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Introductie

Een nieuwe woning kopen is een grote mijlpaal, waarbij u 
met veel zaken te maken krijgt. Zo krijgt u onder andere 
te maken met onderwerpen van juridische aard, zoals de 
koop-/aannemingsovereenkomst, de akte van levering en 
splitsingstukken. Ook de financiële aspecten vragen aan-
dacht. Samen met het makelaarsteam streeft Zijdebalen 
ernaar om u hierin zo goed mogelijk te begeleiden en te 
adviseren. 

Onderliggende kwaliteitsomschrijving informeert u over de 
gehanteerde termen en procedures waar u tijdens de bouw 
mee in aanraking komt. In onderdeel 1 geven wij u een 
gedetailleerd overzicht in de uitvoering en afwerking van uw 
appartement. In het tweede deel wordt er ingegaan op de 
algemene zaken omtrent de aankoop van uw nieuwbouw-
woning.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u nog 
vragen heeft.
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GRONDWERK:
• Alle benodigde ontgravingen en aanvullingen voor het 

bouwen van de half verdiepte stallingsgarage (niet open-
bare parkeergarage), de funderingsbalken en –poeren, de 
lift- en pompputten;

• Alle benodigde ontgravingen en aanvullingen voor het 
aanleggen van kabels en leidingen.

TERREINAFWERKINGEN:
• De inrichting van het openbaar gebied wordt ontworpen 

en uitgevoerd door C.V. Zijdebalen en vervolgens overge-
dragen aan de gemeente Utrecht.

• De inrichting van het voorlopig ontwerp van de binnentuin 
bestaat uit de volgende onderdelen:
− Een grondpakket van maximaal 250 mm dikte, een ge-

deeltelijk verhoogd (van verschillende hoogtes) grond-
pakket, deels voorzien van lage siergrassen, vaste 
planten en enkele bomen en paden van half verharding 
van split;

− De scheiding tussen het grondpakket en de (half)ver-
hardingen geschiedt door toepassing van cortenstalen 
randen;

− De bestrating t.p.v. de ingang van de binnentuin aan de 
zijde van de Zeedijk is van straatklinkers;

− De bestrating van de looppaden en de terrassen van de 
gemeenschappelijke binnentuin, als ook de privé-ter-
rassen (bouwnummers 4.001, 4.003, 4.055, 4.057, 
4.058, 4.111 en 4.112) worden gemaakt met betonte-
gels op tegeldragers; 

− Klimbeplantingen t.p.v. erfafscheidingen worden ge-
plaatst in cortenstalen bakken, hoog 400mm, voorzien 
van een beplantingsraster van betonstaal met een 
hoogte van 1200mm, hierdoor worden de erfafschei-
dingen totaal 1600mm hoog;

− De pergola’s zijn van verduurzaamd houten staanders 
en liggers en worden voorzien van klimbeplanting;

− Op de staanders van de pergola en op vrijstaande 
staanders worden op een aantal plaatsen verlichtings-
armaturen geplaatst;

− De zitbanken met tafel en een zitbankje zijn uitgevoerd 
in een combinatie van staal en hout;

− Er wordt een speeltoestel van rondhout aangebracht, 
geplaatst in speelzand;

− De moestuinbakken worden geplaatst op een onder-
frame.

• De hellingbaan naar de stallingsruimte (niet openbare 
parkeergarage) wordt van stroef beton, onderaan de 
hellingbaan komt een afvoergoot en pompput;

• De hellingbaan van de stallingsgarage (niet openbare 
parkeergarage) naar de bestaande garage (onder Lubro) 
wordt van stroef beton.

BUITENRIOLERING:
• De vuilwaterriolering en de hemelwaterafvoer worden 

uitgevoerd als een gescheiden stelsel. De vuilwaterleiding 
wordt uitgevoerd in kunststof met een ontstoppingsstuk 
op de erfgrens.

HEIWERK:
• De funderingspalen zijn van gewapend beton.

BETONWERK/ GEWAPEND BETON:
• De funderingsbalken en -poeren komen onder de in het 

werk gestorte kelderbodemvloer;
• De lift- en pompputten worden opgenomen in de in het 

werk gestorte kelderbodemvloer;
• De vloer van de stallingsgarage (niet openbare parkeer-

garage) wordt van in het werk gestort beton, gevlinderd 
afgewerkt en ingestrooid met een slijtvast materiaal;

• De betonnen buiten- en binnenwanden van de half 
verdiepte stallingsgarage (niet openbare parkeergarage) 
worden in het werk gestort;

• De woningscheidende en overige constructieve wanden 
worden in het werk gestort, met uitzondering van de 
prefab betonnen wanden;

• De begane grondvloer, verdiepingsvloeren en de dakvloer 
worden uitgevoerd in een systeemvloer met druklaag;

PREFAB BETON:
• De vloer van de binnentuin wordt uitgevoerd als een 

prefab kanaalplaatvloer;
• Overige constructieve wanden, balkons, galerijen, kolom-

men en liggers worden vervaardigt van prefab beton en 
voorzien van de benodigde instortvoorzieningen;

• Een gedeelte van de waterslagen onder de gevelkozijnen 
en gevelbanden wordt van prefab beton, e.e.a. volgens 
het kleuren- en materialenschema.

Deel 1a: Kwaliteitsomschrijving
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HANG- EN SLUITWERK:
• De buitendeur van de algemene entreehallen worden 

voorzien van een cilinderloopslot, aan de buitenzijde 
komt een vaste greep op schild, aan de binnenzijde komt 
een kruk;

• De deur tussen stallingsgarage (niet openbare parkeer-
garage) en algemene entreehallen voorzien van een 
cilinderloopslot en krukken aan binnen- en buitenzijde, de 
sluiting wordt elektrisch bedienbaar uitgevoerd;

• De deuren van de meterkasten, technische ruimte(n), 
containerruimte en overige algemene ruimten worden 
uitgevoerd met een cilinderkastslot;

• De toegangsdeuren van de appartementen uitvoeren met 
een veiligheidsslot met meerpuntsluiting, aan de buiten-
zijde een vaste greep op schild, aan de binnenzijde een 
kruk;

• De terrasdeuren worden voorzien van een veiligheidsslot 
met meerpuntsluiting, deurkruk, langschilden en een 
windhaak;

• De schuifpui (bouwnummer 4.081) wordt voorzien van 
hefschuifdeurbeslag;

• De draai- kiepramen worden uitgevoerd met draai- kie-
praambeslag;

• De draaiende delen in de gevel aan de David van Mol-
lemstraat van de bouwnummers 4.005 en 4.008 worden 
voorzien van separate sloten, vanwege geluidbelasting 
op de gevel; 

• Cilinders van de buitendeuren worden onderdeel van een 
nader op te stellen sluitplan, cilinders van het privé-ge-
deelte zijn gelijksluitend, hierdoor is per woning slechts 
één sleutel nodig. Bij oplevering worden er standaard 3 
sleutels meegeleverd;

• In de deuren van de badkamer en het toilet worden vrij-/ 
bezetsloten gemonteerd, kastdeuren krijgen een kastslot. 
In de overige binnendeuren wordt een loopslot gemon-
teerd;

• Alle binnendeuren worden uitgevoerd met deurkrukken en 
kortschilden in geanodiseerde uitvoering; 

• Ter plaatse van zelfsluitende deuren wordt een deurdran-
ger gemonteerd;

• Alle het toegepaste hang- en sluitwerk in de gevelko-
zijnen, ramen en deuren voldoet aan de (weerstands)
classificatie SKG**.

GEVELBEKLEDING:
• De aftimmering boven/ onder de gevelkozijnen ter 

plaatse van balkons en dakterrassen wordt uitgevoerd in 
geschilderd multiplex op regelwerk;

• De onderzijde van het hellend dak in de loggia van 

bouwnummer 4.081 wordt voorzien van een geschilderde 
multiplex aftimmering. 

TRAPPEN, HEKKEN EN BALUSTRADEN:
• De trappen in de appartementen met souterrain alsook 

de trappen naar de penthouses zijn dichte trappen, 
uitgevoerd in hout (Iroko). Het hier toe te passen hekwerk 
bestaat uit stalen balusters met glasvulling, langs de 
wanden wordt een metalen leuning aangebracht;

• Langs de betontrappen en bordessen in de algemene 
entreehallen/trappenhuizen wordt een spijlenhek met 
leuning aangebracht en aan de wandzijde komt een 
muurleuning van in kleur gemoffeld staal, kleur lichtgrijs;

• Ten behoeve van de entree naar de binnentuin wordt een 
prefab betonnen trap voorzien van een fietsgoot en een 
hekwerk op de trapboom geplaatst;

• Er wordt een metalen trap aangebracht in de klimschacht 
tot bij het dakluik in het dakvlak boven bouwnummer 
4.081;

• De balkonhekken, hekken van ‘franse’ balkons en dakter-
rassen¸ geluidwerende schermen en privacyschermen 
zijn van staal met glasvulling en/of spijlen e.e.a. conform 
geveltekeningen en kleuren- en materialenschema; 

• Langs de buitentrap naar de binnentuin wordt een stalen 
hekwerk gemonteerd;

• Een smeedijzeren hekwerk met dubbele poort en loop-
deur wordt aangebracht ter afsluiting van de binnentuin, 
elektrisch afsluitbaar (op nader te bepalen tijdstippen en 
regeling).

DAKEN:
• Op het platte dak komt een twee-laagse gebitumineerde 

dakbedekking met isolatie, voorzien van een ballastlaag 
van grof grind en looppaden van betontegels;

• Op de met bitumineuze dakbedekking afgewerkte bal-
kons, loggia’s en dakterrassen (bouwnummers 4.002, 
4.013, 4.056, 4.069, 4.070, 4.071, 4.075, 4.076, 4.081, 
4.111, 4.112 en 4.121) worden betonnen tegels op tegel-
dragers aangebracht. Voor de toegang naar deze dak-
terrassen, m.u.v. het dakterras van bouwnummer 4.121, 
wordt een opstap toegepast i.v.m. het verschil in hoogte 
tussen de vloer van het appartement en het terras;

• De hellende daken van de bouwnummers 4.075 en 4.076 
worden uitgevoerd als geïsoleerde, samengestelde 
houten dakelementen, deze worden aan de binnenzijde 
afgewerkt met sauswerk op gipsplaten en aan de buiten-
zijde voorzien van keramische dakpannen, inclusief de 
benodigde hulpstukken;

METSELWERK:
• Gevelsteen, waalformaat:

− Buitenspouwbladen (gevels) vanaf de kelderwand 
worden uitgevoerd in schoon metselwerk in diverse 
kleuren gevelsteen, e.e.a. conform kleuren- en materi-
alenschema. Het gevelmetselwerk wordt voorzien van 
de benodigde dilatatievoegen. Het voegwerk wordt licht 
verdiept uitgevoerd;

− De spouwruimte ter plaatse van dragende binnen-
spouwbladen of kolommen wordt voorzien van isolatie;

• Kalkzandsteenblokken (onafgewerkt):
− De scheidingswanden tussen bergingen;
− De (brandwerende) wanden in stallingsgarage;
− De wanden tussen bergingen en de woningen met 

souterrain;
• Gasbetonpanelen:

− Overige separatiewanden en tussenwanden, m.u.v. de 
binnenwanden onder de kap van bouwnummer 4.081, 
worden uitgevoerd in verdiepingshoge gasbetonpane-
len.

STAALCONSTRUCTIE:
• In de gemetselde gevels worden metalen metselwerkla-

teien toegepast, deze worden in kleur gemoffeld;
• Onder de hellende dakconstructie komen staalconstruc-

ties, bestaande uit spantbenen en randliggers. Indien 
noodzakelijk worden de staalconstructies brandwerend 
bekleed. Staalconstructies komen in ieder geval voor 
onder de hellende daken van de bouwnummers 4.010, 
4.013, 4.075, 4.076 en 4.081;

• In de systeemvloer wordt, indien noodzakelijk, ter op-
legging van de vloer een stalen ligger opgenomen. De in 
het zicht komende stalen liggers worden brandwerend 
bekleed. Deze in het zicht komende en afgetimmerde sta-
len liggers komen in ieder geval voor in de bouwnummers 
4.070, 4.074, 4.078, 4.080 en 4.113 t/m 4.120;

• Diverse opleg-, ondersteunings- en bevestigingsconstruc-
ties.

HOUTCONSTRUCTIES:
• De (niet dragende) binnenspouwbladen worden uitge-

voerd als prefab houten elementen, voorzien van beno-
digd stijl-/ regelwerk, inclusief isolatie en gipsplaten aan 
de binnenzijde;

• Alle benodigde timmer-, regel- en rachelwerken.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN:
• Alle gevelkozijnen, deuren, schuifpui en draaibare ramen 

worden in de buitengevel uitgevoerd in hardhout;
• De hoofdentreedeur (m.u.v. de entree van De Fabriqueur) 

wordt uitgevoerd in hardhout, elektronisch bedienbaar;
• De hoofdentree van De Fabriqueur wordt voorzien van 

een aluminium schuifdeur, elektronisch bedienbaar;
• De (inpandige) woningtoegangsdeuren en –kozijnen 

worden uitgevoerd in hout, in stompe uitvoering, fabrieks-
matig afgewerkt;

• Ter plaatse van de inrit naar de stallingsgarage (niet 
openbare parkeergarage) wordt een elektrisch bedien-
baar metalen speedgate aangebracht. Boven de speed-
gate wordt een vast bovenpaneel geplaatst;

• Naast de speedgate wordt in de gevel een separate loop-
deur gemaakt, welke als toegang naar de stallingsgarage 
(niet openbare parkeergarage) en externe bergingen voor 
voetgangers en fietsers dient;

• Alle beweegbare ramen en buitendeuren worden rondom 
voorzien van tochtprofielen;

• Per woon-/slaapvertrek en/ of keuken wordt minimaal 
één aluminium ventilatievoorziening aangebracht;

• Binnenkozijnen in de woning zijn van plaatstaal, uitge-
voerd zonder bovenlicht, fabrieksmatig afgewerkt, kleur 
reinwit;

• De meterkastdeur, indien de meterkast zich buiten de wo-
ning bevindt, is uitgevoerd in stompe uitvoering, fabrieks-
matig afgewerkt;

• De binnendeuren in de bouwnummers 4.013, 4.081 en 
4.121 zijn in stompe uitvoering, kleur reinwit; 

• De binnendeuren van de overige bouwnummers zijn in 
opdek uitvoering, kleur reinwit;

• De eindkleur van de binnendeurkozijnen en binnendeuren 
kunnen licht van elkaar afwijken;

• De binnenkozijnen naar de technische- en containerruim-
te, bergingdeuren en algemene ruimte zijn in stompe 
houten uitvoering met hoekbeschermers.

• Onder de binnendeuren worden geen stofdorpels toege-
past met uitzondering van de onder hoofdstuk “kunst-
steen” genoemde dorpels;

• De openingen in de hellende dakvlakken worden voorzien 
van houten tuimelvensters, e.e.a. volgens tekening.
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METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN:
• De waterslagen onder de gevelkozijnen zijn van alumini-

um, volgens het kleuren- en materialenschema;
• Verwijs- en etageborden worden aangebracht in de lifthal-

len;
• Bij de toegangsdeuren van de appartementen en bij de 

bergingsdeuren worden huisnummerborden gemonteerd;
• In de gevel van de hoofdentree worden postkasten 

aangebracht, aan de buitenzijde in RVS uitgevoerd, de 
binnenzijde wordt op kleur gemoffeld.

BINNENTIMMERWERK:
• Tussen het woongedeelte en algemene ruimte (entree/

lifthal) worden voorzetwanden geplaatst, deze voorzet-
wanden worden voorzien van isolatie en gipskartonpla-
ten. Op uitwendige hoeken worden de voorzetwanden 
uitgevoerd met hoekbeschermers;

• Daar waar er sprake is van een scheiding tussen de 
liftschacht en het appartement wordt in het appartement 
een voorzetwand toegepast, eveneens voorzien van gips-
kartonplaten;

• De binnenwanden onder de kap van bouwnummer 4.081 
worden gemaakt van een stijl- en regelwerk van alumini-
um profielen, op deze profielen worden gipskartonplaten 
aangebracht;

• In de meterkast wordt een achterwand en een zijwand 
van beplating aangebracht om de apparaten en meters te 
bevestigen;

• Onder de begane grondvloer, die in de stallingsgarage 
doorloopt, wordt een isolerend plafond van houtwolce-
mentplaten aangebracht;

• Daar waar nodig wordt t.b.v. een complete oplevering een 
aftimmering aangebracht. Deze bevindt zich met name 
langs gevelkozijnen, trappen en vloerranden;

KEUKENINRICHTING:
• Bouwnummers 4.013, 4.081 en 4.121:
 Voor aankoop en levering is een cheque opgenomen, 

groot € 10.000,00 incl. btw. Deze cheque is uitsluitend 
toepasbaar bij de projectkeukenleverancier Eigen Huis 
Keukengroep te Houten.

 Indien u kiest voor casco ontvangt u via het meer- en 
minderwerk een retourbedrag van € 6.000,00 incl. btw.

• Overige bouwnummers:
 Voor aankoop en levering wordt uitgegaan van een aan-

biedingskeuken t.w.v.€ 5.575,00 incl. btw.
 Indien u kiest voor casco ontvangt u via het meer- en 

minderwerk een retourbedrag van € 3.700,00 incl. btw;

• Het verplaatsen van standaard aansluitpunten binnen de 
keukenopstelplaats, zoals aangegeven op de verkoop-
tekening, wordt gratis uitgevoerd mits de keuken wordt 
afgenomen bij Eigen Huis Keukengroep te Houten en 
deze wijzigingen voor de nader bepalen sluitingsdatum 
bij ons bekend zijn.

BEGLAZING:
• Glasopeningen in de buitenkozijnen, -deuren en -ra-

men van de woning worden voorzien van geïsoleerde 
HR++-beglazing;

• Voor de buitenbeglazing van de trappenhuizen wordt 
dubbele beglazing toegepast;

• Glasopeningen in de (deuren van de) algemene ruimte 
binnen worden voorzien van enkele beglazing of (waar 
nodig) gelaagd glas.

SCHILDERWERK:
• Alle houten gevelkozijnen inclusief ramen en deuren, wor-

den binnen en buiten dekkend geschilderd, e.e.a. conform 
kleuren- en materialenschema;

• De houten trappen worden transparant gelakt;
• Overig in het zicht blijvend houtwerk binnen en buiten 

(behoudens fabrieksmatig aangebrachte afwerklagen) 
wordt dekkend geschilderd. In de meterkast, in kasten, in 
de technische ruimte(n) en in de berging(en) wordt niet 
geschilderd;

• Alle, in het zicht blijvende leidingen, met uitzondering van 
in de keuken, meterkast, stallingsgarage (niet openbare 
parkeergarage), technische ruimte(n) en berging(en) 
worden dekkend geschilderd;

• In de stallingsgarage (niet openbare parkeergarage) 
wordt belijning aangebracht op de betonvloer;

• Kozijnen worden aan de binnen- en buitenzijde voorzien 
van een zelfde kleur schilderwerk.

BINNENRIOLERING:
• De binnenriolering, voorzien van de benodigde stankaf-

sluiters, wordt uitgevoerd in kunststof en aangesloten op 
de gemeentelijke riolering;

• De liggende rioleringsleiding in de algemene ruimten 
uitvoeren in PVC;

• De afvoer van de badkamer in het souterrain van de 
bouwnummers 4.001, 4.002, 4.056, 4.057 en 4.058 loopt 
naar een pompput in de berging van deze bouwnum-
mers. De afvoer van de badkamer in het souterrain van 
bouwnummer 4.003 loopt naar een pompput t.p.v. de 

• De overige hellende daken (bouwnummers 4.010, 4.013 
en 4.081) worden uitgevoerd als geïsoleerde, samen-
gestelde houten dakelementen, deze worden aan de 
binnenzijde afgewerkt met sauswerk op gisplaten en 
aan de buitenzijde voorzien van metalen afwerking (zink, 
gefelst);

• Langs de dakranden van het platte dak wordt een meta-
len dakrandprofiel aangebracht;

• De platte daken worden voorzien van een staalkabel 
als aanlijnvoorziening voor dakinspectie en zijn via een 
dakluik, klimvoorziening en/ of via een klimschacht met 
een dakluik bereikbaar. 

DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOER:
• Onderaan de hellende dakvlakken worden zinken goten 

gemonteerd;
• De hemelwaterafvoeren aan de straatgevels, inclusief 

de balkonafvoeren worden uitgevoerd in zink. Langs de 
achtergevels worden de hemelwaterafvoeren in kunststof 
aangebracht;

• Onderaan de hellingbaan naar de stallingsgarage (niet 
openbare parkeergarage) komt een afvoergoot met op-
voerpomp in een put.

KUNST- EN HARDSTEEN:
• De dorpels onder de entreedeur van het appartement zijn 

van kunststeen, kleur antraciet;
• Onder de binnendeuren van het toilet en de badkamer 

worden dorpels van kunststeen aangebracht, kleur antra-
ciet;

• De vensterbanken op de borstweringen onder de gevelko-
zijnen zijn van marmercomposiet;

• De plint van de gevel van De Westertoren, t.p.v. de bouw-
nummers 4.055 en 4.056 wordt voorzien van hardsteen 
in een naturel geschuurde uitvoering.

STUCADOORWERK
• De wanden in de appartementen, met uitzondering van 

daar waar tegelwerk wordt aangebracht, worden behang-
klaar opgeleverd;

• In de appartementen met de bouwnummers 4.013, 4.081 
en 4.121 worden de wanden, met uitzondering van daar 
waar tegelwerk wordt aangebracht, sausklaar opgele-
verd. De vlakheid van de sausklare wanden is geschikt 
voor een matte afwerking;

• De wanden van de meterkast, de technische ruimte, de 
berging en de wanden in de stallingsgarage (niet openba-
re parkeergarage) worden niet afgewerkt;

• De betonplafonds, met uitzondering van de niet afge-
werkte plafonds, worden voorzien van spackspuitwerk, de 
naden in het plafonds worden niet dichtgezet;

• De wanden boven het tegelwerk in het toilet worden voor-
zien van spackspuitwerk;

• Het stucwerk wordt voorzien van de nodige gaasband 
en insnijdingen om scheurvorming zoveel mogelijk te 
voorkomen;

• De gevel van Het Landhuis wordt afgewerkt met ge-
velstucwerk op kleur en voorzien van V-naden en de 
benodigde dilataties en profielen, conform kleuren- en 
materialenschema. 

TEGELWERK
• Op de wanden en vloeren in toilet en badkamer wordt 

tegelwerk aangebracht;.
• De wandtegels worden in het toilet aangebracht tot een 

hoogte van 1500 mm vanaf de vloer. In de badkamer 
worden de wanden tot het plafond betegeld;

• In de appartementen met de bouwnummers 4.013, 4.081 
en 4.121 worden wandtegels aangebracht met een af-
meting van 250 x 500 mm, deze worden verwerkt in een 
liggend patroon;

• De wandtegels in de overige appartementen zijn 250 x 
330 mm en deze worden eveneens in een liggend pa-
troon verwerkt;

• De vloertegels zijn 330 x 330 mm;
• In geval van uitwendige hoeken in het wandtegelwerk 

worden deze hoeken in de appartementen met de bouw-
nummers 4.013, 4.081 en 4.121 afgewerkt door middel 
van een aluminium hoekprofiel;

• In geval van uitwendige hoeken in het wandtegelwerk in 
de overige appartementen worden deze hoeken afge-
werkt door middel van een kunststof hoekprofiel;

• Ter plaatse van inwendige hoeken wordt het tegelwerk 
afgedicht middels een kitvoeg.

DEKVLOEREN
• In de appartementen worden de vloeren voorzien van een 

zwevende dekvloer, dit betekent dat de dekvloer aange-
bracht wordt op een laag isolatie. Voor afwerking (door 
de kopers) dient rekening gehouden te worden met een 
maximale dikte van 15 mm;
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CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIE/WARM-
WATERVOORZIENING
• Elk appartement wordt aangesloten op het net van de 

stadsverwarming. In de meterkast wordt een stadsver-
warmingsunit geplaatst, voorzien van een warmtewisse-
laar. In de te verwarmen vertrekken wordt een systeem 
van vloerverwarming aangebracht. Per appartement 
wordt een verdeler geplaatst met daarbij het uitgangs-
punt, indien mogelijk, de verdeler in de interne berging te 
plaatsen;

• De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een 
thermostaat in de woonkamer. De overige woon-, werk- 
en slaapkamers worden voorzien van een regeling;

• De installatie is erop berekend de verschillende vertrek-
ken te verwarmen bij een gelijktijdige verwarming van alle 
vertrekken met gesloten ramen en deuren en overige uit-
gangspunten zoals het SWK-garantieregeling genoemd 
tot de volgende temperaturen:

- woonkamer en keuken 20 °C
- hal en overloop  15 °C
- bergingen (inpandig) 15 °C
- badkamer 22 °C
- slaapkamers 20 °C
• Tapwaterregeling: conform CW klasse 5 voor bouwnum-

mer 4.001, 4.002, 4.003, 4.013, 4.056, 4.057, 4.058, 4.081 
en 4.121;

• Tapwaterregeling: conform CW klasse 4 voor de overige 
bouwnummers;

• Indien het noodzakelijk blijkt om te kunnen voldoen aan 
de eisen van warmtapwaterwachttijden bestaat de moge-
lijkheid dat er in de keuken een warmtapwatervoorziening 
(elektrische close-in boiler) wordt bijgeplaatst;

• In de badkamer wordt een elektrische design-/handdoek-
radiator aangebracht, te plaatsen aan de wand.

MECHANISCHE VENTILATIE:
• De woning wordt voorzien van een ventilatiesysteem 

met mechanische afvoer en natuurlijke toevoer middels 
(zelfregelende) ventilatieroosters in de gevel;

• Een individueel mechanisch ventilatiesysteem voor 
de ventilatie van de keuken, de (inpandige) berging, de 
badkamer en het toilet. De ventilatorstand is regelbaar 
middels de schakelaar in de badkamer. Tevens wordt 
het ventilatiesysteem geregeld door toepassing van 
CO2-sensoren in de slaapkamers. De kanalen zijn van 
verzinkte plaatstalen buizen, zoveel mogelijk ingestort in 
de betonvloer. De ventilatie-ventielen zijn van kunststof 
en individueel instelbaar. De ventilatie-ventielen in het 
plafond van de keuken worden geplaatst in de loopzone 

van de keukenruimte. Deze ventielen kunnen niet worden 
verplaatst; 

• Uitmondingen van de ventilatie-installatie worden boven-
daks gecombineerd met het systeem van riolering;

• Mechanische ventilatie in de stallingsgarage (niet open-
bare parkeergarage) geschiedt met ondersteuning door 
diverse stuwventilatoren met afvoer via een bouwkundig 
kanaal tot boven het dak.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE:
• De omvang van de elektrische installatie van het appar-

tement is opgenomen in de omschrijving van de afwer-
king per vertrek. De installatie verdeeld over de nodige 
groepen volgens een centraal-dozensysteem. De groepen 
zijn beveiligd met (een) aardlekschakelaar(s) en automa-
tische zekeringen;

• De groepenkast (de verdeelinrichting van de elektrische 
installatie) wordt geplaatst in de meterkast in het appar-
tement. Indien de meterkast zich buiten het appartement 
bevindt, wordt de groepenkast in de technische ruimte in 
het appartement geplaatst;

• De kunststof buisleidingen worden geheel in de wanden 
en de vloeren weggewerkt, met uitzondering van de 
leidingen op de wanden in de meterkasten, de bergingen, 
de technische ruimte, de containerruimte en de stallings-
garage (niet openbare parkeergarage);

• Alle wandcontactdozen worden uitgevoerd met randaar-
de;

• Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen in wit 
kunststof, uitgevoerd als inbouw (1 element per in-
bouwdoos), met uitzondering van de meterkasten, de 
bergingen, de technische ruimte, de containerruimte en 
de stallingsgarage (niet openbare parkeergarage);

• Het appartement wordt voorzien van de benodigde rook-
melder(s), deze worden aangesloten op de woninginstal-
latie;

• Bij de voordeur wordt een beldrukker aangebracht. De 
schel wordt op de wand in de hal geplaatst.

• De montagehoogte boven de vloer:
• Schakelaars:

- circa 1,05 meter - schakelaars voor lichtpunten,
    schakelaar in bergruimte
- circa 1,20 meter - standenschakelaar mechanische
    ventilatie in de keuken
- circa 1,20 meter - beldrukker

bij dat bouwnummer behorende parkeerplaats. Vanaf 
die pompputten worden de afvoeren aangesloten op de 
gemeentelijke riolering.

WATERLEIDING:
• De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de waterme-

ter naar de volgende tappunten:
− Keukenmengkraan;
− Wasmachinekraan;
− Douchemengkraan;
− Badmengkraan (indien aanwezig);
− Wastafelmengkraan;
− Vaatwasser;
− Stopkraan toilet;
− Fonteinkraan in toilet.

• In/ nabij de hydrofoorruimte wordt een waterdrukverho-
gingsinstallatie geplaatst.

• In één van de algemene technische ruimten wordt een 
close up-boiler met uitstortgootsteen aangebracht t.b.v. 
schoonmaak en onderhoud van alle algemene ruimten.

• De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf de stads-
verwarmingsunit naar de volgende tappunten:
− Keukenmengkraan;
− Douchemengkraan;
− Badmengkraan (indien aanwezig);
− Wastafelmengkraan.

• Warm- en koudwaterleidingen in de badkamer en toilet 
worden zoveel mogelijk weggewerkt in wanden en vloe-
ren.

GASINSTALLATIE:
• De woningen worden niet voorzien van een gasaanslui-

ting.

SANITAIR:
Alle bouwnummers
• De toiletten en badkamers worden voorzien van het 

sanitair volgens de verkooptekeningen. Het sanitair wordt 
geleverd van het fabrikaat Villeroy & Boch, type Subway 
2.0;

• De kranen zijn waterbesparende verchroomde kranen;
• Het sanitair wordt geleverd en aangesloten, compleet 

met de benodigde kranen en bevestigingsmiddelen;
• Het te plaatsen sanitair (indien getekend):

-  Toiletcombinatie(s), bestaande uit:
• Een keramisch wandcloset, wit;
• Een spoelreservoir;

• Een bedieningspaneel, wit;
• Een closetzitting, type quick release, softclose;

- Fonteincombinatie, bestaande uit:
• Een keramisch fontein, 370 x 305 mm;
• Een bekersyfon, chroom;
• Een chromen muurbuis/ vloerbuis;
• Een fonteinkraan, Grohe Concetto, chroom;

- Wastafelcombinatie(s), bestaande uit:
• Een keramische dubbele wastafel, type Memento, 1200 

x 470 mm;
• Een plugbekersyfon, chroom;
• Een chromen muurbuis/ vloerbuis;
• Een Bruynzeel planchet, 1200 mm breed;
• Een wastafelmengkraan, Grohe Eurosmart, chroom;
• Een spiegel, 1200 x 1000 mm;

- Wastafelcombinatie(s), bestaande uit:
• Een keramische enkele wastafel, type Villeroy & Boch, 

600 x 470 mm;
• Een plugbekersyfon, chroom;
• Een chromen muurbuis;
• Een keramisch planchet, 600 mm breed;
• Een wastafelmengkraan, Grohe Eurosmart, chroom;
• Een spiegel, 600 x 1000 mm;

- Douchecombinatie, bestaande uit:
• Een vloerafvoergoot, ca. 700 mm lang;
• Een set S-koppelingen met rozet, chroom;
• Een douchemengkraan, Grohtherm 1000, chroom;
• Een glijstangcombinatie, Grohe Tempesta glijstangcom-

binatie New Generation;

- Ligbadcombinatie, bestaande uit:
• Een ligbad, 1700 x 750 mm;
• Een badmengkraan, Grohtherm 1000, chroom;
• Een badgarnituur, Grohe Tempesta handdouchecombi-

natie New Generation;

- Een wasmachinekraan, Grohe Costa L.

• De plaats van de toiletcombinatie is beperkt verplaats-
baar i.v.m. de lengte van de afvoerleiding.
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• Wandcontactdozen:
- circa 0,30 meter - in de woonkamer, keuken en 
    slaapkamers
- circa 1,20 meter - boven het aanrecht in de keuken
- circa 1,05 meter - in de badkamer en bergruimte

• Kamerthermostaat:
- circa 1,50 meter - in de woonkamer

• Loze leidingen:
- circa 0,30 meter - in alle verblijfsruimten

• Aansluitpunten (loos):
- circa 0,30 meter - telefoon (loos) en CAI 

• Verlichting:
- circa 2,20 meter - buitenlichtpunt
- circa 2,00 meter - wandlichtpunt badkamer

• Videofoon/ intercom:
- circa 1,50 meter - in de woonkamer

• De algemene installatie wordt aangesloten op de centrale 
voorzieningenmeter, te weten:
- verlichting (24V) in de bergingen (op bewegingsmel-

der);
- liften;
- hydrofoorinstallatie;
- verlichting in de stallingsgarage (niet openbare parkeer-

garage);
- verlichting in de entree en trappenhuizen;
- verlichting in de binnentuin;
- verlichting en wandcontactdozen in de overige algeme-

ne ruimten;
- decentrale noodverlichting;
- videofoon;
- mechanische ventilatoren;
- pomp in de pompput nabij de hellingbaan van de stal-

lingsgarage (niet openbare parkeergarage);
- toegangsdeur en speedgate van de stallingsgarage 

(niet openbare parkeergarage);
- hekwerk van de binnentuin;
- brandmeldinstallatie van de stallingsgarage (niet open-

bare parkeergarage);
- brandschermen (aangesloten op brandmeldinstallatie).

OPLADEN ELEKTRISCHE AUTO’S:
• In de stallingsgarage (niet openbare parkeergarage) zijn 

voorbereidende voorzieningen opgenomen voor het elek-
trisch opladen van auto’s. Deze voorzieningen bestaan uit 
een verdeelkast met aardlekschakelaars, die aangesloten 
is op de centrale voorzieningenkast en een lege kabel-
goot, deze kabelgoot wordt centraal in de stallingsgarage 
(niet openbare parkeergarage) aangelegd en loopt naar 
de verdeelkast.

• Vanuit een individuele parkeerplaats kan er een laadpaal 
worden aangebracht. De kabel vanuit de laadpaal dient 
via het plafond van de garage naar de kabelgoot te wor-
den aangelegd en vanuit de centraal gelegen kabelgoot 
naar de verdeelkast te worden gebracht.

• Indien u de wens heeft een dergelijke laadpaal voor 
oplevering bij uw parkeerplaats aan te brengen, kunt u 
contact opnemen met de kopersbegeleider. Hij kan u 
voorzien van extra informatie en op verzoek een prijsop-
gave doen.

• Indien u na oplevering een laadpaal wil aanbrengen dient 
de aanvraag hiertoe ten alle tijden te worden geregeld via 
de vereniging van eigenaren.

TELECOMMUNICATIE:
• Voor de bouwnummers 4.013, 4.081 en 4.121 worden per 

woning loze buisleidingen voor CAI vanuit de meterkast 
naar de woonkamer en alle slaapkamers aangebracht als 
ook een loze buisleiding voor telefoon naar de woonka-
mer en de hoofdslaapkamer;

• Voor de overige bouwnummers worden per woning 
loze buisleidingen voor CAI vanuit de meterkast naar de 
woonkamer en de hoofdslaapkamer aangebracht als ook 
een loze buisleiding voor bijvoorbeeld een telefoon naar 
de woonkamer;

• Indien de meterkast zicht buiten het appartement bevindt 
wordt een loze leiding t.b.v. data aangebracht tussen 
deze meterkast en de technische ruimte in het apparte-
ment.

VIDEOFOONINSTALLATIE:
• Per appartement wordt een deuropenerinstallatie voor de 

hoofdentree op de begane grond aangebracht, in combi-
natie met een videofoon.

PV-INSTALLATIE
• Op het platte dak worden PV-panelen aangebracht. De 

PV-panelen worden onder een helling geplaatst door 
gebruikmaking van een op de dakbedekking te plaatsen 
onderconstructie. 

• Het te installeren vermogen volgt uit de berekening van 
de energieprestatie-coëfficiënt. De PV-panelen worden 
gekoppeld aangesloten op een omvormer, voor deze om-
vormer wordt een aparte groep in de meterkast voorzien.

• De energieopbrengst is uitgesloten van de geldende SWK 
Garantie- en Waarborgregeling.

LIFTINSTALLATIE:
• Complete liftinstallatie met telescopische schuifdeuren;
• Cabine afmeting 1200 (b) x 2100 (d) x 2350 (h) mm;
• Bij de stopplaatsen op de vloer van de appartementen 

met bouwnummers 4.013, 4.083 en 4.121 zit de liftbe-
sturing in het kozijn voor de lifttoegang, bij de overige 
lifttoegangen komt de liftbesturing naast de liftdeuren;

• De liftinstallatie wordt t.b.v. de bouwnummers 4.013, 
4.083 en 4.121 uitgevoerd met een sleutelschakelaar 
in de liftbediening, zodat alleen middels deze bediening 
de liftkooi naar de stopplaats in het eigen appartement 
wordt vervoerd; 

• Afwerking liftcabine:
- vloerafwerking van vloertegels;
- wanden van geborsteld roestvaststaal;
- cabinedeur aan halzijde van roestvaststaal;
- dagstukken van roestvaststaal;
- plafond van roestvaststaal met ingebouwde verlichting;
- een spiegel in 2 delen over de halve hoogte tegen een 

zijwand;
- een leuning.

HYDROFOOR:
• Drukverhogingsinstallatie voor levering van water, opstel-

plaats in de technische ruimte op de onderste laag.

KRIJTSTREEP:
• Het ontwerp en de appartement indeling zijn van dien 

aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige 
plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanlei-
ding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde 
krijtstreepmethode, een wettig legitieme methode, wat 
erop neerkomt dat niet over het gehele vloeroppervlak in 
de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, 
slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig 
is volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische 
zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de 
betreffende kamers relatief donkere gedeelten aanwezig 
kunnen zijn. In praktische zin betekent dit dat er in het 
achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief 
minder licht is. De krijtstreepmethode is gebruikt voor een 
aantal appartementen en heeft geen invloed op de eisen 
van de ventilatie-installatie of de verwarmingsinstallatie. 
Op de betreffende verkooptekeningen is deze lijn ingete-
kend en aangegeven met een arcering.

BENOEMING RUIMTEN:
In het Bouwbesluit worden voor het benoemen van de ruim-
ten de volgende begrippen gehanteerd:
• verblijfsruimte, in plaats van woonkamer, keuken, slaap-

kamer;
• verkeersruimte, in plaats van hal en overloop;
• badruimte, in plaats van badkamer;
• toiletruimte, in plaats van toilet;
• bergruimte, in plaats van berging;
• meterruimte, in plaats van meterkast;
• onbenoemde ruimte, in plaats van kast.
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HET WESTERPAKHUIS (bouwnummers 4.057, 4.058, 4.062, 4.063, 4.067, 4.068, 4.071, 4.072, 4.075 en 
4.076):
Gevelkozijnen Hardhout, kiezelgrijs
Draaiende delen Hardhout, kiezelgrijs
Kozijnen en draaiende delen dakkapellen Hardhout, zilvergrijs
Kozijnen en draaiende delen tussenlid 3e verdieping Hardhout, zilvergrijs
Kozijnen en draaiende delen kopgevel 3e en 4e verdieping  Hardhout, kiezelgrijs
Kozijnlijst dakkapel Hout, zilvergrijs
Kozijnlijst tussenlid 3e verdieping Hout, zilvergrijs
Paneel onder kozijnen Hout, kiezelgrijs
Glaspanelen tussenlid 3e verdieping Colorbel, grijs
Gevelmetselwerk voorgevel, incl. staand metselwerk  Waalformaat gevelsteen, Cerite-kleur (bruingrijs antraciet) en 

rollagen
Gevelmetselwerk achtergevel (bouwnummers 4.057,  Waalformaat gevelsteen, Cerite-kleur (bruingrijs antraciet)
4.061 (ged.), 4.062, 4.066 (ged.), 4.067, 4.071 en 4.075  
Gevelmetselwerk achtergevel (bouwnummers 4.058, Waalformaat gevelsteen (wit)
4.063, 4.068, 4.072 en 4.076)  
Gevelmetselwerk achtergevel, gevelbanden  Waalformaat gevelsteen, Mosagaat Smook-kleur
(bouwnummers 4.058, 4.063, 4.068, 4.072 en 4.076) (beige genuanceerd)
Waterslagen en gevelbanden Prefab beton, naturel
Waterslagen bij kozijnen Aluminium, kiezelgrijs
Metselwerklateien voorgevel Metaal, ombergrijs
Metselwerklateien achtergevel  Metaal, reinwit
(bouwnummers 4.058, 4.063, 4.068, 4.072 en 4.076)
Hekwerken  Metaal, zwartgrijs
Dakbedekking hellend dak Keramische dakpan, geweld, leigrijs
Dakbedekking plat dak Bitumineus, zwart
Dakrand Zink met kraal, naturel
Dakopstand Zink met kraal, naturel
Zijwangen dakkapel Zink, gefelst, naturel
Afwerking dakrand en dakoverstek tussenlid  Houten beplating, zilvergrijs
3e verdieping

DE FABRIQUEUR (bouwnummers 4.111 t/m 4.121):
Gevelkozijnen Hardhout, beigegrijs
Draaiende delen Hardhout, beigegrijs
Voordeur hoofdentree Aluminium, ombergrijs
Paneel onder kozijnen Aluminium, kiezelgrijs
Gevelmetselwerk, incl. staand metselwerk,  Waalformaat gevelsteen, Mosagaat Smook-kleur
rollagen en penanten (beige genuanceerd)
Waterslagen en gevelbanden Prefab beton, naturel
Waterslagen bij kozijnen Aluminium, kiezelgrijs
Metselwerklateien Metaal, zijdegrijs
Hekwerken  Metaal, zwartgrijs
Dakbedekking plat dak Bitumineus, zwart
Dakrand Zink met kraal, naturel

LANDHUIS ZIJDEBALEN (bouwnummers 4.001 t/m 4.013):
Hoge bouwdeel (bouwnummers 4.002, 4.003, 4.005, 4.006, 4.008, 4.009, 4.011, 4.012 en 4.013):
Gevelkozijnen  Hardhout, zilvergrijs
Draaiende delen  Hardhout, zilvergrijs
Penanten kozijnen Zeedijkzijde Hardhout, reinwit
Lage bouwdeel (bouwnummers 4.001, 4.004, 4.007 en 4.010):
Gevelkozijnen  Hardhout, reinwit
Draaiende delen  Hardhout leigrijs
Voordeur hoofdentree Hout, grafietgrijs
Kozijnen en draaiende delen dakterras 4e verdieping  Hardhout, zilvergrijs
Kozijnlijst dakterras 4e verdieping Hout, zilvergrijs
Gevelmetselwerk Vormbak gevelsteen
Gevelafwerking Stucwerk met V-naden, voorzien van verfsysteem, wit
Gevelafwerking plint en gevelbanden Stucwerk met V-naden, voorzien van verfsysteem, hardsteengrijs
Waterslagen bij kozijnen Aluminium, steengrijs
Metselwerklateien Metaal, reinwit
Metselwerklateien in plint/ bij gevelbanden Metaal, steengrijs
Hekwerken, incl. geluidschermen en vouwpuien  Metaal, reinwit
Hekwerken, glasvulling Helder
Dakbedekking plat dak Bitumineus, zwart
Dakbedekking hellend dak Zink, gefelst, naturel
Dakrand Zink met kraal, naturel
Zijwangen dakkapel Zink, gefelst, naturel

DE WESTERTOREN (bouwnummers 4.055, 4.056, 4.059, 4.060, 4.061, 4.064, 4.065, 4.066, 4.069, 4.070, 
4.073, 4.074 en 4.077 t/m 4.081):
Gevelkozijnen Hardhout, cremewit
Draaiende delen Hardhout, ombergrijs
Voordeur hoofdentree Hout, ombergrijs

Gevelmetselwerk, incl. staand metselwerk en rollagen Waalformaat gevelsteen, Mosagaat Smook-kleur  
(beige genuanceerd)

Gevelmetselwerk, gevelbanden en in rollagen Waalformaat gevelsteen (wit)
Plint Hardsteen, naturel geschuurd
Waterslagen en gevelbanden Prefab beton, naturel
Waterslagen bij kozijnen Aluminium, kiezelgrijs
Metselwerklateien Metaal, zijdegrijs
Hekwerken, incl. geluidschermen en vouwpuien  Metaal, cremewit
Hekwerken, glasvulling Helder
Speedgate, incl. loopdeur en vast bovenpaneel Metalen kaders en spijlen, zwartgrijs
Dakbedekking hellend dak Zink, gefelst, naturel
Dakrand Zink met kraal, naturel

Deel 1b: Kleuren- en materialenschema
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STAAT VAN AFWERKING
APPARTEMENTEN PER VERTREK

HAL IN SOUTERRAIN (bwnr. 4.001, 4.002, 4.003, 4.056, 4.057 en 4.058)
vloer: afwerkvloer op isolatie, glad afgewerkt
wanden: behangklaar
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening

KAST IN SOUTERRAIN (bwnr. 4.002)
vloer: afwerkvloer op isolatie, glad afgewerkt
wanden: behangklaar
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening

BERGING IN SOUTERRAIN (bwnr. 4.002, 4.003, 4.056)
vloer: afwerkvloer op isolatie, glad afgewerkt
wanden: niet afgewerkt
plafond: niet afgewerkt
elektrische installatie: conform verkooptekening

SLAAPKAMER 1 IN SOUTERRAIN (bwnr. 4.002, 4.003, 4.056)
vloer: afwerkvloer op isolatie, glad afgewerkt
wanden: behangklaar
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening
overige voorzieningen: vloerverwarming

SLAAPKAMER 2 IN SOUTERRAIN (bwnr. 4.001, 4.057)
vloer: afwerkvloer op isolatie, glad afgewerkt
wanden: behangklaar
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening
overige voorzieningen: vloerverwarming

SLAAPKAMER 3 IN SOUTERRAIN (bwnr. 4.001, 4.058)
vloer: afwerkvloer op isolatie, glad afgewerkt
wanden: behangklaar
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening
overige voorzieningen: vloerverwarming

BADKAMER IN SOUTTERRAIN (bwnr. 4.001, 4.002, 4.003, 4.056, 4.057, 4.058)
vloer: vloertegels, volgens omschrijving 
wanden: wandtegels, volgens omschrijving, tot plafondhoogte
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening 
overige voorzieningen: toiletcombinatie, volgens omschrijving en indien aanwezig vol-

gens tekening
 douchecombinatie, volgens omschrijving
 badcombinatie, volgens omschrijving en indien aanwezig vol-

gens tekening
 enkele of dubbele wastafelcombinatie, volgens omschrijving en 

indien aanwezig volgens tekening
 vloerverwarming

HAL
vloer: afwerkvloer, glad afgewerkt
wanden: behangklaar (bwnr. 4.013, 4.081 en 4.121: sausklaar)
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening

TOILET 
vloer: vloertegels, volgens omschrijving 
wanden: wandtegels, volgens omschrijving, tot een hoogte van circa  

1,50 meter, daarboven wit structuurspuitwerk
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening
overige voorzieningen: toiletcombinatie, volgens omschrijving
 fonteincombinatie, volgens omschrijving

KEUKEN 
vloer: afwerkvloer, glad afgewerkt
wanden: behangklaar (bwnr. 4.013, 4.081 en 4.121: sausklaar)
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening
keukeninrichting: zie specificatie keukenleverancier
overige voorzieningen: vloerverwarming

WOONKAMER (I.C.M. KEUKEN)
vloer: afwerkvloer, glad afgewerkt
wanden: behangklaar (bwnr. 4.013, 4.081 en 4.121: sausklaar)
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening
overige voorzieningen: vloerverwarming
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BADKAMER
vloer: vloertegels, volgens omschrijving 
wanden: wandtegels, volgens omschrijving, tot plafondhoogte
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening
overige voorzieningen: toiletcombinatie, volgens omschrijving en indien aanwezig vol-

gens tekening
 douchecombinatie, volgens omschrijving
 badcombinatie, volgens omschrijving en indien aanwezig vol-

gens tekening
 enkele of dubbele wastafelcombinatie, volgens omschrijving en 

indien aanwezig volgens tekening
 vloerverwarming

SLAAPKAMER 1 (M.U.V. bwnr. 4.002, 4.003, 4.056)
vloer: afwerkvloer, glad afgewerkt
wanden: behangklaar (bwnr. 4.013, 4.081 en 4.121: sausklaar)
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening 
overige voorzieningen: vloerverwarming

SLAAPKAMER (OVERIGE)
vloer: afwerkvloer, glad afgewerkt
wanden: behangklaar (bwnr. 4.013, 4.081 en 4.121: sausklaar)
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening
overige voorzieningen: vloerverwarming

INTERNE BERGING in appartement
vloer: afwerkvloer, glad afgewerkt
wanden: niet afgewerkt
plafond: wit structuurspuitwerk
elektrische installatie: conform verkooptekening

EXTERNE BERGING in kelderlaag
vloer: betonvloer, glad afgewerkt
wanden: kalkzandsteen vellingblokken
plafond: houtwolcementplaten/ onafgewerkt
elektrische installatie: conform verkooptekening
overige voorzieningen: indien van toepassing pompputten en bijbehorende voorzienin-

gen zoals leidingwerk en aansluitingen

OPEN STALLINGSRUIMTE EN PARKEERPLAATSEN
vloer: betonvloer, vlak afgewerkt
wanden: beton/ kalkzandsteen, niet afgewerkt 
plafond: beton, onder appartementen voorzien van houtwolcementplaten 

met isolatie
elektrische installatie: opbouw verlichtingsarmaturen
 opbouw noodverlichtingsarmaturen
 in-/ uitrit voorzien van inbouw armaturen
overige voorzieningen: stuwventilatoren
 elektrisch bedienbare gemeenschappelijke garagedeur 
 opbouw kanalen en leidingen langs plafond
 brandschermen, aangesloten op brandmeldsysteem

Introductie
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Afwerking Algemene Ruimten

VLOEREN:
-  trappenhuis, lifthallen en bergingsgangen in de kelder: 

een vlak afgewerkte betonvloer;
- entreehal, lifthallen, technische ruimten en (vlucht)trap-

penhuizen, exclusief de vloeren van prefab beton, op de 
begane grond en verdiepingen voorzien van vloertegels. 
De vloertegels worden doorgelegd in de kastruimten in de 
lifthallen van Het Landhuis en De Fabriqueur;

- een schoonloopmat voor de algemene entreedeuren;
- trappen van schoon beton met schrobrand en anti-slip-

motief;
- in technische ruimten en noodtrappenhuis: monolitisch 

afgewerkte betonvloer;

WANDEN:
- in entreehal, lifthallen en hoofdtrappenhuizen: wit struc-

tuur spuitwerk;
- in technische ruimten op kelderniveau en in het noodtrap-

penhuis: niet afgewerkt;

PLAFOND:
- in entree: een lamellen systeemplafond;
-  in lifthallen en hoofdtrappenhuis: wit structuur spuitwerk; 
- technische ruimten: onafgewerkt, waar thermisch nood-

zakelijk voorzien van houtwolcementplaten met isolatie;
- lifthal kelderniveau: onafgewerkt, waar thermisch nood-

zakelijk voorzien van houtwolcementplaten met isolatie;

ELEKTRISCHE INSTALLATIE:
- in de entreehal, lifthallen en trappenhuizen: lichtpunten 

met LED-verlichting;
- in de entreehal, lifthallen en trappenhuizen: decentrale 

noodverlichtingsinstallatie;
- buitenlichtarmaturen bij de portieken;
- technische ruimten voorzien van opbouw lichtpunt  met 

armatuur voorzien van ingebouwde sensor en een op-
bouw dubbele wandcontactdoos;

- basis- en noodverlichting in de stallingsgarage en liftpor-
taal; 

- in lifthallen per verdieping 1 enkele wandcontactdoos 
voor schoonmaakwerkzaamheden;

OVERIGE VOORZIENINGEN:
- in het gevelkozijn van de hoofdentree RVS postkasten, 

aan de binnenzijde in kleur gemoffeld, in de gevel voor-
zien van een bellentableau en naambordjes;

- deur van de hoofdentree compleet met elektrische be-
dienbare deuropener;

- complete videofooninstallatie;
- beldrukkers t.b.v. de entreedeuren van de appartementen;
- traphekken van staal, verzinkt;
- tapkraan met uitstortgootsteen in de technische ruimte;
- meterkasten ten behoeve van de appartementen.
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Indien een hypothecaire geldlening nodig is, kunnen de 
bijkomende kosten zijn:
• de notariskosten voor het opmaken en passeren van de 

hypotheekakte;
• de kosten voor advies- en bemiddelingskosten van uw 

eventuele hypotheekadviseur;
• indien van toepassing de vooruit verschuldigde premie 

levensverzekering.

ERFDIENSTBAARHEDEN/OPSTALRECHTEN
In de leveringsakte zullen door de notaris de benodigde erf-
dienstbaarheden, opstalrechten e.d. worden geformuleerd 
en gevestigd, welke benodigd zijn voor het goed functione-
ren binnen het complex en ten behoeve van nutsbedrijven 
en gemeente. 

SPLITSING
In het project vindt een splitsing plaats. De splitsing in 
appartementsrechten wordt vastgelegd in een notariële 
splitsingsakte. Op een daarbij behorende splitsingstekening 
worden de grenzen tussen de verschillende appartementen 
onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten cq. 
parkeergarage, enz. exact aangegeven. Een van de belang-
rijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement 
van splitsing.

APPARTEMENTSRECHTEN 
Onder een appartementsrecht wordt volgens de wet 
verstaan: “een aandeel in een appartementengebouw met 
toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik 
van een bepaald aandeel in dat complex”.
Dit aandeel vormt met het daarbij behorende gebruiksrecht 
het appartementsrecht. Alle appartementseigenaren zijn 
tezamen eigenaar van het complex. Hieruit volgt dat een 
appartementseigenaar op grond van zijn mede-eigendoms-
recht alles wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient 
mag gebruiken. Het appartement zelf, waarvan de betref-
fende eigenaar het uitsluitend gebruiksrecht heeft, wordt 
aangeduid als privé gedeelte. Wel dient het huishoudelijk 
reglement te worden gerespecteerd.

DE VERENIGING VAN EIGENAARS
Om één en ander goed te regelen is het noodzakelijk dat 
er een Vereniging van Eigenaars (VvE) wordt opgericht. 
Het doel van de VvE is in de wet omschreven, te weten: “de 
behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de 
eigenaren”. 

Tenzij uitdrukkelijk anders in het reglement is bepaald, 
beslist de VvE over alle zaken, die de eigenaren gemeen-

schappelijk aangaan. Dat beslissen gebeurt in de Algemene 
Ledenvergadering, welke tenminste één maal per jaar of 
zoveel meer als nodig is wordt gehouden. In deze verga-
dering kan iedere eigenaar zelf of via een gemachtigde het 
woord voeren en zijn stem uitbrengen over op de agenda 
geplaatste onderwerpen. Hierin ligt de kern van de bevoegd-
heid van elke eigenaar: hij of zij kan daadwerkelijk meebe-
slissen over alles wat het gebouw betreft.

De kosten van onderhoud worden gedragen door alle 
eigenaren van appartementsrechten en worden, conform 
het breukdeel in de splitsingsakte, aan de eigenaars doorbe-
last. De vergadering moet de begroting van kosten voor het 
volgende boekjaar goedkeuren en dient haar fiat te geven 
aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het 
afgelopen boekjaar van de vereniging. 

Voor het beheer van de VvE hebben wij voor het eerste jaar 
een beheerder aangesteld. Deze zorgt voor de oprichting 
van de VvE en het beheer voor het eerste jaar. Na het eerste 
jaar kan de VvE zelf ervoor kiezen om het beheer op zich te 
nemen of de door ons gekozen beheerder aan te houden.

WAT ZIJN DIE GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN? 
In de eerste plaats het onderhoud en de instandhouding 
van het gebouw en de daarbij behorende technische instal-
laties. Hieronder vallen onder andere het bijhouden van het 
binnen- en buitenschilderwerk, het repareren en/of ver-
nieuwen van het dak, lift, het schoonhouden van trappen, 
gangen, portalen, etc. van de algemene verkeersruimten, 
alsmede het onderhoud van de gemeenschappelijke dak-
tuin en parkeergarage.

ALGEMENE FINANCIERINGSINFORMATIE
De koopsommen van de appartementen zoals vermeld 
staat in de koop-/aannemingsovereenkomst zijn vrij op 
naam (VON). Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder ver-
melde kosten die met het verwerven van een eigen apparte-
ment gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen, te weten:
• de koopsom van de grond (grondkosten);
• de aanneemsom (bouwkosten, inclusief loon - en materi-

aalkostenstijging , exclusief kopersopties/meerwerk)
• de badkamer-, keukeninrichting en de afwerking van de 

woning conform Technische Omschrijving (T.O.); 
• de bijkomende kosten zoals honoraria architect, con-

structeur en overige bouwkundige adviseurs;
• het courtage van de makelaar;
• de notariskosten voor de levering van de appartements-

rechten en de oprichting van de Verenigingen van Eige-
naars (VvE’s); 

Bij de aankoop van een nieuwbouw appartement komen 
veel zaken kijken. Om u bekend te maken met het proces 
hebben wij een wegwijzer geschreven die uitleg geeft over 
alles wat er op u afkomt bij de aankoop. Onderstaande 
beschrijving is zoveel mogelijk in chronologische volgorde 
opgesteld. Mocht u ondanks dat nog vragen hebben kan u 
deze te allen tijden stellen aan de verkopend makelaar.

DE MAKELAAR EN DE START VAN DE VERKOOP
Na de start verkoop maakt u op basis van uw inschrijving 
kans op een vrijblijvende reservering op een van de beschik-
bare appartementen. Binnen de reserveringstermijn wordt u 
in een persoonlijk gesprek door de makelaar nader geïnfor-
meerd over het appartement, woonomgeving en alles wat u 
verder wilt weten. Mocht u al een eigen woning hebben en 
indien u dit wenst, kan de makelaar u uitgebreid informeren 
omtrent de gang van zaken met betrekking tot de verkoop 
van uw huidige woning. De makelaar kan immers als beste 
inschatten hoe, wanneer en voor hoeveel uw woning kan 
worden verkocht. Eventueel kan de makelaar u ook nog 
adviseren over de financiering en/of verzekeringen. 

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST EN NOTARI-
ELE AKTEN
De koop-/aannemingsovereenkomst heeft betrekking op de 
aankoop van het appartementsrecht en de bouw van het 
appartement en wordt gesloten tussen u als koper en CV 
Zijdebalen. Zodra u besluit om een van deze appartemen-
ten te kopen, wordt de koop-/aannemingsovereenkomst 
conform het model van SWK garantie door de makelaar 
opgemaakt. Hierin worden de rechten en plichten van zowel 
de koper als de verkoper vastgelegd. Met andere woorden: 
in de koop-/aannemingsovereenkomst wordt vastgelegd 
wat u koopt en wat de ondernemer aan u dient te leveren, 
dit onder de opgenomen voorwaarden. Na ondertekening 
van deze koop-/aannemingsovereenkomst wordt door 
de ondernemer een exemplaar naar de notaris verzonden 
waarna deze zorgdraagt voor het opmaken en passeren 
van de leveringsakte en indien u wenst, tevens de hypo-
theekakte.

BEDENKTIJD
Gedurende één kalenderweek na de terhandstelling van de 
door beide partijen ondertekende koop-/aannemingsover-
eenkomst aan de verkrijger heeft u het recht de overeen-
komst te ontbinden. Als de datum van ontbinding geldt 

de datum waarop u de ontbindingsverklaring heeft uitge-
bracht.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
Afhankelijk van het moment waarop u het appartement 
koopt, zullen er in de koop-/aannemingsovereenkomst 
mogelijk nog opschortende voorwaarden zijn opgenomen. 
Dit betekent dat alle rechten en plichten van deze over-
eenkomsten pas hun werking krijgen nadat aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan. Over de exacte status van even-
tuele opschortende voorwaarden op het moment dat u het 
appartement koopt zal de makelaar u nader informeren. 
Nadrukkelijk wijzen wij u erop om, zolang er nog opschor-
tende voorwaarden in uw overeenkomst zijn opgenomen, 
nog geen enkele andere verplichting (zoals het kopen van 
een keuken of het verkopen van uw huidige woning) aan te 
gaan.

EIGENDOMSOVERDRACHT
De eigendomsoverdracht oftewel het transport geschiedt 
door middel van een akte van levering bij de notaris. In de 
koop-/aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum 
van levering vermeld. U dient hier rekening te houden met 
de geldigheidsduur van een hypotheekaanbieding. Vóór 
de datum van levering zendt de notaris u een afrekening 
waarop het totale op die dag verschuldigde bedrag is aan-
gegeven (inclusief de bijkomende kosten). Op de afrekening 
wordt tevens vermeld welk bedrag de notaris zal ontvangen 
van u of uw geldverstrekker en welk bedrag u tijdig aan de 
notaris dient over te maken. Het hypotheekbedrag dat in 
depot blijft, moet tenminste gelijk zijn aan de vanaf de le-
veringsdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit 
niet het geval is, zal het eventuele ontbrekende bedrag aan-
gevuld dienen te worden uit eigen middelen. In dat verband 
zal bij de notaris zekerheid moeten worden gesteld voor de 
betaling van de op dat moment nog niet vervallen bouwter-
mijnen. Indien u voor de financiering gebruik maakt van een 
hypothecaire geldlening, worden op de datum van levering 
twee akten gepasseerd, namelijk de akte van levering en de 
hypotheekakte.

De bijkomende kosten voor een geldlening kunnen zijn:
• de rente over de vervallen, maar nog niet betaalde termij-

nen tot de leveringsdatum;
• het renteverlies tijdens de bouw over de vervallen bouw-

termijnen.

Deel 2: Wegwijzer
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• Tot de datum van levering van de grond betaalt u nog 
niet. U heeft dan automatisch uitstel van betaling zoals 
dat ook in de koop-/aannemingsovereenkomst staat 
vermeld. Over de verschuldigde, maar nog niet betaalde, 
termijnen wordt de overeengekomen rente berekend, die 
bij de levering met u wordt verrekend. Van de notaris ont-
vangt u een afrekening waarop ten tijde van de levering 
het te betalen bedrag staat vermeld. 

Na de levering, wanneer de bouw zover gevorderd is dat 
een van de termij¬nen is vervallen, ontvangt u een verzoek 
tot betaling. Het origineel zendt u zo spoedig mogelijk - 
volgens de richtlijnen van uw geldverstrekker - naar uw 
geldverstrekker, die voor de betaling zorg draagt.
Vanaf de datum van levering betaalt u rente tijdens de 
bouw aan uw geldverstrekker. Bij de aanwending van een 
hypotheek is dit in het algemeen opgebouwd uit de rente 
die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag, met daar-
op eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente 
over het nog in depot staande bedrag.
Voor eventueel door u opgedragen meerwerk geldt de be-
talingsregeling volgens de SWK-bepalingen, zoals ook in de 
koop-/aannemingsovereenkomst  is opgenomen.

OPLEVERINGSPROCEDURE
Circa vier weken vóór datum van oplevering ontvangt u van 
C.V. Zijdebalen een uitnodiging waarin datum en tijd van 
oplevering staat vermeld. Tegelijkertijd zendt C.V. Zijdebalen 
u de eindafrekening, dat wil zeggen de laatste termijn(en). 
Wanneer u alle te vorderen bedragen hebt betaald en wan-
neer de akte van levering is gepasseerd, wordt op de afge-
sproken datum de woning aan u opgeleverd en worden de 
sleutels aan u overhandigd. Bij de oplevering zijn aanwezig:
• u als eigenaar, en; 
• een vertegenwoordiger van C.V. Zijdebalen.

De eventueel op de dag van oplevering geconstateer-
de gebreken worden vermeld in het proces-verbaal van 
oplevering, dat door eerder genoemde aanwezigen wordt 
ondertekend. Gebreken die na oplevering naar voren komen 
en die redelijkerwijs bij oplevering te constateren waren, 
worden niet meer door C.V. Zijdebalen aanvaard. Dit geldt 
met name voor beschadigingen van schilderwerk, glas, 
keukeninrichting, sanitair, tegelwerk en overige wand- en 
plafondafwerking. Eventuele gebreken die binnen drie 
maanden na oplevering naar voren komen, dienen binnen 
deze termijn schriftelijk door u te worden gemeld aan:

Bouwcombinatie Hurks/Van Wijnen Zijdebalen v.o.f.
Afdeling Onderhoud en beheer
Postbus 45
2820 AA  STOLWIJK

Over de wijze van afwikkeling van deze gebreken ontvangt 
u een schriftelijke bevestiging. Indien zich onverhoopt ge-
breken voordoen die zo urgent zijn dat direct actie is vereist, 
zullen deze zo spoedig mogelijk worden verholpen. Daar-
naast verwijzen wij u tevens naar het onderhoudsadvies.

ONDERHOUDSTERMIJN
Gedurende drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvan-
gen, kunt u de aannemer berichten of alle eerder gecon-
stateerde onvolkomenheden ná de sleuteloverdracht zijn 
opgelost, alsmede onvolkomenheden te melden, welke zijn 
ontstaan ná de oplevering en die niet het gevolg zijn van 
verkeerd gebruik of het “werken” van materialen. Bij kleine 
onvolkomenheden moet u met één belangrijk ding rekening 
houden: een appartement wordt gebouwd uit materialen 
die nog kunnen gaan “werken”, zoals dat in bouwter-
men heet. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in hoeken bij 
stucwerk haarscheurtjes kunnen ontstaan. Dat is niets 
ernstigs; ze worden veroorzaakt door het uit uw apparte-
ment wegtrekkende vocht. Deuren kunnen gaan klemmen, 
omdat het hout moet “wennen” aan een andere tempe-
ratuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen 
nooit worden voorkomen. Nadat alle onvolkomenheden zijn 
verholpen, wordt de aannemer geacht aan zijn verplichtin-
gen te hebben voldaan.

AANSLUITINGEN
De woning wordt aangesloten op het gemeentelijk lei-
dingnet voor riolering, warmteaansluiting Eneco, water en 
elektriciteit alsmede het centrale antennesysteem (CAI). 

Houdt u als koper rekening met navolgende procedures:
• Aanvraag aansluiting energie en water;
 Tot aan de oplevering van uw appartement is door ons 

een contract afgesloten voor de levering van energie en 
water. Hierdoor kunnen wij vóór oplevering alle instal-
laties in uw woning testen en keuren. Op de dag voor 
de oplevering wordt ons leveringscontract opgezegd. 
In verband met de wet op de vrije keuze voor levering 
van energie en water bent u vrij om zelf  (digitaal) een 
energie-/waterbedrijf te kiezen. U heeft ná oplevering van 
uw woning uiterlijk 9 dagen de tijd om u aan te melden bij 
een energiebedrijf naar uw keuze. Om uw keuze te bepa-
len kunt u gebruik maken van internet, www.consumen-
tenwijzer.nl.

• de gemeentelijke leges;
• de kosten van SWK garantie- en waarborgregeling;
• de eenmalige aansluitkosten van de NUTS-voorzieningen 

en verbruik tot oplevering;
• de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (Btw).

De volgende kosten, onder andere bij een betaling via een 
hypotheek, zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen:
• Renteverlies tijdens de bouw
 De aanneemsom van de woning betaalt u in termijnen 

aan de ondernemer. Gegevens hierover vindt u in de 
koop-/aannemingsovereenkomst. Deze betaling verricht 
u hetzij uit eigen middelen, hetzij uit een door u gesloten 
hypothecaire geldlening. Afhankelijk van de gekozen 
financiering kan tijdens de bouw rente verschuldigd zijn 
aan uw geldverstrekker. Voor zover werkelijk betaald, zijn 
deze kosten aftrekbaar bij de aangifte van de inkomsten-
belasting, indien zij betrekking hebben op de periode na 
ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst,  
een en ander volgens de richtlijnen van de Belasting-
dienst.

• Financieringskosten
 In geval een hypotheek nodig is, zijn hieraan kosten ver-

bonden. Uw geldverstrekker kan u hierover informeren. U 
dient in ieder geval te rekenen op de notariskosten voor 
de hypotheekakte.

• bouwrente en renteverlies tijdens de bouw over de grond 
en de vervallen termijnen;

• de kosten voor eventuele kopersopties/meerwerk;
• gemeentelijke heffingen;
• abonnee- en aansluitkosten van de telefoon en CAI;
• leveringscontracten stadsverwarming, elektra en water, 

na oplevering.

Het risico van prijsstijgingen is in de koop-/aanneemsom 
begrepen. Alleen voor een eventuele wijziging van het 
Btw-tarief door de rijksoverheid zal tussen partijen door-
berekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen ter zake. 

MEER- EN MINDERWERK
Naast de in de technische omschrijving omschreven 
standaardafwerkingen bestaat de mogelijkheid om aan 
individuele wensen tegemoet te komen. 

Om u te informeren over de werkwijze van het meer- en 
minderwerk kunt u het PDF-bestand ‘’Uw woning op maat’’ 
van de projectwebsite downloaden. Hier kunt u ook de 
‘’Keuzelijst’’ downloaden waarop u uw wensen kenbaar kunt  
maken. In deze lijst zijn eveneens de verrekenbare bedra-
gen voor keuken en sanitair vermeld. 

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om in een persoonlijk 
gesprek met de kopersbegeleider uw wensen te bespreken. 
De kopersbegeleider  is op de hoogte van alle geldende 
voorwaarden en zal de kopers de gehele bouwperiode bege-
leiden met betrekking tot alle bouwkundige vragen etc. Na 
het persoonlijk gesprek worden uw individuele wensen door 
de kopersbegeleiding uitgewerkt en ontvangt u een offerte. 
Deze offerte ontvangt u in tweevoud. Indien u akkoord bent 
met deze offerte, kunt u één exemplaar voor akkoord gete-
kend retour zenden, rekening houdend met de sluitingsdata. 
De definitieve onderdelen uit de individuele aanbieding, 
meer- en minderwerklijst, keukenofferte, sanitair offerte 
en de tegelofferte worden verwerkt in een totaaloverzicht 
meer- en minderwerk, dat u ter controle ontvangt. Daarna 
wordt uw opdracht meer- en minderwerk administratief 
verwerkt in een totaalopdracht en doorgegeven aan de 
uitvoering op de bouwplaats.

Wijzigingen na de start van de bouw zijn slechts mogelijk 
tot een bepaalde datum. Deze datum wordt gedurende de 
bouw bekendgemaakt. Na deze laatste datum (sluitingsda-
tum) kunnen wijzigingen niet meer worden aanvaard.
Meer- en minderwerk wordt niet eerder uitgevoerd dan na-
dat dit door de aannemer aan de verkrijger is bevestigd en 
de betaling is ontvangen conform de regeling van het SWK. 
Schade, meerkosten, consequenties voor de bouwtijd of 
onuitvoerbaarheid door te late betaling is voor rekening van 
de verkrijger, respectievelijk moet door de verkrijger worden 
aanvaard.

WAT EN WANNEER MOET U GAAN BETALEN?
De koopsom van de grond is verschuldigd bij ondertekening 
van de koop-/aannemingsovereenkomst en dient te worden 
betaald bij de levering. De aanneemsom wordt u in rekening 
gebracht in termijnen naar rato van de voortgang van de 
bouw. De termijnregeling is in de koop-/aannemingsover-
eenkomst vermeld. De koop-/aannemingsovereenkomst 
geeft aan dat u, tot de datum van levering onder vergoeding 
van rente, recht heeft op  uitstel van betaling. Mochten er 
in de periode tussen ondertekening en levering bouwtermij-
nen verschijnen, ontvangt u hiervoor wel de termijnnota’s. 
Op de datum van levering dient u deze bouwtermijnen en 
de daarover verschuldigde uitstelrente te voldoen. Na de 
levering ontvangt u, telkens wanneer de bouw weer zover 
is gevorderd, een volgende termijnnota. Deze nota’s dient u 
uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.
Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst 
wacht u af tot u van C.V. Zijdebalen een factuur ontvangt, 
waarop de vervallen termijnen in rekening worden gebracht.
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• Aanvraag voor levering van signaal voor radio en televi-
sie;

 U dient zelf een contract voor de levering bij een provider 
te sluiten.

Garantie
een huis met zekerheid
Dit project wordt gebouwd conform de eisen en normen 
van de SWK Garantie- en waarborgregeling.

Garantie en waarborg
De SWK Garantie- en waarborgregeling biedt een waar-
borg aan de verkrijgers van een nieuw te bouwen woning; 
een waarborg dat de onder¬nemer de woning afbouwt én 
garandeert. Als de on¬dernemer om welke reden dan ook 
niet in staat is de woning af te bouwen, zorgt het SWK voor 
begeleiding en verstrekt een schadevergoeding waarmee 
de financieel nadelige gevolgen tot een minimum kunnen 
worden beperkt. Daarnaast schept het SWK een kader 
waarin de ondernemer een woning met SWK-garantie aan-
biedt. De ondernemer geeft de garantie, het SWK staat borg 
voor naleving van de verplichtingen uit deze garantie. De 
verkrijger wordt de zekerheid geboden dat de woning aan 
de kwaliteits¬normen van het SWK zal voldoen. De garantie 
is in het algemeen zes jaar geldig, voor fundamentele ge-
breken in de constructie tien jaar. Slechts enkele kleine on-
derdelen worden van de garantie uitgesloten. De garanties 
staan vermeld in de SWK Garantie- en waarborgregeling. 
Ook de kans op juridische problemen is bij een woning met 
SWK-garantie aanzienlijk minder. Aanbieders van dergelijke 
woningen zijn verplicht gebruik te maken van de koop-/
aannemingsovereenkomst die is opgesteld met behulp van 
onder andere de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 
de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. In deze 
koop-/ aannemingsover¬eenkomst zijn de afspraken over 
de koop van de woning duidelijk vastgelegd.

Verzekering
Tijdens de bouw en tot twee maanden na de oplevering 
van de algemene delen is het gebouw door de ondernemer 
verzekerd en na deze periode wordt het gebouw verzekerd 
door de Vereniging van Eigenaars. De opstalverzekering van 
alle gebouwen loopt via de VvE.
 
Overige verzekeringen zoals een inboedelverzekering is een 
privé aangelegenheid en moet door u worden afgesloten 
met ingang van de dag van oplevering, ongeacht of u er 
direct gaat wonen of niet.

OVERIGE INFORMATIE EN VOORBEHOUDEN

Terreinbezoek
Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat vanwege de veiligheid het 
niet toegestaan is de bouwplaats te betreden. Gedurende 
het bouwproces zult u door de aannemer de gelegenheid 
krijgen om op vastgestelde tijdstippen de bouwplaats te 
bezichtigen tijdens de zogenoemde kopers kijkdag(en). 

Energie Prestatie Norm
Om het energiegebruik terug te dringen heeft de overheid in 
de bouwregelgeving de zogenaamde EPN (Energie Presta-
tie Norm) ingevoerd. Deze norm kent voor alle energiefacet-
ten van een gebouw, zoals de isolatiewaarden van de toe-
gepaste bouwonderdelen, de verhouding glasoppervlakte/
geveloppervlakte, de toegepaste verwarming- en luchtbe-
handelingsinstallaties etc. kengetallen. De combinatie van 
die kengetallen is de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt). Op 
dit moment is de norm 0,4. Het streven van de overheid is 
om in de bouwregelgeving de komende jaren de te behalen 
EPC voor woningen nog verder te laten dalen. De woningen 
van het project Zijdebalen voldoen aan de gestelde norm.

Bouwbescheiden
De appartementen worden gebouwd overeenkomstig de 
verkooptekeningen en technische beschrijving. De hierin 
opgenomen maatvoeringen en genoemde materialen zijn 
zuiver indicatief. In werkelijkheid kunnen (geringe) afwijkin-
gen vanwege bouwwijze en/of voorschriften van overheids-
wege c.q. nutsbedrijven zowel ten opzichte van de om-
schrijving als van de tekeningen mogelijk zijn, zonder dat 
hieraan rechten verbonden kunnen worden; het is verstan-
dig vóór het kopen van gordijnen, vloerbedekking of kasten 
de maten in de bouw te controleren. Bij tegenstrijdigheden 
tussen tekst in de technische omschrijving en tekening is 
de tekst bindend.

Situatieschets 
De nummers van de appartementen zijn zogenaamde 
“bouwnummers”. Deze worden tijdens de bouw door ieder-
een gehanteerd, ook in alle officiële stukken en correspon-
dentie. Het zijn echter geen huisnummers die betrekking 
hebben op uw nieuwe adres. Die worden tijdig voor de ople-
vering kenbaar gemaakt. De schaal van de situatieschets in 
de brochure is niet bindend. Ten aanzien van de afwijkingen 
in de perceelgrootte kunnen wij geen aansprakelijkheid 
aanvaarden, ondanks het feit dat de situatietekening met 
de grootst mogelijke zorg is vervaardigd.

Ook de inrichting van de openbare ruimte (aanleg van 
wegen, groenvoorzieningen en/of parkeerplekken e.d.) is 
slechts een impressie. U dient er rekening mee te houden 
dat deze nog kunnen wijzigen. Voor specifieke gebieds-
informatie en informatie over omliggende bestaande 
bebouwing, verwijzen wij u naar de gemeente. Daarnaast 
kunt u ter plaatse van de bouwlocatie de bestaande situatie 
waarnemen. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan 
de ondernemer geen verantwoordelijkheid op zich nemen 
en/of aansprakelijkheid aanvaarden. Ten tijde van opleve-
ring van het appartement bestaat de mogelijkheid dat de 
woonomgeving nog niet gereed is. Enige hinder van bouw-
straat en bouwverkeer kan zich voordoen. De ondernemer 
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Voorbehoud illustratie en tekeningen
De in de verkoopbrochure opgenomen sfeer plattegronden 
en de 3D beelden van het plan zijn impressies. De kleuren 
van de toegepaste materialen kunnen in werkelijkheid 
afwijken. De inrichtingen zijn een vrije impressie van de 
illustrator en wijken af van het standaard afwerkingsniveau. 
Het meubilair, kasten, apparatuur als interieursuggesties 
in de plattegronden worden niet geleverd, tenzij uitdrukke-
lijk vermeld in de technische omschrijving. Voor de juiste 
informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken 
behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.

De plaats, de afmeting en het aantal van de verdelers t.b.v. 
de verwarmingsinstallatie, de verwarmingselementen, de 
aansluitpunten voor elektra, de sanitaire aansluitpunten, de 
ventilatievoorzieningen, hemelwaterafvoeren en andere in-
stallatietechnische componenten zijn zo goed als mogelijk 
op de tekening(en) aangegeven, doch zij kunnen vanwege 
bovengenoemde en/of installatietechnische reden hiervan 
afwijken. Plaats, plaatsingsrichting en afmeting kunnen in 
het werk nog wijzigen. Bij de elektrische installaties worden 
geen armaturen geleverd, tenzij nadrukkelijk vermeld in de 
technische omschrijving.

Op de verkooptekeningen zijn diverse arceringen aan-
gegeven, waar afwerkingen zoals onder andere tegels 
en bestrating worden aangebracht. Deze arceringen zijn 
expliciet bedoeld om de plaats van de afwerking aan te ge-
ven. Aan eventueel gesuggereerde indelingen, formaten of 
legpatroon van de arceringen kunnen geen rechten worden 
ontleend. De indelingen en legpatronen worden in het werk 
vastgesteld en de afwerkingen worden daar waar nodig op 
maat gemaakt.

Wijzigingen in verband met regelgeving
C.V. Zijdebalen is gerechtigd in, op of aan het bouwplan 
de naar zijn oordeel noodzakelijke architectonische of 
technische wijzigingen alsook de door of vanwege enige 
overheidsinstantie en/of de nutsbedrijven verlangde wijzi-
gingen aan te brengen, mits deze geen afbreuk doen aan 
de kwaliteit van de woning, zonder dat zulks aanleiding zal 
geven tot enige verrekening met de verkrijger.
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