

Tussen de woningen van Bosuil 4 t/m 28, Bosuil 30 t/m 52 en Bosfazant 140 t/m 168 komt een 

parkeerkelder met bergingen. De parkeerkelders worden gefundeerd op palen en uitgevoerd als een 

in het werk gestorte betonnen kelder op mortelschroefpalen. De definitieve (funderings)constructie 

wordt met goedkeuring door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Eindhoven 

uitgevoerd. 

 

Voor het in- en uitrijden van auto’s is de hellingbaan ter plaatse van de rijsporen voorzien van 

elektrische vloerverwarming. Naast de autohellingbaan komt een toegang voor fietsers en 

voetgangers. De parkeerkelders zijn tevens bereikbaar via een betonnen trap vanuit de daktuin. 

 

Stallingsruimte 

Tussen de woningen Bosfazant 170 t/m 184 komt een ondergrondse stallingsruimte. 

De stallingsruimte word gefundeerd op palen en uitgevoerd als een in het werk gestorte betonnen 

kelder op mortelschroefpalen. De definitieve (funderings)constructie wordt met goedkeuring door de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Eindhoven uitgevoerd. 

 

De stallingsruimte is voor voetgangers bereikbaar via een betonnen trap en is niet geschikt voor het 

parkeren van gemotoriseerde voertuigen. Het parkeren voor de woningen Bosfazant 170 t/m 184 is 

voorzien in de naastgelegen parkeerkelder tussen de woningen Bosfazant 140 t/m 168. 
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Begane grondvloeren woningen 

De constructieve begane grondvloeren van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde prefab 

betonnen systeemvloer (Rc-waarde isolatie volgens EPC-berekening). Voor de bereikbaarheid van de 

kruipruimte van de woning wordt ter plaatse van de entreehal een vloerluik aangebracht.  

 

Verdiepingvloer woningen 

De verdiepingsvloer van de woning wordt uitgevoerd als een prefab betonnen systeemvloer, inclusief 

de benodigde sparingen en voorzieningen. Dikte van de vloer volgens opgave van de constructeur. 

De onderzijde van de vloeren wordt afgewerkt overeenkomstig hoofdstuk 40 van deze technische 

omschrijving. Onderlinge naden tussen de vloerelementen blijven hierbij in het zicht.  

 

Vloer parkeerkelder en stallingsruimte 

De vloer van de parkeergarage en stallingsruimte wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte 

gewapende betonvloer. Deze vloer wordt monolithisch afgewerkt met vlakheidsklasse 6 conform  

NEN 2747. Er is geen verdere afwerking voorzien. 

 

Wanden parkeerkelder en stallingsruimte 

De buitenwanden van de parkeerkelder en stallingsruimte zijn in het werk gestort gewapende 

betonwanden. Deze wanden worden niet nader afgewerkt.   

 

Dakvloer parkeerkelder 

De dakvloer van de parkeerkelder en stallingsruimte wordt uitgevoerd als een prefab betonnen 

systeemvloer, inclusief de benodigde sparingen en voorzieningen. Dikte van de vloer volgens opgave 

van de constructeur. De onderzijde van de vloer wordt niet nader afgewerkt. 

22. Metselwerken. 

Binnenwanden parkeerkelder en stallingsruimte 

De binnenwanden van de parkeerkelder en stallingsruimte worden uitgevoerd in kalkzandsteen 

vellingblokken. Deze worden niet nader afgewerkt. 

 

Gevelmetselwerk 

De “plint” van de woning wordt uitgevoerd als zgn. dunbed gevelmetselwerk. Dit is metselwerk 

waarbij de voegen tussen het metselwerk zeer dun zijn. Ca. 5 tot 6mm breed. 

In het gevelmetselwerk worden waar nodig de noodzakelijke open stootvoegen en dilataties 

aangebracht. Voor de thermische isolatie van de buitenschil wordt minerale wol toegepast. ( Rc-

waarde isolatie volgens EPC-berekening ) 
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24. Ruwbouw timmerwerken.  

Casco woningen 

De benodigde constructieve-, stabiliteits-, en gevelsluitende wanden van de woning zijn uitgevoerd in 

vurenhouten CLT-elementen ( CLT = Cross Laminated Timber ), inclusief de benodigde sparingen en 

voorzieningen. Dikte wanden volgens opgave constructeur.  Deze wanden worden afgewerkt met 

een gipsplaatbekleding, behangklaar klasse C afgewerkt. Een en ander zoals is aangegeven in de 

afwerkstaat behorende bij deze technische omschrijving 

 

De dakvloer van de woning wordt uitgevoerd als een vurenhouten CLT-vloerelement. 

( CLT = Cross Laminated Timber ), inclusief de benodigde sparingen en voorzieningen. Dikte vloer 

volgens opgave constructeur. De onderzijde van de dakvloer wordt deels afgewerkt met een 

gipsplaatbekleding voorzien van structuurspuitwerk. Een en ander zoals is aangegeven in de 

afwerkstaat behorende bij deze technische omschrijving. 

 

Voor de CLT-vloerelementen welke in het zicht blijft geldt dat hout een natuurproduct is. Hierdoor 

kunnen er kleine oneffenheden en kleurverschil zichtbaar zijn. 

 

Gevelbekleding woningen 

De gevelbekleding bestaat uit een open geventileerd gevelsysteem van massieve planken gemaakt 

van gecomprimeerd en thermisch gemodificeerd bamboe. De planken worden in drie verschillende 

breedtes aangebracht. Voor de thermische isolatie van de buitenschil wordt minerale wol toegepast. 

( Rc-waarde isolatie volgens EPC-berekening ).  

 

Onder de raamkozijnen komen aluminium waterslagen in een nader te bepalen RAL-kleur. 

In de gevel van diverse woningen wordt voorzien in vogelnestkasten (t.b.v. gierzwaluw, huismus en 

vleermuis). Deze vogelnestkasten komen achter de gevelbekleding in de aantallen in de gevels zoals 

aangegeven op verkooptekening. 

 

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.  

 

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. 

 

Niet dragende binnenwanden 

De binnenwanden worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden, opgebouwd uit een stijl en 

regelwerk, afgewerkt middels een 12.5mm gipskartonplaat.  

Deze wanden worden behangklaar klasse C afgewerkt. Een en ander zoals is aangegeven in de 

afwerkstaat behorende bij deze technische omschrijving 
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25. Staalconstructie. 

Daar waar nodig worden stalen lateien, liggers en/of kolommen toegepast, conform opgave 

constructeur. Staalconstructies die in contact komen met de buitenlucht worden thermisch verzinkt. 

Staalconstructies die niet in contact komen met de buitenlucht worden gemenied en niet nader 

afgewerkt. 

 

In het zicht blijvende delen worden al dan niet afgewerkt met een coating in een standaard RAL-

kleur. Een en ander zoals is aangegeven in de afwerkstaat behorende bij deze technische 

omschrijving  

30. Kozijnen, ramen en deuren. 

WONINGEN 

Houten buitenkozijnen 
De buitenkozijnen van deuren en ramen, inclusief raamvleugels, worden uitgevoerd in hardhout. Alle 

beweegbare delen in de buitenkozijnen van de woning worden voorzien van de benodigde tocht- en 

aansluitprofielen. Daar waar de kozijnen doorlopen tot aan peil, zijn deze voorzien van een 

kunststeen onderdorpel. 

 

Buitendeuren 

De voordeur is een geïsoleerde plaatdeur en voorzien van een brievenbus met tochtwering.  

De voordeur is voorzien van een rondgaande kaderdichting.  De overige buitendeuren van de woning 

zijn hardhouten glasdeuren. De deurmodellen zijn zoals op tekening is aangegeven.  

 

Binnendeuren en binnendeurkozijnen 

De binnendeurenkozijnen zijn stalen montagekozijnen, fabrieksmatig voorzien van een laklaag op 

eindkleur. Kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De binnendeuren zijn opdekdeuren, 

fabrieksmatig voorzien van een laklaag op eindkleur. 

De kleur van de binnendeuren en binnendeurkozijnen is RAL 9001 ( bij benadering ) 

 

U krijgt straks de mogelijkheid om online de standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en hang 

en sluitwerk van de binnendeuren te bekijken. Indien deze niet geheel aan uw wensen voldoen, dan 

kunt u online ook kiezen voor andere binnendeuren, binnendeurkozijnen en hang en sluitwerk.  

Eventuele prijsconsequenties zijn direct inzichtelijk. U krijgt hiervoor toegang tot een website 

middels een persoonlijke login. 

 

Houdt u er met uw vloerafwerking rekening mee dat na het leggen van de afwerkvloer er een ruimte 

van minimaal ca. 1 á 1,5 cm onder de deur gehandhaafd dient te blijven in verband met het goed 

functioneren van het ventilatiesysteem. In sommige gevallen (bij laminaat, houten vloeren, 

tegelwerk) zult u er rekening mee moeten houden dat in verband met de dikte van de vloer u de 

deuren zelf moet (laten) inkorten. 
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Hang en sluitwerk 

Het hang- en sluitwerk van de woning voldoet daar waar vereist aan het bouwbesluit, betreffende 

inbraakveiligheid en bereikbaarheid, en is als volgt samengesteld. 

 

Buitendeuren: 

- Driepuntsluiting met cilinderslot 

- Voordeur: garnituur met kruk aan de binnenzijde (aluminium kleur F1).  en buiten een 

duwstang, kleur matzwart 

- Overige deuren: garnituur met kruk aan binnen- en buitenzijde, aluminium kleur F1. 

- Afgehangen met paumelles, nastelbaar.  

- Alle buitendeuren van de woning worden voorzien van gelijksluitende cilinders.  

Draai-/valraam: 

- 1 draai-/valraamgarnituur rondom beslag 1 raamkrukje, aluminium kleur F1 knevelend  

en nastelbaar beslag  

Binnendeuren:  

- De binnendeuren worden standaard uitgevoerd met een loopslot 

- Het garnituren wordt standaard uitgevoerd met kruk aan binnen- en buitenzijde en 

kortschilden, aluminium kleur F1.   

- De deuren van het toilet en badkamer krijgen een slot in Vrij + bezet uitvoering.  

PARKEERKELDER EN STALLINGSRUIMTE 

Buitendeuren en buitendeurkozijnen 

De toegang tot de parkeerkelder middels de hellingbaan wordt voorzien van een elektrische rolpoort 

welke te openen is middels een handzender. Iedere parkeerplaats krijgt standaard één handzender 

om deze te bedienen. Naast deze elektrische rolpoort komt een loopdeur in gelijke uitstraling als de 

elektrische rolpoort.  

 

De toegang tot de kelder middels de betontrap daktuin en stallingsruimte middels de hellingbaan 

wordt voorzien van een hardhouten kozijn met loopdeur. De deurmodellen zijn zoals op tekening is 

aangegeven. 

 

Binnendeuren en binnendeurkozijnen  

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in hardhout.  

De binnendeurkozijnen zijn houten deuren met tubespaanvulling en aan de buitenzijde afgewerkt 

met een HPL in een standaard RAL kleur. ( HPL = Hard kunststof toplaag ) 
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Hang en sluitwerk 

Het hang- en sluitwerk van de buiten- en binnendeuren kelder en kelder met bergingen voldoet daar 

waar vereist aan het Bouwbesluit, betreffende inbraakveiligheid en bereikbaarheid.  

Buitendeuren: 

- Driepuntsluiting met cilinderslot 

- Garnituur met kruk aan de binnenzijde en buiten een knop, aluminium kleur F1.  

- Alle buitendeuren worden voorzien van cilinders, niet gelijksluitend met de woning.  

Binnendeuren:  

- De binnendeuren worden standaard uitgevoerd met een cilinderslot 

- Het garnituren wordt standaard uitgevoerd met kruk aan binnen- en buitenzijde en 

kortschilden, aluminium kleur F1.   

- De cilinder van de tot de woning behorende berging is voorzien van een cilinder, 

gelijksluitend met de woning.   

32. Trappen en balustraden. 

WONINGEN 

De trappen worden uitgevoerd als dichte vurenhouten trappen. Langs de muurzijde wordt op de 

bovenzijde van de trapboom een krimplijst aangebracht.  De trap-, en schalmgathekken worden 

uitgevoerd als een spijlenhekwerk in vurenhout. 

De leuning langs de muurzijde van de trap zijn van hout  Ø 38mm. Inclusief bijbehorende aluminium 

leuningdragers, kleur F1. 

PARKEERGARAGE EN STALLINGSRUIMTE 

De trappen worden uitgevoerd als prefab betonnen trap voorzien van anti slib profilering. Langs de 

wand wordt aan één zijde een metalen muurleuning aangebracht. Rondom het trapgat en bij de inrit 

parkeergarage wordt een hekwerk aangebracht van metalen balusters met RVS netvulling. 

33. Dakbedekkingen. 

WONINGEN 

Op de houten daken van de woningen wordt een 2-laagse bitumineuze dakbedekking aangebracht 

inclusief isolatie ( Rc-waarde isolatie volgens EPC berekening ).  De dakranden worden afgewerkt met 

stalen dakkap in een nader te bepalen standaard RAL-kleur. 

 

Daar waar op de verkooptekening een sedum- begroeiing is aangegeven, wordt deze afgewerkt 

middels een groendak met sedum spruiten ( Spruiten zijn nog niet volgroeide sedum matten en 

vergen onderhoud! ) Deze zijn na ca. 3 jaar volgroeid. 

PARKEERGARAGE EN STALLINGSRUIMTE 

Daken van de parkeerkelder en stallingsruimte worden voorzien van een bitumen dakbedekking 

onder de binnentuinen, exclusief isolatie. 
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34. Beglazing. 

De buitenkozijnen van woning inclusief de draaiende delen worden voorzien van  

isolerende beglazing conform onderstaande opbouw.  

- HR+++ ( Tripple ) beglazing met een U-waarde van 1,10 W/m2K 

- Beglazing is licht zonwerend, waarde Ggl van 0,40.  

 

De beglazing voldoet aan NEN 3569 met betrekking tot toepassing van veiligheidsbeglazing in 

gebouwen. 

35. Natuursteen en kunststeen. 

Vensterbanken 

De vensterbanken in de woning ter plaatse van gemetselde borstweringen zijn van composiet,      

kleur wit met grijze spikkels, ca. 2 cm dik.  De oversteek van de vensterbanken is op de begane grond 

ca. 5 cm. en op de verdiepingen ca. 3 cm. Bij wandtegels worden geen vensterbanken toegepast. 

 

Dorpels 

Ter plaatse van de deuren naar toilet en badkamer worden kunststenen dorpels geplaatst, zodanig 

dat de ventilatie onder de deur gegarandeerd is. Verder worden er in de woning geen dorpels 

aangebracht.  

40. Stukadoorswerken 

Binnenwanden 

De binnenwanden van de woning worden voor zover niet betegeld, behangklaar klasse C afgewerkt. 

De wanden van de meterkast worden niet nader afgewerkt. 

 

Er dient rekening mee gehouden te worden dat “Behangklaar” wil zeggen dat voor het behangen 

toch nog enige voorbereidingen nodig zijn zoals het licht schuren van de wand en eventueel 

voorlijmen. Kleine gaatjes waar overheen behangen kan worden blijven aanwezig. Hierdoor zijn de 

wanden bij oplevering niet geschikt om zonder voorbehandeling af te werken met Tex, structuurverf 

of dergelijke. 

 

Alle betonplafonds in de woning worden afgewerkt met spuitpleisterwerk kleur wit, met 

uitzondering van het plafond in de meterkast, welke niet worden afgewerkt. Een en ander zoals is 

aangegeven in de afwerkstaat behorende bij deze technische omschrijving.  V-naden in de 

betonplafonds blijven in het zicht. 
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41. Tegelwerken. 

Algemeen 

Bij de aangewezen showroom voor tegelwerk kunt u tegels bekijken en een keuze maken. De kosten 

voor de aankoop van deze wand-, en vloertegels worden verrekend met de hieronder genoemde 

verrekenbedragen. Houdt u er rekening mee dat als gevolg van een keuze voor een bouwkundige 

wijziging, wijziging tegelformaat, sanitaire toestellen e.d. door de showroom mogelijk nog 

aanvullende kosten voor arbeid in rekening worden gebracht.  

 

Wandtegels 

Badkamer en toilet worden volgens de afwerkstaat voorzien van wandtegels 300x600mm.  

De verrekenprijs voor aankoop wandtegels is € 24,00/m2 inclusief BTW. 

 

De wandtegels worden symmetrisch geplaatst ten opzichte van het midden van de ruimtes. 

Gesneden of geknipte tegels worden, voor zover mogelijk, niet smaller verwerkt dan een halve 

tegelbreedte. De uitwendige hoeken van het wandtegelwerk worden uitgevoerd met kunststof 

tegelhoekprofielen. 

 

Vloertegels 

Badkamer en toilet worden volgens de afwerkstaat voorzien van vloertegels 300x600mm. De 

verrekenprijs voor aankoop vloertegels is € 30,00/m2 inclusief BTW. 

 

Het vloergedeelte van de inloopdouche wordt verlaagd en op afschot gelegd. Het vloertegelwerk 

wordt niet strokend uitgevoerd met het wandtegelwerk.  
 

Kitwerk 

Alle inwendige hoeken en aansluitingen van tegelwerk aan aangrenzende materialen een kitvoeg 

opnemen in kleur afgestemd op de omgeving en geschikt voor de functie. 

42. Dekvloeren. 

De dekvloeren van de woningen worden uitgevoerd als een (zwevende) anhydrietvloer.  

De vloeren worden opgeleverd met vlakheidsklasse 4 conform NEN 2747. Verder dient u er rekening 

mee te houden dat niet elke vloerafwerking zonder aanvullende bewerking  direct op de dekvloer 

gemaakt kan worden.  

 

In de afwerkvloeren wordt het verwarmingssysteem opgenomen. In verband met de 

vloerverwarming op de begane grond en verdiepingen wordt hier rondom de afwerkvloer een 

foamlaag aangebracht tussen de afwerkvloer en de wanden op de ruwe vloer. 

 

Een zwevende anhydrietvloer betekent dat er onder de dekvloer een isolatielaag wordt aangebracht 

voor een thermische en/of akoestische werking. Daarmee wordt de constructieve vloer losgekoppeld 

van de dekvloer.  
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45. Afbouw timmerwerken. 

Het afbouwtimmerwerk in de woning bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Houten aftimmerlatten als dagkantbetimmering bij de aansluiting van de gevelkozijnen met 

de binnenwanden. 

- Dagkantbetimmering vloerrand trapgaten middels gegrond multiplex. 

 

In de woningen worden geen vloerplinten aangebracht. De aansluiting van wandafwerking op de 

vloerafwerking dient door de verkrijger na oplevering met de desbetreffende onderdelen te worden 

meegenomen. 

46. Schilderwerken. 

Bij de oplevering wordt een onderhoudsadvies voor het schilderwerk beschikbaar gesteld. Het 

schilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend verfsysteem. 

 

Buiten-, en binnenschilderwerk 

Alle houten gevelkozijnen, ramen, deuren van de woning, parkeergarage en stallingsruimte worden 

fabrieksmatig voorzien van een grondlaag en in het werk geschilderd, tenzij deze fabrieksmatig al zijn 

afgewerkt. Kleuren conform het kleur- en materiaalschema behorende bij deze technische 

omschrijving.  

 

Alle houten kozijnen van de parkeergarage en stallingsruimte worden fabrieksmatig voorzien van een 

grondlaag en in het werk geschilderd, tenzij deze fabrieksmatig al zijn afgewerkt.  Kleuren conform 

het kleur- en materiaalschema behorende bij deze technische omschrijving  

 

Buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in het daarvoor geschikte seizoen. 

 

Binnenschilderwerk 

Binnen schilderwerk woning wordt uitgevoerd bij de volgende onderdelen: 

- Houten buitenkozijnen, ramen en deuren en bijbehorende binnenbetimmeringen. 

- Dagkantbetimmering vloerrand trapgaten. 

- Trappen en hekken: 

o De vurenhouten trappen en traphekken worden alzijdig fabrieksmatig gegrond in de 

kleur wit en niet nader afgewerkt. 

o De muurleuningen worden alzijdig fabrieksmatig gegrond in de kleur wit en niet nader 

afgewerkt. 

Binnen schilderwerk wordt uitgevoerd in de kleur wit, m.u.v. de binnenzijde van de buitenkozijnen, 

inclusief de daarin opgenomen ramen en deuren, de opzetstukken en de aftimmeringen.  
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47. Binneninrichting. 

Meterkasten 

De meterkast in de woning is een prefab meterkast, fabrieksmatig afgelakt. 

De meterkast is voorzien van een achterschot en ventilatie volgens de geldende voorschriften. 

 

Keukens 

De woning wordt standaard zonder keukenopstelling opgeleverd. Uitgangspunt is dat de door u te 

plaatsen keukenopstelling wordt voorzien van een recirculatie afzuigkap. Een afvoer naar buiten voor 

de afzuigkap is niet mogelijk. 

Aansluitingen en afvoeren worden op de standaard posities afgedopt aangebracht.  

 

U kunt Banbouw verzoeken om middels het meer- en minderwerktraject het leidingwerk, 

uitgezonderd ventilatieventielen, al voor oplevering te verplaatsen. Wij willen u erop attenderen dat 

alleen tijdig ( vóór de sluitingsdatum ) en goed uitgewerkte en van maatvoering voorziene 

keukentekeningen in behandeling worden genomen. 

50. Loodgieterswerken. 

WONINGEN 

Hemelwaterafvoeren 

De hemelwaterafvoeren aan de gevel zijn van aluminium, kleur RAL 7022 

Inpandige hemelwaterafvoeren zijn uitgevoerd in geluidsarm kunststof en weggewerkt middels een 

leidingschacht en worden aangesloten op het schoonwater deel van het rioleringssysteem van de 

woning. De hemelwaterafvoeren aan de gevel zullen lozen op het aangrenzende openbaar terrein. 

 

Diverse woningen worden voorzien van een houten regenton met overloop zoals aangegeven op de 

daktuintekening. 

 

Binnenriolering 

De rioleringsbuizen en hulpstukken zijn van kunststof. De aansluitpunten worden gerealiseerd ten 

behoeve van de standaard sanitaire uitrusting van de woning, alsmede de opstelplaats van de 

wasautomaat en de spoelbak en vaatwasmachine in de keuken. 

Rioolbeluchting geschiedt door middel van een dakdoorvoer. 
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Aansluitpunten Koud-, en warmwater. 

De koudwaterleidingen wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast en is 

afsluit- / aftapbaar. De aansluitpunten worden gerealiseerd ten behoeve van de standaard sanitaire 

uitrusting van de woning, alsmede de aansluiting van de vaatwasmachine en wasautomaat.  

 

De warmwaterleidingen worden aangelegd vanaf de verdeler stadswarmte. Deze voorziet in 

warmwaterlevering volgens CW-klasse 4. 

De volgende warmwater tappunten worden aangesloten: 

- Keukenmengkraan 

- Douchemengkraan 

- Wastafelmengkraan. 

 

Sanitair 

Het toilet en de badruimte in de woning worden standaard uitgerust met een zorgvuldig 

samengesteld sanitair-pakket. De inrichting van de sanitaire ruimten is op tekening aangegeven. Het 

sanitair is van Villeroy & Boch kleur wit en de kranen van Grohe. 

 

De installatiehoogten zijn als volgt: 

 Closetzitting: bovenzijde op ca. 45 cm boven de vloer. 

 Wastafel: bovenzijde op ca. 90 cm boven de vloer. 

 Douchemengkraan: ca. 105 cm boven de vloer. 

 

Toilet: 

 Closetcombinatie: 

o Geberit Duofix inbouwreservoir type Sigma up320 voor frontbediening 

o Geberit Sigma 01 bedieningsplaat kleur wit 

o Villeroy & Boch Subway 2.0. wandcloset direct flush, kleur wit 

o Slimseat zitting inclusief softclose met quickrelease.  

 Fonteincombinatie: 

o Villeroy&Boch subway 2.0 fontein 45 x 32 cm, kleur wit 

o HansGrohe Universeel afvoerplug chroom 

o Grohe Eurosyle cosmopolitan fonteinkraan chroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Paraaf verkrijger: Paraaf ondernemer:                                19 van 27 
   

Badkamer: 

 Closetcombinatie: 

o Geberit Duofix inbouwreservoir type Sigma up320 voor frontbediening 

o Geberit Sigma 01 bedieningsplaat kleur wit 

o Villeroy & Boch Subway 2.0. wandcloset direct flush, kleur wit 

o Slimseat zitting inclusief softclose met quickrelease.  

 Wastafelcombinatie: 

o Villeroy & Boch Subway 2.0 meubelwastafel dubbel 130 x 47cm met overloop 

ceramic, kleur wit 

o Grohe Eurostyle cosmopolitan wastafelmengkraan S chroom, twee stuks. 

o Swallow Square spiegel rechthoekig 120 x 80 cm.  

 Inloopdouche: 

o Easy drain douchegoot 700 mm met zijuitlaat, met standaard rooster RVS 

o Grohe Tempesta New Cosmopolitan douchesysteem met thermostaat chroom 
 

Wij bieden  u de mogelijkheid om het sanitair op uw individuele wensen af te stemmen. In overleg 

met de adviseur kunt u het sanitair aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur. De wijzigingen in het 

sanitair worden tesamen met eventuele aanpassingen van het standaard leidingwerk en 

bouwkundige aanpassingen in het meer- en minderwerk verrekend. 

 

U dient er rekening mee te houden dat er maar beperkte mogelijkheden zijn voor het wijzigen van de 

indeling badkamer en/of wijzigen van de positie van sanitaire toestellen.  

Definitieve (on)mogelijkheden volgen uit tekening(en) en berekening(en) installateur. 

PARKEERGARAGE EN STALLINGSRUIMTE 

De parkeergarage wordt ter plaatse van de hellingbaan en de trap voorzien van een draingoot en 

middels een pompput aangesloten op de riolering. 

Voor de wateraansluitingen van de woningen wordt vanuit de meterkast in de parkeergarage tegen 

het dek van de parkeergarage de wateraansluiting naar de woningen gebracht. 

60. Verwarmingsinstallatie. 

WONING 

Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie geldt de 

berekeningsmethode conform de GIW/ISSO-publicatie (herziene versie 2008), evenals de eisen zoals 

gesteld in de Woningborg garantie- en waarborgregeling. 

 

De woning wordt uitgerust met een verwarmingssysteem van vloerverwarming op de begane grond 

en verdiepingen. De badkamer krijgt een elektrische handdoekradiator. De verwarmingsbron van de 

woning is voorzien middels levering vanuit warmtenet Meerhoven en met een stadverwarmings unit 

CW 4 comfort, in de meterkast. 
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De vloerverwarming is een laagtemperatuur (LT) systeem. De leidingen worden in de afwerkvloer 

aangebracht. De verdelers worden geplaatst conform tekening.  

 

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een digitale thermostaat in de woonkamer en 

analoge thermostaten in de slaapkamers op de verdiepingen. 

 

De verwarmingsinstallatie voldoet bij gelijktijdig functioneren van alle zones- met gesloten ramen en 

deuren en in gebruik zijn van de minimale vereiste ventilatievoorzieningen aan de navolgende 

voorwaarde; 

  

Voor de volgende ruimten, voor zover een verwarmingselement is aangebracht, wordt de te behalen 

en te handhaven temperatuur, tot een buitentemperatuur van -10ºC, tenminste gegarandeerd; 

 Verblijfsruimte (woonkamer,keuken, slaapkamer)  22ºC 

 Verkeersruimte (hal, gang, overloop en zolder)   18ºC 

 Zolder in open verbinding met een verkeersruimte  18ºC  

 Toiletruimte       18ºC 

 Douche en/of badruimte     22ºC 

 Inpandige bergruimte      15ºC 

 

In de ruimten waar niet is voorzien van vloerverwarming of een laag temperatuur radiator is de 

temperatuurgarantie niet van toepassing 

 

De vloerverwarmingsinstallatie in de woning wordt standaard geregeld via een zg.  

"Master - Slave" regeling. Dat houdt in dat de temperatuur in de gehele woning wordt gestuurd door 

de kamerthemostaat in de woonkamer. Bij gelijktijdig verwarmen van alle ruimten (dat is als alle 

groepen van de vloerverwarming "open" staan ) zullen de hierboven gestelde temperaturen worden 

gehaald. Indien een "extra warmtebron" (bv. een haard, zon-instraling o.i.d.) invloed heeft op de 

temperatuur in de woonkamer/woonkeuken, kunnen de overige ruimten achterblijven in 

temperatuur en zal de voor die ruimten gewenste temperatuur niet worden gehaald. Ook als een 

vloerverwarmingsgroep op de verdeler (tijdelijk) wordt dicht gedraaid, zal deze bij opnieuw 

opendraaien, niet de gewenste temperatuur voor die ruimte bereiken, omdat de kamerthermostaat 

géén warmte vraagt.  

Bij de oplevering zal aan de verkrijger een set revisietekeningen en een gebruikers instructie van de 

installatie worden overhandigd. 

 

Bij toepassing van vloerverwarming is de vloerafwerking een aandachtspunt. Veelal wordt gedacht 

dat bij gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een steenachtige 

vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige vloerafwerking de meest optimale warmteafgifte 

garandeert, zijn houten en textiele vloerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, linoleum en tapijt) 

uitstekend mogelijk indien de Rc waarde van de afwerking (inclusief onderlaag) kleiner of gelijk is aan 

0,05 m2K/W. Vraag hiervoor advies bij uw vloerenleverancier. 

PARKEERGARAGE EN STALLINGSRUIMTE 

De parkeerkelder(s) en stallingsruimte zijn onverwarmd. 
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61. Mechanische ventilatie. 

WONING 

Ventilatievoorziening 

Ten behoeve van de ventilatie wordt de woning voorzien van een mechanisch balans 

ventilatiesysteem, bestaande uit één ventilatie wtw-unit, welke wordt geplaatst in de technische 

ruimte. 

 

De WTW-unit is van een nog nader te bepalen fabricaat 

Voor de afvoer van lucht zijn hierop de volgende ruimtes op aangesloten: 

- De toiletruimte op de begane grond. 

- De keuken begane grond 

- De badkamer eerste verdieping 

- De techniekruimte (opstelplaats wasmachine & droger) 

 

Voor de luchtafvoer in de woning worden in de genoemde ruimtes kunststof wand en/of plafond 

ventielen toegepast, kleur wit. De hoofdbediening is een RFT draadloze afstandsbediening en wordt 

geplaatst in de woonkamer.  

 

Voor de aanvoer van lucht zijn hierop de volgende ruimtes op aangesloten: 

- De woonkamer 

- De slaapkamer(s) van de woning 

- De studio van de woning 

 

De luchttoevoer in de badkamer en een toiletruimte vindt plaats via de ruimte tussen de onderzijde 

van de deur en de onderdorpel 

 

De positie en aantallen van de op verkooptekening aangegeven wand en/of plafond ventielen is 

indicatief. Definitieve positie volgt uit tekening(en) en berekening(en) installateur. 

 

Dakdoorvoeren 

Bovendaks wordt een gecombineerde dakdoorvoer (kleur zwart) geplaatst t.b.v.: 

- Luchttoevoer mechanische ventilatie 

- Mechanische ventilatie uitblaas. 

- Ontluchting riolering 

 

PARKEERGARAGE EN STALLINGSRUIMTE 

In de parkeer-, en stallingsgarage word de benodigde ventilatie voorzien door middel van een 

afzuigventilator.  De luchttoevoer vindt plaats via ventilatievoorzieningen in de rolpoort en/of deur 

van de parkeer-, en stallingsgarage. De uitblaasvoorziening komt uit in de daktuin op maaiveldniveau.  
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70. Elektrische installatie. 

WONING 

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeelt over de noodzakelijke 

groepen naar de diverse aansluitpunten zoals aangegeven op verkooptekening. 

De aansluitkosten van de elektrische installatie zijn opgenomen in de aanneemsom. Bij de oplevering 

zal de opdrachtgever een set revisie-tekeningen ontvangen. 

 

Schakelmateriaal, WCD en aansluitpunten 

De installatie wordt voorzien van standaard schakelmateriaal, type inbouw, kleur wit met 

uitzondering van de meterkast. Hier wordt de installatie uitgevoerd als opbouw. 

 

De dubbele wandcontactdozen worden onder één afdekraam naast elkaar geplaatst, inbouwhoogte 

ca. 30 cm boven de afgewerkte vloer. Inbouwhoogte van de schakelaars is ca. 105 cm boven de 

afgewerkte vloer. In de entree/hal en overloop wordt de wandcontactdoos gecombineerd met de 

schakelaar onder één afdekraam. De bedrade en onbedrade aansluitpunten van data-installatie 

worden aangebracht op ca. 30 cm boven de afgewerkte vloer. 

 

Buitenverlichting 

De woning wordt voorzien van buitenverlichting  middels een matzwart armatuur geschakeld in de 

woning op de volgende plaatsen; De voordeur van de woning. 

 

Telecommunicatievoorzieningen 

De woonkamer wordt voorzien van twee bedrade en afgemonteerde UTP aansluitpunten ten 

behoeve van telecommunicatievoorzieningen zoals centraal antenne systeem en/of telefoon.  

In de overige verblijfsruimtes is voorzien in een onbedraad aansluitpunt. Deze worden voorzien van 

een signaleringsdraad. Middels deze signaleringsdraad kunt u de leiding voorzien van een ijzeren 

trekveer. De afdekking van de ledige leiding is voorzien middels een blindplaat conform standaard 

installatiemateriaal. Entreegelden en abonnementskosten zijn niet in de aanneemsom opgenomen. 

Bij oplevering is er geen signaal op de telefoon- en CAI-aansluitingen. 

 

Rookmelders in woning 

De woning is van rookmelders voorzien, volgens de voorschriften en richtlijnen, aangesloten op 

lichtnet, onderling gekoppeld en voorzien van back up batterij. 

 

Zwakstroominstallatie 

De woning is voorzien van een belinstallatie bestaande uit: 

- Drukknop t.p.v. de voordeur (kleur matzwart). 

- Schel in de entree. 

- Ingebouwde transformator in meterkast. 
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Zonnepanelen 

De woningen worden voorzien van all black zonnepanelen (PV-panelen), aantal en plaats volgens 

verkooptekening. De PV-panelen worden rechtstreeks op de daken geplaatst middels een platdak 

systeem. PV-panelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Ter plaatse van de techniekruimte op 

verdieping wordt een omvormer geplaatst waar de PV-panelen op worden aangesloten. In de 

meterkast wordt de omvormer via een aparte groep aangesloten op het elektriciteitsnet in de 

woning. 

PARKEERGARAGE EN STALLINGSRUIMTE 

De installaties van de bergingen voor de woningen worden aangesloten op de algemene meterkast 

en opbouw uitgevoerd. De volgende aansluiting worden voorzien; 

- 1 stuks lichtpunt met schakelaar incl. armatuur 
- 1 stuks dubbele wandcontactdoos (gecombineerd met schakelaar) 

 
Daarnaast wordt er (LED)verlichting aangebracht op de navolgende plaatsen; 

- In de parkeergarage (bewegingsdetectie) 
- Gangen voor de bergingen (bewegingsdetectie) 
- Algemene berging (bewegingsdetectie) 
- Inrit hellingbaan (schemerschakelaar) 
- Trap naar parkeergarage (schemerschakelaar) 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteit
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90. Afwerkstaat woning type A, B en C 

Ruimte Vloer Wanden Plafond 

 

Begane grond – Alle woningtypes 

Entree Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Spuitwerk 

Toilet Vloertegels Wandtegels  
hoog 1.500mm en 
daarboven gipsplaat 
behangklaar 

Spuitwerk 

Trapkast Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Trap, niet nader 
afgewerkt. 

Woonkamer Anhydrietvloer  Gipsplaat behangklaar Spuitwerk 

Keuken Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Spuitwerk 

 

Eerste  verdieping – Woningtype A en B 

Overloop Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Spuitwerk 

Slaapkamer(s) Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Spuitwerk 

Badkamer Vloertegels Wandtegels hoog 
1.500mm en 
daarboven gipsplaat 
behangklaar.  
 
T.p.v. douchehoek 
wandtegels 
plafondhoog over een 
breedte van 1.800mm 

Spuitwerk 

 

Eerste  verdieping – Woningtype C 

Overloop Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Spuitwerk 

Slaapkamer(s) Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Spuitwerk 

Badkamer Vloertegels Wandtegels hoog 
1.500mm en 
daarboven gipsplaat 
behangklaar.  
 
T.p.v. douchehoek 
wandtegels 
plafondhoog over een 
breedte van 1.800mm 

Spuitwerk 

Berging/ techniek Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Geen afwerking (CLT 
kwaliteit B/Industrie 
zicht kwaliteit) 
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Ruimte Vloer Wanden Plafond 

 

Tweede verdieping – Woningtype A 

Overloop Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Spuitwerk 

Slaapkamer(s) Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Spuitwerk 

Berging/ techniek Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Geen afwerking (CLT 
kwaliteit B/Industrie 
zicht kwaliteit) 

Studio Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Spuitwerk 

 
Tweede verdieping – Woningtype B 

Overloop 
Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Geen afwerking (CLT 

kwaliteit B/Industrie 
zicht kwaliteit) 

Berging/ techniek 
Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Geen afwerking (CLT 

kwaliteit B/Industrie 
zicht kwaliteit) 

Studio 
Anhydrietvloer Gipsplaat behangklaar Geen afwerking (CLT 

kwaliteit B/Industrie 
zicht kwaliteit) 

` 

91. Afwerkstaat parkeergarage en Stallingsruimte 

Ruimte Vloer Wanden Plafond 

Parkeerplaats Monolithisch afgewerkte 
betonvloer met belijning 

Beton (onafgewerkt) Kanaalplaat 
(onafgewerkt) 

Berging Monolithisch afgewerkte 
betonvloer 

Kalkzandsteen 
vellingblok en 
buitenwanden beton 
(onafgewerkt) 

Kanaalplaat 
(onafgewerkt) 
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92. Kleur- en materiaalschema 

WONINGEN 

Omschrijving Materiaal Afwerking Kleur 

Gevelafwerking 

 Gevelbekleding 

 

Bamboo 

 

Geen nadere 

afwerking 

Naturel,natuurlijke 

vergrijzing 

Gevelafwerking 

 Gevelbekleding 

 naast raamkozijnen 

Beplating met 

ingefraisde voegen 

Geschilderd Kleur n.t.b. door 

architect 

Gevelafwerking 

•    Gevelmetselwerk plint 

 Lage muren terras 

Baksteen Wildverband Mangaan 

Waterslagen & lekdorpels Aluminium Gepoedercoat RAL 7022 Ombergrijs 

Voordeur Hardhout 

buitenzijde met 

ingefraisde voegen 

Geschilderd Kleur n.t.b. door 

architect  

Buitenkozijnen Hardhout Geschilderd RAL 7022 Ombergrijs 

Buitenramen Hardhout Geschilderd RAL 7022 Ombergrijs 

Buitendeuren (overige) Hardhout  Geschilderd RAL 7022 Ombergrijs 

Hemelwaterafvoeren  Aluminium  RAL 7022 Ombergrijs 

Dakbedekking  Bitumen  Daar waar op tekening 

met een groendak als 

afwerking 

Terrassen maaiveld Klinkerbestrating Geen nadere 

afwerking 

Mangaan 

Armatuur voordeur woning Metaal  Matzwart 

Huisnummer Metaal Cijfers 15cm 

hoog 

Matzwart 

Deurbeslag Metaal Duwstang 60 

cm hoog en 

losse 

cilinderrozet 

Matzwart 

Beldrukker Metaal Beldrukker 

ovaal 

Matzwart 

Brievenbus Metaal Briefplaat recht 

model 

Matzwart 
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PARKEERGARAGE EN STALLINGSRUIMTE 

Omschrijving Materiaal Afwerking Kleur 

Poort en deur naast poort 

 Rolpoort en deur 

 Geleiding, bovenbak en 

deurkader 

Staal  

 

 

Thermisch verzinkt 

Gepoedercoat 

 

 

Naturel  

RAL 7022 Ombergrijs 

Huisnummers 

Naamsaanduiding van clusters 

met huisnummers boven inrit.  

Aluminium Lettertype; ITC 

Avant Garde Pro, 

hoogte 30 cm 

RAL 7022 Ombergrijs 

Bergingsdeuren Hardhout HPL RAL 7022 Ombergrijs 

Deur bij trap Hardhout Geschilderd RAL 7022 Ombergrijs 

Meterkast deuren Hardhout HPL RAL 9010 Zuiverwit 

Trap Prefab beton  Naturel 

Deurbeslag RVS  RVS 

 

 

Ten gevolge van verschillende manier van afwerken (in het werk aangebracht/ compleet geleverd) en verschillen in 

materialisatie kunnen kleurverschillen voorkomen. 

Dit overzicht behoeft nog definitieve goedkeuring van de gemeente. Aan de gevelimpressies kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

 

 

Waarmerking. 

 

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

 

 d.d. ………………………………………………   d.d. ……………………………………………… 

    

 

De verkrijger van kavel …………………. :    De ondernemer:       

  

 


