
18 comfortabele appartementen in een groene omgeving

LISDODDESTRAAT- ASSEN



De plek van een voormalig politiebureau vormen we 

om tot een mooie woonlocatie waar het heerlijk wonen is.

Hier komen 2 appartementengebouwen.  Eén met 

18 koopappartementen en één met 30 huurappartementen.

Bij de koopappartementen horen 18 parkeerplaatsen en 

bij de huurappartementen 30 parkeerplaatsen. 

De wijk ligt aan de oostkant van Assen en heeft veel

natuurlijk groen. Bij het ontwerp van deze apparte-

menten heeft de architect, HJK uit Groningen, dan

ook rekening gehouden met het behoud van de karak-

teristieke bomen.

Een appartement met een terras,
balkon of een inpandig balkon?
Zeg het maar, je kunt kiezen.

De prachtige appartementen Kolibrie zullen je

zeker bevallen. We bouwen er 18. In Kolibrie

woon je straks dichtbij alle voorzieningen, zoals

een gevarieerd winkelcentrum Vredeveld, scho-

len, kinderopvang en medische voorzieningen.

Je  loopt ook zo naar het gezellige centrum van

Assen, naar het station of naar het Nationaal

Park de ‘Drentsche Aa’ en in een mum van tijd

zit je op de A28.

In Kolibrie woon je heerlijk rustig en in het

groen. Het gebouw wordt uiteraard goed geïso-

leerd, voorzien van HR++ glas,  duurzame ver-

lichting en van onderhoudsarme materialen.

Het heeft een  Energie Prestatie Coëfficient

(EPC) van 0,4 en krijgt energielabel A. 

Dat is niet alleen goed voor het milieu maar

ook voor je maandelijkse energierekening.

WONEN IN EEN GROENE OMGEVING
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In appartementencomplex Kolibrie
kun je kiezen uit 2 indelingen.

Het appartement 
met een balkon of eigen terras
Het appartement met een balkon heeft een royale woon-

kamer met open keuken, twee slaapkamers, badkamer met

toilet en een berging voor bijvoorbeeld je wasmachine en

droger en allerlei andere spullen.

Het appartement 
met een inpandig balkon
Het appartement op het zuiden met een inpandig balkon

heeft ook een royale woonkamer,  twee slaapkamers, bad-

kamer met toilet en een berging voor bijvoorbeeld wasma-

chine en droger. De indeling is net weer iets anders en biedt

meer daglicht en woonoppervlakte.

Alle koopappartementen
krijgen een eigen 
parkeerplaats. 

Je kijkt vanaf de woonkamer of je balkon

uit over groen. Daarnaast liggen de 

appartementen gunstig op de zon. Je fiets

en allerlei andere spullen stal je in je eigen

inpandige berging op de begane grond

van het complex, alles lekker binnendoor.

En ben je in het bezit van een e-bike, dan

kun je die opladen in je eigen berging.



PARKZIJDE
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Standaard zijn alle appartementen voorzien

van vloerverwarming. Dat betekent in de

winter lekker warme voeten.
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OVERZICHT VERDIEPINGEN
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Om je appartement helemaal naar je

smaak in te richten is er een ruim aanbod

aan sanitair en tegelwerk en andere 

afwerkingskeuzes.

LISDODDESTRAAT
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VOORRANG SWK- BEPALINGEN
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden
onverkort de door SWK gehanteerde en voorgeschreven regelingen,
reglementen en standaardvoorwaarden. Ingeval enige bepaling in
deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar ofwel 
nadeliger mocht zijn voor de koper, prevaleren steeds de boven-
genoemde bepalingen van SWK. Het appartement dient te voldoen
aan de nadere eisen van overheden en nutsbedrijven, waardoor 
planafwijkingen kunnen optreden.

RUWBOUW
FUNDERING

De funderingen worden bepaald door de con-

structeur aan de hand van gemaakte sonderin-

gen in overleg met de vergunningverleners van

de gemeente Assen. Het gehele project is op

palen gefundeerd. De fundering bestaat daar-

naast uit gewapend betonnen balken.

VLOEREN

De vloeren van de appartementen worden uitge-

voerd in beton waarvan de begane grondvloer is

geïsoleerd Rc (vloer) ≥ 4.0 m2K/W. De vloeren

zijn in de appartementen voorzien van een dek-

vloer. Alle vloeren worden voorzien van de beno-

digde voorzieningen ten behoeve van

installaties en leidingdoorvoeren. Bij de toege-

paste vloertypes blijven er aan de onderzijde,

ter plaatse van de onderlinge aansluitingen van

de vloerplaten, v-naden zichtbaar in het pla-

fond.

De balkons, galerijen, de trappen en trapbordes-

sen worden uitgevoerd in prefab beton.

DRAAGCONSTRUCTIE

De draagconstructie van het gehele plan bestaat

onder meer uit kalkzandsteenwanden in diverse

dikten volgens opgave van de constructeur. 

METSELWERK

De buitengevels van het appartementencomplex

worden samengesteld uit metselwerk van bak-

steen. Het schoonmetselwerk bestaat uit gevel-

stenen en verschillende metselwerkverbanden.

De kleuren van de gevelsteen staan in de materi-

aal- en kleurenstaat aangegeven. Waar nodig

zullen open stootvoegen ten behoeve van de

spouwventilatie en/of afwatering worden aan-

gebracht. Voor de isolatie van de gevels wordt

isolatiemateriaal toegepast Rc (gevel) ≥ 4.5

m2K/W. 

Onder de kozijnen, met een gemetselde borst-

wering worden aan de buitenzijde lekdorpels

geplaatst. De leverancier van de metselbakste-

nen en de constructeur geven aan op welke

plaatsen in het  gevelmetselwerk dilataties (on-

derbrekingen) moeten worden opgenomen.

Deze staan niet op tekening aangegeven.

DAKEN

Op de platte betondaken wordt een isolatie-

plaat onder afschot aangebracht die een isola-

tiewaarde heeft van Rc ≥ 6,0 m2K/W. Over de

dakisolatie wordt een bitumineuze dakbedek-

king met daarboven een ballastlaag van grind

aangebracht. 

Het balkon van bouwnummer 4 en 5 wordt afge-

werkt met een bitumineuze dakbedekking

waarop betontegels worden aangebracht. In de

dakrand worden enkele noodoverstorten opge-

nomen, een en ander volgens opgave van de

constructeur. Het dak van het appartementen-

complex is via een dakluik met behulp van een

trap bereikbaar.

HEMELWATERAFVOEREN

Het regenwater van het dak wordt door middel

van een hemelwaterafvoer afgevoerd. Deze is

gepositioneerd in de inpandige leidingschacht

in de appartementen. Het regenwater van de

balkons en galerijen wordt door een zichtbare

hemelwaterafvoer afgevoerd. De plek en het

aantal hemelwaterafvoeren en noodoverstorten

zijn indicatief en zullen op basis van een capaci-

teitsberekening definitief worden bepaald.

BUITENTIMMERWERK

De onderzijde van de dakoverstekken boven de

balkons worden afgewerkt met een duurzame

beplating.

METALEN DRAAGCONSTRUCTIES EN

METAALWERKEN

Metalen onderdelen die met de buitenlucht in

aanraking komen worden thermisch verzinkt en,

indien van toepassing, voorzien van een kleuraf-

werking conform opgave van de architect. 

De vluchttrap wordt uitgevoerd als stalen trap

met stalen traptreden. Deze vluchttrap wordt op

de begane grond afgeschermd door een hek-

werk zodat deze trap alleen van binnenuit be-

treedbaar is. Langs de galerijen worden - tussen

de stalen kolommen voor de opvang van de ga-

lerijplaten - galerijhekken geplaatst. De (inpan-

dige) balkons worden aan de voorzijde voorzien

van balkonhekken met een glasachtige invul-

ling.

Onder de raamkozijnen met een gemetselde

borstwering worden aan de buitenzijde lekdor-

pels geplaatst en, indien van toepassing, wordt

aan de buitenzijde een doorvalbeveiliging opge-

nomen.

In de hoofdentree worden voor de appartemen-

ten op de verdiepingen afsluitbare postkasten

opgenomen, voorzien van huisnummers. 

VENTILATIE

De doorspuibaarheid van de woon- en slaapka-

mers vindt plaats door middel van ramen en/of

deuren. Daarnaast worden de appartementen

voorzien van mechanische ventilatie zoals in

deze omschrijving is weergegeven en worden

ventilatieroosters aangebracht boven de kozij-

nen.

BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

De buitenkozijnen, ramen en deuren zijn van

duurzaam geproduceerd hardhout (Dark Red

Meranti of gelijkwaardig). De buitenkozijnen van

de hoofdentree zijn van aluminium en worden

fabrieksmatig in kleur gemoffeld. De deur van de

hoofdentree en de deuren naar de galerijen wor-

den voorzien van automatische deuropeners. In

de kozijnen worden de benodigde condenspro-

fielen, tochtstrippen en slijtstrippen opgeno-

men. De draaiende delen worden, daar waar

nodig, voorzien van een kierdichting. Alle draai-

ende delen in de kozijnen worden voorzien van

hang- en sluitwerk. De voordeur, de balkon/ ter-

rasdeur en de individuele bergingsdeur die bij

het appartement horen, worden voorzien van

een gelijksluitend cilinderslot. De voordeuren

van de appartementen op de begane grond krij-

gen een brievenbus. 

Alle daarvoor in aanmerking komende

(gevel)kozijnen, ramen, deuren en bijbehorend

hang- en sluitwerk worden conform de wette-

lijke eisen inbraakwerend (weerstandklasse 2)

uitgevoerd. 

KAVELINRICHTING
PEIL

Het peil - P - waaruit alle hoogten worden geme-

ten, staat op de doorsnedetekening aangegeven.

De juiste hoogte wordt bepaald in samenwerking

met de gemeente Assen.

GRONDWERK

Het uitgraven en aanvullen van het bouwterrein

wordt verricht voor de aanleg van de fundering,

de (nuts)leidingen en de bestrating. Ontgravin-

gen worden, waar mogelijk, aangevuld met de

aanwezige grond. Onder de bestrating wordt een

laag zand aangebracht.

BUITENRIOLERING

Alle buitenriolering (vuilwater) wordt aangeslo-

ten op het gemeenteriool. Mogelijk gaat de ge-

meente een wadi realiseren op het terrein, zodat

het opgevangen regenwater in de boden kan infil-

treren. Dit voorkomt onnodige belasting van de

riolering en de waterzuivering met regenwater en

zorgt voor een natuurlijke aanvulling van het

grondwater. De aansluitkosten voor de riolering

zijn in de koopsom begrepen. Het rioleringssys-

teem wordt belucht en is voorzien van ontstop-

pingsmogelijkheden. De binnen- en

buitenriolering wordt uitgevoerd in recyclebare

PVC.

TERREININRICHTING

De terreininrichting bestaat in grote lijnen uit

wegen, parkeerplaatsen, toegangspaden en

groenvoorzieningen. Via een toegangsweg zijn de

parkeerplaatsen bereikbaar. De bewoners kun-

nen vanaf de parkeerplaats via een toegangspad

de hoofdentree bereiken. In de klinkerbestrating

worden parkeervlakken aangegeven zoals op si-

tuatietekening staat aangegeven. De betrating

naar de verschillende toegangen en de terrassen,

aan beide zijden van de appartementen op de

begane grond, worden uitgevoerd met betonte-

gels. Ter verdere uitwerking van de aannemer

worden grindvakken en grindstroken (halfverhar-

ding) geïntroduceerd. 

De groenvoorziening wordt voornamelijk als

gazon met beplanting ingericht. Ter nadere uit-

werking kunnen er glooiingen in het terrein wor-

den gecreëerd met (uitkomende) grond wat later

wordt ingezaaid met gras. Aan het eind van het

terras, bij de appartementen op de begane

grond, zal een beukenhaag worden aangebracht.

Indien bij oplevering de tijd niet geschikt is voor

het planten, wordt dit op een later tijdstip ge-

daan.

De gemeenschappelijke terreininrichting zal ge-

bruiksgereed worden aangelegd en opgeleverd

inclusief beplanting en bestrating/ (half-)verhar-

ding. De ondernemer behoudt zich het recht voor

hier verdere invulling aan te geven naar eigen in-

zicht bij het uitwerken van (tuin)ontwerp.

PARKEREN

Aan de zijde van de Lisdoddestraat wordt het par-

keerterrein gesitueerd. Hier worden, naast 

parkeerplaatsen voor de huurappartementen,

ook 18 parkeerplaatsen voor de koopapparte-

menten gerealiseerd. De parkeerplaatsen worden

toegewezen aan de appartementen. 

TECHNISCHE
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INSTALLATIES
BINNENRIOLERING

De binnenriolering voor de aangegeven toestel-

len wordt samengesteld uit recyclebare pvc-bui-

zen en bijbehorende hulpstukken en wordt

aangesloten op het gemeenteriool. De volgende

toestellen worden op de binnenriolering aange-

sloten:

•     Wandcloset en fonteintje in het toilet;

•     Wandcloset, wastafel en doucheputje 

      in de badkamer;

•     Leiding voor een wasmachine in de berging.

Bij de opstelplaats voor de keuken wordt de riole-

ring standaard afgedopt aangebracht.

SANITAIR

Het sanitair van het fabricaat Villeroy & Boch,

wordt geleverd en geplaatst in standaard witte

uitvoering. Dit sanitair wordt gecompleteerd met

kranen van het fabricaat Grohe en met de nodige

stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het

sanitair omvat de volgende onderdelen:

Toiletruimte

•     Wandcloset

•     Keramische fonteinbak met muurbuis 

      en toiletkraan.

Badkamer

•     Wandcloset

•     Keramische wastafel met waterbesparende 

      kraan, planchet, muurbuis en spiegel

•     Doucheafvoer, thermostatische 

      douchemengkraan, glijstang en 

      waterbesparende handdouche.

Afhankelijk van de verdere installatietechnische

uitwerking worden de inbouwclosetten uitge-

voerd in een leidingkoker tot het plafond of wordt

een tegelplateau gecreëerd.

WATERINSTALLATIE

De appartementen worden voorzien van een

drinkwaterleidingnet. Om voldoende waterdruk

in de appartementen te kunnen garanderen,

wordt indien noodzakelijk een drukverhogingin-

stallatie gemonteerd in een technische ruimte of

kast. In de meterkast van de appartementen

wordt door het waterleverend bedrijf een ver-

bruiksmeter geleverd en gemonteerd.

De koudwaterleidingen worden aangelegd vanaf

de drukverhogingsinstallatie naar de meterkast

en vanaf de meterkast naar;

•     De keukenkraan (afgedopt)

•     Een afgedopt aansluitstuk voor het 

      aansluiten  van een vaatwasser, 

      ter plaatse van de keuken

•     De spoelinrichting van het toilet

•     De fonteinkraan in het toilet

•     De douchemengkraan in de badkamer

•     De wastafelkraan in de badkamer

•     De wasmachineaansluiting in de berging.

De warmwaterleiding wordt aangelegd naar de

op tekening aangegeven plaats van;

•     De keukenkraan (afgedopt)

•     De douchemengkraan in de badkamer

•     De wastafelkraan in de badkamer.

De waterleidingen in het toilet en in de badkamer

zijn waar mogelijk weggewerkt in de wanden.

GASINSTALLATIE

Vanaf de gasmeter wordt een gasleiding aange-

bracht naar het aansluitpunt in de keuken ten be-

hoeve van een kooktoestel (afgedopt) en naar het

aansluitpunt voor de CV-ketel.

VERWARMINGSINSTALLATIE

De appartementen worden voorzien van een indi-

viduele verwarmingsinstallatie bestaande uit een

gasgestookte HR-ketel (CW4 klasse) voor de cen-

trale verwarming en warmwatervoorziening. 

De appartementen worden verwarmd met vloer-

verwarming die aangebracht is in de afwerkvloer.

Vloerverwarming is een traag maar continue sys-

teem. Het wordt aanbevolen om de thermostaat

tijdens de nacht niet lager in te stellen dan over-

dag. De temperatuurregeling van de (vloer)ver-

warming vindt plaats door middel van een

kamerthermostaat in de woonkamer. 

Bij gelijktijdige verwarming worden de volgende

temperaturen binnen de appartementen behaald

conform de van toepassing zijnde SWK-garantie-

regeling: 

•     hal                         verkeersruimte                15°C; 

•     keuken                 verblijfsruimte                 20°C; 

•     woonkamer       verblijfsruimte                 20°C; 

•     slaapkamers      verblijfsruimte                 20°C 

•     badkamer           badruimte                          22°C. 

Het toilet en de berging zijn onverwarmd. De

keuze van vloerbedekking (tapijt, parket, etc.)

kan invloed hebben op de werking van vloerver-

warming.

VENTILATIESYSTEEM 

Het ventilatiesysteem bestaat uit een natuurlijke

luchtaanvoer en mechanische luchtafvoer. 

De luchtaanvoer vindt plaats via ventilatieroos-

ters. De luchtafvoer vindt plaats via kunststof af-

zuigpunten in het plafond van de keuken, de

toiletruimte en de badkamer. In de keuken

komen twee mechanische afzuigpunten. De

plaats van de afzuigpunten is indicatief aangege-

ven op de tekening, maar kan enigszins afwijken.

De afzuigpunten zijn door kanalen aangesloten

op de mechanische ventilatie-unit. De kanalen

worden ingestort in de vloeren of opgenomen in

leidingkokers. In de berging - waar de ventilatie-

unit hangt - lopen de kanalen in het zicht. Het af-

voerkanaal naar buiten wordt via de

leidingschacht aangesloten op een dakdoorvoer.

Op de ventilatie-unit is een afvoerventiel aange-

bracht ter plaatse van de opstelplaats van de

wasmachine. Het ventilatiesysteem is te bedie-

nen via de meegeleverde bedieningsunit.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

De elektrische installatie wordt vanaf de meter-

kast verdeeld over de benodigde groepen naar

diverse aansluitpunten, volgens het centraaldo-

zensysteem. De wandcontactdozen en schake-

laars worden in wit kunststof uitgevoerd. De

montagehoogte van de wandcontactdozen en

lichtschakelaars is in het algemeen als volgt:

•     wandcontactdozen woonkamer      : 300 mm

•     wandcontactdozen slaapkamers    : 300 mm

•     gecombineerde wandcontactdozen 

      met lichtschakelaar                              : 1050 mm

De installatie met aansluitpunten, schakelaars,

lichtpunten en dergelijke staan op de tekening.

De plaatsaanduiding is indicatief. Allen zijn in-

bouwdozen met uitzondering van de elektra-

punten in de onafgewerkte ruimten. 

Ten behoeve van de veiligheid worden de ver-

keersruimten in het appartement uitgerust met

rookmelders die op de elektrische installatie wor-

den aangesloten. De ruimten waar rookmelders

worden aangebracht zijn op tekening aangegeven.

In de gemeenschappelijke verkeersruimte wordt

algemene verlichting en noodverlichting aange-

bracht. De verlichtingsarmaturen en overige elek-

travoorzieningen in de algemene ruimten worden

aangesloten op de centrale voorzieningenkast. 

De individuele berging krijgt een lichtpunt en een

wandcontactdoos die vanuit het appartement

wordt gevoed. Deze worden in opbouw uitge-

voerd.

CENTRALE ANTENNE INRICHTING (CAI)

EN TELEFOONAANSLUITING

In elk appartement worden inbouwdozen aange-

bracht voor de aansluiting van de telefoon en de

centrale antenne-inrichting:

•     in de woonkamer 

      (onbedraad, niet afgemonteerd) 

•     in slaapkamer 1 

      (onbedraad, niet afgemonteerd).

De aansluitpunten bevinden zich op een hoogte

van circa 300 mm boven de vloer.

VLOERAFWERKING

De vloeren in de appartementen worden uitge-

voerd met een dekvloer. De dekvloeren worden

circa 70 mm dik. Hierin worden leidingen voor

vloerverwarming opgenomen en indien noodza-

kelijk elektraleidingen. Spijkeren of boren in

vloeren kan schade aan deze leidingen veroorza-

ken en wordt derhalve dringend afgeraden.

Er komen vloertegels in de centrale hal en het

trappenhuis op de begane grond. De vloer van

de hoofdentree wordt voorzien van een vuilvan-

gende vloermat, zoals aangegeven op tekening.

De prefab betonnen trappen-en bordessen, de

galerijen en luifel (bovenste verdieping) worden

in schoonbeton uitgevoerd. De vloeren van de

centrale hal en het trappenhuis (verdieping)

worden voorzien van projecttapijt. 

De vloeren van de individuele bergingen worden

voorzien van een cementdekvloer en ter plaatse

van de bergingsgangen worden deze afgewerkt

met betonverf of als slijtvaste dekvloer. 

BINNENTIMMERWERK

Aftimmeringen zullen worden verricht, zoals uit

de aard van het werk blijkt. Het plafond van de

hoofdentree wordt uitgevoerd als verlaagd met

plafondplaten. In de individuele bergingen

wordt het plafond voorzien van geïsoleerde

houtwolcement platen. Langs vloerranden van

trapgaten komt een aftimmering van multiplex.

De meterkasten worden aan de binnenzijde

voorzien van een meterkast bord.

Er worden geen vloerplinten geleverd en stan-

daard zal er geen keuken worden geleverd.

BEGLAZING

De glasopeningen in de buitengevel worden

voorzien van Hoog Rendement isolatieglas

(HR++)

Daar waar volgens het Bouwbesluit vereist,

wordt veiligheidsglas of brandwerend glas ge-

plaatst. Indien van toepassing wordt er binnen

de appartementen enkel blank glas toegepast.

De gevel van het (nood)trappenhuis wordt opge-

bouwd met (mat)glas profielen.

SCHILDERWERK

Het schilderwerk wordt uitgevoerd in een dek-

kend verfsysteem in kleuren volgens de door de 

architect vastgestelde materiaal- en kleuren-

staat. De fabrieksmatig afgewerkte onderdelen,

zoals binnendeuren- en kozijnen worden niet ge-

schilderd. Leidingen, voor zover deze in het zicht

blijven, worden dekkend geschilderd, met uit-

zondering van de leidingen die zijn opgenomen

in onafgewerkte ruimten.

AFWERKINGEN
BINNENWANDEN

De niet dragende binnenwanden in de apparte-

menten worden uitgevoerd als lichte schei-

dingswanden. De diktes en typen van de

wanden variëren en zijn afhankelijk van de

functionele eisen zoals geluidseisen. 

De bergingsmuren van de individuele bergingen

worden uitgevoerd in kalkzandsteen waarbij

het bovenste blok omwille van ventilatie wordt

weggelaten.

BINNENKOZIJNEN EN –DEUREN

De binnenkozijnen in de appartementen wor-

den uitgevoerd als stalen deurkozijnen. Alle

binnenkozijnen worden, waar mogelijk, voor-

zien van een bovenlicht met glas. Uitzondering

hierop is de meterkast, hierboven komt een af-

gelakt boardpaneel. De binnendeuren, met een

hoogte van 2315 mm, worden uitgevoerd als fa-

brieksmatig afgelakte opdekdeuren zonder

glasopeningen. Er worden geen onderdorpels

toegepast, behoudens in het toilet en de badka-

mer.

De binnendeuren van de algemene verkeers-

ruimten bestaan uit vlakke deuren in houten

kozijnen en, daar waar op tekening staat aan-

gegeven, worden deze uitgevoerd met zijlich-

ten. De deuren in de individuele bergingen

bestaan uit vlakke deuren in houten kozijnen.

STUKADOORSWERK

Alle dragende binnenwanden in de apparte-

menten worden behangklaar afgewerkt, uitge-

zonderd de te betegelen wanddelen. De niet

dragende binnenwanden worden uitgevoerd

als lichte scheidingswanden en worden even-

eens behangklaar afgewerkt met uitzondering

van de meterkast en apparatenwand(en) in de

berging. 

De koper dient er rekening mee te houden dat,

alvorens er door hem/haar kan worden behan-

gen, voorbereidende werkzaamheden moeten

worden verricht. Het betreft hier het verwijde-

ren van kleine oneffenheden, het vullen van

kleine gaten en dergelijke, het stofvrij maken en

waar nodig het behandelen van sterk zuigende

ondergronden.  De wanden boven het tegel-

werk in de badkamer en het toilet en de beton-

plafonds in de woning worden voorzien van

structuur spuitpleisterwerk, met uitzondering

van de meterkast.

De betonplafonds in de centrale hal en het trap-

penhuis worden voorzien van spuitwerk. De on-

derzijde van de prefab betonnen trappen- en

bordessen krijgen geen verdere afwerking. De

wanden in de hoofdentree en het trappenhuis

worden afgewerkt met glasvliesvezelbehang en

worden daarna gesausd.

TEGELWERK /  KUNST- EN NATUUR-

STEEN

Wandtegels, afmeting 150x300 mm volgens

monster, worden geleverd en aangebracht op

de volgende wanden:

•     toilet tot circa 1200 mm + vloerpeil

•     badkamer tot circa 2100 mm + vloerpeil. 

Vloertegels, afmeting 300x300 mm volgens

monster, worden geleverd en aangebracht op

de volgende vloeren:

•     toilet

•     badkamer.

In de badkamer worden, ter plaatse van de

douchehoek, de vloertegels onder afschot aan-

gelegd. De wand- en vloertegels worden niet

strokend aangebracht. Alle inwendige hoeken

worden afgekit. Onder de deuren van het toilet

en badruimte worden kunststenen dorpels aan-

gebracht. 

Onder de raamkozijnen met een borstwering,

worden aan de binnenzijde kunststenen ven-

sterbanken toegepast.
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VIDEOFOONINSTALLATIE

De appartementen op de verdiepingen worden

standaard voorzien van een videofooninstalla-

tie. Een compleet opbouw wandtoestel wordt in

de woonkamer gemonteerd. Dit toestel is aange-

sloten op het bellentableau ter plaatse van de

entree van het gebouw en opent de deur van de

hoofdentree vanuit het appartement. Bezoekers

dienen het huisnummer van het te bezoeken ap-

partement in te drukken en worden verbonden

met de installatie in het betreffende apparte-

ment. Bij de voordeur van alle appartementen

wordt, op een hoogte van 1.500 mm boven de

afgewerkte vloer, een opbouw beldrukker ge-

monteerd.

LIFTINSTALLATIE

Het appartementencomplex wordt voorzien van

één liftinstallatie. De liftkooi heeft telescopisch

openende deuren, een wandafwerking uitge-

voerd in skinplate en een vloerafwerking van li-

noleum of gelijkwaardig. De installatie wordt

uitgerust met bedieningstableaus per stopplaats

en in de cabine. De liftcabine voldoet aan de ge-

stelde eisen voor mindervalidenvervoer.

PV PANELEN

Op het dak van het gebouw komen zonnepane-

len die zonne-energie omzetten in elektriciteit.

Deze zogeheten pv-panelen worden met een

omvormer aan het elektriciteitsnet van de wo-

ning gekoppeld.

AFWERKSTAAT

                                     Benoeming                  Afwerking                                                                                                                                           CV        Overige
Ruimte                      Bouwbesluit               Wand                                                 Plafond                                       Vloer                                in °C      voorzieningen
ALGEMENE RUIMTEN

Begane grond                                                                                                             

Hoofdentree                           Verkeersruimte                             Sauswerk                                                                     Plafondplaten                                                   Schoonloopmat                                  -               Postkasten met bellentableau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Videofooninstallatie

Centrale hal                            Verkeersruimte                             Sauswerk                                                                     Plafondplaten/ Spuitwerk                           Vloertegels                                              -               Betontrappen en bordessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Meterkasten

Meterkasten                            Meterruimte                                   Onafgewerkt                                                              Onafgewerkt                                                      Dekvloer/ doorvoeringen                 -               Meters algemene voorzieningen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Invoeren nutsbedrijven

Werkkast                                   Bergruimte                                     Onafgewerkt                                                              Onafgewerkt                                                      Dekvloer                                                  -               Uitstortgootsteen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Hydrofoorinstallatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Algemene installaties 

Bergingsgangen                    Verkeersruimte                             Kalkzandsteen                                                          Plafondplaten                                                  Dekvloer met betonverf                    -               

Individuele berging              Bergruimte                                     Kalkzandsteen/ beton                                           Plafondplaten                                                  Dekvloer                                                  -               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Verdiepingen                                                                                                                                                                                                                          

Centrale hal                             Verkeersruimte                             Sauswerk                                                                     Spuitwerk /Plafondplaten                          Tapijt                                                         -               (installatie)kasten

Trappenhuis                            Verkeersruimte                             Sauswerk                                                                     Spuitwerk                                                           Tapijt                                                         -               Betontrappen en bordessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Dakluik op de bovenste verdieping

APPARTEMENTEN

Hal                                               Verkeersruimte                             Behangklaar                                                              Structuur spuitwerk                                       Dekvloer                                                 15              Rookmelder

Woonkamer                             Verblijfsruimte                              Behangklaar                                                              Structuur spuitwerk                                       Dekvloer                                                 20              Onbedrade aansluitpunten  telefoon en CAI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kamerthermostaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Videofooninstallatie

Keuken                                      Verblijfsruimte                              Behangklaar                                                              Structuur spuitwerk                                       Dekvloer                                                 20              Afgedopte gasaansluiting, warm- en koudwater / rioolafvoer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ledige leidingen voor boiler, elektrisch koken en vaatwasser
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Er wordt standaard geen keukeninrichting geleverd

Berging                                      Bergruimte                                     Behangklaar m.u.v.                                                Onafgewerkt                                                      Dekvloer                                                  -               CV-ketel en ventilatiebox
                                                                                                                  de apparatenwand(en)                                                                                                                                                                                                               Wasmachine aansluiting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Condensdroger aansluiting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Verdeler vloerverwarming
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Leidingwerk in het zicht.

Meterkast                                  Meterruimte                                   Onafgewerkt                                                              Onafgewerkt                                                      Dekvloer/ doorvoeringen                 -               Meters nutsbedrijven. 

Toilet                                          Toiletruimte                                   Wandtegels tot 120 cm boven vloer,               Structuur spuitwerk                                       Vloertegels                                             -               Wandcloset.
                                                                                                                  daarboven structuur spuitwerk                                                                                                                                                                                              Fonteincombinatie.

Badkamer                                 Badruimte                                       Wandtegels tot 210 cm boven vloer,               Structuur spuitwerk                                       Vloertegels                                            22              Wastafelcombinatie.
                                                                                                                  daarboven structuur spuitwerk                                                                                                                                                                                              Douchecombinatie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wandcloset

Slaapkamer 1                          Verblijfsruimte                              Behangklaar                                                              Structuur spuitwerk                                       Dekvloer                                                 20              Loze aansluitpunten voor telefoon en CAI

Slaapkamer 2                          Verblijfsruimte                              Behangklaar                                                              Structuur spuitwerk                                       Dekvloer                                                 20              

Terras                                         Buitenruimte                                 -                                                                                       Bovenliggend balkon (gedeeltelijk)        Betontegels                                            -               

Balkon                                       Buitenruimte                                 Prefabbeton/ Glasinvulling                                 Bovenliggend balkon m.u.v.                       Prefabbeton                                           -               
                                                                                                                                                                                                           de bovenste verdieping                                

Inpandig balkon                    Buitenruimte                                 Metselwerk/ Glasinvulling                                    Bovenliggend balkon m.u.v.                       Prefabbeton / betontegels              -               Op de eerste verdieping wordt dakbedekking 
                                                                                                                                                                                                           de bovenste verdieping                                                                                                                     aangebracht met betontegels.
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                           

MATERIAAL- EN KLEURENSTAAT
De materiaal- en kleurenstaat voor de buitenzijde van het appartementencomplex,
onder voorbehoud van goedkeuring door de Welstandscommissie, is als volgt:

Onderdeel                                                      Materiaal                             Kleur
Algemene ruimten                                                                                   
Gevelmetselwerk                                        Baksteen                             Geel genuanceerd 
Buitenkozijn hoofdentree                       Aluminium                          Geel-grijs
Buitenkozijnen galerij                               Hout                                      Geel-grijs
Buitenkozijnen bergingsdeuren           Hout                                      Geel-grijs
Hekwerk noodtrappenhuis                     Staal                                      Thermisch verzinkt
Galerij                                                               Prefab beton                      Licht grijs 
Galerijhekken                                               Staal                                      Mosgrijs
                                                                                                                            
Appartementen                                                                                         
Gevelmetselwerk                                        Baksteen                             Geel genuanceerd 
Buitenkozijnen                                             Hout                                      Geel-grijs
Ramen                                                             Hout                                      Geel-grijs
Voordeur                                                         Hout                                      Geel-grijs
Overige buitendeuren                               Hout                                      Geel-grijs



Over WVG Ontwikkeling 
WVG Ontwikkeling is gevestigd in Meppel. Met een team
van 10 ervaren professionals ontwikkelen wij al meer dan
17 jaar projecten voor een brede doelgroep, variërend
van koop-, huur- en zorgwoningen tot multifunctionele
centra en (brede)scholen.

ALGEMENE

Vereniging van Eigenaars (VvE)
Het appartementengebouw wordt door middel
van een wettelijk verplichte ‘akte van splitsing’
door de notaris verdeeld in een aantal zoge-
noemde ‘appartementsrechten’. Als verkrijger
van een appartement bent u eigenaar van zo’n
appartementsrecht en bent u daardoor mede-
eigenaar van het hele gebouw. Ter behartiging
van de gemeenschappelijke belangen van de
verschillende eigenaren wordt de Vereniging
van Eigenaars (hierna te noemen VvE) opge-
richt. Iedere eigenaar van een appartements-
recht is van rechtswege verplicht lid van deze
vereniging. Uit de leden wordt een ‘bestuur’
(voorzitter, secretaris en penningmeester) ge-
kozen die de VvE zal vertegenwoordigen naar
de administratief bestuurder/beheerder. 

De dagelijkse gang van zaken, zoals het laten
verrichten van onderhoud en reparaties, als-
mede de uitvoering van de bepalingen van de
statuten en de door de vereniging te nemen
besluiten, waaronder be- en verrekening van
kosten, zal in handen worden gelegd van een
administratief bestuurder/beheerder. Deze is
volledige verantwoording verschuldigd aan het
bestuur van de VvE.

Het eerste jaar na oplevering van de apparte-
menten zal Woonscan als VvE beheerder van de
VvE fungeren. WVG Ontwikkeling geeft hiervoor
opdracht. Een bedrag hiervoor is in de koop-
som opgenomen. Meer informatie over Woon-
scan www.woonscan.nl 

Servicekosten en energiekosten
Door de VvE worden alle kosten, die samen-
hangen met het onderhouden en instandhou-
den van het appartementengebouw voldaan.
Als lid dienen de eigenaren zorg te dragen dat
de VvE over een vermogen beschikt om aan de
financiële verplichtingen te kunnen voldoen;
voor directe betalingen en door middel van re-
serveringen voor betalingen in de toekomst.
Door het betalen van een veelal maandelijkse
bijdrage aan de VvE (hierna te noemen service-
kosten) wordt aan deze verplichting voldaan. 

De servicekosten worden berekend op basis
van onder andere de volgende te verwachten
kosten en reserveringen:
• uitgebreide opstalverzekering (inclusief glas-

dekking)
• wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

voor de VvE
• onderhoud en verplichte keuringen van bijv.

de lift en overige installaties
• onderhoud en schoonmaak van de alge-

mene ruimten
• verbruik stroom etc. ten behoeve van alge-

mene voorzieningen en algemene ruimten
• reserveringen groot onderhoud
• administratiekosten en meteropnamekos-

ten.

De servicekosten worden door de VvE vastge-
steld. Op basis van ervaringscijfers en te ver-
wachten kostenposten zal voor de eerste

beheerperiode een concept begroting worden
opgesteld die te zijner tijd zal worden verstrekt.
De energiekosten worden berekend op basis
van de te verwachten kosten en reserveringen
voor verbruik- en vastrechtkosten van elektra
en water.

Garantie-  en waarborgregeling
Op de appartementen in dit plan is de SWK Ga-
rantie- en Waarborgregeling 2014 met bijbeho-
rende modules I E en II P van toepassing. Wat
betekent dit voor de verkrijger? Dat kan als
volgt kort worden samengevat. 

In het geval de ondernemer tijdens de bouwpe-
riode van het appartement in financiële proble-
men komt, wordt het appartement zonder
meerkosten voor de verkrijger afgebouwd.
SWK regelt dit voor de verkrijger in samen-
spraak met de betrokken verzekeringsmaat-
schappij. Deze waarborg heet de
insolventiewaarborg. Daarnaast wordt door de
ondernemer vanaf drie maanden na oplevering
een zekere bouwkundige kwaliteit van het ap-
partement gegarandeerd. Doen zich binnen de
garantietermijn bepaalde bouwkundige gebre-
ken 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.

Voor bepaalde, in de garantieregeling ge-
noemde specifieke onderdelen, geldt een kor-
tere termijn dan zes jaar. Zo is het schilderwerk
bijvoorbeeld gegarandeerd voor één jaar.
Schade die het gevolg is van onvoldoende on-
derhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de
garantie. Sommige onderdelen (zoals bijvoor-
beeld behangwerk) zijn uitgesloten van garan-
tie. Als de ondernemer zijn verplichtingen, uit
hoofde van deze bouwkundige garantie niet
nakomt, kan een verkrijger in de volgende twee
gevallen een beroep op de zogenaamde gebre-
kenwaarborg 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 veroor-
deeld om een garantiegebrek te herstellen,
na te komen. 

SWK zorgt er dan, in samenspraak met de be-
trokken verzekeringsmaatschappij, voor dat
het gebrek kosteloos wordt hersteld. Er geldt
wel een maximumdekking per appartement.
Tevens geldt dat ingeval van geschillen SWK
kan bemiddelen tussen verkrijger en onderne-
mer. Daarnaast biedt de Garantie- en Waar-
borgregeling een laagdrempelige
geschillenregeling. Bij aankoop van het appar-
tement wordt gebruik gemaakt van een model-
contract. Dit biedt de zekerheid, dat de
afspraken tussen de verkrijger en de onderne-
mer evenwichtig zijn vastgelegd. Kortom: het
kopen van een appartement met toepassing
van een garantie- en waarborgregeling biedt de
verkrijger meer zekerheid!

Oplevering van het  appartement
De appartementen worden compleet opgele-
verd, inclusief sanitaire voorzieningen. Daar-
naast bestaat de mogelijkheid om, in overleg
met de aannemer, een keuze te maken uit opti-
onele (meer- /minderwerk) pakketten. Deze
pakketten kunnen verschillen per woningtype.
Voor het uitvoeren van alle meer- en minder-
werk geldt een aantal criteria, te weten:
• Het kunnen uitvoeren van de gewenste ver-

andering is afhankelijk van het stadium van
de bouw;

• Individuele wijzigingen zijn niet mogelijk in
de gevels (architectuur) en de constructie. 

De datum en het tijdstip van oplevering wor-
den u enkele weken van tevoren schriftelijk
medegedeeld. Circa twee weken voor de ople-
vering krijgt u de gelegenheid om het apparte-
ment te bezichtigen, de zogeheten
voorschouw. Zodra de opleverdatum bekend
is, dient u zelf de aansluitingen voor elektra,
water, cai en telefoon aan te vragen bij de leve-
rancier van uw keuze. 

Voor de oplevering wordt de verwarmingsin-
stallatie in bedrijf gesteld en getest. Bij de ople-
vering wordt door verkrijger en ondernemer (of
diens vertegenwoordiger) de ‘melding van op-
levering’ ondertekend ten behoeve van de ge-
reedmelding bij SWK.

De appartementen worden opgeleverd volgens
de bepalingen van SWK. Een belangrijk aspect
hierbij is de 5%-regeling. Bij oplevering van het
appartement wordt een bankgarantie van 5%
van de aanneemsom gesteld en bij de notaris
gedeponeerd. Deze bankgarantie geeft u de
extra zekerheid dat de bij de oplevering en de
binnen 3 maanden na oplevering geconsta-
teerde gebreken, snel worden verholpen. De
procedure omtrent deze bankgarantie is opge-
nomen in de Algemene Voorwaarden en de Al-
gemene Toelichting behorende bij de
koop-/aannemingsovereenkomst. 
De gehele koop-/aanneemsom dient, inclusief
het saldo van eventuele bouwrente en/of meer-
en/of minderwerk, vóór de oplevering te zijn
voldaan. Is dit niet het geval dan wordt het ap-
partement wel opgeleverd maar worden de
sleutels niet overhandigd. 
De eventueel (bij oplevering) geconstateerde
gebreken dienen in het algemeen binnen vijf-
tien werkbare werkdagen te zijn hersteld. Om
dit te realiseren is uw medewerking onontbeer-
lijk en vooral daarin gelegen dat de verkrijger
het appartement ter beschikking stelt. Gebre-
ken die optreden na de oplevering en dus niet
zijn vermeld in het proces-verbaal van opleve-
ring, kunnen uitsluitend schriftelijk worden ge-
meld bij WVG Ontwikkeling.
(info@wvgontwikkeling.nl).

Verzekering
Onverminderd zijn wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid verzekert de ondernemer tot
de dag van oplevering het appartement tegen
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Koop-/aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koop-/ aanne-
mingsovereenkomst (model SWK) gaan verkrij-
ger en ondernemer een overeenkomst aan,
waarbij de ondernemer zich verplicht tot de
bouw van het appartement en de levering van
de daarbij behorende appartementsrechten.
De verkrijger verplicht zich tot betaling van de
koop-/ aanneemsom. Nadat deze overeen-
komst door de partijen is ondertekend wordt
een exemplaar van de overeenkomst naar SWK
(Stichting Waarborgfonds Koopwoningen) ge-
zonden ter verkrijging van het garantiecertifi-
caat.

Koopsom v.o.n.
De koop-/aanneemsom voor het appartement
is ‘vrij op naam’, hetgeen inhoudt dat hierin
onder meer zijn begrepen:
• de grondkosten c.q. het aandeel daarin
• de bouwkosten
• eventuele stijging van loon- 

en materiaalkosten
• btw tegen het tarief van 21% (eventuele 

wijzigingen worden conform de wettelijke
voorschriften doorberekend)

• verzekering tijdens de bouw
• honoraria voor architect, constructeur en

overige adviseurs
• verkoopkosten
• gemeentelijke leges voor de omgevingsver-

gunning
• aansluitkosten per appartement voor mon-

tage gas, water, riool en elektra
• aansluitpunten in de meterkast voor CAI en

telefoon
• kosten notariële overdracht en kadastrale in-

meting
• kosten van splitsing in appartementsrech-

ten. Kosten voor gebruik van water, warmte 
en elektra tot aan de dag van oplevering

Niet tot de koopsom (voor rekening van verkrij-
ger) behoren:
• de kosten voor het aangaan van een hypo-

thecaire geldlening
• het eventuele meerwerk
• rente over grondkosten en vervallen termij-

nen volgens de koop/aannemingsovereen-
komst.

Overdracht appartementsrechten +
grondaandeel  en betaling koopsom
Zo spoedig mogelijk na het ondertekenen van
de koop-/aannemingsovereenkomst en nadat
de (hypothecaire) financiering is geregeld ont-
vangt u van de notaris een uitnodiging voor het
‘passeren’ van;
• de akte van eigendomsoverdracht van het

betreffende grondaandeel en levering van
het appartementsrecht;

• de hypotheekakte betreffende uw lening van
een geldgever (indien van toepassing).

Bij de uitnodiging ontvangt u tevens een afre-
kening waarop het totale, op die dag verschul-
digde, bedrag is vermeld. Uit deze afrekening
blijkt tevens welk bedrag de notaris zal ontvan-
gen van uw geldverstrekker en welk bedrag u
eventueel zelf (tijdig) aan de notaris dient over
te maken.
De nota’s voor de later verschuldigde termijnen
ontvangt u per mail. Deze mail dient u zo snel
mogelijk, voorzien van uw handtekening voor
akkoord, door te sturen naar uw geldverstrek-
ker, die vervolgens voor betaling dient zorg te
dragen.
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de risico’s van brand en dergelijke.
Voorbehouden 
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg sa-
mengesteld aan de hand van de gegevens en
tekeningen die ons door de architect, de con-
structeur en de adviseurs van dit plan zijn ver-
strekt. Bij het bouwen vindt veel ambachtelijk
werk plaats. Daarom behoudt WVG Ontwikke-
ling zich het recht voor architectonische, tech-
nische of constructieve wijzigingen alsmede
eventuele wijzigingen voortvloeiend uit nadere
eisen en wensen van overheden en/of belang-
hebbenden/betrokken partijen en/of nutsbe-
drijven ook na de ondertekening van de koop-
en aannemingsovereenkomst. Tevens is het
recht voorbehouden om wijzigingen op de te-
keningen en/of technische omschrijving door
te voeren, waarvan de noodzakelijkheid of
wenselijkheid bij de uitvoering blijkt, zonder
dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van het
appartement. Relevante wijzigingen in afwij-
king op de verkoopdocumentatie zullen tijdig
bekend gemaakt door middel van een staat
van wijzigingen (erratum) of een informatie-
brief. De hier bedoelde wijzigingen geven geen
van de partijen enig recht tot het vragen van
vergoeding van mindere of meerdere kosten.

In de gevels zijn geen bijzondere voorzieningen
opgenomen voor het aanbrengen van onder-
delen die trekkrachten op het metselwerk uit-
oefenen, zoals bijvoorbeeld zonneschermen,
airco-units e.d. Afhankelijk de aard van deze
onderdelen kan het noodzakelijk zijn om aan-
vullende voorzieningen te nemen om schade
aan het metselwerk te voorkomen. Op schade
aan de gevels en aanliggende constructie, ver-
oorzaakt door het zelf aanbrengen van onder-
delen waarbij het metselwerk op trek wordt
belast, wordt geen garantie gegeven.

De invulling van het openbare terrein (rondom
het totale bouwperceel) gebeurt door of na-
mens de Gemeente Assen. De situatietekening
is gebaseerd op de laatst bekende gegevens en
kan nog wijzigen. U kunt hieraan geen rechten
ontlenen.

Impressies  en tekeningen 
De ‘artist impressions’ in de brochure en op de
voorzijde van deze verkoopbrochure geven een
impressie. De reële kleuren van gevels, schil-
derwerk en dakbedekking kunnen hier licht
van afwijken. Monsters van stenen zijn te be-
zichtigen bij de verkopende makelaar. De in de
tekeningen genoemde maten zijn ‘circa’ maten
en kunnen licht afwijken. Uiteraard zullen de
aangegeven maatvoeringen zo nauwkeurig
mogelijk worden aangehouden. Omdat wordt
gewerkt met natuurlijke materialen kunnen
kleine maatafwijkingen voorkomen. Dit kan
niet worden voorkomen en kan geen aanlei-
ding geven tot klachten of weigeren van de op-
levering. Bij de maatvoering tussen de wanden
is nog geen rekening gehouden met wandaf-
werking, zoals wandtegels, spuit- of schilder-

werk. Daar waar op de tekeningen huishoude-
lijke apparaten, meubilair, tuinaankleding etc.
staan aangegeven is dat uitsluitend gedaan ter
illustratie. De plaats van de hemelwaterafvoe-
ren kan, na uitwerking van de plannen, nog
wijzigen. 

Goed om te weten
Een nieuwbouw appartement heeft in de eer-
ste periode van bewoning een hoge vochtig-
heidsgraad. Daarom raden wij u aan in deze
periode goed te ventileren en niet te hard te
stoken. Toch blijft het mogelijk dat er krimp-
scheurtjes ontstaan omdat het appartement
immers is gebouwd uit materialen die na de
oplevering nog kunnen gaan werken. Het is
raadzaam hiermee rekening te houden bij de
wandafwerking. 
Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloe-
ren, enzovoort kunnen niet zonder meer op de
afwerkvloer worden aangebracht. Door dro-
ging en werking van de onderliggende con-
structie- en afwerkvloer ontstaan
krimpscheurtjes, die worden doorgegeven aan
de tegel- of grindvloer. Speciale voorzieningen
in de afwerkvloer zijn in dit geval vereist.

Bij de keuze voor vloerafwerking in uw appar-
tement moet, in verband met de vloerverwar-
ming rekening gehouden worden met de
isolatiewaarde hiervan. De meeste soorten
vloerafwerking, zoals natuursteen, tapijt, lino-
leum, parket en laminaat, kunnen worden toe-
gepast, maar informeer altijd bij uw
leverancier naar de geschiktheid voor vloerver-
warming. Leveranciers van vloerbedekking ver-
melden steeds vaker in de documentatie wat
de warmteweerstand is. Als de warmteweer-
stand (R-waarde) minder dan 0,09 m2.K/W is, is
de vloerbedekking zondermeer geschikt. Over-
leg met de leverancier van uw vloerbedekking
vooraf dat de warmteweerstand niet meer dan
0,09 m2.K/W mag zijn. Als een parketvloer op
een onderlaag moet worden gelegd, moet de 

warmteweerstand van de parketvloer opgeteld
bij de warmteweerstand van de onderlaag min-
der zijn dan 0,09 m2.K/W.

Krijtstreepmethode 
Bij dit project is op een aantal plaatsen gebruik
gemaakt van de krijtstreepmethode. De aard,
afmetingen en locatie van daglichtopeningen
(ramen en deuren met beglazing) bepaald
mede de maximale oppervlakte van de achter-
liggende verblijfsruimten en/of verblijfsgebie-
den. Het kan gebeuren dat de daglicht-
toetreding voor de gehele betreffende ruimte
niet toereikend is om deze ruimte als geheel als
verblijfsgebied te mogen aanmerken. In die
ruimten is de krijtstreepmethode toegepast,
waarbij (een deel van) de ruimte is aangemerkt
als onbenoemde ruimte. De appartementen
voldoen aan de geldende regelgeving met be-
trekking tot daglichttoetreding. 

Voorrang SWK-bepalingen 
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrij-
ving is bepaald, gelden onverkort de door het
SWK gehanteerde en voorgeschreven regelin-
gen, het reglement en de standaardvoorwaar-
den 2014 met bijbehorende module I E 2014
(garantietermijnen en garantie-uitsluitingen)
en module II P 2014 (aanvullende garantie-
voorwaarden). 
Ingeval enige bepaling in deze technische om-
schrijving onverenigbaar c.q. nadeliger mocht
zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds bo-
vengenoemde SWK-bepalingen. Indien in de
teksten, de bijgevoegde tekeningen en de Ga-
rantie- en Waarborgregeling strijdige zaken
voorkomen, dan is de rechtskracht als volgt: 
1.  Garantie- en Waarborgregeling; 
2.  afwerkstaat; 
3.  technische omschrijving; 
4.  materiaal- en kleurenstaat; 
5.  tekeningen

Schoonmaken 
De appartementen worden ‘bezemschoon’ op-
geleverd. Uitzonderingen daarop zijn sanitair,
tegelwerk en beglazing, deze worden nat gerei-
nigd opgeleverd. Het bij het gebouw beho-
rende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en
puinresten.

Waarmerking
Deze brochure behoort tot de gesloten koop-/
aannemingsovereenkomst van het project
“Assen Oost” 18 koopappartementen ‘Kolibrie’
te Assen.
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lichtpunt

wissel schakelaar

wandcontactdoos dubbel ( geaard )

wandcontactdoos enkel ( geaard )

beldrukker

bel

bediening mechanische ventilatie

bedrade leiding t.b.v. aardeaarde

bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat centrale verwarmingtherm

niet bedrade leiding t.b.v.boilerboil

niet bedrade leiding t.b.v. elektrisch kokenek

vo wandcontactdoos enkel ( geaard ) t.b.v. vonkontsteking fornuis 

kk wandcontactdoos enkel ( geaard ) t.b.v. koelkast

wm wandcontactdoos enkel ( geaard ) t.b.v. wasmachine

mv wandcontactdoos enkel ( geaard ) t.b.v. mechanische ventilatie

cv wandcontactdoos enkel ( geaard ) t.b.v. centrale verwarmings ketel

wandcontactdoos enkel ( geaard ) t.b.v. drogerdr

niet bedrade leiding t.b.v.telefoontel

niet bedrade leiding t.b.v. centrale antennecai

afz wandcontactdoos enkel ( geaard ) t.b.v. afzuigunit koken

niet bedrade leiding t.b.v. vaatwasservw

aanzuigpunt mechanische ventilatie

optische rookmelder

meterkast

opstelplaats mechanische ventilatieboxmv

opstelplaats centrale verwarmingCV

opstelplaats wasmachine

wm

kk

opstelplaats fornuis

opstelplaats koelkast

opstelplaats verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasbak keuken

mv

lichtpunt op de wand

enkelpolige schakelaar
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1 Alles lekker nieuw en fris en de 

eerste jaren nauwelijks onderhoud.

2 Alles op maat, zelf je keuken en badka-

mer en sanitair uitzoeken en je per-

soonlijke woonwensen laten uitvoeren.

3 Je nieuwe appartement is comforta-

bel, goed geïsoleerd en voldoet aan de

strengste wettelijke eisen voor geluids-

isolatie en bouwkundige eisen, dus ho-

gere plafonds en bredere deuren.

4 SWK garantie bij een eventueel faillis-

sement van de ondernemer

en bij eventuele bouwfouten.

5 Energiezuinig met een energieverbruik

dat overeenkomt met energielabel A.

6 Duurzaam. Een nieuwbouw apparte-

ment belast het milieu minder en zorgt

voor een geringere uitstoot van CO2.

Bovendien gebruiken steeds meer aan-

nemers duurzame materialen zoals

verantwoord gekapt hout.

Alle voordelen van een
nieuwbouwappartement
op een rijtje

kolibrie-assen




