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Project ‘de Heren van Wormer’ te Wormerland bestaat uit 8 woningen.

Bij de verschillende woningen horen onderstaande woningtypen:
• Bouwnummer 1  type A
• Bouwnummer 2, 4 en 6  type B
• Bouwnummer 3, 5 en 7  type C
• Bouwnummer 8  type D

Per woningtype zijn de basis plattegronden, gevels en doorsneden op tekening aangegeven. 

In deze brochure vindt u informatie over de partijen, die zorgdragen voor de realisatie van dit project, de 
regelgeving waar dit project aan onderhavig is, een omschrijving van de toe te passen onderdelen met hun 
materialen, de in de woningen aanwezige voorzieningen en een omschrijving van het standaard sanitair en het 
tegelwerk. 

De technische informatie vormt een geheel met de verkooptekeningen d.d 15 april 2018 en behoort bij de koop- 
en aannemingsovereenkomst.

PROJECTGEGEVENS
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 TECHNISCHE OMSCHRIJVING
VOORSCHRIFTEN, REGELGEVING EN VOORRANG WONINGBORG-BEPALINGEN
Op het project zijn van toepassing:

• het Bouwbesluit 2012
• de voorschriften en bepalingen gesteld door de gemeente en de nutsbedrijven
• de geldende normbladen
•  de richtlijnen en bepalingen van Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2016. Ouwehand Bouw Gorinchem 

B.V. is ingeschreven in het register van deelnemers onder nummer W 03941

Voor meer informatie over de van toepassing zijnde regelgeving kunt u zich wenden tot de gemeentelijke instanties 
van de gemeente waarin uw woning wordt gebouwd.

Voorrang Woningborg-bepalingen
Onderstaande bepaling geldt voor de woningen waarop de regeling 2016 van toepassing is.

‘Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen 
en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze 
technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, 
prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg’.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.woningborg.nl. Zie ook de ‘Woningborg Garantie- en 
Waarborgregeling 2016’ van Woningborg voor de van toepassing zijnde bepalingen.

1. PEIL VAN DE WONING
Het peil - P – van de woning waar alle hoogtematen van afgemeten worden, komt overeen met de bovenkant van 
de afgewerkte zandcementdekvloer t.p.v. de entree. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- 
en Woningtoezicht van de plaatselijke gemeente.

2. GRONDWERK
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen. Voor het op hoogte brengen van 
het terrein binnen de erfgrenzen, zullen de benodigde ontgravingen en aanvullingen worden verricht. Uitgaande 
van een gesloten grondbalans zal het teveel aan uitgekomen grond over het terrein worden verwerkt. Als 
bodemafsluiting wordt schoon zand toegepast met een laagdikte van ca. 100mm. De tuinen worden afgewerkt met 
uitkomende grond. 

3. RIOLERINGSWERKEN
Het rioleringsstelsel wordt uitgevoerd als een zogenaamd gescheiden stelsel. Vuilwater en hemelwater worden 
afzonderlijk afgevoerd. De vuilwaterriolering wordt aangesloten op het gemeenteriool en het hemelwater wordt 
rechtstreeks naar watergangen of het gemeenteriool geleid.

Alle rioleringen worden uitgevoerd in kunststofbuis, grijs PVC. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd 
in aluminium, met een bladvanger. Het systeem is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De afvoeren 
van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is en wordt met 
de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. De riolering wordt belucht middels één of meerdere 
ontspanningsleidingen, die bovendaks uitmonden. 

De aanleg  en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van de riolering zijn bij de koop-/
aanneemsom inbegrepen.
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4. FUNDERINGEN
De fundering van de woning wordt uitgevoerd als een gewapende betonfundering op betonpalen. De lengte 
van de palen en het aantal is vastgesteld op basis van uitgevoerde sonderingen c.q. het terreinonderzoek. Alle 
funderingsconstructies worden uitgevoerd volgens de door Bouw- en Woningtoezicht goedgekeurde tekeningen en 
berekeningen van de constructeur. 

5. BESTRATINGEN
Elke woningen krijgt twee parkeerplaatsen van betonstraatstenen keiformaat. Naar de voordeur komt een pad 
van staptegels (betontegel 600 x 400 mmm) vanaf de parkeerplaatsen. Vanaf de achterdeur worden staptegels 
(betontegel 600 x 400 mm) gelegd naar de berging. Een en ander volgens de juridische situatietekening.
De bestratingen worden aangebracht door een civiele aannemer en vallen niet onder de Woningborg garantie.

6. TERREININVENTARIS
De scheiding tussen de erven wordt aangegeven door perkoenpaaltjes op de hoekpunten van de voor- en 
achtertuinen van de woningen. De woningen worden voorzien van een ongeïsoleerde houten berging op een 
betonnen fundering/vloer. De berging is voorzien van een wandcontactdoos en een binnen en buitenlichtpunt 
(uitgevoerd als opbouw). 

In de voortuinen zal een “lage” haag (ca. 600 mm) aangebracht worden, achter de parkeerplaatsen. Bij 
bouwnummer 1 en 8 zal tevens in de achtertuin, op de erfgrens met het openbaar gebied, een “hoge” (ca. 1800 
mm) en “lage” ( ca. 600 mm) haag worden geplaatst. Deze erfafscheidingen dienen door de koper onderhouden 
en in stand gehouden te worden. De haag mag niet hoger worden dan 1000 mm in de voortuin en 2000 mm in de 
achtertuin. Een en ander volgens de juridische situatietekening.
De hagen worden aangebracht door een civiele aannemer en vallen niet onder de Woningborg garantie. 

7. VLOEREN
De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde geprefabriceerde betonvloer. De eerste 
en tweede verdiepingsvloer zijn gewapend betonnen (prefab) vloeren. De vloer van de berging is ongeisoleerd. Ten 
behoeve van de toegang van de kruipruimte onder de woning is een sparing gemaakt in de begane grondvloer. 
Deze sparing wordt afgedekt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik, voorzien van een luikoog. Het luik bevindt zich 
achter de voordeur.

8. GEVELS EN WANDEN
De buitengevels (zoals aangegeven op de geveltekeningen) worden uitgevoerd in metselwerk als spouwmuren. 
Een aantal gevels van de tweede verdieping worden voorzien van gevelpannen. Het metselwerk wordt uitgevoerd 
in wildverband met uitstekend ruitpatroon en een aantal accentvlakken van staand metselwerk in de voor- en 
zijgevel. De spouwruimte in de buitengevels wordt voorzien van spouwisolatie en het voegwerk wordt verdiept 
doorgestreken. In het buitengevelmetselwerk worden een aantal open stootvoegen aangebracht ten behoeve 
van de ventilatie en/of afwatering van de spouwruimte. Teneinde scheurvorming te voorkomen, worden er de 
benodigde dilatatievoegen toegepast. Deze worden niet nader afgewerkt. Op advies van de constructeur worden 
boven de buitenkozijnen stalen lateien en/of geveldragers geplaatst. 

Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast.

Uitwendige scheidingsconstructies:
•  buitengevels  : baksteen / gevelpannen, kleur volgens materialen- en kleurenstaat
•  binnenspouwbladen : beton
•  binnenspouwbladen zijgevels 2e verd. : houtskeletbouw

Inwendige scheidingsconstructies:
•  woningscheidende wanden : beton
•  scheidingswanden (niet dragend) : gipsblokken
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9. DAKEN
Het platte dak van de eerste verdieping wordt uitgevoerd als prefab beton vloer voorzien van isolatie en 
dakbedekking. Het platte dak van de tweede verdieping wordt uitgevoerd als houten balklaag voorzien van een 
houten plaat, isolatie en dakbedekking aan de buitenzijde. De onderzijde wordt afgewerkt met gipsplaten, welke 
worden voorzien van spuitwerk, met uitzondering van de technische ruimte.

Het houten platte dak van de bergingen wordt uitgevoerd zonder isolatie en aan de onderzijde niet nader 
afgewerkt. 

Ten behoeve van de dakconstructies worden de volgende materialen toegepast:
• isolatie : isolatiemateriaal 
•  dakbedekking berging : dakbedekking, ongeïsoleerd
•  dakbedekking plat dak : dakbedekking, geïsoleerd 
•  daktrim / afdekker : aluminium

Het plafond wordt aan de onderzijde in onbenoemde ruimten niet afgewerkt. Het plafond boven de overloop en de 
trap op de tweede verdieping wordt lager aan gebracht dan in de slaapkamers in verband met het bovenliggende 
leidingwerk.

10. VENTILATIEVOORZIENINGEN EN LUCHTTOEVOERKANALEN
De woningen worden voorzien van een mechanische balansventilatie. De aan- en afvoer van de lucht in de 
woningen vindt mechanisch plaats. Er wordt evenveel lucht ingeblazen als er wordt afgezogen.

De ventilatie-installatie met warmteterugwinning (WTW) wordt geplaatst op de tweede verdieping.

De aanvoer van verse buitenlucht vindt plaats op dakniveau, ook de afvoer van ventilatielucht vindt plaats 
op dakniveau. Bij de warmteterugwinning worden de luchtstromen niet met elkaar vermengd, de vervuilde 
lucht gaat rechtstreeks naar buiten en de warmte blijft binnen doordat de “warme” afvoerlucht de schone 
“koude” buitenlucht verwarmt. De aan- en afvoer van de ventilatielucht in de woning gebeurt door inblaas- en 
afvoerroosters in verschillende ruimtes via het warmte terugwinsysteem. 

In onderstaande ruimtes worden inblaas en/of afvoerroosters geplaatst:
• woonkamer/keuken   
• toilet/badkamer
• techniekkast
• slaapkamers  

De bediening van de balansventilatie wordt in de woonkamer aangebracht. Deze kan niet verplaatst worden. De 
ventilatiekanalen worden uitgevoerd in plaatstalen of kunststof buizen, waar mogelijk opgenomen in de betonvloer. 
De op tekening aangegeven aantallen, afmeting en posities voor de afzuig- en inblaasopeningen zijn indicatief en 
kunnen nog wijzigen als gevolg van de door de installateur te maken berekeningen.
Wij adviseren voor de afzuigkap in de keuken te kiezen voor een recirculatie kap.

De rioolontluchting wordt via een doorvoer door het dak afgevoerd.

11. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Buitendeuren en -ramen
De buitenkozijnen, -ramen en –deuren worden uitgevoerd in hardhout. De bewegende delen in de kozijnen 
worden zoals op tekening aangegeven als draaikiepraam uitgevoerd. Ter plaatse van de bewegende delen worden 
tochtwerende voorzieningen opgenomen. Het kozijn van de berging is van hardhout.

Buitendeuren
De voordeur is een geïsoleerde vlakke deur met glasopening en briefsleuf, een en ander conform verkooptekening. 
De tuindeuren in de woonkamer worden voorzien van een glasopening. De houten deur van de berging wordt 
voorzien van enkel draadglas.
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Binnenkozijnen
De binnenkozijnen worden uitgevoerd als standaard metalen, fabrieksmatig afgelakte binnendeurkozijnen, 
afgewerkt in een standaard lichte kleur en voorzien van een bovenlicht. De binnenkozijnen op de tweede 
verdieping worden standaard zonder bovenlicht uitgevoerd. Het bovenlicht van de meterkast wordt voorzien van 
een dicht paneel. In dit paneel van het kozijn komt een ventilatiesleuf.

Binnendeuren
De binnendeuren in de woning zijn standaard opdekdeuren, afgewerkt in een lichte kleur. Onder de onderzijde 
van de binnendeuren moet minimaal 2 cm vrij zijn van de afgewerkte vloer om een goed ventilatiesysteem 
te behouden. Onder de binnendeuren worden geen stofdorpels toegepast met uitzondering van toilet- en 
badkamerdeuren, hier worden kunststenen dorpels toegepast. 

Materiaalomschrijving:

• buitenkozijnen : hardhout duurzaamheidsklasse II
•  draaiende delen (draai/kiep) : hardhout met tochtwering
•  voordeur : geïsoleerde HDF deur (met glasopening en briefsleuf)
•  buitendeuren en -ramen : hardhout duurzaamheidsklasse II
•  binnendeurkozijnen :  stalen montagekozijn met of zonder bovenlicht,  

voorzien van een witte coating.
•  binnendeuren : vlakke dichte opdekdeuren
•  meterruimte : prefab meterkast met paneel
•  metaalwerken  :  buiten: thermisch verzinkt en gepoedercoat  

binnen: schilderwerk

12. HANG- EN SLUITWERK
Buitendeuren
De voordeur is voorzien van een meerpuntssluiting met cilinderslot, aan de buitenzijde een vaste greep op 
aluminium schild, aan de binnenzijde een meerpuntssluiting krukbediend op aluminium schild. De deur van 
de berging en de tuindeuren zijn voorzien van een cilinderslot met aan de binnen- en buitenzijde een kruk op 
aluminium schild. De cilinders van de voordeur, de bergingsdeur en de tuindeuren zijn gelijksluitend, hierdoor is 
per woning slechts een sleutel nodig.
De buitendeuren voldoen aan de eisen conform het Bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen® 

Binnendeuren
De deuren van de toiletruimte en de badkamer zijn voorzien van een vrij- en bezetslot. De meterkastdeur en deur 
van de technische ruimte zijn voorzien van een kastslot. De overige binnendeuren zijn voorzien van loopsloten. Alle 
deurkrukken en kortschilden zijn uitgevoerd in een geanodiseerde uitvoering, aluminiumkleurig.

13. TRAPPEN EN AFTIMMERWERK
De trap van de begane grond naar de 1e verdieping wordt uitgevoerd als een dichte trap met stootborden van MDF. 
De trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping word uitgevoerd als een open vurenhouten trap. Waar nodig 
worden de trappen uitgevoerd met een lepe hoek (dit kan in een later stadium bepaald worden in verband met de 
installatie). De trapgaten worden voorzien van houten hekwerken. De houten muurleuningen worden bevestigd op 
leuningdragers. De trapbomen worden met een dekkende beitsverf in witte kleur afgewerkt. Treden en stootborden 
worden onafgewerkt opgeleverd, geschikt voor bekleding.

Aftimmerwerk
In de woningen worden geen plinten geleverd en aangebracht.
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14. AFWERKSTAAT
Verkeersruimten 
Wanden behangklaar  
Vloer dekvloer grijs (naturel)
Plafond spuitpleister wit (korrelstructuur)

Woonkamer/keuken
Wanden behangklaar
Vloer dekvloer grijs (naturel)
Plafond spuitpleister wit (korrelstructuur)

Slaapkamers
Wanden behangklaar
Vloer dekvloer grijs (naturel)
Plafond spuitpleister wit (korrelstructuur)

Toiletruimte
Wanden tegels tot ca. 1500mm volgens monster
Wanden spuitpleister boven tegels wit (korrelstructuur)
Vloer vloertegels volgens monster
Plafond spuitpleister wit (korrelstructuur)
Sanitair volgens monster in showroom wit
Kranen volgens monster in showroom verchroomd

Badruimte
Wanden tegels tot ca. 2100mm volgens monster
Wanden spuitpleister boven tegels wit (korrelstructuur)
Vloer vloertegels volgens monster
Plafond spuitpleister wit (korrelstructuur)
Sanitair volgens monster in showroom wit
Kranen volgens monster in showroom verchroomd

Technische ruimte op tweede verdieping
Wanden onbehandeld 
Vloer dekvloer   
Plafond onafgewerkt

De vloertegels, afmeting 200 x 200 mm. De vloertegels worden in de kleur grijs gevoegd. De vloeren worden in de 
hoeken van grijze kitvoegen voorzien. 
De wandtegels, afmeting 200 x 500 mm. De wandtegels worden in de kleur wit gevoegd. De inwendige hoeken 
van het wandtegelwerk worden van een witte kitvoeg voorzien. De wandtegels worden liggend aangebracht.

Het wand- en vloertegelwerk wordt standaard niet strokend verwerkt en waar nodig voorzien van dilataties. De 
vloer- en wandtegels kunt u bekijken in een nader te bepalen showroom.

Overige voorzieningen
Onder de raamkozijnen worden, waar aangegeven op tekening, aan de binnenzijde kunststeen vensterbanken 
aangebracht. 
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15. KEUKENINRICHTING
De woning wordt opgeleverd zonder keuken. De keukeninstallatie is voorbereid met elektra voorzieningen en 
afgedopte water- en riool aansluitpunten, aantallen en positie volgens de verkooptekening.

16. BEGLAZING EN SCHILDERWERK
Beglazing
De buitenkozijnen worden voorzien van triple beglazing, uitvoering conform het bouwbesluit. Alle glasleveranties 
geschieden onder de geldende voorschriften.

In de bovenlichten van de binnendeurkozijnen in de woningen wordt enkel blank glas geplaatst. In het bovenlicht 
van de meterkast wordt een dicht paneel geplaatst (deze wordt voorzien van een ventilatiesleuf)

Het in het zicht komende houtwerk wordt afgeschilderd met een dekkend systeem. Het binnen schilderwerk wordt 
uitgevoerd met een dekkende water gedragen verf van voldoende laagdikte. De traptreden en de stootborden 
worden in de grondverf opgeleverd. In het zicht komende koperen waterleidingen worden afgeschilderd. 
Rioleringsleidingen, metalen leidingen en alle leidingen in de berging, keuken en kasten worden niet afgeschilderd. 
Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud, wordt u verwezen naar de bij oplevering te ontvangen 
woningmap. 

Er wordt geen behangwerk in de woning geleverd of aangebracht.

17. WATER
De aanleg  en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van het waterleidingsysteem van 
de woning zijn in de koopsom begrepen. De kosten van gebruik van water zijn tot de dag van oplevering voor 
rekening van de aannemer. De woningen worden middels een individuele watermeter aangesloten op het openbare 
net. Hier ontvangt u voor oplevering van de woning nog nader bericht over. Alle waterleidingen worden voor zover 
mogelijk weggewerkt in de wanden.

Koud water
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast. De waterleiding is afsluit-/aftapbaar 
en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing.

De volgende tappunten worden aangesloten op de koudwaterleiding:

• keukenmengkraan/vaatwasser (afgedopte aansluiting)
• fonteinkraan
• closetcombinaties
• wastafelmengkraan
• douchemengkraan 
• opstelplaats wasmachine 
• warmwatertoestel 

Warm water
De warmwaterleiding wordt aangesloten op de boiler van de warmtepomp. Hierop worden de volgende  
warmwater tappunten aangesloten:

• keukenmengkraan (afgedopte aansluiting)
• wastafelmengkraan
• douchemengkraan
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18. SANITAIR
In de woningen wordt het volgende sanitair inclusief kranen geplaatst. De uitvoering hiervan kunt u in een nog 
nader te bepalen showroom bekijken. Het sanitair wordt uitgevoerd in de kleur wit. Aantallen per woning zoals op 
tekening is aangegeven.

Toilet 
•  toiletcombinatie uitgevoerd als vrijhangend toilet, Villeroy & Boch, type O.Novo, kunststof closetzitting met deksel
•  fonteincombinatie, Villeroy & Boch, type O.Novo, met kraan hansgrohe, chromen vloerbuis en sifon

Badkamer
•  wastafelcombinatie, Villeroy & Boch, type O.Novo, met kraan hansgrohe, chromen vloerbuis en sifon, keramisch 

planchet en een ronde spiegel 
•  douchecombinatie met thermostatische kraan, Grohtherm 1000, plaatstalen douchebak afmeting 900 x 900mm, 

Bette, kunststof doucheslang met handdouche en glijstang, Tempesta Duo
•  toiletcombinatie uitgevoerd als vrijhangend toilet, Villeroy & Boch, type O.Novo, kunststof closetzitting met deksel

19. ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De aanleg  en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische energie 
zijn bij de koop / aanneemsom inbegrepen. In verband met het vrijgeven van de energiemarkt kunt u zelf een 
keuze maken voor een leverancier. Hier ontvangt u voor oplevering van de woning nog nader bericht over. De 
kosten voor gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer.

Vanuit de meterruimte in de woning wordt de elektrische installatie aangelegd en verdeeld over voldoende groepen 
naar de diverse aansluitpunten, volgens het zgn. centraaldozensysteem. De groepenkast in de meterkast wordt 
uitgevoerd met minimaal 4 groepen waarvan 3 algemene groepen en 1 groep voor een wasmachine.

De leidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren m.u.v. de leidingen in de berging, de technische ruimte, 
trapkast en op zolder. Het aantal aansluitpunten is conform het Bouwbesluit en op tekening aangegeven. Daar 
waar de wandcontactdozen en het schakelmateriaal door onvoorziene omstandigheden niet volgens de tekening 
geplaatst kunnen worden (tevens de hoogte hiervan) zullen deze zo dicht mogelijk nabij de bedoelde locatie 
geplaatst worden.

Op het dak van de woning zullen zonnepanelen (PV-panelen) worden aangebracht. Deze zullen zorgen voor 
een gedeelte van de opbrengst van de benodigde elektra. Het aantal en de positie op de verkooptekeningen is 
indicatief. De definitieve plaats en het aantal zal bepaald worden n.a.v. de berekeningen van de installateur.

De wandcontactdozen en het schakelmateriaal worden uitgevoerd in wit kunststof van het type half opbouw (type 
opbouw t.p.v. berging, technische ruimte) en geplaatst op de volgende hoogtes.

•  wandcontactdozen  : 300 mm boven vloer
•  schakelaars (evt. in combinatie met wandcontactdoos) : 1050 mm boven vloer
•  wandcontactdozen en schakelaars boven aanrecht  : 1200 mm boven vloer
•  schakelaar boven plateau vrijhangend toilet : 1350 mm boven vloer 

De woningen krijgen een buitenlichtpunt ter plaatse van de voordeur en de achterdeur.
Ter plaatse van de verkeersruimten worden rookmelders aangebracht. Deze zijn aangesloten op het elektrische 
net. 

Zwakstroominstallatie 
De woningen worden voorzien van een draadloze belinstallatie met beldrukker t.p.v. de voordeur.

Communicatievoorzieningen
De woningen worden voorzien van 2 loze leidingen in de woonkamer en 1 stuks in slaapkamer 1. De loze leidingen 
komen uit in de meterkast. De inbouwdozen worden op ca. 300 mm boven de vloer geplaatst. 

Het entreegeld (aanleg en aansluitkosten) voor kabeltelevisie en telefoon zijn niet in de koop-/aanneemsom 
opgenomen en moeten door de koper zelf worden verzorgd.
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20. VERWARMINGSINSTALLATIE
De woning wordt voorzien van een warmtepomp. Deze zorgt voor de verwarming, koeling en het warm tapwater. 
De bediening, de centrale kamerthermostaat, bevindt zich in de woonkamer. De warmtepomp staat in de op 
tekening aangeven ruimte.

De woning is voorzien van vloerverwarming. In de zomer gaat de warmtepomp automatisch koelen als de 
temperatuur oploopt. 
In de badkamer wordt een elektrische radiator geplaatst als aanvulling op de vloerverwarming.
De verdeler(s) voor de vloerverwarming worden geplaatst in de trapkast en/ of techniekruimte. Als bij uitwerking 
door de installateur blijkt dat een verdeler geplaatst moet worden in een verblijfruimte, dan zal deze worden 
afgewerkt met een omkasting.

Veranderingen in temperatuur gaan geleidelijker bij vloerverwarming (lage temperatuurverwarming) dan bij 
radiatoren (hoge temperatuurverwarming). Voor het beste resultaat (comfort en energetisch) staat de thermostaat 
dag en nacht op de zelfde temperatuur ingesteld. Het systeem doet de rest.

Let op met het kiezen van uw vloerafwerking dat deze geschikt is voor vloerverwarming/koeling.

Onderstaande minimale temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te 
verwarmen ruimten:

• verblijfsruimten (woonkamer, keuken, slaapkamers) : 20 °C
• verkeersruimten (hal, overloop) : 15 °C  
• toiletruimte : 15 °C 
• badruimte : 22 °C 
• berging : niet verwarmd 

21. SCHOONMAKEN EN OPLEVEREN
Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve 
datum en het tijdstip van oplevering van de woning. De woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, behalve het 
sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd.

Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

22. RUIMTEBENAMINGEN
Onderstaand de bouwbesluitbegrippen, welke op dit project van toepassing zijn, van de diverse ruimtes in de 
woning. Op de verkooptekeningen zijn de ruimtes aangegeven volgens de ruimte- omschrijvingen.

Bouwbesluitbegrippen : Ruimte-omschrijvingen:
Verblijfsruimte : woonkamer, slaapkamers, keuken
Verkeersruimte : entree, overloop, gang
Bergruimte : berging, trapkast
Toilet- en/of badruimte : toilet, badkamer, douche
Stallingsruimte : berging
Meterruimte : meterkast, 
Onbenoemde ruimte : zolder, kast, technische ruimte
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23. KWALITEITSWAARBORG
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens van architect en 
adviseurs. Desondanks dient een voorbehoud gemaakt te worden voor wijzigingen in maatvoering, materialen 
en afwerkingen. Deze wijzigingen kunnen voortvloeien uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven en andere 
onverwachte situaties. Deze wijzigingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten 
gevolge van bovengenoemde wijzigingen is niet mogelijk. 

Op het moment van het vaststellen van deze technische informatie en de bijbehorende tekeningen was het 
leidingverloop en de exacte plaats van de elektrische installaties, riolering en de afmetingen van de radiatoren nog 
niet bekend. Op de tekening is de meest waarschijnlijke plaats aangegeven. Pas later, in de voorbereiding worden 
de exacte plaats, afmeting en dergelijke bepaald. Aanpassingen kunnen derhalve noodzakelijk zijn. Verrekening als 
gevolg hiervan is niet mogelijk.
De maatvoering op de tekeningen is ter indicatie en niet geschikt voor opdrachten door kopers aan derden.

Aan de artist-impressie op o.a. de voorzijde van de brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De 
situatietekening, waarop de woningen met bijbehorende grond, de straten, het openbaar groen etc. staan 
aangegeven, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd. Het is mogelijk dat deze tekening op 
het moment van verkoop door inspraakprocedures e.d. door de overheden nog niet tot in detail is uitgewerkt. 
Hierdoor dient u rekening te houden met mogelijke afwijkingen. Wij kunnen voor deze afwijkende situaties geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
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De kleuren zijn ter indicatie en onder voorbehoud van wijzigingen van de architect en welstand gemeente. 

Bouwnummer 3, 4, 5 en 6

Onderdeel Materiaal Kleur

Gevels en buitenruimte 
- gevelmetselwerk  : baksteen : oranje, gesinterd
- accent gevels metselwerk : baksteen : oranje, gesinterd
- staand metselwerk : baksteen : oranje, gesinterd 
- voegwerk : cement : donkergrijs 
- gevelpan : keramiek : antraciet
- profielen rond kozijnen en hoeken in gevelpan : aluminium : grijs
- luifel voordeur : aluminium : grijs 
- afdekker op metselwerk : aluminum : grijs
- luifel op gevelpannen : aluminum : grijs
- lateien : staal : kleur metselwerk

Kozijnen, ramen en deuren
- raamdorpels : aluminium  : grijs
- buitenkozijnen : hardhout : wit 
- ramen : hardhout : donkergrijs
- voordeur : hardhout : donkergrijs
- buitendeuren : hardhout : donkergrijs
- dorpel bad- en toiletruimte : kunststeen  : zwart

Algemeen
- hemelwaterafvoeren : aluminium : grijs
- daktrim / afdekker  : aluminium : grijs

Bergingen 
- gevels : gewolmaniseerd vuren : naturel/ groen 
- kozijn en deur berging : hardhout : wit
- hemelwaterafvoeren : pvc : grijs
- daktrim op berging : aluminium : wit

MATERIALEN- EN KLEURENSTAAT 
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Bouwnummer 1,2,7 en 8

Onderdeel Materiaal Kleur

Gevels en buitenruimte 
- gevelmetselwerk  : baksteen : rood, gesinterd
- accent gevels metselwerk : baksteen : rood, gesinterd
- staand metselwerk : baksteen : rood, gesinterd
- voegwerk : cement : donkergrijs 
- gevelpan : keramiek : antraciet
- profielen rond kozijnen en hoeken in gevelpan : aluminium : grijs
- luifel voordeur : aluminium : grijs 
- afdekker op metselwerk : aluminum : grijs
- luifel op gevelpannen : aluminum : grijs
- lateien : staal : kleur metselwerk

Kozijnen, ramen en deuren
- raamdorpels : aluminium  : grijs
- buitenkozijnen : hardhout : wit 
- ramen : hardhout : donkergrijs
- voordeur : hardhout : donkergrijs
- buitendeuren : hardhout : donkergrijs
- dorpel bad- en toiletruimte : kunststeen  : zwart

Algemeen
- hemelwaterafvoeren : aluminium : grijs
- daktrim / afdekker  : aluminium : grijs

Bergingen 
- gevels : gewolmaniseerd vuren : naturel/ groen 
- kozijn en deur berging : hardhout : wit
- hemelwaterafvoeren : pvc : grijs
- daktrim op berging : aluminium : wit
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Afschot
Schuin verloop van vloeren, daken, leidingen, goten e.d. om water snel af te kunnen voeren.

Armatuur
Een armatuur is een draagconstructie voor één of meerdere lichtbronnen. Een armatuur bevat een fitting met een 
lichtbron. Armaturen kunnen aan de muur of aan het plafond bevestigd worden.

Balansventilatie
Balans ventilatie voert vervuilde en vochtige lucht in huis af. Dat gebeurt via de afzuigerroosters in onder andere de 
badkamer, woonkamer en/of keuken. De frisse lucht van buiten komt binnen via toevoerroosters of een open raam.

Bitumineuze dakbedekking
Ook wel dakleer genoemd wat wordt gebruikt bij het waterdicht maken van platte daken.

Behangklaar
Voor het behangen (renovlies o.i.d.) of aanbrengen van een andere wandafwerking dient u er rekening mee te 
houden dat er voorbereidingen moeten worden getroffen. Bijvoorbeeld kleine oneffenheden verwijderen, kleine 
gaatjes vullen, stofvrij maken en sterk zuigende ondergronden voorbewerken (beton en gipsblokken). Kleine 
oneffenheden en gaatjes worden tot een minimum beperkt, binnen de marge van de gestelde en voorgeschreven 
eisen ten aanzien van het afwerkingsniveau.

Bodemafsluiting
Een laag zand van ongeveer 100 mm dik, die als afwerking op de bouwgrond in de kruipruimte wordt aangebracht.

Bovenlicht binnendeurkozijn
Glasvlak of paneel boven een deur of raamkozijn.

Dakdoorvoer
Waterdichte passende plaat met pijp in de dakbedekking voor de ventilatie- en rookkanalen.

Dilatatievoeg
Een uitzet- of dilatatievoeg is een voeg tussen twee constructiedelen die de uitzetting en krimp van beide delen, 
ook wel werking genoemd, opvangt. Zo wordt voorkomen dat er bij zettingen of grote temperatuurwisseling 
scheuren ontstaan. De afstand die tussen twee dilatatievoegen moet worden aangehouden is afhankelijk van de 
oriëntatie van het bouwdeel en de toegepaste materialen.

Dorpel
Bij kozijnen en raamwerken wordt de bovenkant en de onderkant van de omranding dorpel genoemd. De bovenste 
heet bovendorpel en de onderste de onderdorpel of gewoon dorpel.
Een tussendorpel wordt ook wel een kalf genoemd.

Drainageleidingen
Drainageleidingen zijn leidingen die het water afvoeren uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het 
verlagen van het grondwaterpeil. Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via 
deze waterafvoermiddelen stroomt het water naar grotere watergangen, die de functie van afwatering hebben. De 
ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is.

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
Theoretisch berekend energieverbruik van een gebouw aan de hand van een genormeerde berekening, waarbij 
rekening wordt gehouden met het energieverbruik voor verwarming (isolatie en ventilatie), koeling, bevochtiging, 
ventilatoren, pompen, warm tapwater, verlichting bij een bepaald gebruikersgedrag. Deze EPC-waarde is 
een dimensie loos getal en is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw. Hoe lager het getal, hoe 
energiezuiniger het ontwerp.

Hang- en sluitwerk
Scharnieren, deurkrukken, raamsluitingen enz. en andere draaimiddelen voor ramen en/of deuren.

Hedera
Groenblijvende plant met kruipende of klimmende eigenschappen uit de klimopfamilie.

Hemelwaterafvoer
Veel gebruikte term voor regenpijp.

BOUWKUNDIG WOORDENBOEK
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Houtskeletbouw wanden
Houtskeletbouw, afgekort als HSB, is het in een woning toepassen van een houten draagconstructie (skelet of 
frame).

Isolatieglas
Dubbele beglazing of tripple beglazing.

Kanaalplaatvloer
Een kanaalplaatvloer bestaat uit vlakke, rechthoekige elementen die gemaakt zijn van voorgespannen prefab 
beton. In deze platen zijn holle kanalen aangebracht. Deze kanalen maken de platen lichter zonder dat ze veel van 
hun sterkte verliezen. Omdat kanaalplaatvloeren relatief licht zijn, worden ze veel toegepast in de woningbouw en 
utiliteitsbouw. Ze zijn ideaal als verdiepingsvloer of als dak. Ook kunnen ze als begane grondvloer gebruikt worden, 
mits ze aan de onderzijde voorzien zijn van isolatiemateriaal.

Latei
Een latei of draagbalk is een draagconstructie die als functie heeft om belastingen boven wanddoorbrekingen over 
te brengen op de gedeelten van de wand naast deze wanddoorbrekingen. Wanddoorbrekingen zijn bijvoorbeeld 
een raam of deur.

Lepe hoek
Afgeschuind gedeelte in de buitenhoek van de trap, waardoor verticale leidingen kunnen lopen.

Maaiveld
De hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op de woning. Het maaiveld (afgekort MV) is een aanduiding 
voor de hoogte van het grondoppervlak. Maaiveldhoogte wordt vaak opgegeven ten opzichte van een nationaal nul-
niveau. In Nederland is dat het NAP. De aanduiding wordt in de bouwwereld vaak als referentiepunt gebruikt voor 
het aanduiden van de hoogte van vloeren e.d. in gebouwen. De bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer 
heet dan peil (afgekort P).

Ontstoppingsstuk
Een afsluitbaar deel van de riolering dat dient om eventuele verstoppingen te kunnen verhelpen.

Open stootvoeg
Een open stootvoeg is een verticale open ruimte tussen twee metselstenen in metselwerk, gemaakt door een voeg 
tussen de bakstenen open te laten. Open stootvoegen worden gebruikt om de achterliggende spouw te ventileren 
of om water eruit af te voeren.

Poedercoaten
Poedercoaten is een elektrostatisch verfproces waarbij met perslucht, negatief geladen poeder op een positief 
geladen werkstuk verstoven wordt. Hierdoor blijft het poeder tijdelijk plakken, waarna het in een oven gesmolten of 
uitgemoffeld wordt.

Rabatdelen
Een rabat is een plank die aan de ene kant is voorzien van een groef en aan de andere kant van een geschulpte 
rand. Hierdoor kunnen de rabatdelen in elkaar geschoven worden. Ze worden gebruikt ter afdichting van wanden. 
De vorm van de schulprand voorkomt dat (regen)water tussen de planken kan blijven “hangen”. De naden tussen 
de planken blijven daardoor droger, waardoor minder snel rot optreedt.

Rc-waarde
Met Rc wordt de totale R-waarde aangegeven van een constructie (spouwmuur, combinatievloer, dubbelglas o.i.d.). 
De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaal laag aan, vaak gebruikt als isolerende 
waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken. De R is de warmteweerstand van een materiaal laag.

Schemerschakeling
Dit is een lichtgevoelige sensor in een lamp. Als het duister wordt, laat hij de lamp automatisch aanspringen. Hij 
schakelt de lamp weer uit bij voldoende daglicht.

Sonderingen
Het bepalen van het draagvermogen van de grond door een staaf met kegelvormige punt met een tophoek van 
60°, de sondeerconus, in de grond te drukken en daarbij de mechanische weerstand van de grond te meten.
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Spuwer
Een uitmonding van een goot of een vergaarbak. De spuwer zorgt ervoor dat het hemelwater niet (direct) langs de 
gevel loopt.

Stankafsluiter
Een met water gevuld gebogen stuk buis die verhindert dat de stank van het riool te ruiken is.

Thermisch verzinken
Thermisch verzinken is een materiaalkundig proces wat ertoe moet leiden dat staal beschermd wordt tegen 
corrosie. Het verzinken zorgt voor een beschermende laag die het metaal tegen corrosie beschermt.

Verdiepte voeg
Een verdiepte voeg is een voeg in metselwerk die verdiept ligt ten opzichte van de voorkant van de stenen, 
waardoor de stenen op de voorgrond komen te liggen.

Waterslag / raamdorpel
Een waterslag of raamdorpel is een gevelonderdeel dat voorkomt dat regenwater direct op of in de onderliggende 
gevel loopt. De raamdorpels of waterslagen worden onder de onderdorpel van een kozijn aangebracht, steken iets 
buiten de gevel (overstek) en lopen schuin af zodat het water dat van de kozijnen komt de gelegenheid heeft er af 
te lopen. Vuil dat met het water mee komt loopt hierdoor ook niet direct langs de gevel.

Zandcementdekvloer
Een afwerklaag op de constructievloer (met daarin installatieleidingen) van circa 50 mm, waarop na oplevering de 
vloerafwerking (vloerbedekking, parket, marmoleum, etc.) wordt aangebracht.

Akte van levering
Hierin wordt de levering van grond en eventueel de gebouwde woning(en) door de notaris vastgelegd.

Bestemmingsplan
Door de gemeenteraad vastgesteld plan dat de bestemming voor een locatie vastlegt.

Bijdrageovereenkomst
Middels de bijdrageovereenkomst verhaalt de gemeente de kosten voor bouw- en woonrijp maken op de kopers 
van de woningen. Deze overeenkomst is onderdeel van de koopovereenkomst.

Bouwbesluit
Regeling van het Rijk: geeft minimum technische bouwvoorschriften voor een bouwwerk. Deze worden getoetst 
bij het verlenen van een bouwvergunning. De voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Bouwrente
Alle rente die de koper moet betalen tijdens de bouw aan de aannemer en de geldverstrekker: uitstelrente, 
boeterente, financiële vergoeding, hypotheekrente.

Bouwrijpe grond
Grond die geschikt is (gemaakt) om te bebouwen.

Bouwvergunning
Vergunning van gemeente die afgegeven wordt na toetsing van bouwtekeningen, constructieberekeningen en 
Energie Prestatie Normberekening aan het bouwbesluit, en ontwerp aan het bestemmingsplan en de eisen van 
welstand.

JURIDISCH WOORDENBOEK
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Depotrentevergoeding
Voor het bedrag in het bouwdepot wordt een rentevergoeding gegeven aan de hypotheeknemer.

Erfdienstbaarheid
Bij erfdienstbaarheid hebben de eigenaars van twee verschillende erven een afspraak gemaakt die voor het een erf 
een voordeel en voor het andere erf een nadeel oplevert.

GBO
Gebruiksoppervlakte, het gaat om de werkelijk bruikbare woonoppervlakte en verkeersruimte: de verblijfsruimte.

Hypotheek
Een onroerende zaak (huis en grond) dient als onderpand voor een financiële lening. Daarmee krijgt de 
geldverstrekker zekerheid dat de verplichtingen worden nagekomen.

Hypotheekgever
Degene die zijn onroerende zaak als onderpand aanbiedt en hiervoor een lening ontvangt van een geldverstrekker.

Hypotheeknemer
Degene die een lening verstrekt (financiële instelling) en hiervoor als onderpand een onroerende zaak accepteert.

Hypotheekaktekosten
Kosten van het Kadaster voor de registratie van de hypotheekakte in het hypotheekregister.

Hypotheekrente
De rente over de hypothecaire lening.

Juridisch eigendom
Zodra de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster, is het juridisch eigendom overgedragen.

Kadaster
Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en 
op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en 
andere belanghebbenden in de samenleving. Zie ook www.kadaster.nl.

Koop- en aanneemovereenkomst
De koper en verkoper gaan een overeenkomst aan waarbij de koper zich verplicht tot het betalen van de koopprijs 
en de verkoper zich verplicht tot de bouw van de woning en de uitgifte van de daarbij behorende grond. De 
termijnen van eigendomsoverdracht worden hierin vastgelegd, de eigendomsoverdracht zelf geschiedt in een akte 
van levering.

NEN
Normering door het Nederlands Normalisatie Instituut. Veel voorschriften uit het bouwbesluit zijn NEN genormeerd.

Oplevering
Feitelijke levering van de woning aan de opdrachtgever. De tekortkomingen worden genoteerd in een 
opleveringsrapport. Wordt de woning geaccepteerd, dan tekenen de koper en de verkoper het proces verbaal van 
oplevering. Bij de ‘tweede’ oplevering wordt gecontroleerd of de gebreken verholpen zijn. Dan wordt nogmaals het 
proces verbaal van oplevering getekend.

Transportakte
Ook wel notarieel transport: de formele overdracht van de grond en het juridische eigendom van de woning van de 
verkoper aan de koper.




