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DE GROOTSTE STAD VAN OVERIJSSEL IS VOLOP IN  
BEWEGING. STARTUPS EN ANDERE TECHNOLOGIE- 
BEDRIJVEN ZORGEN VOOR EEN BRUISENDE  
DYNAMIEK. DIE ENERGIE MERK JE OOK IN HET  
CENTRUM. JE ONTDEKT ER STEEDS WEER NIEUWE   
WINKELS, GALERIES EN HORECA

VEELZIJDIG CENTRUM
De oude binnenstad van Enschede is een prettige  
wirwar van straatjes met alle soorten horeca, mode- 
boutiques, woonwinkeltjes en andere speciaalzaken. 

Mooie historie
Enschede was in de middeleeuwen al een stad, gelegen aan de 
handelsroute naar Duitsland. De Grote Kerk in het centrum  werd 
in 1200 gebouwd in Romaanse stijl. Pas na de industriële revolutie 
kwam de grote bloei, met de ontwikkeling van de textielindustrie.  
De rijkdom is nog te zien in een aantal monumentale gebouwen in 
de binnenstad. Een mooi voorbeeld is het Janninkshuis (ca. 1800)  
in de Langestraat, ook weer vernoemd naar de beroemde  
familie Jannink.

Cultuur en natuur
Een stad van kunst en cultuur kun je Enschede zeker noemen. Klop-
pend hart is het Nationale Muziekkwartier, waar onder andere het 
Orkest van het Oosten speelt en het Wilmink Theater is gevestigd. 
Ook voor een tocht door de natuur hoef je niet ver te reizen.  
Heidevelden, loofbossen, slingerende beken en oude land- 
goederen kenmerken het Twentse landschap.

7
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SAPORI E RICORDI
Haverstraatpassage 21.
De naam van deze Italiaanse trattoria betekent ‘smaken 
en herinneringen’. Rosa Mazzarella kookt er gerechten 
uit haar geboortestreek Puglia, vers en puur.

MRS. BROWN
Walstraat 8-10 
Zoete verleidingen geheel ambachtelijk, van de 
allerbeste ingrediënten. Om je vingers bij af te likken! 

SCOOTER
Haverstraatpassage 60
Opvallend eigenwijze en eigenzinnige mode  
voor de merk-waardige vrouw. Perfect winkelplezier.

ASIAN GRAND CAFE YUZU 
Van Loenshof 35
Vietnamees streetfood, teppanyaki, Thaise  
curry’s en langzaam geroosterde Pekingeend.  
Het geheim van de chef is het gebruik van ultraverse 
seizoensproducten en ingevlogen streekspecialiteiten. 

GOODS4HOME
Haverstraatpassage 40
Goods4Home is een adres om te onthouden. Je vindt 
er woonaccessoires die van een wand of zithoek iets 
eigens maken. Je ontdekt er de nieuwste trends, maar 
ook classics en eigen ontwerpen.

LEKKER UIT ETEN, SHOPPEN VOOR NIEUWE KLEDING OF  
OP JACHT NAAR EEN SPECTACULAIRE LAMP VOOR JE  
WONING? JANNINK COURTYARD LIGT OP STEENWORP  
AFSTAND VAN HET CENTRUM. WE GEVEN JE EEN PAAR TIPS 
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WIE AAN ENSCHEDE DENKT, DENKT AAN HET 
RIJKE VERLEDEN ALS TEXTIELSTAD. DUIZENDEN 

MENSEN WERKTEN IN DE SPINNERIJEN EN  
WEVERIJEN. EEN VAN DE GROTE NAMEN  

VAN DEZE INDUSTRIE WAS JANNINK

H I S T O R I S C H E  P L E K
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Het Jannink Kwartier ligt in het gebied waar 
ooit stoffen voor heel Europa werden 
geproduceerd. Ruim twee eeuwen waren de 
Janninks een van de meest toonaangevende 
textielfamilies van Enschede. 
 
In de negentiende eeuw kochten ze land ten 
zuiden van de toenmalige stad. Hier verrees 
een groot industrieel complex. De bekroning 
was een reusachtige stoomspinnerij, een  
monumentaal gebouw uit 1900 dat nog 
steeds bestaat. Het doet nu dienst als gezond-
heidscentrum en is een bezichtiging waard.

TEXTIELBARONNEN

DE NAMEN JANNINK KWARTIER EN  
JANNINK COURTYARD ZIJN EEN  
EERBETOON AAN EEN DYNASTIE  
VAN TWENTSE TEXTIELBARONNEN

INDUSTRIEEL ERFGOED OM DE HOEK:
 DE VOORMALIGE KATOENSPINNERIJ  

JANNINK. DIT RIJKSMONUMENT  
STAMT UIT 1900

M O N U M E N T
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JANNINK COURTYARD
JANNINK COURTYARD LIGT  

OP PRETTIGE LOOPAFSTAND  VAN HET  
GEZELLIGE WINKEL- EN UITGAANSCENTRUM VAN  
ENSCHEDE. VOORZIENINGEN ZOALS SCHOLEN EN  

SPORTACCOMMODATIES  ZIJN IN DE BUURT AANWEZIG. 
DE RIJKSWEG A35 IS IN ENKELE MINUTEN BEREIKBAAR. 

OOK DE BEREIKBAARHEID PER OV IS UITSTEKEND

VRIJSTAANDE STADSVILLA’S | 01 T/M 05 

STADSE HERENHUIZEN | 06 T/M 09 & 18 

MARKANTE HOEKVILLA’S AAN HET PARK  | 10 & 17

TWEE-ONDER-EEN-KAP HERENHUIZEN | 11 T/M 16 
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JANNINK KWARTIER
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C E N T R A L E  L I G G I N G

CA. 15 METER PARK
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JANNINK COURTYARD WORDT GEBOUWD ROND 
EEN CENTRALE BINNENTUIN EN OOK OMRINGD 

DOOR EEN GROEN STADSLANDSCHAP. 
DE LANDSCHAPSARCHITECT WERKTE VOOR 

HET ONTWERP NAUW SAMEN MET DE  
ARCHITECTEN VAN DE WONINGEN

O A S E  I N  D E  S T A D
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JANNINK COURTYARD IS  
EEN TOTAAL WOONCONCEPT

Het begint met de ondergrondse privé- 
parkeerplek, die ook echt iets bijzonders  
is, compleet met eigen laadpaal. Boven  
gekomen zie je geen auto’s, maar een mooi 
aangelegde binnentuin. Ook aan de straat- 
en parkzijde is er een groene ruimte met 
bomen, zitplekjes en speelruimte. Rond de 
courtyard staan de achttien woningen, met 
elk hun eigen karakter en eigenschappen. 

De architectuur is modern: blokvormen,  
grote ramen en subtiele kleurschakeringen. 
Alles is op elkaar afgestemd en heeft een 
hoogkwalitatieve uitstraling. Aan de groene 
binnenruimte grenzen de tuinen van zeven-
tien woningen. De achttiende heeft een  
groot dakterras.

THUISKOMEN

PRIVÉ PARKEREN
Onder Jannink Courtyard bevindt zich een 
parkeergarage. Elk huisnummer heeft hier 
een privé-parkeerplek en een berging 
waar ook fietsen in kunnen. De omgeving is 
hierdoor autovrij en parkachtig.

JANNINK COURTYARD

ALLES IS OP ELKAAR  
AFGESTEMD EN HEEFT  
EEN HOOGKWALITATIEVE  
UITSTRALING

JE RIJDT OVER DE CROMHOFFSBLEEKWEG  
EN HERKENT DE KARAKTERISTIEKE GEVELRIJ  
VAN JANNINK COURTYARD. JE SLAAT AF.  
TUSSEN DE HUIZEN RIJD JE NAAR JE PRIVÉ- 
PLEK IN DE ONDERGRONDSE PARKEER- 
GARAGE. ALSOF JE IN JE EIGEN HUIS  
PARKEERT! EVEN LATER LOOP JE DE TRAP  
OP NAAR JE WONING
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EENHEID EN INDIVIDUALITEIT
 

DE BINNENTUIN
COURTYARD
De binnentuin is een van de onderscheidende eigenschappen van dit 
project. Hij vormt een verlengstuk van je woning. Hier loop je bijvoorbeeld 
van de parkeergarage naar je huis. De moderne beplanting met o.a.  
siergrassen, heesters en laag blijvende bomen zorgt voor rust en be-
schutting. Dit groene decor zorgt ook voor privacy. De tuinafscheidingen  
maken deel uit van het architectonisch ontwerp. Zo vormen ze een van-
zelfsprekend onderdeel van de binnentuin en van het totaalconcept.  
Alles sluit op elkaar aan.

WEINIG OF GEEN ONDERHOUD
De courtyard wordt volledig beplant en ingericht opgeleverd. De  
binnentuin zal zeer weinig onderhoud vragen, onder andere door  
een computer-gestuurd irrigatiesysteem. Voor periodiek onderhoud  
zoals snoei- en schoonmaakwerk ligt het voor de hand om via de VvE 
een hoveniersbedrijf in te schakelen. 

EENHEID EN INDIVIDUALITEIT
Jannink Courtyard bestaat uit woningen met verschillende sferen en  
karakteristieken. De uitdaging voor de architecten van Studio Komma 
was om een goede balans te vinden tussen eenheid en individualiteit.  
De inspiratiebron daarvoor vormde het nabijgelegen historische  
Jannink-complex met zijn functionele, maar in het oog springende  
fabrieksarchitectuur van robuust metselwerk en glas.

De gevels van Jannink Courtyard zijn vormgegeven op basis van een  
rasterstructuur.  Deze heeft bij de verschillende woningen steeds een  
andere invulling gekregen, aangevuld met speelse, unieke elementen 
zoals Franse balkons. Door die speelsheid  herken je de gevels van  
Jannink Courtyard uit duizenden.

Net als bij het Jannink-complex zorgen grote ramen en metselwerk voor 
herkenbaarheid en variatie. Bakstenen in verschillende kleurnuances 
‘vaak ton sur ton’  geven de woningen een individueel karakter. Reliëf  
in de gevels zorgt gedurende dag voor een steeds veranderend licht-  
en schaduwspel.

v.l.n.r  
Maarten, Marien, 
Joost & Jolijn  
van het Haagse 
architectenbureau 
Studio Komma 

v.l.n.r  
Renzo, Joshua
en Milja  
van RRog  
Stedenbouw  
en Landschap

STUDIO KOMMA

RROG STEDENBOUW EN LANDSCHAP
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AUTO TE GAST
In Jannink Courtyard is de auto te 

gast. Als je thuis komt parkeer je die  
in de ondergrondse parkeergarage 
op je privéplek met eigen laadpaal.  

Hier is ook de berging.

ENERGIE
Prettig thuiskomen betekent ook 

warmte. Met de slimme thermostaat 
bedien je de vloerverwarming in alle 
kamers. De woningen zijn klaar voor 
de toekomst: uiterst energiezuinig en 
bij gewoon verbruik energieneutraal. 

De woning wordt energie 
neutraal gebouwd en is aangesloten 
op het warmtenet van Ennatuurlijk. 

Ook zorgen we voor triple glas 
en op de daken zijn zonnepanelen 

geïnstalleerd.

KLIMAATADAPTIE
Het regenwater wordt opgevangen 

en stroomt via de hemelwaterafvoer 
naar een ondergrondse buffertank, 
om vervolgens naar het openbare  

gebied te worden gepompt. Bij 
droogte kan het water uit de  
buffertank worden gehaald.

1 2 3

E N E R G I E N E U T R A A L
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Jannink Courtyard bestaat uit 18 moderne herenhuizen en stadse 
villa’s in een parkachtige omgeving. Hoogwaardige materialen  
in natuurlijke kleuren geven de woningen een rijke en warme uit-
straling. Royale afmetingen maken het mogelijk om de inrichting 
helemaal naar je hand te zetten. Natuurlijk is ook de afwerking 
van hoog niveau en zijn de woningen energieneutraal. Andere 
highlights zijn het design van de gevels, de ondergrondse  
privéparkeerplekken en de courtyard. 

Je beschutte stadstuin is een verlengde van je woonkamer. Hier 
kom je tot jezelf en dit is ook een plek om voor je vriendenclub een 
feestje te geven of samen te eten. Natuurlijk telt ook de ligging in 
de stad mee voor je woonervaring. Voor een bioscoop, restaurant 
of leuke winkels loop je even de deur uit. Je komt weer thuis in een 
heerlijk groen stadslandschap.

18 WONINGEN
5  stadse villa’s
6  twee-onder-een-kap herenhuizen
5  stadse herenhuizen
2 markante hoek herenhuizen aan het park

DE 18 STADSEVILLA’S EN HERENHUIZEN BIEDEN:
• woonoppervlak van 160 tot 260 m2

•  gesitueerd rond een groene binnentuin
•   bijzondere combinatie van architectuur  

en landschapsarchitectuur
•   privé-parkeerplaats met berging in  

ondergrondse parkeergarage
•  hoogwaardige keuken en badkamer
•  riante tuinen
• gasloos en energieneutraal 
•  zonnepanelen

JE EIGEN LEEFRUIMTE CREËREN

ARCHITECT: 
Studio Komma

LANDSCHAPSARCHITECT:
RRog Stedenbouw en Landschap

EEN PLAN VAN 
Hegeman Ontwikkeling 

AAN JE VOLGENDE WONING STEL JE HOGE EISEN. 
JE HOUDT VAN DE STAD EN TEGELIJK WIL JE  
GENIETEN VAN RUIMTE, VRIJHEID, RUST EN  

COMFORT. JE WILT JE EIGEN LEEFRUIMTE  
CREËREN, OMRINGD DOOR JE GELIEFDEN,  

DOOR EIGENTIJDSE ARCHITECTUUR EN STIJLVOL 
DESIGN. DIE UNIEKE WOONPLEK HEET  

JANNINK COURTYARD

1 8  U N I E K E
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DE MIDDELSTE VAN DE VIJF  
VRIJSTAANDE STADSE VILLA’S, DIE  

OP EEN VOETSTUK ZIJN GEPLAATST.  
MET GENEREUZE RAAMPARTIJEN DIE 

UITKIJKEN OP DE BINNENTUIN EN 
MET EEN TERRAS VAN 40 M2 

ALS EXTRA BUITENKAMER

V R I J S T A A N D E  S T A D S V I L L A

27
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INTERIEURIMPRESSIE BOUWNUMMER 03

KIES JE VLOER
De woningen worden opgeleverd met  
vloerverwarming, klaar voor een boven-
laag naar wens. Terrazzo, kunsthars of  
een klassiek visgraatparket, je keuze  

is bepalend voor de uitstraling.

28 29
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ARCHITECTUUR DIE GEZIEN MAG  
WORDEN, HOGE GLASWANDEN EN  
EEN TERRAS ALS EXTRA BUITENKAMER

BOUWNUMMER 03
VRIJSTAANDE STADS VILLA 
220 M2 WOONOPPERVLAK

Stadse villa op een voetstuk  
met veel licht en ruimte 

Begane grond
De 3D-impressie laat het goed zien: de 
gevel van deze villa oogt door de grote  
ramen heel open. Via een eigen trap  
bereik je de verhoogde entree. Op de be-
gane grond vind je de living en keuken van 
samen ongeveer 65 m2. Overdag baadt de 
ruimte in het licht door de glazen achter-
pui van bijna 10 meter breed. In de warme 
maanden schuif je de deuren open, waar-
door de tuin een tweede woonkamer 
wordt. De verhoogde plantenbakken  
versterken dit ‘interieurgevoel’.

Verdieping 1 en 2 
Ook boven stroomt het licht naar binnen. 
Naast de royal size masterbedroom van  
23 m2 vind je hier twee andere kamers,  
die beide groot genoeg zijn voor een 
tweepersoonsbed. De masterbedroom 
biedt ruimte voor een walk-in closet of  
een zithoekje. Deze verdieping is ook uit-

IN DE WARME MAANDEN  
IS HET TERRAS EEN  
TWEEDE WOONKAMER

stekend geschikt voor het inrichten van 
een werkruimte of speelkamer. De over-
loop is breed genoeg voor kastruimte op 
maat. De badkamer is uitgerust met een 
inloopdouche en een dubbele wastafel.  
Er is een gescheiden toilet. Op de tweede 
verdieping is er ruimte voor nog eens 
twee slaap- of werkkamers en de  
mogelijkheid voor een extra badkamer.  
Je kunt hier bijvoorbeeld een ‘apparte-
ment’ voor logerende vrienden inrichten. 
Of een eigen verdieping voor opgroeien-
de kinderen.

Jannink_Courtyard_brochure_DEF_021019.indd   30-31 02-10-2019   19:38



3332

2853 6747

78
20

9800

930

12
30

35
10

2853 6747

0124
0153

082376433582

29
10

21
80

930

12
30

H
W

A

H
W

A

no
od

ov
er

st
or

t

6577

35
10

3123

54
10

5350 4350

35
10

17
10

woonkamer/keuken

hal

mk

toilet

slaapkamer 2
slaapkamer 3

slaapkamer 1

badkamer

toilet

overloop

slaapkamer 5

slaapkamer 4

overloop

installatieruimte/berging

1 : 50
BEGANE GROND

1 : 50
VERDIEPING 1

1 : 50
VERDIEPING 2

2853 6747

78
20

9800

930

12
30

35
10

2853 6747

0124
0153

082376433582

29
10

21
80

930

12
30

H
W

A

H
W

A

no
od

ov
er

st
or

t

6577

35
10

3123

54
10

5350 4350

35
10

17
10

woonkamer/keuken

hal

mk

toilet

slaapkamer 2
slaapkamer 3

slaapkamer 1

badkamer

toilet

overloop

slaapkamer 5

slaapkamer 4

overloop

installatieruimte/berging

1 : 50
BEGANE GROND

1 : 50
VERDIEPING 1

1 : 50
VERDIEPING 2

2853 6747

78
20

9800

930

12
30

35
10

2853 6747

0124
0153

082376433582

29
10

21
80

930

12
30

H
W

A

H
W

A

no
od

ov
er

st
or

t

6577

35
10

3123

54
10

5350 4350

35
10

17
10

woonkamer/keuken

hal

mk

toilet

slaapkamer 2
slaapkamer 3

slaapkamer 1

badkamer

toilet

overloop

slaapkamer 5

slaapkamer 4

overloop

installatieruimte/berging

1 : 50
BEGANE GROND

1 : 50
VERDIEPING 1

1 : 50
VERDIEPING 2

DE BULTHAUP B1  
KEUKEN WAAR JIJ  
DAT GRAAG WILT

1e VERDIEPING

BEGANE GROND

2e VERDIEPING

PLATTEGRONDEN
De plattegronden zijn niet op schaal. 
Hiervoor verwijzen we je naar de verkooptekeningen

TERRAS
OPTIONEEL
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MODERN HERENHUIS VAN VIER  
WOONLAGEN AAN HET ‘STRAATJE’ VAN 

JANNINK COURTYARD. HET IS EEN VAN DE 
WONINGEN MET EEN RUIMTEBEPALENDE 

VIDE OP DE EERSTE VERDIEPING

S T A D S  H E R E N H U I S

34 35
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BOUWNUMMER 06
STADS HERENHUIS 
VIER VERDIEPINGEN
188 M2 WOONOPPERVLAK

Begane grond en tuin 
Dit is de eerste van een rij van vier herenhuizen 
van de eenentwintigste eeuw. De robuuste 
gevel is opgebouwd van bakstenen in ver-
springende natuurtinten. Je komt thuis in een 
hal die zo groot is als een kamer, met ruimte 
voor bijvoorbeeld een grote garderobekast. 
De benedenverdieping laat zich het beste 
inrichten als luxe leefkeuken en eetkamer, 
maar je kunt hier gerust nog een royale zithoek 
creëren. Door de vide op de eerste verdieping 
is een deel van het plafond dubbel zo hoog. 
Hang hier bijvoorbeeld een rij blikvangende 
designlampen. Zodra de temperaturen stijgen 
open je de deuren naar de tuin, om samen te 
eten of te ontspannen in de open lucht.

Vide op de 1ste verdieping
De eerste verdieping met vide is een  
perfecte plek voor de living. Plaats er grote 
loungebanken, of kies voor een klassieke stijl. 
Op deze verdieping bevindt zich ook een  
kleinere kamer, die je bijvoorbeeld kunt 
inrichten als kinderkamer of studeerruimte. 
Keuzevrijheid: voor het ultieme loftgevoel  
kun je deze kamer weglaten.

HET HOGE PLAFOND
SCHEPT RUIMTE VOOR
EEN DESIGNLAMP 
ALS EYE CATCHER

Verdieping 2 en 3
Op de bovenste twee verdiepingen vind je  
vier grote slaapkamers, die je natuurlijk ook elk 
een andere bestemming kunt geven of anders 
kunt indelen. De twee kamers op de tweede 
verdieping zijn beide groot genoeg voor een 
tweepersoonsbed en hier bevindt zich ook de 
luxe badkamer met een badmeubel van 1.20 m 
breed en een gescheiden toilet. Op de topvloer 
bevindt zich de masterbedroom. Hier maak 
je een plek die helemaal van jezelf is, bijvoor-
beeld met een walk-in closet of een zithoekje 
om lekker tot rust te komen. Een alternatief is 
om hier een privéverdieping voor een ouder 
kind van te maken. Op deze woonlaag bevindt 
zich ook nog een kleinere kamer en de was-  
en droogruimte.
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VO-06

Janninkkwartier Enschede

1 : 50
BEGANE GROND

1 : 50
VERDIEPING 1

1 : 50
VERDIEPING 2

1 : 50
VERDIEPING 3

Woning 06

Vaststellen definitief voorontworp
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VO-06

Janninkkwartier Enschede

1 : 50
BEGANE GROND

1 : 50
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1 : 50
VERDIEPING 3
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VO-06

Janninkkwartier Enschede

1 : 50
BEGANE GROND

1 : 50
VERDIEPING 1

1 : 50
VERDIEPING 2

1 : 50
VERDIEPING 3

Woning 06

Vaststellen definitief voorontworp

19-09-19

0103
0174

1e VERDIEPING

3e VERDIEPING

BEGANE GROND

2e VERDIEPING

PLATTEGRONDEN
De plattegronden zijn niet op schaal. 
Hiervoor verwijzen we je naar de verkooptekeningen
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NR 10
DE MEEST MARKANTE HOEKVILLA  

VAN JANNINK COURTYARD: EEN ZEER 
RUIME, GEKNIKTE WONING VAN VIER  
WOONLAGEN MET EEN DAKTERRAS

M A R K A N T E  H O E K V I L L A  A A N  H E T  P A R K
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Keuzevrijheid voor de woonlagen
Deze woning op de hoek van het straatje 
beslaat maar liefst 258 m2,(!) verdeeld over 
vier woonlagen. Uniek: hier kun je kiezen 
voor verschillende iinrichtingen van de  
verdiepingen . Kies dus je eigen binnen-
huisarchitectuur. Op de volgende pagina’s 
zie je de plattegronden van een van de 
mogelijkheden.

Begane grond
De benedenverdieping biedt in deze optie 
de mogelijkheid om hem als volledig 
zelfstandige studio in te richten (meerprijs), 
bijvoorbeeld als kangoeroewoning voor 
een inwonend kind of ouder. Je kunt er 
natuurlijk ook een thuiskantoor, atelier  
of luxe loungeruimte van maken.

Verdieping 1
In de hier afgebeelde variant is dit de 
woonlaag met de living en keuken. De 
royale afmetingen maken het mogelijk om 
bij de keuken voor XL te kiezen, bijvoorbeeld 
een Bulthaup b1 met apart spoeleiland. De 
ligging op de eerste verdieping zorgt voor 
veel privacy.

Verdieping 2 en 3 en dakterras
Op de bovenste twee verdiepingen beschik 
je in deze variant over vier slaapkamers, 
alle geschikt voor een tweepersoonsbed. 
Op de tweede verdieping bevindt zich ook 
de luxe badkamer met gescheiden toilet 
en de toegang tot het dakterras, ook weer 
een unieke eigenschap van deze woning. 
Dit zonnige, voor de wind beschutte terras 
beslaat maar liefst 20m2. Een lounge-deck, 
een buiten-eetkamer, een dakmoestuin? 
Alles kan en mag en je hebt er schitterend 
uitzicht over de groene omgeving.

BOUWNUMMER 10
MARKANTE HOEKVILLA AAN HET PARK
VIER VERDIEPINGEN
258 M2 WOONOPPERVLAK

ALLES KAN EN MAG EN  
JE HEBT SCHITTEREND  
UITZICHT
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VO-10B

Janninkkwartier Enschede

1 : 50
BEGANE GROND - optie B

1 : 50
VERDIEPING 1 - optie B

1 : 50
VERDIEPING 2 - optie B

1 : 50
VERDIEPING 3 - optie B

Woning 10  Optie B

19-09-2019

Vaststellen definitief voorontwerp
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VO-10B

Janninkkwartier Enschede

1 : 50
BEGANE GROND - optie B

1 : 50
VERDIEPING 1 - optie B

1 : 50
VERDIEPING 2 - optie B

1 : 50
VERDIEPING 3 - optie B

Woning 10  Optie B

19-09-2019

Vaststellen definitief voorontwerp
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VO-10B

Janninkkwartier Enschede

1 : 50
BEGANE GROND - optie B

1 : 50
VERDIEPING 1 - optie B

1 : 50
VERDIEPING 2 - optie B

1 : 50
VERDIEPING 3 - optie B

Woning 10  Optie B

19-09-2019
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VO-10B

Janninkkwartier Enschede

1 : 50
BEGANE GROND - optie B

1 : 50
VERDIEPING 1 - optie B

1 : 50
VERDIEPING 2 - optie B

1 : 50
VERDIEPING 3 - optie B

Woning 10  Optie B

19-09-2019

Vaststellen definitief voorontwerp

1e VERDIEPING

3e VERDIEPING

BEGANE GROND
Deze indeling is een optie tegen meerprijs

2e VERDIEPING

PLATTEGRONDEN
De plattegronden zijn niet op schaal. 
Hiervoor verwijzen we je naar de verkooptekeningen.
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DIT KARAKTERVOLLE HERENHUIS  
MET DRIE WOONLAGEN GRENST AAN 

DE VOORZIJDE AAN HET PARK. AAN DE 
COURTYARD LIGT JE PRIVÉTUIN MET 

GROOT TERRAS

T W E E - O N D E R - E E N - K A P  H E R E N H U I S 
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Begane grond en tuin 
Bijzonder metselwerk, een Frans balkon en  
een in de gevel verwerkte bank geven deze 
parkwoning een vriendelijke en tegelijk eigen-
tijdse uitstraling. De bank is bedoeld om te 
gebruiken: met jonge kinderen kijk je bijvoor-
beeld toe hoe ze spelen in het park. Vanuit de 
hal kom je in de ruime gecombineerde living 
en keuken. Hier heb je grote keuzevrijheid.  
Jij bepaalt waar de keuken komt en hoe deze 
eruit komt te zien. De catalogus van Bulthaup 
inspireert je daarbij. Door de glazen schuifpui 
komt het daglicht vrij naar binnen. Schuif je de 
deuren open, dan betrek je het terras van  
7 meter breed als extra kamer bij het huis.  
Van alle huisnummers heb je hier de meest 
besloten buitenruimte met dus veel privacy. 
Bijzonder is het hoekje met een muur, die je 
mooi zou kunnen laten begroeien met  
wingerd of een bloeiende klimplant.  
Creëerje groene oase.

Verdieping 1 en 2
Op de eerste verdieping bevinden zich een 
grote en twee kleinere slaapkamers. Elk van  
deze kamers is ook geschikt als bijvoorbeeld 
studeerkamer, muziekkamer of speelkamer 
voor kinderen. Hier vind je ook de luxe badka-

mer met een mooi wasmeubel met dubbele 
greeploze lades en een gescheiden toilet.  
De masterbedroom bevindt zich op de  
bovenste verdieping, samen met een kleinere 
(slaap)kamer en de was- en droogruimte. De 
masterbedroom beslaat de lengte van de hele 
voorgevel. Hier kun je zo’n walk-in closet ter 
grootte van een kamer realiseren, eventueel 
met make-uptafel. Een ander idee is om hier 
een tweede badkamer aan te laten leggen en 
de kleine kamer als inloopkast te gebruiken. 
Kortom, je kunt ook hier je woonwensen op 
allerlei manieren waarmaken.

DOOR DE SCHUIFPUI 
KOMT HET DAGLICHT  
VRIJ NAAR BINNEN

BOUWNUMMER 11
TWEE-ONDER-EEN-KAP HERENHUIS 
160 M2 WOONOPPERVLAK
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VO-11

Janninkkwartier Enschede

1 : 50
BEGANE GROND

1 : 50
VERDIEPING 1

1 : 50
VERDIEPING 2

Vaststellen definitief voorontwerp

Woning 11
19-09-19
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VO-11
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VO-11

Janninkkwartier Enschede

1 : 50
BEGANE GROND

1 : 50
VERDIEPING 1

1 : 50
VERDIEPING 2

Vaststellen definitief voorontwerp

Woning 11
19-09-19

1e VERDIEPING

BEGANE GROND

2e VERDIEPING

MAAK HIER EEN
WALK-IN CLOSET 
TER GROOTTE 
VAN EEN KAMER 

PLATTEGRONDEN
De plattegronden zijn niet op schaal. 
Hiervoor verwijzen we je naar de verkooptekeningen.
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EEN VAN DE TWEE-ONDER-EEN- 
KAPWONINGEN AAN HET PARK,  

MET DRIE WOONLAGEN. DE WONING 
HEEFT EEN KARAKTERISTIEKE LOGGIA  

EN EEN BESCHUTTE STADSTUIN  
OP HET WESTEN

T W E E - O N D E R - E E N - K A P  H E R E N H U I S
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Begane grond, loggia en tuin 
Dit herenhuis grenst aan de voorzijde aan het 
landschappelijk aangelegde park. De uitstra-
ling is hoogwaardig en grote raampartijen zor-
gen voor een royale hoeveelheid licht.  
De architect heeft gekozen voor eigentijdse 
kleuren en verfraaiingen zoals een Frans bal-
kon op de eerste verdieping. Je entree bestaat 
uit een ruime loggia, tegelijk een zitplek met 
privacy. Hier lees je in de zomermaanden een 
goed boek of je drinkt er samen iets na het 
werk. Via de hal bereik je de gecombineerde 
woonkamer en keuken, met voldoende ruimte 
voor een apart eetkamergedeelte. De open 
keuken die opgaat in de rest van het interieur 
is helemaal van nu. Openslaande deuren  
geven je toegang tot de tuin van 36 m2. Deze 
kun je helemaal naar eigen keuze inrichten, 
dus je kunt de buitenmeubels alvast uit  
gaan zoeken. Vul borders naast je terras met  
uitbundige bloemen en - waarom niet -  
met een rijtje kruiden om te gebruiken  
in je Bulthaup keuken.

KIES VOOR  
ONGEKENDE LUXE

BOUWNUMMER 15
TWEE-ONDER-EEN-KAP HERENHUIS
183 M2 WOONOPPERVLAK

Verdieping 1 en 2
De bovenverdiepingen bieden plaats aan 
vier grote en één kleinere slaapkamer. 
De woning is daardoor zeer geschikt als 
gezinswoning. De luxe badkamer met 
inloopdouche en badmeubel met twee 
waskommen bevindt zich op de eerste 
verdieping. Een ligbad is optioneel en bij 
de trap bevindt zich de aparte wc. De 
masterbedroom op de tweede verdieping 
meet 30 m2. Hier zou je een timmerman 
de opdracht kunnen geven voor een grote 
maatwerkkast, of zelfs een inloopkast.  
Kies voor ongekende luxe. Ook de andere 
kamers zijn geschikt voor inbouwkasten.  
Nu we het hebben over maatwerk: je zou de 
twee slaapkamers op de eerste verdieping 
ook kunnen samenvoegen tot één grote 
slaap- of werkkamer, met prachtig uitzicht 
op de binnentuin.
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VO-15

Janninkkwartier Enschede

1 : 50
BEGANE GROND

1 : 50
VERDIEPING 1

1 : 50
VERDIEPING 2
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VO-15

Janninkkwartier Enschede

1 : 50
BEGANE GROND

1 : 50
VERDIEPING 1

1 : 50
VERDIEPING 2

Vaststellen definitief voorontwerp

Woning 15
19-09-19

IN DEZE WONING  
HEB JE EEN HEERLIJKE  
LOGGIA HELEMAAL
VOOR JEZELF

1e VERDIEPINGBEGANE GROND 2e VERDIEPINGPLATTEGRONDEN
De plattegronden zijn niet op schaal. 
Hiervoor verwijzen we je naar de verkooptekeningen
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BULTHAUP
KEUKENS ZIJN STEEDS MEER EEN LEEFRUIMTE  
GEWORDEN. ALS VRIENDEN OF FAMILIE LANGSKOMEN, 
BEGINT DE AVOND VAAK HIER MET EEN APERITIEF

In Bulthaup hebben we een perfecte partner 
gevonden. Dit merk staat voor compromis-
loze kwaliteit en tijdloos goede vormgeving. 
Je selecteert voor je woning een keuken uit 
de collectie Bulthaup b1: minimalistisch en 
subliem afgewerkt. Je kunt daarbij kiezen voor 
verschillende kleuren  en materialen. Volg 
je smaak. Je zou bijna vergeten dat het ook 
een werkruimte is, maar koken doe je in deze 
keuken fantastisch. Met veel werkruimte en 
merkapparatuur zoals een Bora inductiekook-
plaat met afzuigsysteem en Siemens oven.

SUBLIEME KWALITEIT EN TIJDLOOS
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Indien u besluit een woning te kopen bij Hegeman Ontwikkeling, dan 
kunt u ervan overtuigd zijn dat wij alles in het werk stellen om het ver-
trouwen dat u ons geeft waar te maken. Het is ons streven om binnen 
de gegeven prijs een zo goed mogelijk product aan u te leveren. 

Een woning kopen doet u niet dagelijks. Het is een belangrijke stap in 
uw leven, waarmee grote bedragen zijn gemoeid. Wij vinden het dan 
ook van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures 
en voorwaarden die bij de koop van een nieuwbouwwoning aan de 
orde komen. Hieronder geven wij aan wat u precies wel en niet koopt 
als u een overeenkomst met ons sluit. Daarnaast leggen we uit hoe  
de betaling verloopt, wat de eigendomsoverdracht en de kopers- 
begeleiding inhoudt.
 
HET TEKENEN VAN DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST
Met het tekenen van deze overeenkomst verplicht u zich tot het 
betalen van de totale koop-/aanneemsom. Daarin tegen verplichten 
wij ons, door medeondertekening, tot de levering van de grond en de 
bouw van de woning. Nadat beide overeenkomsten door koper en 
verkoper zijn getekend, ontvangt u hiervan een exemplaar. Het origi-
neel wordt naar de notaris verzonden, die dan de notariële akte van 
eigendomsoverdracht kan opmaken.

BEDENKTIJD
Tot één week na ingang van de bedenktijd kan de verkrijger zonder 
opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties de overeen-
komst ontbinden. De bedenktijd van één kalenderweek gaat in één 
dag nadat u de koop-/ aannemingsovereenkomst heeft ondertekend. 
Het verdient aanbeveling (om bewijsproblemen te voorkomen) een 
eventuele ontbinding schriftelijk met bewijs van ontvangst door te 
geven.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
In de koop-/ aannemingsovereenkomst worden doorgaans een aan-
tal opschortende voorwaarden opgenomen welke zijn gekoppeld aan 
een opschortingtermijn. Dit is een termijn waarin wij verwachten dat 
aan de voorwaarden zal zijn voldaan om met de bouw te kunnen be-
ginnen. Voorbeelden van een opschortende voorwaarde is het ver-
krijgen van een bouwvergunning of het bouwrijp zijn van de locatie. 
Rond het einde van de gestelde termijn ontvangt u van ons bericht 
of de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Zijn de opschortende 
voorwaarden vervuld dan is de koop-/ aannemingsovereenkomst 
bindend. Zijn deze voorwaarden niet vervuld kan de koop-/ aanne-
mingsovereenkomst ontbonden worden of wordt er in overleg een 
voorstel gedaan voor een nieuw opschortingstermijn of datum.  

DE KOOPPRIJS
De koopprijs van een nieuwbouwwoning is in euro’s en altijd vrij op 
naam (v.o.n.). Dit wil zeggen dat de volgende kosten in de prijs zijn 
opgenomen:
• grond- en ontwikkelingskosten;
• bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging;
•  aanleg- en aansluitkosten water, elektra, warmtenet,  
 telefoon/tv (loos) en riolering;

•  kosten architect en overige adviseurs;
•  gemeentelijke leges;
•  notariskosten voor de aankoop van de woning;
•  makelaarscourtage;
•   omzetbelasting (momenteel 21%; eventuele wettelijke wijzigingen 

van dit BTW-tarief tijdens de bouw worden aan u doorberekend);
•  kosten van het waarborgcertificaat (woningborg).

Niet in de vrij op naam prijs is opgenomen:
•  kosten voor eventueel meerwerk;
•  entreegelden en/of verhuiskosten voor telefoon en kabel;
•  de afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek;
•  kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie;
•  renteverlies tijdens de bouw (waarover u meer leest 
 onder “De betaling”).

DE EIGENDOMSOVERDRACHT
De eigendomsoverdracht vindt plaats via de notaris met een zoge-
naamde ‘akte van levering’ (notarieel transport) en door inschrij-
ving van deze akte in de openbare registers. In de akte van levering 
worden alle van toepassing zijnde rechten, lasten en beperkingen 
ten aanzien van uw woning vastgelegd. De notaris zorgt ervoor dat 
de akte van levering wordt ingeschreven in de openbare registers 
waardoor de eigendom van de grond met eventueel daarop reeds 
gebouwde opstallen, op uw naam komt te staan. Ook het eventuele 
transport van de hypotheekakte, waarin de financiering is geregeld, 
wordt verzorgd door de notaris. Deze akte zal tegelijkertijd met de 
leveringsakte worden getransporteerd. In de koop-/ aannemings-
overeenkomst is de uiterste datum van notarieel transport van uw 
woning vermeld. Dat is dus de datum waarop u uiterlijk eigenaar van 
de woning wordt. Vóór die datum stuurt de notaris u  een afrekening, 
waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag (grondkosten 
en eventueel vervallen bouwtermijnen), is aangegeven. Dit is inclusief 
de bijkomende kosten zoals:
•  de rente over de vervallen maar tot de leveringsdatum  

nog niet betaalde (bouw)termijnen;
•  rente vanaf datum grond rentedragend.

en eventueel:
•  notariskosten voor het opmaken  

van de hypotheekakte;
•  de afsluitkosten van de hypotheek.

Het hypotheekbedrag dat uw geldverstrekker voor u heeft gere-
serveerd en in depot blijft, zal doorgaans gelijk zijn aan de vanaf de 
transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen en eventuele 
geschatte meerkosten. Indien dit niet het geval is, zult u het eventueel 
ontbrekende bedrag uit eigen middelen moeten voldoen.

DE BETALING
In zowel de koop-/aannemingsovereenkomst staat de koop-/ 
aanneemsom aangeduid als “grondkosten + termijnen + (rente)
vergoeding”.Na ondertekening van beide overeenkomsten ontvangt u 
twee, mogelijk vier, typen facturen.

1. Grondfactuur
Dit is een factuur voor de grondkosten zoals 
 genoemd in de koop-/ aannemingsovereen-
komst. U ontvangt een kopie van deze factuur. 
De originele factuur wordt verrekend bij het 
notarieel transport.

2. Termijnfacturen
In de koop-/ aannemingsovereenkomst is een 
termijnschema opgenomen voor de zogenaam-
de bouwtermijnen. De in het termijnschema ver-
melde bouwtermijnen vervallen overeenkomstig 
de stand van de bouw. Zodra een bouwtermijn is 
vervallen ontvangt u van Hegeman Ontwikkeling 
een termijnfactuur. Deze factuur dient u binnen 
twee weken na dagtekening te betalen. Als beta-
lingstermijn geldt de datum waarop het geld op 
onze bankrekening staat bijgeschreven.

3. Rentefactuur
Hier dient u onderscheid te maken tussen de 
zogenaamde ‘grondkostenrente’, ‘uitstelrente’  
en ‘boeterente’.
 •  Grondkostenrente:
     Op grond van de koop-/ aannemingsover-

eenkomst is het mogelijk dat wij u rente over 
de grondkosten in rekening brengen. Het 
percentage van deze grondkostenrente  
is in de koop-/ aannemingsovereen 
komst vastgelegd.

 •  Uitstelrente:
   Zolang de grond nog niet door het trans-

port bij de notaris aan u in eigendom is 
overgedragen, heeft u recht op uitstel van 
betaling van de grondkosten. Daarnaast is 
het mogelijk dat op het moment dat u de 
koop-/ aannemingsovereenkomst onder-
tekent, reeds met de bouw van uw woning 
is gestart en dat reeds één of meer bouw-
termijnen zijn vervallen. Ook ten aanzien 
van deze termijnen heeft u recht op uitstel 
van betaling zolang de grond en de daarop 
gebouwde opstallen niet aan u in eigendom 
zijn overgedragen. U dient de grondkosten en 
eventueel vervallen bouwtermijnen echter 
vóór de eigendomsoverdracht (het nota-
rieel transport) te betalen. Indien u van dit 
recht gebruik maakt, hebben wij het recht u 
over de grondkosten en eventueel vervallen 
bouwtermijnen zogenaamde ‘uitstelrente’ 
in rekening te brengen. Het percentage van 
deze uitstelrente is in de koop-/ aannemings-
overeenkomst vastgelegd. 

•  Boeterente
  Indien u de vervallen grondkosten of bouwter-

mijnen niet tijdig betaalt, hebben wij het recht 
u daarover boeterente in rekening te brengen. 
Het percentage van deze boeterente is in de 
koop-/aannemingsovereenkomst vastgelegd.

4. Meer- en/of minderwerkfactuur 
In de aannemingsovereenkomst is tevens een 
termijnschema voor het meer- en/of minder-
werk opgenomen. Overeenkomstig het termijn-
schema ontvangt u van Hegeman Ontwikkeling 
een factuur. Hierop kan dus ook een negatief 
bedrag staan. In dat geval wordt de factuur 
verrekend met de laatste bouwtermijn.

PRIJSSTIJGINGEN
De met u in de koop- en aannemingsovereen-
komst overeen gekomen totale koopaanne-
mingssom staat vast. Loon- en materiaalstijgin-
gen worden tijdens de bouw niet doorberekend. 
Eventuele wijzigingen van de het btw-tarief 
worden wel verrekend.

KOPERSBEGELEIDING
Na ondertekenen van de koop-/ aannemings-
overeenkomst en gedurende het gehele bouw-
proces is de kopersbegeleider van Hegeman 
Ontwikkeling uw persoonlijke aanspreekpunt.  
De belangrijkste taken zijn o.a.
•  Begeleiding van uw wensen met betrekking  

tot wijzigingen aan uw woning;
•  Het verzamelen en in overzicht vastleggen van 

alle wijzigingen welke door u zijn opgedragen, 
evenals deze wijzigingen samenstellen en  
geschikt maken voor de daadwerkelijke uit-
voering;

•   Het behandelen en beantwoorden van door u 
gestelde vragen of gesignaleerde klachten;

•   De kopersbegeleider informeert u regelmatig 
over onder andere de voortgang van de bouw 
middels nieuwsbrieven en kijkmiddagen op de 
bouwplaats.

KEUZEMOGELIJKHEDEN
Om het keuzetraject en de communicatie  
vanaf aankoop tot oplevering van uw woning zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen, ontvangt u 
een uitnodiging met persoonlijke inloggegevens 
van Volgjewoning. Op dit online platform vindt u 
alle relevante informatie over uw nieuwe woning 
zoals verkoopstukken, keuzelijsten, sluitingsdata, 
nieuwsbrieven etc.. U kunt hiervoor de app ‘Mijn 
Hegeman woning’ installeren op uw telefoon 

of tablet. Zo heeft u altijd en overal de actuele 
informatie bij de hand. Het is van groot belang 
dat u ervoor zorgt dat uw definitieve wensen op 
tijd bij ons bekend zijn. 

Als we met de voorbereidingen van de bouw 
zijn begonnen, is het voor ons helaas niet meer 
mogelijk om in de casco- en ruwbouw nog 
wijzigingen te accepteren. Over de data waarop 
bepaalde keuzes bij ons definitief binnen dienen 
te zijn wordt u nader geïnformeerd. 

HEEFT U VRAGEN AAN ONS?
Stuur dan een mailbericht of neem  
telefonisch contact met ons op. 

Ons mailadres is:
ontwikkeling@hegemanbouwgroep.nl. 

Telefonisch zijn we bereikbaar onder  
telefoonnummer is 0546 – 45 45 41.

Wilt u in uw bericht het navolgende opnemen:
• uw naam;
• de naam van het bouwproject;
• het bouwnummer van uw woning;
• naam van de kopersbegeleider.

BELANGRIJKE ZAKEN
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Bij het kopen van een nieuwbouwwoning let u 
waarschijnlijk op veel zaken; bijvoorbeeld hoe  
de woning eruit ziet, de indeling en de locatie. 
Maar schenkt u ook voldoende aandacht aan
de kwaliteit en de financiële positie van de 
bouwonderneming die uw woning gaat bou-
wen? En hoe zit het met garanties ten aanzien 
van de risico’s tijdens de bouwperiode, of de 
garantieperiode na oplevering van uw huis?
Het kopen van een woning is vaak de grootste 
financiële stap in uw leven. Risico’s op technisch- 
en financieel gebied dienen dan ook adequaat 
te worden afgedekt.  

Daarom koopt u bij ons een huis met  
Woningborg Garantie- en waarborgregeling.
 
WAT HOUDT DE WONINGBORG  
GARANTIE- EN WAARBORGREGELING IN?
Het certificaat wordt uitgegeven door  
Woningborg N.V. onder de naam Woning-
borg-certificaat. De Woningborg Garantie-  
en waarborgregeling beschermt kopers  
van nieuwbouwwoningen tegen de risico’s  
van een eventueel faillissement van de bouw-
onderneming tijdens de bouw en bouwkundige 
gebreken na oplevering. 

WONINGBORG: GEEFT U MEER ZEKERHEID
Voordat een bouwonderneming zich kan in-
schrijven bij Woningborg, toetst Woningborg 
de bouwonderneming op financieel gebied, 
technische vakbekwaamheid en deskundigheid. 
Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en 
technische omschrijving getoetst aan het  
Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)
aannemingsovereenkomst beoordeeld op een 
goede balans in de rechtsverhouding tussen 
koper en bouwonderneming.

WAT BETEKENT DE WONINGBORG GARANTIE-  
EN WAARBORGREGELING VOOR U?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, 
betekent dit voor u o.a. het volgende:
•  Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw 

failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van 
uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan 
ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u 
een financiële schadeloosstelling;

•  De bouwonderneming garandeert de kwali-
teit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na 
oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs 
tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waar-
borgt de garantieverplichting van de bouw-

onderneming, anders gezegd als de bouwon-
derneming niet meer kan of wil herstellen dan 
draagt Woningborg hier zorg voor;

•  Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn 
ingeschreven, zijn verplicht om een model 
(koop-/)aannemingsovereenkomst met bijbe-
horende algemene voorwaarden en toelichting 
te  gebruiken. Het modelcontract vormt de 
contractuele basis voor de rechtsverhouding 
tussen u als koper en de bouwonderneming. In 
dit modelcontract zijn de rechten en plichten 
van de koper en de bouwonderneming even-
wichtig vastgelegd;

•  Wanneer er na oplevering van de woning 
 geschillen tussen de koper en de bouwonder-
neming ontstaan over de kwaliteit van de  
woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

LET OP: 
het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit 
hebben voordat u naar de notaris gaat voor de 
eigendomsoverdracht!

WAT VALT NIET ONDER DE  
WONINGBORG-GARANTIE?
Onderdelen die niet door of via de bouwonder-
neming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld 
minderwerk), vallen niet onder de Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast 
worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst 
en in de Woningborg Garantie- en waarborgre-
geling een aantal aspecten genoemd die van de 
garantie zijn uitgesloten.

VOORRANG WONINGBORG-BEPALINGEN
Ongeacht wat in de technische omschrijving is 
bepaald, gelden onverkort de door Woningborg 
gehanteerde en voorgeschreven regelingen, 
reglementen en standaardvoorwaarden. In het 
geval enige bepaling in de technische omschrij-
ving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. 
nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevale-
ren steeds de bovengenoemde bepalingen van 
Woningborg.

Meer informatie over de organisatie en de werk-
zaamheden van Woningborg kunt u terugvinden 
op www.woningborg.nl.

 

Hegeman Ontwikkeling is een klantgerichte 
bouwer. Wij laten de dienstverlening naar onze 
klanten continu meten door de onafhankelijke 
Stichting Klantgericht Bouwen. Hiermee willen 
we onze klanten zekerheid en vertrouwen geven.

BETERE PRESTATIES EN TRANSPARANTIE  
Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) zal u tijdens 
en/of na afloop van de bouw van uw woning per 
email benaderen en u vragen een enquête in te 
vullen over onze prestaties. Onderdeel van deze 
enquête is het invullen van een aantal (review)
vragen die op de vergelijkingswebsite Bouwnu.
nl worden gepubliceerd. Bouwnu.nl is met meer 
dan 10.000 reviews dé onafhankelijke consumen-
tenwebsite voor de woningbouw.

WAAROM IS HET BELANGRIJK DAT U MEEDOET? 
Door het invullen van de enquête geeft u aan 
hoe tevreden u bent over onze dienstverlening. 
Wij krijgen daardoor gedetailleerde feedback 
waarmee wij onze dienstverlening kunnen ver-
beteren. Daarnaast levert u door uw review op 
Bouwnu.nl een bijdrage aan de kwaliteitsverbe-
tering in de bouwsector.

Daarom is het belangrijk dat u meedoet  
en de enquête invult.

GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

KLANTGERICHT  
BOUWEN
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AFSPRAAK IS AFSPRAAK
Deze technische omschrijving maakt deel uit van de overeenkomst.
Als u onder de koop-/aannemingsovereenkomst uw handtekening  
zet, geeft u aan dat u deze omschrijving en de tekeningen kent. 
De technische omschrijving en tekeningen maken deel uit van de  
koop-/aannemingsovereenkomst. Wat er in staat, geldt dus als  
verplichting tussen u en ons. De technische omschrijving vindt u hierna.

DE TEKENINGEN
In dit informatiepakket vindt u een aantal tekeningen van de  
basiswoningen. Verder geldt voor de tekeningen het volgende.
1.  De perspectieftekening(en) geeft een indruk van hoe uw woning er 

straks uitziet. Aan deze tekening(en) kunnen geen rechten ontleend 
worden. Tuinaanleg en gemeentelijke groenvoorziening op de artist 
impressie zijn het product van de fantasie van de illustrator.

2.  De nummers bij de woningen zoals op tekening staan aangegeven zijn 
kavelnummers. Ze worden tijdens de bouw door alle partijen gehan-
teerd, ook in alle officiële stukken en correspondentie. De huisnummers 
worden kort voor de oplevering van de woningen bekend.

3.   De maten op de tekening zijn in millimeters, behalve als er iets anders 
is aangegeven. Wij hebben geprobeerd deze maten zo goed mogelijk 
aan te geven. Toch kan het voorkomen dat de werkelijke maten uitein-
delijk iets afwijken van de maten op de tekeningen.

4.  Op de tekening staan ook maten tussen wanden. Daarbij is geen 
rekening gehouden met de afwerking van de wand met bijvoorbeeld 
wandtegels of spuitwerk.

5.  Om u een indruk te geven van de beschikbare ruimte hebben we  
meubilair, huishoudelijke apparatuur, kasten, parkeerplaatsen,  
bestrating en dergelijke ingetekend. Deze horen niet bij uw woning.

6.  De schaal van de situatietekening van de kavels is niet bindend. Na 
de oplevering van het totale bouwproject stelt het Kadaster de juiste 
maten vast.

7. Op de situatietekening hebben we ook het volgende nog aangegeven:
 • de bebouwing van het gebied dat grenst aan het bouwplan;
 • openbare wegen;
 • parkeergelegenheid;
 • groenvoorzieningen.
8.  We hebben daarvoor gegevens van de gemeente gebruikt. We zijn niet 

verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van die gegevens. Heeft u 
hier vragen over? Neem dan even contact op met de gemeente.

BOUWTIJD
Officieel gaat de bouwtijd in op de dag waarop we de ruwe begane 
grondvloer hebben aangebracht. Daarna hebben we nog 300 werkbare 
werkdagen om uw woning af te bouwen. Deze 300 dagen gelden  
onder normale omstandigheden. Een werkdag wordt als onwerkbaar 
beschouwd als we vanwege slechte weersomstandigheden, zoals  
regen en vorst, niet kunnen werken. 

We hebben meer bouwtijd als er schade ontstaat aan uw huis door 
onvoorziene omstandigheden zoals brand, storm, of water. De extra 
bouwtijd is dan bedoeld om de schade te herstellen. Afhankelijk van het 
jaargetijde kan het zijn dat we het buitenschilderwerk, waaronder tevens 
muurverf op een later tijdstip opleveren.

AANSLUITINGEN NUTSBEDRIJVEN ETC.
De woningen worden aangesloten op het openbare waterleiding-, 
telefoon/tv (loos, afhankelijk van leverancier), elektriciteits-, warmte- en 
rioleringsnet. De aansluitkosten zijn in de (koop)aanneemsom  begrepen. 
Teneinde de verwarmingsinstallatie gedurende ca. 2 weken te kunnen 
proef stoken, vindt de aansluiting van water en elektra enkele weken voor 
de oplevering plaats. De energiekosten tot de oplevering komen voor 
rekening van de ondernemer.

WERKZAAMHEDEN DERDEN
Werkzaamheden door derden zijn voor de oplevering niet toegestaan.

DE KLEINE LETTERTJES GROOT GESCHREVEN
•  In deze technische omschrijving noemen we soms houtsoorten en 

merken. Het kan zijn dat we uiteindelijk kiezen voor een alternatief. Dit 
is altijd gelijkwaardig aan datgene wat we in de omschrijving hebben 
genoemd. Deze wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de waarde 
van uw woning en geven u geen aanleiding tot enige verrekening.

•  Alle informatie over het plan wordt u gegeven onder voorbehoud 
goedkeuring door Bouw- en woningtoezicht, alsmede nutsbedrijven.

•  We sluiten in de technische omschrijving aan bij de regelingen,  
reglementen en standaard voorwaarden van het Woningborg.  
Als er in de omschrijving toch een bepaling staat die niet verenigbaar 
is met de Woningborg-bepalingen, heeft de bepaling van Woningborg 
altijd voorrang.

•  Als er in deze brochure, tegenstrijdigheden staan tussen de technische 
omschrijving en de tekeningen dan is de technische omschrijving be-
palend.

•  Als tijdens de bouw overheidsvoorschriften of het BTW-tarief wijzigen, 
werken we met de nieuwe voorschriften en het nieuwe BTW-tarief.

•  Eventuele verhardingen, erfafscheidingen (tuinmuren, schuttingen, 
groen e.d.) en verkleuringen ten gevolge van bouwvocht vallen niet 
onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2016.

BOUWBESLUIT
Uw woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit geldig ten tijde  
van verlening bouwvergunning. In dit besluit hebben vertrekken in  
de woning vaak een andere naam dan u gewend bent. Begrippen als  
keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden niet meer  
gebruikt in de officiële stukken. Ze hebben plaats gemaakt voor termen 
als verblijfsgebied, verblijfsruimte en verkeersruimte.

Vertrek heet in het Bouwbesluit
woonkamer, keuken, slaapkamer verblijfsruimte
hal, overloop verkeersruimte
toilet toiletruimte en badkamer badruimte
zolder, kasten onbenoemde ruimte
berging onbenoemde ruimte

TECHNISCHE OMSCHRIJVING VAN UW WONING
DE KLEINE LETTERS GROOT GESCHREVEN

1. PEIL WONINGEN 
a.  Als bouwpeil (P-peil) wordt de bovenkant van de afgewerkte  

begane grondvloer aangehouden. Vanuit dit peil worden  
de hoogtematen gemeten.

b.  De juiste peilmaat van uw woning wordt bepaald ten opzichte  
van NAP in overleg met de gemeente Enschede.

2. GRONDWERK
a.  Voor het plaatsen van de funderingen en het leggen van leidingen  

worden alle noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen uitgevoerd.
b.  Woning 1 t/m 5 worden bovenop de stallingsgarage gebouwd. Dit 

houdt in dat beplanting niet mogelijk is op deze percelen.  
Deze woningen liggen boven maaiveld. 

c.  Bij woning 6 t/m 18 worden de tuinen op hoogte gebracht met  
de tijdens het ontgraven vrijgekomen grond die geschikt is voor  
eenvoudige plantengroei.

d.  Bij woning 6 t/m 18 wordt de bovenkant van het omliggende  
terrein ongeveer 5 tot 15 cm beneden het peil - P – opgeleverd. 

e.  Bij woning 6 t/m 18 lopen de tuinen af naar het  
gemeenschappelijk deel.

3. RIOLERING
In uw woning bevinden zich diverse toestellen die (afval)water op de  
riolering lozen. De afvoeren van die toestellen worden uitgevoerd in 
leidingen van kunststof (gerecycled pvc). De afvoerleidingen worden 
aangesloten op de gemeentelijke riolering en er worden ontstoppings-
stukken, stankafsluiters en beluchters geplaatst waar dat nodig is. 

4. AANKLEDING VAN HET TERREIN
a.  Op de terrassen van woning 1 t/m 5 komen betonnen plantenbakken 

met beplanting met een hoogte van circa 80 cm. Tussen de woningen 
in komen plantenbakken met naast de beplanting ook stripstalen 
lamellen van totaal 180 cm hoog. De exacte positie van de planten-
bakken is te vinden op de situatietekening.

b.  Het terras van woning 1 t/m 5 heeft een maximale belasting  
van 5 kN/m2.

c.  Op de kavels 6 t/m 9 en 12 t/m 16 komt een haag van circa 80 cm hoog 
op de tussen- en zijerfgrens en een verticaal gedetailleerde hardhou-
ten schutting met een poort van circa 180 cm hoog op de achtererf-
grens. De exacte positie van de haag en de schutting met poort is te 
vinden op de situatietekening. 

d.  Op de kavels 6 en 18 komt een houten hekwerk van 240 cm hoog naast 
de wand van de stallingsgarage. De exacte positie is te  
vinden op de situatietekening.

e.  Op de kavels 11, 17 en 18 komt op de erfgrens een verticaal gedetail-
leerde hardhouten schutting met een poort van circa 180 cm hoog. De 
exacte positie van de schutting met poort is te vinden op de situatie-
tekening. 

f.  Sterke hoogteverschillen in het terrein zullen worden opgevangen 
door een keerwand of opsluitband in de kleur grijs. 

g.  Bij woning 1 t/m 5 wordt het gehele terras bestraat. De bestrating 
wordt uitgevoerd in betontegels van 60x60 cm in de kleur grijs. Wo-
ning 1 t/m 5 zijn aan de voorzijde bereikbaar middels treden van beton, 
gesteld in het zand.

 h.  Bij woning 6 t/m 9 en 11 t/m 18 wordt geen bestrating aangebracht. 
Dit dient zelf door de koper te worden aangelegd. In de notariële 
akte wordt vastgelegd welk percentage maximaal bestraat mag 
worden op eigen terrein i.v.m. de waterhuishouding.

5. AANKLEDING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
a.  Het gemeenschappelijk deel zal bestaan uit beplanting, verharding in 

de vorm van betonnen trappen in de kleur betongrijs en betontegels 
van 60x60 cm in de kleur grijs, halfverharding, een vlonder, wadi’s en 
oriëntatieverlichting. E.e.a. volgens de situatietekening.

b.  De hellingbanen voor de woningen 1 t/m 5 liggen in het gemeen-
schappelijk deel. De hellingbanen worden voorzien van betontegels 
van 60x60 cm. De hellingbaan zal worden opgevangen door een 
keerwand in de kleur grijs.

c.  Sterke hoogteverschillen in het terrein zullen worden opgevangen 
door een keerwand, opsluitband o.g. in de kleur grijs. 

d.  Het gebruik en onderhoud van het gemeenschappelijk deel wordt 
nader beschreven in de notariële akte.

e.  Bij woning 13 t/m 17 wordt de bestrating van de ingang van het ge-
meenschappelijk deel bij de loggia’s aangelegd in het zelfde materi-
aal als de bestrating in het openbare gebied.

6. WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM
a.  De daken van woning 1 t/m 5 zijn voorzien van een opbouw van een 

water bufferend substraat pakket. Dit pakket is ca. 10 cm hoog en zal 
worden ingezaaid als een sedum dak in de daarvoor geschikte peri-
ode. Langs de rand van het dak wordt een grindstrook aangebracht. 
Het sedum zal ook worden ingezaaid onder de zonnepanelen, echter 
door beperkt zonlicht zal het daar niet/ minder groeien. Het substraat 
pakket onder de PV-panelen is echter wel onderdeel van het water-
huishoudkundig plan. 

  De terrassen worden voorzien van een water bufferend substraat pak-
ket. Dit pakket is ca. 10-15 cm hoog en de hemelwaterafvoeren worden 
op dit substraat pakket aangesloten. Het substraat pakket is voorzien 
van een overstort op de ondergrondse buffertank.

  De plantenbakken op de terrassen zijn gevuld met een substraat pak-
ket. Deze zijn ook onderdeel van het waterhuiskundig plan. 

b.  De daken van woning 6 t/m 18 zijn voorzien van een opbouw van een 
water bufferend substraat pakket. Dit pakket is ca. 10 cm hoog en zal 
worden ingezaaid als een sedum dak in de daarvoor geschikte peri-
ode. Langs de rand van het dak wordt een grindstrook aangebracht. 
Het sedum zal ook worden ingezaaid onder de zonnepanelen, echter 
door beperkt zonlicht zal het daar niet/ minder groeien. Het substraat 
pakket onder de PV-panelen is echter wel onderdeel van het wa-
terhuishoudkundig plan. De hemelwaterafvoeren van de woningen 
worden ondergronds verlegd en komen uit in de wadi in het gemeen-
schappelijk deel. De wadi wordt voorzien van een overstort op de 
ondergrondse buffertank.

c.  Het waterbufferend substraat onder de terrassen van woning 1 t/m 
5 wordt uitgevoerd als een waterneutraaldak. Hiermee wordt deze 
buffer aan de buffertank in de binnentuin aangesloten, waardoor 
opslagruimte gecreëerd wanneer er hevige regenval is voorspeld. In 
drogere perioden wordt het water hergebruikt door middel van een 
automatisch irrigatiesysteem in de plantenbakken op de terrassen. Bij 
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hevige regenval wordt het water door middel 
van een overstort afgevoerd naar de wadi in 
de openbare ruimte aan de noordzijde. 

d.  De overstort loopt door de inspectieruimte 
van woning 18.

e.  Er zal onderhoud moeten worden gepleegd 
aan het sedumdak om het waterhuishoud-
kundig systeem goed werkende te houden. 

f.  Voor het bereiken van de daken zullen er op 
meerdere woningen aan de gevels borgings-
punten voor ladders worden meegenomen. 

g.  Op de daken wordt een kabelsysteem aange-
bracht om veilig en aangelijnd onderhoud  
te kunnen plegen aan de daken en de  
zonnepanelen. 

h.  De daken van de woningen, de terrassen 
boven de stallingsgarage, de wadi’s in het 
gemeenschappelijk deel en de ondergrondse 
buffertank zijn onderdeel van het waterhuis-
houdkundige systeem van het plan en dienen 
hierom in stand te worden gehouden. Hierin 
zijn alle woningen aan het systeem gekop-
peld, echter verschilt dit afhankelijk van het 
type woning. De verplichting tot instandhou-
ding wordt opgenomen in de notariële akte.

7. STALLINGSGARAGE EN BERGING
a.  De stallingsgarage wordt gefundeerd  

door middel van betonnen palen en een  
vloer op zand. 

b.  De vloer van de stallingsgarage bestaat  
uit een in het werk gestorte betonvloer.  
Deze wordt monoliet afgewerkt.

c.  De wanden van de stallingsgarage  
bestaan uit betonwanden. 

d.    In de stallingsgarage komen betonkolom-
men. De posities kunt u terugvinden in de 
plattegrond van de stallingsgarage. 

e.  De stallingsgarage bevindt zich onder de 
woningen 1 t/m 5 en is bereikbaar via de hel-
lingbaan of via een betonnen trap die uitkomt 
op de binnentuin.

f.  De stallingsgarage is aan de kant van de 
straat afgesloten door middel van een  
speedgate met loopdeur. 

g.  De hellingbaan is voorzien van  
hellingbaanverwarming.

h.  De stallingsgarage wordt voorzien  
van verlichting.

i.  In de stallingsgarage bevinden zich  
de bergingen van de woningen.

j.  Iedere woning heeft één toegewezen  
parkeerplaats en één toegewezen berging i 
n de stallingsgarage.

k.  Iedere woning krijgt een laadvoorziening t.b.v. 
een elektrische auto op de toegewezen par-
keerplaats in de stallingsgarage. Deze wordt 
gekoppeld aan de meterkast van de woning. 
Dit is een systeem zonder pasjes.

l.  De wanden van de berging zijn van beton en 
kalkzandsteen vellingblokken. De wanden van 
kalkzandsteen vellingblokken lopen niet door 
tot het plafond. 

m.   In de berging komt een houten deurkozijn in   
de kleur donkergrijs. 

n.  In de berging komt HPL-deur in de kleur  
donkergrijs. Deze is afsluitbaar door  
middel van een cilinderslot. 

o.  De berging wordt verlicht door middel  
van een armatuur met een lichtsensor.

8. INSPECTIERUIMTE
Onder woning 6 t/m 18 bevindt zich een  
“inspectieruimte”. De ruimte is toegankelijk  
middels een geïsoleerd inspectieluik dat zich 
achter de voordeur in de entree bevindt. De 
vloerafwerking in deze inspectieruimte bestaat 
uit circa 10 cm schoonzand. De ruimte onder 
de woning wordt geventileerd door middel van 
muisdichte roosters in de voor- en achtergevel.

9. FUNDERINGEN
a.  Woning 1 t/m 5 worden gefundeerd op de 

stallingsgarage. De afmetingen van de 
constructie van de stallingsgarage worden 
bepaald volgens de opgave van de construc-
teur en volgens goedkeuring van de dienst 
Bouw- en woningtoezicht van de gemeente 
Enschede.

 b.  Woning 6 t/m 18 worden gefundeerd op 
betonnen palen en balken. De afmetingen 
van de fundering worden bepaald volgens 
de opgave van de constructeur en volgens 
goedkeuring van de dienst Bouw- en woning-
toezicht van de gemeente Enschede.

10. VLOEREN
a.  De begane grondvloer van woning 1 t/m 5 is 

tevens het kelderdek. Deze bestaat uit een 
van tevoren gefabriceerde betonschil waar-
over een betonlaag wordt gestort. Boven op 
deze betonvloer komt een isolatielaag. Deze 
isolatielaag heeft een isolatiewaarde (Rc)  
van 5,0 m2K/W. 

b.  De begane grondvloer van woning 6 t/m 18 
bestaat uit een van tevoren gefabriceerde 
betonvloer met een isolatiewaarde (Rc) van 
5,0 m2K/W.

c.  De verdiepingsvloeren van woning 1 t/m 9, 11 
t/m 16 en 18 worden uitgevoerd als betonnen 
vloerplaten. Aan de onderzijde van de beton-
vloer blijft tussen de vloerelementen  
een V-naad zichtbaar.

d.  De verdiepingsvloeren van woning 10 en 17 
worden uitgevoerd in een van tevoren  
gefabriceerde betonschil waarover een  
betonlaag wordt gestort. Aan de onderzijde 
van de betonvloer blijft tussen de vloer-

 elementen een naad zichtbaar.
e.  Bij de bouwnummers 6, 8, 9, 17 en 18 is  

een vide aanwezig.

11. GEVELS EN WANDEN
a. Gevels van uw woning
 •  Het buitenspouwblad van alle gevels bestaat 

uit metselwerk. U kunt een monster van het 
metselwerk zien bij de makelaar en/of aan-
nemer. De kleur van het metselwerk vindt u  
in het kleurenschema in paragraaf 30.

 •  Woning 10 en 17 hebben bij de terrassen 
 een frame van gemoffeld staal in de  
kleur zijdegrijs. 

 •  De isolatiewaarde (Rc) van de spouwmuur-
constructie is 4,5 m2K/W bij het terugliggend 
metselwerk en 5,2 m2K/W  
bij een brede spouw.  

 •  Waar nodig worden open stootvoegen  
aangebracht ten behoeve van de  
spouwventilatie.

 •  In de gevels worden de benodigde  
dilataties opgenomen.

 •  In de gevels worden de nodige stalen en/of 
betonnen lateien, kantplanken, waterslagen, 
roosters c.q. loodslabben e.d. opgenomen.

 •  Bij de overhoekse kozijnen van woning 10 en 
17 wordt een stalen kolom aan de binnen-
zijde toegepast. Deze blijft in het zicht en 
wordt uitgevoerd in de kleur wit. 

 •  In de voorgevel van woning 6, 8, 11 en 18 
wordt een bankje van een stalen frame met 
houten planken gerealiseerd. Dit bankje is 
geïntegreerd in de gevel. 

 b.Wanden in uw woning
 •  De zijgevels van woning 1, 5 en 13 t/m 16  

worden uitgevoerd in betonwanden met 
staal boven de kozijnen (latei). Het staal  
boven de kozijnen zal in het zicht blijven.  
Er wordt beton met een dikte van 10, 15  
of 20 cm toegepast.

 •  Bij woning 1 t/m 9, 11 t/m 16 en 18 worden de 
binnenwanden van de buitengevels uitge-
voerd in beton. Er wordt beton met een dikte 

van 10, 15 of 20 cm toegepast. 
 •  Bij woning 10 en 17 zullen de binnenwanden van de buitengevels  

worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Er wordt kalkzandsteen met  
een dikte van 12, 15 of 21,4 cm toegepast. 

 •  De scheidingsmuren tussen de woningen onderling worden  
uitgevoerd in dragende betonwanden.

 •  De binnenmuren zijn lichte scheidingswanden van gasbeton  
met een dikte van 10 cm.

 •  Ter ondersteuning van de constructie bij de vide passen we bij  
woning 6, 8 en 9 een dragende betonwand van 10 cm dik toe.

 •  De dragende binnenwanden van woning 2 t/m 4 worden uitgevoerd 
in beton. Deze zijn terug te vinden op de plattegrond.

 •   Woning 10 en 17 hebben dragende binnenwanden van kalkzandsteen. 
Deze zijn terug te vinden op de plattegrond.

 •   Bij de woningen met loggia (13 t/m. 16) en op de bovenste verdieping 
van woning 14 en 16 worden aan de binnenzijde houtskelet wanden 
gebruikt, deze worden aan de binnenzijde voorzien van een plaat. 

12. DAKEN
a.  Het platte dak van uw woning bestaat uit een van tevoren  

gefabriceerde betonvloer.  De isolatiewaarde van de dakconstructie 
(Rc) is ten minste 6,5 m2K/W.

b.  De dakrand van het platte dak wordt afgewerkt met een  
stalen afdekkap.

c.  Woning 5, 10 en 17 worden voorzien van een dakterras. Het dakterras 
wordt op de vloer afgewerkt met betontegels van 60x60 cm en  
op de borstwering voorzien van een stalen hekwerk. 

d.  Woning 10 en 17 worden op het dakterras voorzien van een  
plantenbak en kabels voor klimplanten.

13. LOGGIA
a.  De woningen 13 t/m 16 hebben een loggia op de begane grond. 
b.  De vloer van de loggia wordt afgewerkt met betontegels op zand gelegd 

in de afmeting 60x60 cm en in de kleur grijs.
c.  Het plafond van de loggia wordt uitgevoerd als een geïsoleerd plaat 

met een Rc waarde van ten minste 6,0 m2K/W.

14. HEMELWATERAFVOEREN
De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in aluminium. Ze zijn  
rechthoekig van vorm en bevinden zich tussen het metselwerk.

15. GEVELKOZIJNEN EN -RAMEN EN BINNENDEURKOZIJNEN
a. De kozijnen en ramen in de gevel zijn van kunststof.
b.  In de kozijnen worden draaikiepramen aangebracht.  

U kunt op tekening zien waar dit van toepassing is. 
c.  De kleur van de kozijnen is te vinden in het kleurenschema  

in paragraaf 30. 
d.  De binnendeurkozijnen zijn hogere kozijnen zonder bovenlicht van  

ca. 2,6 meter hoog, in de kleur kristalwit.
e.  Woning 10 en 17 hebben aluminium kaders om enkele kozijnen heen 

met een dicht paneel van aluminium. Deze zijn weergegeven op de 
gevelaanzichten. De kleur kunt u vinden in het kleurenschema in 

 paragraaf 30.

16. BUITEN- EN BINNENDEUREN
a.  De voordeur van uw woning is een kunststof deur met een  

aluminium paneel aan de buitenzijde. De deur beschikt over  
een briefplaat RVS.

b.  De binnendeuren zijn opdekdeuren van ca. 250 cm hoog,  
fabrieksmatig afgelakt in de kleur kristalwit. De deuren worden 
afgehangen aan paumelles en zijn voorzien van:

 • een loopslot;
 • deurkrukken;
 • ronde rozetten
c.  De deuren van het toilet en de badkamer hebben een vrij-  

en bezetsluiting. De deur van de meterkast heeft een kastslot.

17. TRAPPEN EN VIDE
a.  In uw woning kunt u via een open trap naar de verdiepingen.  

De trap wordt compleet uitgevoerd in vurenhout. 
b.  Op de bovenste verdieping wordt de leidingschacht in de trap 

doorgetrokken tot aan het plafond. Deze schacht wordt uitgevoerd 
in houten beplating.

c.  Waar nodig wordt rond het trapgat een traphek geplaatst met 
rechthoekige zachthouten leuningen. De houten spijlen zijn recht-
hoekig van vorm.

d.  Bij de woningen met vide (6, 8, 9, 17, 18) komt er op de verdieping 
een borstwering van staal met glas rondom de vide.

Afwerking van uw woning

18. AFTIMMERWERK
a. Er worden geen vloerplinten aangebracht in de woning.
b.  Waar nodig worden leidingen en kozijnen afgetimmerd met  

houten plaatmateriaal en/of afdeklatten.

19. AFWERKING VAN PLAFOND, WANDEN EN VLOEREN
a. Plafonds
 •  De betonplafonds van uw woning worden afgewerkt met een  

wit structuurspuitwerk. Dat geldt echter niet voor de meterkast, 
deze blijft onafgewerkt.

b. Wanden
 a.  Alle wanden in uw woning worden geschikt gemaakt om te 

behangen. Dit geldt echter niet voor:
   • De meterkast;
   • De betegelde wanden in het toilet en de badkamer.
 b.  Op de wanden in het toilet en de badkamer komen wandtegels 
   • Verrekenprijs voor aankoop wandtegel € 25,- /m2 incl. BTW,  
    afm. 25x33 cm.
   •  In het toilet/in de toiletten komen de tegels tot ongeveer  

120 cm boven de vloer. Daarboven wordt de wand afgewerkt 
met structuurspuitwerk.

   •  In de badkamer wordt tot het plafond betegeld. De standaard 
wandtegel kunt u bekijken in de tegelshowroom. 

   •  Op de borstwering onder de kozijnen worden vensterbanken 
geplaatst. De vensterbanken zijn van marmercomposiet in  
de kleur kristalwit. De vensterbanken hebben een diepte van 
ca. 20 cm.
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 c. Vloeren
   • Er wordt een dekvloer aangebracht in uw woning.
   • Op de vloer van het toilet en de badkamer komen vloertegels.
    •  Verrekenprijs voor aankoop vloertegel € 30 /m2 incl. BTW,  

afm. 60x60 cm.
    • De standaard vloertegel kunt u bekijken in de tegelshowroom.
    •  Ter plaatse van deurkozijn van het toilet en de badkamer wordt 

een kunststeen dorpel geplaatst.
   •  In verband met de toegankelijkheid van de woning wordt voor  

de overige vloerafwerking, welke u zelf na oplevering aanbrengt, 
rekening gehouden met een dikte van 15 mm boven de  
afgewerkte vloer.

20. SCHILDERWERK
a.  In de woning worden aftimmerwerk en in zicht zijnde leidingen  

niet geschilderd.
b.  De trappen incl. hekwerken en leidingschachten in de woning worden 

fabrieksmatig wit gegrond en worden verder niet afgelakt. Niet- en 
schroefgaten in de trap worden niet gestopt. 

21. GLAS EN PANEELVULLING
In de ramen, deuren en kozijnen van de woning wordt drielaagse  
beglazing geplaatst.De toegepaste beglazing voldoet volledig aan  
het bouwbesluit, echter niet aan de NEN 3569 “veiligheidsbeglazing  
in gebouwen”.

22. KEUKEN
In uw woning wordt standaard een keuken geplaatst volgens tekening.  
De apparatuur in deze keuken zal worden aangesloten. 

23. WATERINSTALLATIE EN WARMWATERVOORZIENING 
a.  De leidingen voor koud water worden aangelegd vanaf de water- 

meter in de meterkast. Deze leidingen voeren we uit in kunststof.  
U kunt de watermeter afsluiten. 

b.  De leidingen voor warm water worden aangelegd vanaf de warmte- 
wisselaar in de meterkast. Deze leidingen voeren we eveneens uit  
in kunststof.

c.  De warm- en koud waterleidingen worden aangelegd naar de vol-
gende aansluitpunten:

 • De aansluiting t.b.v. mengkraan in de keuken; koud en warm
 • Het spoelreservoir t.b.v. de toiletten;  koud
 • De kraan van het fonteintje in de toiletruimte(s); koud
 • De wastafelmengkraan in de badkamer;  koud en warm
 • De douchemengkraan in de badkamer;  koud en warm
 • De aansluiting voor uw wasmachine;  koud
 • De aansluiting voor uw vaatwasmachine;  koud
 •  De installatie in de meterkast wordt aangesloten op het  

openbare waterleidingnet. 

24. AANSLUITING WASAPPARATUUR
Conform de verkooptekening wordt een bedraad en afgemonteerd  
aansluitpunt aangebracht voor een wasmachine, compleet met  
kraan,beluchter en slangaansluiting. Standaard wordt er een bedraad 
en afgemonteerd aansluitpunt aangebracht voor een wasdroger. 

25. SANITAIR
Het sanitair wordt standaard aangebracht op de plaats zoals  
aangegeven op tekening.
In uw woning wordt het navolgende sanitair en kranen geplaatst:
 •  Villeroy en Boch wandcloset DirectFlush, inclusief softclose zitting, 

 in de toiletruimtes;
 •  Villeroy en Boch fontein in de toiletruimtes, inclusief Sanibel 2000 

fonteinkraan, chromen bekersifon en muurbuis;
 •  Badmeubel 120 cm breed in de badkamer bestaande uit een  

keramische wastafel met 2 kommen, 2 wastafelkranen Hansgrohe 
Focus 70 coolstart, onderkast greeploos en spiegel 120 x 70 cm met 
horizontale lichtbaan;

 •  Hansgrohe Croma Showerpipe 160 inclusief douchethermostaat 
Ecostat in de douchehoek van de badkamer(s).

 •  In woning 4, 7, 8 en 9 komt er ter plaatse van de douche in de bad-
kamer een glazen douchewand van helder glas met zilverkleurig 
profiel afmeting ca. 120x200 cm (bxh). 

 •  De douchehoek wordt verdiept aangebracht en voorzien van een 
douchedrain van 70 cm.

26.  INSTALLATIE VOOR CENTRALE VERWARMING
a.  Voor de ruimteverwarming en warmtapwaterbereiding wordt in de 

meterkast een warmtewisselaar geplaatst, aangesloten op het col-
lectieve energiesysteem van Ennatuurlijk.

b.  De woningen worden verwarmd middels vloerverwarming op de be-
gane grond, de slaapkamers en de badkamer. De overige ruimtes zijn 
onverwarmd. In de badkamer wordt tevens een radiator geplaatst, 
die is aangesloten op het warmtenet. 

c.  De temperatuur van de vloerverwarming wordt individueel geregeld 
middels een ruimtethermostaat in de woonkamer, slaapkamers en 
badkamer (master/master systeem). 

d.  Bij een buitentemperatuur van -10°C en bij een normatieve wind-
snelheid worden bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en 
bij gesloten ramen en deuren de volgende temperaturen minimaal 
gehaald en gehandhaafd:

 •  Verblijfsruimte  20°C
 • Verkeersruimte1 5°C
 • Toiletruimte 15°C
 • Badkamer/doucheruimte 22°C
 • Stallingsgarage onverwarmd
 • Berging in de stallingsgarage onverwarmd
e.  De kunststof verwarmingsleidingen worden in de dekvloer  

opgenomen.
f.  Bij het aanbrengen van de vloerafwerking dient rekening gehouden 

te worden met de keuze van de vloerafwerking. Bij de keuze van de 
vloerafwerking adviseren wij een maximaal 0,09m2 K/W (R-waarde). 
Een hogere waarde geeft een vermindering van het comfort en een 
verhoging van het verbruik, waarbij de temperaturen onder punt d. 
niet gegarandeerd zijn.

27. ELEKTRA-INSTALLATIE
a.  De installatie voldoet aan NEN 1010 en de voorschriften van het elektri-

citeitsbedrijf. De installatie in de meterkast wordt aangesloten op het 
openbare elektriciteitsnet.

b.  Er worden inbouwschakelaars en (compact) wandcontactdozen ge-
plaatst van het merk Gira, Systeem 55 in de kleur wit (RAL 9010). 

c.  Tenzij anders vermeld worden er schakelaars geplaatst, inclusief 
combinaties op ongeveer 105 cm boven de afgewerkte vloer en de 
wandcontactdozen op ongeveer 30 cm boven de afgewerkte vloer.

d.  De dubbele wandcontactdozen in woonkamer en keuken zijn voorzien 
van twee inbouwdozen en worden horizontaal op de wand geplaatst. 

e.  De overige wandcontactdozen zijn voorzien van één ovale  
inbouwdoos en worden verticaal op de wand geplaatst. 

f.  In uw woning wordt in de meterkast een deurbel gemonteerd. Op het 
kozijn van de buitendeur wordt een draadloze deurbel gemonteerd.

g.  In uw woning worden rookdetectors geplaatst. Deze zijn onderling 
doorverbonden en aangesloten op de elektra-installatie. Hiermee 
wordt de veiligheid geboden die overeenkomt met de brandveilig-
heidseisen in het Bouwbesluit. 

h.  Naast de 3 groepen voor de verlichting worden de volgende groepen 
aangebracht in uw meterkast:

 a. 1 groep t.b.v. de droger;
 b. 1 groep t.b.v. wasmachine;
 c. 1 groep t.b.v. vaatwasser;
 d. 1 groep t.b.v. combimagnetron;
 e. 1 groep t.b.v. elektrisch koken;
 f.  1 groep t.b.v. omvormer van de zonnepanelen;
 i.   Op het dak worden zonnepanelen gelegd ten behoeve van  

elektra-opwekking. Het aantal zonnepanelen is voldoende om  
aan de eisen van de EPC-norm te voldoen.

28.  VENTILATIE
a.  In uw woning wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem toegepast. 

De warmte terugwin-unit wordt op de verdieping geplaatst en zorgt 
ervoor dat alle verblijfsruimtes in uw woning mechanisch worden 
aan- en/of afgezogen. De afzuiging werkt middels CO2 detectie in de 
woonkamer, wat inhoudt dat de ventilatie zich aanpast aan het CO2 
gehalte in de woonkamer.

b.  De bedieningsschakelaar waarmee de snelheid van de mechanische 
ventilatie kan worden ingesteld middels een drie standen schakelaar 
bevindt zich in de woonkamer op de CO2 melder. De badkamer is 
voorzien van een puls schakelaar. 

c.  In de technische ruimte komen de leidingen van het ventilatiesysteem 
in het zicht. Voor de aanvoer van de ventilatielucht voor de WTW-unit 
wordt in de gevel een toevoerrooster geplaatst.

29.  ALGEMEEN
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is be-
paald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoor-
waarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval 
enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenig-
baar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren 
steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

30. KLEURENSCHEMA
Dit zijn de kleuren van de materialen in uw woning. Op de tekeningen  
is de situatie van de diverse onderdelen te zien.
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 ONDERWERP ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR ONDERWERP ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR

Gevels en gevelafwerkingen

Buitenwandopeningen

Dak

Berging in stallingsgarage

Metselwerk

Voegwerk

Lateien

Frame bij dakterras woning 10 en 17

Kozijnen en ramen

Voordeur en voordeurkozijn

Schuifpui

Overige deuren

Dichte panelen woning 10 en 17

Kaders rond kozijnen woning 10 en 17

Bank in gevel

Waterslagen onder kozijnen

Beglazing kozijnen

Kolom in hoekkozijn woning 10 en 17

Dakbedekking plat

Dakrand

Zonnepanelen

Tegelwerk terrassen

Berging

Berging deur

Deurkozijn

Baksteen, waalformaat, wildverband

Doorstrijkmortel, circa 
3 - 5 mm terugliggend

Staal 

Gemoffeld staal

Kunststof

Kunststof

Kunststof

Kunststof

Aluminium

Aluminium

Stalen frame
 Houten planken

Aluminium

3-laags, geïsoleerde beglazing

Staal

EPDM/bitumen

Staal

Onder helling

Betontegels

Kalkzandsteen
Beton

HPL-deur

Hout

Witbruin:
Gedeeltelijk: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bruin:
Gedeeltelijk: 1, 3, 5, 8, 13, 14  

Grijsbruin: 9
Gedeeltelijk: 4, 7, 15, 16 

Grijszwart: 18
Gedeeltelijk: 2, 6, 10, 11, 12, 17 

Bij witbruine steen:
Voeg wit/grijs

Bij de overige stenen: Voeg antraciet

Bruine steen: Beigegrijs
Grijsbruine steen: Beigegrijs 
Witbruine steen: Zijdegrijs
Grijszwarte steen: Beigegrijs

Zijdegrijs

Buitenzijde Methbrush Messing met 
nerfstructuur, binnenzijde wit glad

Buitenzijde Methbrush Messing  
met nerfstructuur, binnenzijde wit glad

Buitenzijde Methbrush Messing  met 
nerfstructuur, binnenzijde wit glad Zijdegrijs

Buitenzijde Methbrush Messing met  
nerfstructuur, binnenzijde wit glad

Methbrush Messing

Zijdegrijs

Olijfgeel
Bruin

Grijsbruin

Helder

Wit

Antraciet/grijs

Grijsbruin

Antraciet/zwart 

Grijs 60x60 cm

Wit
Betongrijs

Donkergrijs

Donkergrijs

Grijsbruin

Grijsbruin

Groen 80 cm hoog

Betongrijs

Antraciet 180 cm hoog

Bruin/grijs 180 cm hoog

Bruin/grijs 240 cm hoog bij woning
6 en 18 tpv stallingsgarage

Grijs 60x60 cm

Beplanting 80 cm in betonbakken

Bodembedekkende beplanting

Aluminium 

Staal

Beplanting

Keer element beton 

Stripstalen lamellen

Verticaal gedetailleerd hardhout

Betontegels

Beplanting

Beplanting

Hemelwaterafvoer woning

UNP

Haag

Plantenbak

In plantenbak

Schutting met poort

Bestrating

Plantenbak

Bodembedekkende beplanting

Hemelwaterafvoeren

Erfafscheiding

Beplanting en bestrating
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PROJ ECTONT WI KKE L A AR

MAKE L A AR

info@hegemanbouwgroep.nl
T 0546 - 45 45 41
www.hegemanbouwgroep.nl

info@nieuwwonentwente.nl
T 085 - 273 23 77
www.nieuwwonentwente.nl
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