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Uw Nieuwbouwkavel 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 
 

7 woningen Rietgans Bedum 

    6 halfvrijstaande woningen 

    1 vrijstaande woning 

 
Opdrachtgever:  Ungersma Bouw 
Project:   17021 
Ontwerp:   bureauNoordeloos 
Datum:   11-07-2017 

 
 
Algemeen 
De woning zal worden gebouwd onder Woningborg garanties en met een CAR-verzekering 
(Construction Allrisk). 
 
Grondwerken  
Peil  
Het peil -P- van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de 
afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de entree. Vanaf dit peil worden de hoogtematen 
gemeten. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de 
gemeente.  
 
Grondwerk  
Ten behoeve van de fundering, de riolering, de bestrating, de kabels en de leidingen worden de 
nodige grondwerken verricht. Het terrein rondom de woning wordt opgehoogd en geëgaliseerd met 
uitkomende grond en ontdaan van bouwresten (uitgangspunt is een zogenaamde gesloten 
grondbalans). De bodemafsluiting in de fundatie bestaat uit een zandbed.  
 
Riolering  
De gehele buitenriolering wordt uitgevoerd in P.V.C.- buis, in overeenstemming met de geldende 
regelgeving. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem aangelegd. De vuilwaterafvoer (VWA) en de 
hemelwaterafvoer (HWA) worden ieder afzonderlijk op het hoofdriool van de gemeente in de straat 
aangesloten. De leidingen zijn voorzien van de nodige ontstoppingsstukken, stankafsluiters en 
beluchtingen. De verzamelleiding van de binnen riolering zal ter plaatse van de fundering met een 
flexibele koppeling worden aangesloten op de buitenriolering. De aansluitkosten voor aansluiting op 
het gemeenteriool zijn in de koopsom begrepen. Onder de woning wordt een drainageleiding 
aangelegd welke wordt aangesloten op de hemelwater uitlegger van de gemeentelijke 
verzamelleiding.  
 
Terreininrichting  
Perceelgrenzen  
Op de hoekpunten van het perceel worden, daar waar mogelijk, markeringspaaltjes aangebracht. 
Deze paaltjes zijn ter indicatie. De exacte erfgrenzen dienen achteraf door het Kadaster ingemeten te 
worden.  
 
 

https://www.bouwbedrijfungersma.nl/
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Constructie  
Fundering  
Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde sondering en/of terreinonderzoek en de opgaaf 
volgens de constructeur wordt een fundering aangelegd. Voor deze locatie is een fundering op palen 
noodzakelijk. De plaats en de lengte van de betonpalen en de afmetingen van de funderingsbalk zal 
nog exact worden berekend. De ruimte onder de begane grondvloer is toegankelijk en wordt 
geventileerd. De woningen hebben een fundering bestaande uit prefab heipalen en betonnen 
funderingsbalken, een en ander conform advies van de constructeur en ter goedkeuring van Bouw- 
en Woningtoezicht.  
 
Vloeren en betonwerken  
De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd in een vrij dragende geïsoleerde betonnen 
systeemvloer, isolatiewaarde Rc 3.5 m²K/W, volgens advies van de constructeur. Voor de toegang 
van de kruipruimte wordt in de hal een sparing in de begane grondvloer gemaakt. De sparing wordt 
geïsoleerd afgedekt met een kruipluik voorzien van afdichtingsband en een luik oog.  
Als verdiepingsvloer wordt een houten vloersysteem toegepast waarin onder andere de elektra- en 
rioleringsleidingen en de kanalen voor de mechanische ventilatie worden opgenomen. De 
geluidsisolerende afwerkvloer van de verdieping wordt uitgevoerd in een Fermacell dekvloer. 
 
Buitengevels en binnenwanden  
De dragende wanden van het casco worden uitgevoerd in volledig houtskeletbouw (HSB) conform 
tekeningen met isolatiewaarde Rc 4.85 m²K/W . De niet dragende binnenwanden op de begane 
grond en verdieping worden uitgevoerd als geïsoleerde (tbv geluid) houtskeletbouw wanden. Het 
buitenspouwblad van de gemetselde gevels van de woning wordt uitgevoerd in baksteen en gevoegd 
in bijpassende tint. Stelpost aankoop 350,-- /1000 st, excl. btw. Open stootvoegen worden 
aangebracht t.b.v. de ventilatie van de luchtspouw en de afvoer van eventueel vocht hierin. Voor de 
ventilatie van de kruipruimte worden muisdichte vloerventilatie-kokers aangebracht. De constructief 
noodzakelijke dilatatievoegen in het metselwerk worden uitgevoerd als onafgewerkte stuiknaad. 
Onder de kozijnen worden keramische raamdorpels aangebracht, m.u.v. de kozijnen die doorlopen 
tot op het maaiveld. Het gelijkvloers+ gedeelte (de aanbouw) is bekleed met verticale delen van 
verduurzaamd hout, in twee breedtematen. 
 
Daken  
Algemeen  
De woning wordt uitgevoerd met deels een plat dak en deels een hellend dak.  
 
Plat dak woning  
De dakvloer van de uitbouw wordt uitgevoerd als een vlak en geïsoleerde houtskeletbouw element. 
Hier bovenop komt afschotisolatie en een bitumineuze dakbedekking; totale isolatiewaarde Rc 6.85 
m²K/W. De dakopstanden worden afgewerkt met een aluminium daktrim.  
 
Schuine daken  
De schuine daken worden uitgevoerd als geïsoleerde prefab houtskeletbouw daken, totale 
isolatiewaarde Rc 6.85 m²K/W.  Aan de binnenzijde is de dakplaat voorzien van een groene 
onafgewerkte dakplaat. De verdere afwerking staat beschreven onder alinea ‘Spuitwerk’. De 
buitenzijde is afgedekt met zwarte keramische dakpannen, zijdemat uitvoering. De woning wordt 
voorzien van een aluminium naadloze bakgoot.  
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Buiten- en binnen kozijnen  
Buitenkozijnen  
Alle buitengevelkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in kunststof. De voordeur wordt ook 
uitgevoerd in kunststof met verticale raamstrook. De draaiende delen van de buitenkozijnen worden 
uitgevoerd als draai/kiep. De buitenkozijnen worden voorzien van standaard degelijk hang- en 
sluitwerk, waarbij alle vanaf het maaiveld bereikbare buitenkozijnen, ramen en deuren voldoen aan 
inbraakwerendheidsklasse 2, conform Bouwbesluit. Voor de toevoer van ventilatielucht in de 
verblijfsruimten worden thermisch gescheiden zelfregelende ventilatieroosters opgenomen in de 
kozijnen/ramen. Er worden hardkunststof vensterbanken toegepast. 
 
Binnenkozijnen  
De binnenkozijnen in de woning zijn grenen gegrond stompe deurkozijnen. In de kozijnen komen 
vlakke massieve deuren, deze deuren zijn van fabriek af gegrond. Het hang- en sluitwerk van de 
binnendeuren is afgestemd op de functie van de ruimte achter deze deur. Bij de binnendeurkozijnen 
van de toiletruimte en de badruimte worden aan de onderzijde kunststenen dorpels aangebracht. Bij 
de overige binnendeurkozijnen worden geen stofdorpels aangebracht. De prefab meterkast bestaat 
uit een houtenframe met geplastificeerde plaatdeur.  
 
Afbouw  
Trappen  
De trap in de woning is van vurenhout, wit gegrond. De trap naar de eerste verdieping is een 
gesloten trap. Langs de trap wordt aan de muurzijde een houten stokleuning aangebracht en op de 
trapboom aan de spilzijde bevinden zich, daar waar nodig een balusters. De bergzolder is 
toegankelijk via een vlizotrap.  
 
Keukens  
Er wordt géén keuken geleverd,  maar wel de hieronder vermelde installatievoorzieningen: 

• Gasaansluiting (afgedopt) 

• Koud- en warmwaterleiding (afgedopt) 

• Wateraan en -afvoer tbv vaatwasser afgedopt) 

• Elektra t.b.v. : koelkast, afzuigkap, vaatwasser, oven, magnetron en 2 boven het aanrecht tbv 
huishoudelijk gebruik. 

• Doorvoer afzuigkap in overleg   
 

Aftimmerwerken  
In de woningen zullen geen vloerplinten worden aangebracht of geleverd. De trapgat en 
leidingschachten zullen worden voorzien van een aftimmering. De meterruimte wordt voorzien van 
een meterkastschot van 18 mm underlayment en is ingericht conform de eisen van de nutsbedrijven. 
Verder worden alle timmerwerken, nodig voor een nette afwerking, voorzien van een witte 
grondverflaag.  
 
Beglazing  
Beglazing binnen en buiten  
De glasopeningen in de buitengevels van de buitenkozijnen, ramen en deuren zullen worden 
voorzien van HR++ isolerende beglazing. 
 
Schilderwerk  
Al het aftimmerwerk in het interieur wordt gegrond opgeleverd. Het aflakken van de gewenste kleur 
is niet meegenomen. 
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Wand- en plafondafwerking  
Behangwerk  
De niet betegelde binnenwanden worden “behangklaar” afgewerkt, met uitzondering van de 
meterruimte, garage en/of berging en onbenoemde ruimten. Behangklaar wil zeggen dat de wanden 
geschikt zijn om te behangen of een andere afwerking met enige verdichtende structuur aan te 
brengen. Voordat het behangwerk, moeten nog wel de daartoe behorende voorbereidingen 
getroffen worden, bv. kleine oneffenheden verwijderen, kleine gaatjes vullen, stofvrij maken en sterk 
zuigende ondergronden voorbewerken.  
 
Spuitwerk  
De plafonds in alle vertrekken, m.u.v. de garage/berging, bestaande uit gipsplaat, worden voorzien 
van spuitwerk. De wandgedeelten boven het tegelwerk in de toiletruimte worden tevens voorzien 
van spuitwerk.  
 
Tegelwerk  
Vloertegels  
Volgens de standaard keuzemogelijkheid (vloertegels afm. 300 x 300 mm., kleur volgens monster) of 
uw keuze uit de meer- en of minderwerklijst, worden vloertegels toegepast in:  
• toiletruimte  
• badruimtes 
• stelpost per m2 € 37.50 incl. btw 
 
Wandtegels  
Volgens de standaard keuzemogelijkheid (wandtegels afm. 250 x 400 mm., kleur volgens monster) of 
uw keuze uit de meer- en of minderwerk lijst, worden wandtegels toegepast in:  
• toiletruimte tot een hoogte van 1200 mm;  
• badruimtes tot plafond.  
• stelpost per m2  €  20.00 incl. btw 
 
Dekvloeren  
Dekvloeren  
Met uitzondering van de meterruimte wordt op de geïsoleerde betonvloer van de begane grond een 
cementdekvloer aangebracht. In de garage/berging wordt deze dekvloer monoliet afgewerkt. In de 
badruimte wordt de dekvloer voorzien van een wapeningsnet t.b.v. de elektrische aarding.  
 
Metaalwerken  
Luikomranding  
Een thermisch verzinkte luikomranding met een luchtdicht luik boven het geïsoleerde kruip gat in de 
begane grondvloer wordt aangebracht t.b.v. de toegang tot de kruipruimte.  
 
Lateien en balken 
Constructief noodzakelijke gevellateien zijn van thermisch verzinkt staal, conform de berekening van 
de constructeur.  
 
Technische installaties  
Hemelwaterafvoeren  
De hemelwaterafvoeren, uitgevoerd in grijze P.V.C.- buis, worden aangesloten op de grondleiding 
van het schoonwaterriool.  
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Binnenriolering  
De binnen riolering wordt samengesteld uit P.V.C.-buis en wordt voorzien van de nodige 
stankafsluiters en beluchting, d.m.v. een ontspanningsleiding die bovendaks uitmondt. Alle sanitaire 
toestellen, de wasmachine aansluiting, de keukenafvoer worden op de binnenriolering aangesloten.  
 
Waterinstallaties  
Koudwaterleidingen uitgevoerd in kunststof leidingen worden aangelegd vanaf de watermeter in de 
meterruimte naar de volgende punten:  
• opstelplaats keuken;  
• spoelinrichting closet in toiletruimten begane grond en verdieping;  
• fonteinbakje in toiletruimten voorzien van stopkraan;  
• mengkraan op wastafel in badruimte voorzien van stopkraan;  
• thermostatische mengkraan bij douchehoek in badruimte;  
• tapkraan voor wasmachine in onbenoemde ruimte;  
• tapkraan voor de cv ketel in de bijkeuken. 
 
Warmwaterleidingen uitgevoerd in kunststof leidingen worden aangelegd vanaf de cv ketel naar de 
volgende punten:  
• opstelplaats keuken voorzien van stopkraan;  
• mengkraan op wastafel in badruimte verdieping voorzien van stopkraan;  
• thermostatische mengkraan bij douchebak in badruimte;  
De aansluitkosten van de woning op het openbare waterleidingnet zijn in de koop-/aanneemsom 
begrepen.  
 
Sanitair  
Keramisch sanitair: kleur wit.  
Toiletruimte begane grond en verdieping:  
• fonteinbakje met chromen afvoer en stopkraan en voorzien van een verchroomde tapkraan;  
• wandcloset diepspoel voorzien van zitting met deksel Badruimte  
• wastafel met chromen afvoer, stopkranen en voorzien van verchroomde mengkraan;  
• rechthoekige spiegel en porseleinen planchet boven de wastafel;  
• een verchroomde thermostatische mengkraan compleet met verchroomde handdouche, 
doucheslang en glijstang.  
 
Overig  
• tapkraan met beluchter, waterkeerklep en slangwartel t.b.v. aansluiting wasmachine;  
• de warm- en koud waterleiding in de keuken beëindigt met stopkraantjes.  
 
Verwarming  
De woning wordt verwarmt middels een CW 5 cv ketel en vloerverwarming (lage temperatuur 
verwarming) op de begane grond en radiatoren op de verdieping. In de woonkamer wordt een 
klokthermostaat aangebracht.  
 
CV ketel 
Er komt een CW 5 cv ketel in, deze voorziet de warm water en het verwarmen van de gehele woning. 
 
Mechanische ventilatie  
De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem voor de afvoer van de 
ventilatielucht. De instroom van ventilatielucht geschiedt d.m.v. zelfregelende ventilatieroosters in 
de buitenkozijnen van de verblijfsruimten. Het ventilatiesysteem is regelbaar door middel van een 
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standenschakelaar in verblijfsruimte; het systeem is niet uitschakelbaar. Er wordt voor de badkamer 
een extra losse afstandsbediening geleverd.  
 
Elektrische-, CAI- en telefooninstallatie  
De elektrische installatie wordt geheel aangelegd volgens de voorschriften van het normblad NEN 
1010. Alle schakelaars (op 1050 mm hoog) en wandcontactdozen (op 300 mm hoog, met 
uitzondering van combinatie wcd-schakelaar en nultekening keuken) zijn van gebroken wit 
vlakinbouwmateriaal, m.u.v. de meterruimte, garage, onbenoemde ruimten t.p.v. opstelplaats 
luchtwarmtepomp/m.v.-box/wasapparaat; hier wordt gebroken wit opbouwmateriaal toegepast. 
Alle wandcontactdozen in de gehele woning zijn voorzien van randaarde. In de woonkamer en 
slaapkamer 1 worden de telefoon en CAI bedraad en afgemonteerd opgeleverd. De woning is 
voorzien van een elektrische belinstallatie waarbij de drukknop naast de voordeur wordt geplaatst.  
 
Oplevering 
Het bouwterrein rondom de woning wordt netjes en vlak opgeleverd. Eventuele extra teelaarde of 
vulzand ten behoeve van de tuinaanleg is niet meegenomen. 
De woning wordt bezemschoon opgeleverd en ontdaan van alle stickers en andere aanduidingen van 
fabrikanten en/of leveranciers.  
 
Uitsluitingen 
Niet meegenomen zijn de kosten voor de volgende onderdelen: 
• financieringskosten 

• Levering en plaatsing keuken 

• Aflakken (schilderwerk) binnendeuren en binnenkozijnen 

• Aflakken (schilderwerk) aftimmerwerk binnen 

• Vloer- en wandafwerking 

• Stoffering 

• Tuinaanleg 

• Bestrating en zandbed 

• Eventueel gekozen meerwerk 


