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A L S B E W O N E R VA N E E N S TA D S V I L L A A A N D E E E K WA L
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Eekwal

D E B E B O U W I N G A A N D E E E K WA L VO R MT VA N O U D S H E R E E N

U N I E K E L O C AT I E

U woont hier werkelijk op een sublieme
plek, op de zuidwestelijke uitloper
van de oorspronkelijke vestingwerken,
direct aan de Stadsgracht en omgeven
door authentieke grachtenpanden.

VA N D E B A S T I O N S VA N H E T H I S TO R I S C H E H A R T VA N Z WO L L E .
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In de directe nabijheid vindt u Zwolse
landmarks als de Peperbus, het Koopmanshuis, theater De Spiegel en het
veelgeprezen driesterrenrestaurant
De Librije.
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A A N G E PA S T A A N

UW EIGEN
WENSEN

D E V I E R S TA D S V I L L A’ S

Elke woning kan helemaal naar wens worden ingericht. Een jacuzzi, sauna, werkkamer, open haard, luxe

ZIJN ONTWORPEN DOOR

keuken, of extra slaapkamer? U zegt het maar; de (interieur)architecten van 19 het atelier architecten

A RC H I T E C T R O B M O R I T Z VA N

helpen u graag uw woning helemaal naar uw zin te maken.

1 9 H E T AT E L I E R A R C H I T E C T E N .
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ZIET U HET
AL VOOR U?

7

SOUTERRAIN

RENVOOI

BA S I S PL AT TE G RO N D

SCHAAL 1:50

8

BEGANE

GROND

BA S I S PL AT TE G RO N D

SCHAAL 1:50

9

EERSTE

VERDIEPING

BA S I S PL AT TE G RO N D

SCHAAL 1:50

10

TWEEDE

VERDIEPING

2

BA S I S PL AT TE G RO N D

SCHAAL 1:50

11

DERDE

VERDIEPING

3

4

BA S I S PL AT TE G RO N D

SCHAAL 1:50
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13

GEVELS

VOORGEVEL

SCHAAL 1:100
14

ACHTERGEVEL

SCHAAL 1:100
15

DOORSNEDE / GEVELS

DOORSNEDE

SCHAAL 1:100
16

TECHNISCHE
OMSCHRIJVING

RONDEEL

ALGEMEEN
Inleiding

middels mandelig gebied. Dit geldt eveneens voor eventueel nog nader

Wij moeten echter een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen van

de verkrijger hierover desgewenst informeren.

(af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijk-

Bouwbesluit

de waarde, kwaliteit, het uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de woning.

zoals dat per 1 april 2012 van kracht is. Vertrekken in de woning hebben sinds

van verrekening van minder- of meerkosten. De ontwikkelaar zorgt voor

naam dan men gewend is. Begrippen als keuken, woonkamer, slaapkamer en

wijzigingen ten aanzien van veranderde overheidsvoorschriften of BTW-

gemaakt voor termen als verblijfsgebied, verblijfsruimte en verkeersruimte.

door de gemeente Zwolle op te leggen bepalingen en bedingen. Voor nadere

Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld.

de overheid en/of nutsbedrijven. De ontwikkelaar is gerechtigd tijdens de

informatie hierover, verwijzen wij naar de akte van levering. De notaris kan

heid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan

De hier beschreven woningen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit

Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen

de inwerkingtreding van het Bouwbesluit in een aantal stukken een andere

verzekering van het gebouwde tot de dag van oplevering. Tussentijdse

dergelijke worden niet meer gebruikt in de officiële stukken. Ze hebben plaats

tarief zullen worden doorberekend.

Woonkamer, keuken:

Verblijfsruimte

De nummers bij de woningen zoals op de prijslijst “Eekwal vier stadsvilla’s”

Hal, overloop:

Verkeersruimte

alle partijen gehanteerd, ook in alle officiële stukken en correspondentie.

Badkamer:

Tekeningen

Slaapkamer:

Verblijfsruimte

staan aangegeven zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door

Toilet:

De huisnummers zijn kort voor de oplevering van de woningen bekend.

Zolder:

aanleg van wegen en parkeergelegenheid zijn ontleend aan de gegevens

van de gemeente. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op

WONING
Grondwerk /Tuinafwerking

verantwoordelijkheid. Voor vragen daarover kunnen de kopers zich tot

verricht. De grachtzijde is aangemerkt als beschermd stadsgezicht.

De opgenomen perspectieftekening geeft een impressie weer; aan deze

Het achterterrein wordt verder op hoogte gebracht en geëgaliseerd

De bebouwing van het aangrenzende gebied van het onderhavige bouwplan,

Toiletruimte
Badruimte

Onbenoemde ruimte

de laatst bij ons bekende gegevens. Wijzigingen daarop vallen buiten onze

Alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen worden

de gemeente Zwolle wenden.

De groenstrook aan de grachtzijde krijgt een grove onderhoudsbeurt.

tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Tuinaanleg en gemeentelijke

met aanwezige grond.

van de illustrator. Zo is bijvoorbeeld een gedeelte van de beplating/bomen

Bestratingen

De in de tekeningen aangegeven maten zijn “circa maten” in millimeters.

en profiel van de Eekwal.

gehouden met enige wandafwerking. Daar waar u in tekeningen en platte-

voorzien van een hellingbaanverwarming om gladheid bij vorst te voor-

uitsluitend een mogelijke plaats aan voor uw eigen inboedel. Zij worden

De weg achter het complex om het souterrain te bereiken wordt afgewerkt

begane grondvloer van de hal aangehouden. Hoogtematen worden aan-

Onder alle bestratingen wordt een zandbed aangebracht van voldoende

groenvoorzieningen op de artist impressie zijn het product van de fantasie
aan de grachtzijde weg gelaten om de achtergevel zichtbaar te maken.

De bestrating voor de voordeur wordt hersteld in het huidige materiaal

Wat betreft de maatvoering tussen de wanden geldt dat geen rekening is

De hellingbaan naast woning 1 “Courtine” wordt uitgevoerd in beton en

gronden meubels en huishoudelijke apparaten getekend ziet, geven deze

komen. De hellingbaan wordt gebezemd afgewerkt.

uiteraard niet geleverd. Als peil wordt de bovenkant van de afgewerkte

met betonklinker met een toplaag van natuursteen type Breccia Grigio.

gegeven vanaf dit peil.

dikte. Het straatwerk wordt voorzien van een draingoot en straatkolken
om het terreinwater af te voeren via de riolering.

Erfdienstbaarheden

Indien het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden noodzakelijk

Erfgrenzen/Afscheidingen

vestigen. Voor dit plan zal een erfdienstbaarheid worden gevestigd voor

een betonnen keerwandelementen met daarop deels een stalen hekwerk,

maakt, zal de notaris deze erfdienstbaarheden in de akte van levering

Op de erfgrens met het naastgelegen perceel zal t.p.v. de hellingbaan

het gebruik van de oprit van en naar de souterrains van de 4 woningen

hoogte varierend tussen de 0,9 en 1,8 meter. Een beukenhaag met een hoogte
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van circa 1000 mm zorgt voor de afscheiding tussen de bestrating
en talud zoals aangegeven op de situatietekening.

Aan de voorzijde van de hellingbaan wordt een 1,8 meter hoog elektrische

dubbele stalen draaipoort en een loopdeur geplaatst. De elektrische dubbele

de V-naad zichtbaar. De bovenzijde van de verdiepingsvloeren worden

gebracht. In de gevels worden de nodige stalen en betonnen lateien,

circa 70mm, met uitzondering van de betegelde ruimten en het dakterras.

opgenomen. Gevelkleuren conform de verkooptekeningen c.q. de kleuren-

afgewerkt met een zwevende cementdekvloer met een totale dikte van

draaipoort is op afstand te bedienen en de loopdeur alleen vanaf de binnen-

Daken

en wordt thermisch verzinkt en gecoat conform kleur- en materiaalstaat.

van drukvaste isolatie, dampremmende laag en bitumineuze dakbedekking.

zijde te openen zonder sleutel. Het hekwerk wordt uitgevoerd in stripstaal

Tuinverlichting

De voor- en achterzijde van de woningen zijn voorzien van algemene buitenverlichting; aan de voorzijde van de woningen (Eekwal) naast de voordeuren
en op het souterrain niveau bij de achterdeur. De armatuur is van het type
KS up- en downlight Ke. 7064.

Riolering/hemelwaterafvoeren

Gevelkozijnen

Het gebogen dak aan de voor- en achterzijde van de woning bestaat uit;

de buitenkozijnen op de begane grond in de houten voor- en achtergevel.

uit het werk komende stalen spanten, isolerend dakelement, waterkerende

en dampopen laag, tengels, panlatten en uit het werk komende dakpannen.
De geïsoleerde dakconstructies hebben een isolatiewaarde van circa
4,0 m2K/W.

Er wordt een gecombineerde dakdoorvoer gemonteerd ten behoeve van

de rioolontluchting, c.v.-installatie en afvoer van de mechanische ventilatie.

Balkon

de gemeentelijke riolering. De afvoerleidingen worden voorzien van

De balustrade rondom het balkon is opgebouwd uit thermisch verzinkte

de nodige ontstoppingsstukken, stankafsluiters en beluchters. De zinken
hemelwaterafvoeren van de woning worden eveneens verzameld in een

buitenriolering en aangesloten op het rioolstelsel en geloosd in de gracht

Het balkon bestaat uit een staalconstructie met een hardhouten vlonder.
en gecoate stalen balusters met rvs gaasvulling kleuren conform kleur- en
materialenstaat.

Woningscheidende wanden

Fundering

kalkzandsteen elementen, dik 300 mm één en ander conform de verkoop-

Bij de woning worden de woningscheidende wanden uitgevoerd in massieve
tekening.

Souterrain

Gevels

geïsoleerde betonvloer. De isolatiewaarde (Rc) van de geïsoleerde vloeren

muurconstructie met een isolatiewaarde (Rc) van circa 4,0 m K/W.

De vloeren van het souterrain worden uitgevoerd als een op zand gestorte,

De gevels van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde spouw2

bedraagt circa 4,0 m2K/W. De bovenzijde van de vloer wordt monolitische

Het binnenspouwblad op de begane grond aan de voorzijde is deels

De dragende wanden van het souterain worden uitgevoerd als gewapende

een buitenspouwblad is van uit het werk komende metselwerk en het

afgewekt.

betonwanden die in het werk worden gestort. De buitenzijde van de ge-

wapende betonwanden worden voorzien van gevelisolatie met een isolatie-

waarde (Rc) van circa 4,0 m2K/W.

De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in lichte gasbetonwanden, dikte 100 mm en geïsoleerde gipsvezelplaatwanden met een

isolatiewaarde (Rc) van circa 4,0 m2K/W één en ander volgens verkoop-

tekeningen. Het plafond wordt deels voorzien van geïsoleerde plafondplaten

met een isolatiewaarde (Rc) van circa 4,0 m2K/W volgens verkooptekeningen.

Verdiepingsvloeren

De verdiepingsvloeren van de woning wordt uitgevoerd als betonnen systeem-

vloeren. Aan de onderzijde van de betonvloeren blijft tussen de vloerelementen

De buitenkozijnen van de woning zijn van aluminium met uitzondering van
In de kozijnen worden, de op de verkooptekening aangegeven, naar buitenof naar binnen draaiende ramen en deuren aangebracht.

De entreedeur van de woning is een vlakke deur, die wordt voorzien van

een briefplaat, weldorpel, kunststenen onderdorpel en voordeurgarnituur.
De garagedeur in het souterrain is een stalen kanteldeur en is op afstand
bedienbaar en afgewerkt met houten schroten.

De terrasdeuren zijn aluminium glasdeuren en voorzien van de op verkooptekening aangegeven glasopeningen en deurbeslag. Alle bewegende delen

worden voorzien van tochtweringsprofielen. Het hang- en sluitwerk voldoet
aan de eisen van het bouwbesluit. Alle buitendeuren worden voorzien van
gelijksluitende cilindersloten.

Voor zover onder de gevelkozijnen in de woning een borstwering aanwezig
is, wordt de binnenzijde een vensterbank geplaatst van marmercomposiet

evenals het terrein water.

De woning wordt gefundeerd op betonnen boorpalen.

en materiaalstaat.

Het dak van de woning bestaat uit betonnen systeemvloeren, voorzien

Vanaf de diverse afvoerpunten in de woning worden kunststof afvoerleidingen
aangelegd en middels een gescheiden buitenrioolstelsel aangesloten op

kantplanken, roosters, loodslabben en zinken afdekkappen en dergelijke

opgebouwd van kalkzandsteen, de spouwisolatie van glaswolisolatie en
andere deel en de achtergevel van de begane grond van een houtskelet-

binnenspouwblad (gipsplaat, dampremmende laag, isolatie, waterkerende

met een minimale breedte van 275 mm.

Voor de levering van het hang- en sluitwerk voor de houten voordeur is

een stelpost opgenomen van € 60,00. De sloten voor deze deuren vallen
buiten deze stelpost.

Buitenschilderwerk

De houten buitendeur, -ramen en -kozijnen worden in de fabriek voorzien
van grondverf. Op de bouw worden de houten buitendeur, -ramen en

-kozijnen nog 2 maal geschilderd. De aluminium buitendeuren, -ramen,
-kozijnen, waterslagen en afdeklijsten worden in de fabriek gecoat in

de eind kleur en worden niet afgeschilderd op de bouw conform kleur- en
afwerkstaat.

dampopen laag), stijl- en regelwerk en een gevelafwerking van uit het werk

Beglazing

spouwblad van kalkzandsteen, de spouwisolatie van glaswolisolatie met

worden voorzien van isolerende, dubbele beglazing, in hoogrendements

komende houten delen. De overige gevels zijn opgebouwd uit een binnenstijl- en regelwerk, waterkerende dampopen laag en als gevelbekleding

verticaal aluminium profielplaat. De souterrain gevel wordt uitgevoerd in
een binnenspouwblad van beton, spouwisolatie van glaswolisolatie, en

de buitengevel van metselwerk. Waar nodig zullen open stootvoegen ten
behoeve van de spouwventilatie worden aangebracht. In het metselwerk

zullen tevens de benodigde dilataties worden opgenomen. Onder de kozijnen
die niet tot op het maaiveld reiken worden aluminium waterslagen aan-
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Alle glasopeningen in de buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de woning
uitvoering, het zogenaamd HR++ glas. Daar waarnodig wordt veiligheidsglas
toegepast. Niet doorzichtige beglazing wordt uitgevoerd in geëmailleerd glas.

Binnenwanden

Plafond-, wand- en vloerafwerkingen

uitgevoerd in een aluminium zetwerk, kleur conform kleur- en materiaalstaat.

dik 100 mm één en ander volgens verkooptekeningen. De knieschotten worden

spuitwerk worden afgewerkt en welke onbehandeld blijven. De overige

wandtegels, 150x150mm tot en met 300x400mm, bedraagt deze € 30,00/m2

behang. Er wordt echter geen behang aangebracht. De wanden in het souter-

€ 50,00/m2. De vloertegels in het toilet worden verlijmd en de vloertegels

De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in lichte gasbetonwanden,
uitgevoerd in houten stijl- en regelwerk voorzien van gipskartonplaten.

Binnenkozijnen en -deuren

De binnenkozijnen in de woning zijn van hardhout zonder bovenlichten.

In de afwerkstaat staat aangegeven welke wanden en plafonds met structuur

Voor de levering van het tegelwerk is een stelpost opgenomen. Voor de

wanden worden geschikt gemaakt ten behoeve van het aanbrengen van

en voor de vloertegels, 150x150mm tot en met 300x300mm, bedraagt deze

rain zijn onafgewerkt. Het plafond onderzijde souterrain overstek wordt

in de badkamer worden in de specie gezet.

De binnendeuren in de woning zijn fabrieksmatig afgelakte stompedeuren.

Voor de levering van het hang- en sluitwerk van de binnendeuren is een stelpost opgenomen van € 60,00 per binnendeur. De kozijnen van de badkamer

Souterrain

VLOER

WANDEN

PLAFOND

en het toilet worden voorzien van een vrij/bezet slot en een hardstenen

Garage

monolitisch

onafgewerkt

houtwolcementplaat

De meterkast is voorzien van een kastslot.

Hal

monolitisch

onafgewerkt

onafgewerkt

Was / berging

monolitisch

onafgewerkt

onafgewerkt

Onbenoemde ruimte

monolitisch

onafgewerkt

onafgewerkt

Trapopgang

monolitisch

onafgewerkt

Hal

cementdekvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

Woonkamer

cementdekvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

Woonkeuken

cementdekvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

Kast

cementdekvloer

behangklaar

onafgewerkt

aangebracht.

Toilet

vloertegels verlijmd

wandtegel tot plafond

structuur spuitwerk

Binnenaftimmering

Eerste verdieping

dorpel. In de overige binnenkozijnen worden geen stofdorpels geleverd.

Houten trappen en hekken

De trappen van de begane grond tot en met de 1e verdieping zijn gesloten

grenen trappen en de trappen van het souterrain tot en met de begane grond
en de 1e verdieping tot en met de 3e verdieping zijn open grenen trappen.

De treden worden allen voorzien van antislipstrip. De trappen worden aan
één muurzijde voorzien van een hardhouten leuning. Verder worden de

benodigde hekwerken en trapgataftimmeringen, krimplijsten en dergelijke

De nodige leidingkokers, meterschotten en betimmeringen worden

aangebracht. Er worden geen plinten langs de wanden en vloeren in
de ruimten van de woning geleverd en aangebracht.

Binnenschilderwerk

De binnenzijde van de houten buitenkozijnen, -ramen, -deuren en binnen-

Begane grond

Trapopgang

behangklaar

Overloop

cementdekvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

Slaapkamer 1

cementdekvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

Badkamer

vloertegels in specie

wandtegel tot plafond

structuur spuitwerk

Trapopgang

behangklaar

Tweede verdieping
Overloop

cementdekvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

Slaapkamer 2

cementdekvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

met uitzondering van de traptreden, stootborden en de onderzijde van de

Badkamer

vloertegels in specie

wandtegel tot plafond

structuur spuitwerk

Onbenoemde ruimte

cementdekvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

blijven in de grondverf. De hardhouten leuningen worden blank afgelakt.

Trapopgang

timmerwerk wordt dekkend geschilderd conform kleuren- en materialenstaat.
De in het zicht blijvende onderdelen van de trappen en traphekken worden

trappen dekkend geschilderd. De traptreden en de onderzijde van de trappen

Keuken

Er wordt een bulthaup keuken aangebracht in de woning na oplevering. Er
zijn er keuken aansluitingen in de woning voorzien zoals; warm- en koud-

water, gas- en elektra-aansluiting en de benodigde vuilwaterafvoeren. Voor
de eventuele elektrische kookplaat wordt één loze pvc leiding aangebracht.
Voor een vaatwasser en een oven is een extra elektra groep opgenomen.

behangklaar

Derde verdieping
Overloop

cementdekvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

Slaapkamer 3

cementdekvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

Slaapkamer 4

cementdekvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

Technische ruimte

cementdekvloer

onafgewerkt

structuur spuitwerk

behangklaar

structuur spuitwerk

Trapopgang
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Waterinstallatie en sanitair

- planchet fabrikaat Villeroy & Boch Omnia 600 mm kleur wit.

Het sanitair in de badkamer en het toilet zijn van het merk Villeroy & Boch

- spiegel, Swallow 600x400 mm

Koud- en warmwaterleiding worden uitgevoerd in koper en/of kunststof

Douchecombinatie:

vloeren.

- glijstangcombinatie Grohe Cosmopolitan 160 mm

Ten behoeve van koudwateraansluiting te rekenen op de volgende

- doucheput Easydrain Fixt 900 mm

- aanrecht en vaatwasser in de woonkeuken (begane grond)

Gasinstallatie

- fonteinkraan in toilet (begane grond)

naar het verwarmingstoestel op de 3e verdieping.

- douchemengkranen voor de douches en bad in de badkamer

Centrale verwarming en warmwatervoorziening

- wasapparaat in de was / bergruimte (souterrain)

gestookte hoog rendement cv-ketel met warm tapwater voorziening met

Omnia Architectura.

en worden in het toilet en in de badkamer weggewerkt in de wanden en/of

aansluitpunten:

- spoelinrichting toiletten (begane grond en 1e en 2e verdieping)
- wastafels in de badkamer (1e en 2e verdieping)
(1e en 2e verdieping)

- onbenoemde ruimte (kast)		

onverwarmd

- buitenberging (garage)			

onverwarmd

- onbenoemde ruimte (technische ruimte)

onverwarmd

- thermostatische douchemengkraan fabrikaat Grohe Grohtherm 2000.

Mechanische ventilatie

- zeephouder draadmodel chroom Haceka kosmos.

bypass, dit betekent dat in de zomerperiode de (warmte) afgezogen lucht

De woning wordt voorzien van mechanische ventilatie met een 100%

om de warmteterugwinunit wordt geleid zodat de toevoerlucht niet wordt

verwarmd, hiermee kan de kans op oververhitting worden beperkt. De unit

Vanuit de meterkast wordt er een gasleiding gelegd naar de keuken en

De woningen zijn voorzien van een op de 3e verdieping geplaatste gas-

wordt op de 2e verdieping in de technische ruimte geplaatst en zorgt voor

een continu mechanische luchttoe- en afvoer. Nabij de opstelplaats van het
kooktoestel worden in of aan het plafond twee afzuigpunten gerealiseerd,

één voor de ruimte afzuiging en één voor de motorloze afzuigkap. De hoofd-

bediening van de ventilatie zal naast de kamerthermostaat geplaatst worden.
Tevens is nabij de kookhoek een schakelaar opgenomen om het ventilatiesysteem op maximaal te schakelen. De garage wordt op ‘natuurlijke’ wijze

- verwarmingstoestel technische ruimte (3e verdieping)

een CW-klasse 5, in gesloten uitvoering als aangegeven in de materiaal-

Aansluitpunten warmwaterleidingen:

stalen stijgleidingen met op de begane grond en de verdiepingen waar nodig

Elektrische installatie

- wastafels in de badkamer (1e en 2e verdieping)

in de dekvloeren en verwarmingselementen, qua afmeting afgestemd op

systeem, conform NEN 1010 luxe 5e druk en de plaatselijk geldende

specificatie. De verwarmingsinstallatie bestaat uit een systeem van verzinkt

- aanrecht in de woonkeuken (begane grond)

een verdeelstuk, een kunststofleidingsysteem, welke worden weggewerkt

- douchemengkranen voor de douches en bad in de badkamer

de bij de afzonderlijke vertrekken vermelde temperaturen. Alle ruimten

(1e en 2e verdieping)

worden verwarmd door het in de dekvloeren op te nemen kunststofvloerleidingsysteem. De lage temperatuursverwarming komt ten goede van

Voor het sanitair en de kranen wordt het onderstaande toegepast:

het comfort in de ruimte en is energie besparend.

- closetcombinaties fabrikaat Villeroy & Boch Omnia Architectura kleur wit,

worden zoveel mogelijk onder en bij de gevelopeningen geplaatst. De weer-

Closetcombinatie:

De fabrieksmatig afgewerkte verwarmingselementen in de badkamers

- closetzitting met deksel fabrikaat Villeroy & Boch Omnia Architectura kleur

gegeven opstellingen zijn indicatief. Eventuele wijzigingen kunnen worden

- closetrolhouder Haceka kosmos.

zakelijk mocht blijken. Deze wijzigingen geven geen aanleiding tot enige

- bedieningspaneel Geberit Samba

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat

Fonteincombinatie:

bereikt kunnen worden bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmings-

wit

- inbouwreservoir Geberit Duofix

doorgevoerd, indien dit aan de hand van transmissieberekeningen noodrechtsvordering tot vergoeding ter zake.

in de woonkamer. De hierna genoemde temperaturen moeten per vertrek

- fonteincombinatie fabrikaat Villeroy & Boch Omnia Architectura 36,

elementen en bij gesloten ramen en deuren.

- fonteinkraan fabrikaat Hansa Nova

- verblijfsruimte (woonkamer)		

20°C

- verblijfsruimte (woonkeuken)		

20°C

kleur wit

- sifon met muurbuis Viega 102845

- verblijfsruimte (slaapkamers)		

Wastafelcombinatie:

- badruimte (badkamers)			

- wastafelcombinaties fabrikaat Villeroy & Boch Omnia Architectura 60,

- toiletruimte (toiletten)			

- wastafelmengkraan fabrikaat Grohe Eurosmart

- onbenoemde ruimte (wasruimte)		

kleur wit

- sifon met muurbuis Viega 102845

20°C
22°

15°C

- verkeersruimte (overloop/hal/trap)

15°C

15ºC

- onbenoemde ruimte (berging)		

15ºC
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geventileerd.

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens het centraaldozenvoorschriften. Leidingen worden weggewerkt in de wanden en de vloeren,
met uitzondering van de woonkeuken, de meterkast, de berging en
de technische ruimte, deze worden uitgevoerd als zichtleidingen.

Wandcontactdozen, schakelaars en dergelijke worden uitgevoerd in witte
kunststof inbouwwandcontactdozen en schakelaars, uitgezonderd ter
plaatse van de eerder genoemde zichtleidingen waar opbouw wordt

toegepast. Het aantal lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen
zijn op de verkooptekeningen aangegeven.

De woningen zijn voorzien van een belinstallatie ter plaatse van
de entreedeur.

- hoogte schakelaars (inclusief combinaties)
- hoogte wandcontactdozen

- hoogte wandcontactdozen in woonkeuken,
technische ruimte/ berging

circa 1050 mm + vloer

circa 300 mm + vloer
circa 1100 mm + vloer

Buitenafwerking
ONDERDEEL

		
MATERIAAL

Entreekozijn

Dark Red Meranti

KLEUR

RAL 7022, donkergrijs

Entreedeur geïsoleerd

Sandwichpaneel met HDF plaat

RAL 8025, bruin

Buitenkozijnen, -ramen en -deuren

Aluminium

RAL 7022, donkergrijs

Buitenkozijnen (voor- en achtergevel)

Dark Red Meranti

RAL 9010, wit

een beldrukker naast de entreedeur.

Tuimelvensters (voorzijde)

Hout

RAL 9010, wit

Rookmelders

Terrasdeuren

Aluminium

RAL 7022, donkergrijs

Garagedeur souterrain

Staal met houten bekleding

RAL 8016, roodbruin

Geëmailleerd glas

Glas

Colorbel 78 glaskleur

Metselwerk (voor- en achtergevel)

Uit het werk komende

Roodbruin

Gevel profielplaat

Aluminium

Dark bronze

Belinstallatie

In de meterkast wordt een belinstallatie geplaatst met een schel in de hal

De op de verkooptekeningen aangegeven rookmelders in de verschillende
ruimten zijn onderling doorverbonden en aangesloten op de elektrische
installatie.

Radio-, televisie- en telefoonaansluitingen

In de woonkamer is een bedraad aansluitpunt met doos aangebracht,

eindigend in de meterkast, ten behoeve van een aansluitmogelijkheid

voor radio en televisie, evenals een bedraad aansluitpunt ten behoeve
van een telefoonaansluiting.

Wasmachineaansluiting en (condens)
wasdrogeraansluiting

Gevel houten delen

Uit het werk komende houten delen

RAL 6005, donkergroen

Waterslagen

Aluminium

RAL 7022, donkergrijs

Dakpannen

Uit het werk komende gevelstenen

Rood

Dakgoten

Zink

Blank

Dakkappen

Aluminium

Bronskleurig

Balustrades balkon

Thermische verzinkt staal met glasvulling

RAL 7039, donkergrijs

Erfscheiding hekwerk

Staal thermische verzinkt

RAL 7022 donkergrijs

Terrasvloeren

Hardhout met groef

Naturel

Binnenafwerking
ONDERDEEL

MATERIAAL

KLEUR

Conform de verkooptekening worden bedrade en afgemonteerde

aansluitpunten aangebracht voor de wasmachine en de wasdroger.

Zonnepanelen

Op het dak worden zonnepanelen geplaatst.

Algemene voorzieningen

Ten behoeve van de hellingbaan verwarming en bediening elektrische poort
t.p.v. hellingbaan wordt een algemene meterkast geplaatst in de terreininrichting achter de haag nabij de hellingbaan.

Entreekozijn

Dark Red Meranti

RAL 7022, donkergrijs

Entreedeur geïsoleerd

Sandwichpaneel met HDF plaat

RAL 8025, bruin

Buitenkozijnen, -ramen en -deuren

Aluminium

RAL 7022, donkergrijs

Buitenkozijnen (voor- en achtergevel)

Dark Red Meranti

RAL 9010, wit

Tuimelvensters (voorzijde)

Hout

RAL 9010, wit

Terrasdeuren

Aluminium

RAL 7022, donkergrijs

Garagedeur souterrain

Staal met houten bekleding

RAL 8016, roodbruin

Binnendeurkozijnen

Dark Red Meranti

RAL 9010, wit

Binnendeuren

Massieve boarddeur

RAL 9010, wit

Plafonds

Structuur spuitwerk

Wit

Wanden (niet betegeld)

Kalkzandsteen/cellenbeton/beton

Naturel

Vloeren (niet betegeld)

Cementdekvloer/beton

Naturel

Vensterbanken

Marmercomposiet

Bianco C, wit

Trappen

Grenen hout

RAL 9010, wit

Betimmeringen etc.

Multiplex/MDF

RAL 9010, wit
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DE GARANTIE- EN
WA ARBORGREGELING

Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantieen waarborgregeling van toepassing. Wat betekent dit
voor u als koper?
In het geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van het huis in

Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een garantie- en
waarborgregeling biedt de koper meer zekerheid!

Het SWK

Het SWK, voluit Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, is in 1978 opgericht

financiële moeilijkheden komt, wordt de woning zonder meerkosten voor

op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling

de betrokken verzekeringsmaatschappij. Deze waarborg heet de insolventie-

(VGBouw). Bij SWK zijn de grootste en meest bekende aanbieders van

de koper afgebouwd. Het SWK regelt dit voor de koper in samenspraak met

Maatschappijen (Neprom) en de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid

waarborg.

koopwoningen aangesloten.

Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf drie maanden na de oplevering

Het SWK is opgericht om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen

binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de

gevallen, waarbij de koper van een woning het financiële risico loopt

een zekere bouwkundige kwaliteit van de woning gegarandeerd. Doen zich

op het gebied van consumentenbescher¬ming en in het bijzonder in die

ondernemer verplicht deze te herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor

wanneer de ondernemer failliet zou gaan.

jaar. Dit is de SWK garantie.

De bij het SWK aangesloten ondernemingen (deelnemers) onderscheiden

Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen,

dienst. De deelnemers worden jaarlijks op hun financiële positie onderzocht

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

periodiek de kwaliteit van de organisatie toetst en steekproefsgewijs

delen (zoals bijvoorbeeld behangwerk) zijn uitgesloten van de garantie.

nauwgezet de kwaliteitsontwikkeling in de gaten aan de hand van een

zes jaar. In zeer ernstige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn van tien

zich in de koopwoningenmarkt door het hebben van een eigen kwaliteits-

geldt een kortere termijn dan zes jaar. Zo is het verfwerk bijvoorbeeld

door een extern accountantskantoor, terwijl een extern ingenieursbureau

onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. Sommige onder-

de kwaliteit van de woningen controleert. Tevens houdt het SWK zelf

Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze bouwkundige

geautomatiseerd klachtensysteem.

garantie niet nakomt, kan een koper in de volgende twee gevallen een

Een huis met zekerheid

1. bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de garantietermijn;

het SWK. Dit instituut hanteert strenge selectienormen voordat een bouw-

beroep op de zogenaamde gebrekenwaarborg bij SWK doen:

2. indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin hij
is veroordeeld om een garantiegebrek te herstellen, na te komen.

Om deze zekerheid te kunnen geven, hebben wij ons aangesloten bij
ondernemer ingeschreven kan worden. Deze zijn: vakbekwaamheid,

deskundigheid, technische kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid

etc. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij het SWK wordt aangemeld, wordt

SWK zorgt er dan in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij

niet alleen nauwkeurig bekeken of het voldoet aan alle technische eisen die

dekking per woning.

financiële en technische capaciteiten van de bouwondernemer niet te boven

Tevens geldt dat ingeval van geschillen SWK kan bemiddelen tussen koper

worden verkocht en ontvangt de koper na het tekenen van de overeenkomst

voor dat het gebrek kosteloos wordt hersteld. Er geldt wel een maximum-

door het instituut worden gesteld, maar ook of de omvang van het plan de

gaat. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag het huis onder SWK-garantie

en ondernemer en daarnaast biedt de Garantie- en waarborgregeling
een laagdrempelige geschillenregeling.

Bij verkoop van de woning wordt gebruik gemaakt van een modelcontract.

Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen de koper en de ondernemer
evenwichtig zijn vastgelegd.
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het garantiecertificaat.

Let op! Aan deze verkoopbrochure kunnen voor wat betreft de inhoud

van de SWK regeling geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van
de officiële SWK Garantie- en waarborgregeling is bindend.

WEGWIJZER
Het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst

Op deze afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag de notaris zal ont-

uitbetalen van de koopprijs, terwijl wij ons door mede-ondertekening

aan de, vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien

behorende grond. Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper

moeten worden met eigen middelen.

wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendoms-

de akte van eigendomsoverdracht (akte van levering) en de hypotheekakte.

vangen van uw geldgever en welk bedrag u eventueel zelf aan de notaris

Met het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht u zich tot het

moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn

verplichten tot de bouw van het huis en de levering van de daarbij

dit niet het geval is, zal het eventueel nog ontbrekende bedrag aangevuld

is ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar

Op de transportdatum worden in het algemeen twee akten getekend:

overdracht kan voorbereiden.

Aanvraag hypotheek

De makelaar kan u, na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst,
behulpzaam zijn bij uw aanvraag voor een hypothecaire geldlening.

Wanneer gaat u betalen?

Wijzigingen

Omdat bij het bouwen van een huis nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt,
behoudt de ondernemer zich het recht voor op of aan de opstallen de,

naar zijn oordeel, noodzakelijke architectonische- of technische wijzigingen

aan te brengen. Bedoelde eventuele wijzigingen zullen geen ernstige afbreuk
doen aan de waarde van de woning en geven geen aanleiding tot enige

verrekening met de koper. Indien de woning gekocht wordt terwijl deze al

gereed is en er een verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving en
de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering van de woning. Tevens wordt

Bijkomende kosten

De bijkomende kosten kunnen zijn: de (bouw)rente over de vervallen maar
niet betaalde termijnen tot de transportdatum; de notariskosten voor

het opmaken van de hypotheekakte; de afsluitkosten voor de geldgever;
eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering.

voorbehoud gemaakt voor geringe maatafwijkingen in de perceelsgrootte,
ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is
vervaardigd. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wanneer het perceel groter of kleiner wordt dan in de koop-/aannemingsovereenkomst staat vermeld, bestaat er geen recht op verrekening.

Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst wacht u gewoon

Hypotheek tijdens de bouw

Oplevering

van het SWK. Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een

termijnen. De kopie zendt u zo spoedig mogelijk voorzien van uw handteke-

om de woning te inspecteren vóór oplevering. Wij doen ons uiterste best

Er zijn dan een aantal mogelijkheden: als u ‘eigen geld’ heeft, betaalt u

Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw.

hypotheekakte nog niet gepasseerd, dan betaalt u niet.

bedrag met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen

af tot wij u een factuur sturen overeenkomstig de standaard termijnregeling

Na de notariële overdracht ontvangt u van ons de nota’s over de vervallen

der termijnen vervallen is, ontvangt u van ons een verzoek tot betaling.

ning naar uw geldgever, die dan voor betaling (binnen 14 dagen) zorgdraagt.

de factuur. Heeft u geen eigen geld en zijn ook de akte van transport en

Deze is opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige hypotheek-

U heeft dan automatisch uitstel van betaling zoals dat ook in de koop- /

rente over het nog in depot staande bedrag.

niet betaalde termijnen wordt de overeengekomen rente berekend,

Verzekeringen

factuur wordt naar de notaris gestuurd, u ontvangt ter informatie een kopie.

dels een zogenaamde verzekering ‘Construction All Risk’ (CAR-verzekering):

aannemingsovereenkomst vermeld staat. Over de verschuldigde maar

om de geconstateerde onvolkomenheden vóór oplevering te verhelpen.

Sleuteloverhandiging

Als u aan al uw financiële verplichtingen hebt voldaan en de akte van

transport van de woning en de eventuele hypotheekakte zijn getekend,

ontvangt u direct na de oplevering de sleutels van uw huis. Het in ontvangst

die bij notariële eigendomsoverdracht met u wordt verrekend. De originele

Tijdens de bouw is de woning verzekerd tegen brand- en stormschade mid-

Heeft u geen eigen geld en de akte van transport en hypotheekakte zijn

vanaf de dag van oplevering dient u zelf voor verzekering zorg te dragen.

Hiervan dient u er één door te sturen naar uw hypotheekgever met

Prijsstijgingen

reeds gepasseerd, dan ontvangt u een nota in tweevoud.

Wanneer de woning vrijwel gereed is, wordt u in de gelegenheid gesteld

de opdracht om de betaling te verzorgen.

De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale

Eigendomsoverdracht

worden dus niet doorberekend.

koopsom staat vast: loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw

Deze geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van transport’

bij de notaris. In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de uiterste
datum van transport vermeld, terwijl tevens rekening moet worden

gehouden met de geldigheidsduur van een eventuele hypotheekaanbieding.
Voor de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening

waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag (inclusief bijkomende
kosten) is aangegeven.
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nemen van de sleutels betekent voor ons dat de woning aan u is opgeleverd.
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