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Technische omschrijving - 11-04-2019 
 

Project: 4 vrijstaande woningen Ranastraat Zuidhorn 
 
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
Van toepassing zijn de voorschriften: 
01. Het Bouwbesluit. 
02. Voorschriften Nutsbedrijven. 
03. De op de materialen betrekking hebbende kwaliteitsverklaringen. 
04. De gemeentelijke verordening. 
05. Garantie en Waarborgregeling 2016, Woningborg. 
 
Voorrang Woningborg-bepalingen 
01. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 

regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven 
door Woningborg.  

02. 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. Tevens prevaleert tekst boven de 
tekeningen. 

 
Bouwsysteem VDM Woningen 

Het binnenspouwblad, constructieve binnenwand, niet constructieve binnenwand, 
woningscheidende wand, 1e verdiepingsvloer, 2e verdiepingsvloer en dakconstructie 
bestaat uit het VDM houtskeletbouw-systeem en is voorzien van een KOMO attest-
met-productcertificaat. Daarmee voldoet het bouwsysteem aan gecontroleerde 
kwaliteitseisen. Alle aansluitnaden van wanden, vloeren en daken worden voorzien 
van een tochtband of vilt voor een hoge mate van kierdichting, om energieverlies te 
voorkomen.  

 
Bouwterrein 
01. De ligging van het bouwterrein c.q. de bouwkavels is globaal weergegeven op de 

situatietekening. 
02. De grootte van de kavels is bepaald op grond van het verkavelings plan. Om die reden 

wordt in de koopovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid als 'circa'. Te zijner 
tijd zal het Kadaster de exacte opmeting verrichten en de definitieve kavelgrote 
vastleggen.  

03. Onder- of overmaat geeft geen aanleiding tot verrekening van de grondkosten. De 
opgegeven kavelgrootte is gebaseerd op de situatietekening zoals opgenomen. 

 
Uitsluitingen 
01. Het door de aannemer eventueel bouw- en woonrijp maken van het terrein, aan te 

brengen infrastructurele- en overige groenvoorzieningen en de terreininventaris vallen 
niet onder de waarborg- en garantieregelingen van Woningborg. 
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Uitvoeringsduur; datum van aanvang 
01. De uitvoeringsduur van de bouw van de woning bedraagt een nader in de 

aannemingsovereenkomst vermeld aantal werkbare werkdagen gerekend vanaf de 
datum van het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer. 

 
Diversen 
01. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de maten uitgedrukt in millimeters. Deze 

maten zijn onder voorbehoud van 'om en nabij’. Indien de maatvoering tussen wanden 
wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking 
en/of plinten. 

02. Tot de technische omschrijving behoren tevens de verkooptekeningen, die onderdeel 
uitmaken van de contract stukken. 

03. Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan. 
 
Wijzigingen tijdens de bouw 
01. Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving 

of tekeningen worden aangebracht, voorvloeiend uit bijvoorbeeld voorschriften, het 
niet meer leverbaar zijn van materialen, fysieke belemmeringen, eisen van de overheid 
of eisen van Woningborg en/of nutsbedrijven. 

02. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk en worden 
door de aannemer kenbaar gemaakt middels een erratum. Verrekening ten gevolge 
van bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk. 

03. Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de koper 
verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de 
Algemene Voorwaarden, behorend bij de aannemingsovereenkomst. 

 
Oplevering 
01. De woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd, behalve het sanitair het tegelwerk en de 

glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein 
wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. 

02. Vanwege de vloerverwarming die in de dekvloer zijn gelegd mag u niet in de vloeren 
boren en spijkeren. 

 
Volgorde bij de uitvoering 
01. De volgorde bij de uitvoering wordt door de aannemer bepaald en kan gedurende het 

bouwproces wijzigen. 
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Levering energie-/aansluitkosten 
01. De aansluitkosten van de installaties zijn in de aannemingsovereenkomst begrepen.  

De kosten van het gebruik zijn tot op het moment van oplevering voor rekening van de 
aannemer. 

02. De individuele aansluiting van de telefoon, internet en CAI moeten door de koper zelf 
worden aangevraagd en zijn voor rekening van de koper. 

03. De aannemer zal bij de eigenaar/beheerder van het elektranet uit de regio voor 
oplevering de aansluiting aanvragen zodat dit bij de oplevering van de woning 
beschikbaar is. Vanaf 1 juli 2004 heeft iedere consument het recht en de plicht om zelf 
een leverancier te kiezen. U bent daarom vanaf de opleveringsdatum zelf 
verantwoordelijk een afleveringscontract af te sluiten met een energieleverancier naar 
eigen keuze, onder de voorwaarden die door het energiebedrijf worden gesteld. Indien 
u dit niet tijdig doet, zal de levering van energie na oplevering worden stopgezet. 

 
Constructies 
01. Alle als zodanig aangegeven constructies worden uitgevoerd met de benodigde 

 wapening, verankering e.d., e.e.a. conform het advies van de constructeur en met 
goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. 

02. Daar waar nodig worden ter opvang van vloeren, gevels en daken stalen kolommen, 
balken, spanten en overige hulpconstructies toegepast, plaats en afmeting conform 
opgave constructeur. 

 
PEIL EN UITZETTEN 
01. Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer in de 

woonkamer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en 
Woningtoezicht van de gemeente. 

 
GRONDWERK 
Ontgravingen 
01. Voor de fundering worden de benodigde ontgravingen verricht. De ontgraven grond 

wordt op het terrein verspreid, aflopend van de woning tot aan de erfgrens.  
02. Voor de riolering, kabels en leidingen worden eveneens de nodige 

graafwerkzaamheden verricht. 
 
Aanvullingen 
01. De woningen hebben een bereikbare kruipruimte. 
02. De sleuven voor kabels, leidingen en riolering worden aangevuld met uitgekomen 

grond. 
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RIOLERINGSWERKEN 
Riolering 
01. De buitenriolering wordt uitgevoerd als een gescheiden stelsel volgens voorschriften 

en aanwijzingen van de gemeente tot aan het gemeente riool. 
02. In het kader van duurzaam waterbeheer wordt het afvalwater van de woningen 

afgevoerd via een gescheiden rioolsysteem: hemelwater en vuilwater gescheiden. 
03. De hemelwaterafvoeren van de woningen en de bergingen worden aangesloten op het 

gemeentelijke stelsel.  
04. De buiten- en binnen rioleringen worden uitgevoerd in PVC met hergebruikgarantie, de 

toegepaste rioleringen zijn van voldoende diameter. 
05. De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn bij de aanneemsom inbegrepen. 
06. De riolering wordt uitgevoerd in PVC buizen met herbruikgarantie van voldoende 

diameter. 
07. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 

90°C hitte bestand is. 
08. Drainage: er wordt geen drainage aangebracht. VDM Woningen is niet 

verantwoordelijk voor eventuele wateroverlast in de tuin en/ of onder de begane 
grondvloer. Wij adviseren u daarom alvorens u de tuin gaat inrichten deze diep om te 
(laten) spitten, dit om eventuele slecht doordringbare lagen te doorbreken en 
eventuele drainage aan te leggen als de grondwaterstand daar aanleiding toe geeft.  

09. De binnen riolering van de woning omvat de volgende aansluitpunten: 
1. het closet in het toilet; 
2. het fonteintje in het toilet; 
3. de wastafel in de badkamer; 
4. de douchedrain in de badkamer; 
5. het closet in de badkamer; 
6. de wasautomaat op de 2e verdieping. 
7. vaatwasser + gootsteen in de keuken 
8. condensafvoer installaties op zolder 
 

10. Het rioleringsstelsel wordt voorzien van de vereiste hulp, ontstoppings-, verloop 
aansluit- en expansiestukken alsmede de vereiste sifons en ontluchting. 

 
BESTRATING 
01. Er wordt geen bestrating aangelegd. De bestrating en zand cunetten zijn voor rekening 

van de koper. De aangegeven parkeervakken en voetpaden op de situatietekening zijn 
indicatief. Koper is verplicht om twee parkeerplaatsen aan te leggen, in stand te 
houden en als zodanig te gebruiken. 

 
TERREININVENTARIS 
Erfafscheidingen 
01. De perceelgrenzen worden aangegeven op de hoekpunten  van de percelen. 
02. De tuinaanleg is voor rekening van de koper. Beplanting en erfafscheidingen zoals deze 

zijn gevisualiseerd in de impressie en situatietekening zijn indicatief. 
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Garage/bergingen 
01. De gevels van de garage/berging bestaan uit gevelmetselwerk, e.e.a. conform kleur- en 

materiaalstaat. 
02. De dubbel openslaande garagedeuren zijn van hout en aan de buitenzijde voorzien van 

een verticale groef. 
03.  De randafwerking is voorzien van een aluminium daktrim. 
04. De wanden en dakconstructie zijn ongeïsoleerd en worden aan de binnenzijde verder 

niet afgewerkt. 
05. Er wordt een aansluitpunt voor verlichting met schakelaar en dubbele 

wandcontactdoos aangebracht. E.e.a. wordt als opbouw uitgevoerd 
06. In de buitengevels worden ventilatie opening aangebracht. 
 
FUNDERING 
01. Aan de hand van de resultaten van de sonderingen wordt een fundering op prefab 

betonnen palen toegepast. 
02. De funderingsbalken worden uitgevoerd in gewapend beton. 
03. De fundering wordt uitgevoerd volgens de door de constructeur te vervaardigen 

tekeningen en na goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. 
 
VLOEREN 
01. De begane grond vloer is een geïsoleerde, vrijdragende betonvloer voorzien van 

wapening met een isolatiewaarde van RC= 3,5 m2K/W. Onder deze begane grondvloer 
bevindt zich een kruipruimte. Voor toegang tot de kruipruimte wordt een geïsoleerd 
kruipluik toegepast, opgelegd op een thermisch verzinkt stalen luikomranding, die voor 
de luchtdichtheid is voorzien van een rubber profiel.  

02. De 1e en 2e verdiepingsvloer wordt samengesteld uit een balklaag met daarop een 
constructieplaat van 18 mm, voorzien van 20 EPS-T tackerplaat inclusief kantstrook en 
een 50 mm dikke cement-/gips gebonden dekvloer. Door deze “zwevende” 
vloerconstructie krijgt de vloer uitstekende geluidwerende eigenschappen zowel qua 
luchtgeluid als contactgeluid. De onderzijde van de 1e verdiepingsvloer wordt 
afgewerkt met regelwerk 22 x 47 mm en gipsplaat 15 mm. 

03. In de vloeren worden onder andere de elektra-, water-, rioleringsleidingen en kanalen 
voor de mechanische ventilatie opgenomen.  

04.  De ongeïsoleerde garage krijgt een in het werk gestorte gewapende betonvloer, dik 
150mm opgelegd op de fundering. 
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GEVELS 
01. De buitengevels worden uitgevoerd in metselwerk, handvormsteen in waalformaat, 

uitvoering en kleur volgens monsters. 
02. De buitengevels worden uitgevoerd in halfsteens metselwerkverband, het voegwerk 

wordt verdiept uitgevoerd. Daar waar op tekening is aangegeven wordt in het 
metselwerk reliëf (kaders) aangebracht.  

03. In het gevelmetselwerk, boven de kozijnen en als spouwafdichting, worden daar waar 
nodig thermisch verzinkte stalen lateien aangebracht. 

04. In het gevelmetselwerk worden de nodige dilatatievoegen aangebracht. 
05.  Tb.v. een goede water- en tochtdichte afwerking worden de nodige kunststofstroken 

en -slabben aangebracht. 
 
DAKEN 
01. De constructie van de hellende daken is als volgt samengesteld: 

De opbouw van het hellende dak bestaat van binnenuit gezien uit: gipsplaat 15 mm, 
damp-dichte folie, sporen gecombineerd met minerale wol, damp-open folie, tengels, 
panlatten en keramische dakpannen, kleur en type volgens monster compleet met 
hulpstukken. 

02. Op de hellende daken worden in basis 16 (EPC=0) in-dak pv-panelen aangebracht 
03. In de dakvlakken worden doorvoeren aangebracht ten behoeve van de ventilatie- en 

rioolontluchting. 
04. Het ongeïsoleerde platte dak van de garage bestaat uit een houten balklaag (in het 

zicht), een dakplaat van melamine verlijmde spaanplaat en een twee-laagse 
Bitumineuze dakbedekking zonder ballast laag. 

 
WANDEN 
01. De opbouw van het binnenspouwblad van binnen uit gezien bestaat uit: een gipsplaat 

van 15 mm, constructieplaat van 15 mm, damp-dichte folie , stijl- en regelwerk met 
isolatie, damp-open folie, 50 mm luchtspouw en 100 mm metselwerk. 

02. De opbouw van de constructieve binnenwanden bestaat uit: een gipsplaat  van 15 mm, 
constructieplaat 15 mm, stijl- en regelwerk 38x120mm, minerale wol 120mm, 
constructieplaat 15mm en gipsplaat van 15 mm  

03. De opbouw van de niet-constructieve binnenwanden bestaat uit: een gipsplaat  van 15 
mm, stijl- en regelwerk 44x70mm, minerale wol 60mm en gipsplaat van 15 mm 
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VENTILATIEVOORZIENINGEN 
01. Ten behoeve van de ventilatie van de woning is er gekozen voor een systeem met 

natuurlijke toevoer (roosters) en een mechanische afvoer. 
02. In de buitengevelkozijnen worden in de kozijnen, waar nodig, zelfregulerende 

ventilatieroosters aangebracht.  
03. De afzuiging van de keuken, de badkamer en toilet vindt plaats d.m.v. mechanische 

ventilatie.  
 Regeling: Base-Flow (CO2): 
 Voor het afstemmen van de ventilatie capaciteit zijn er naast de stand “automatisch” 

ook nog twee standen en een ‘niet thuis’ stand mogelijk. De regeling is draadloos en 
wordt bij voorkeur in de badkamer geplaatst.  

04. Vanaf de ventilator worden kunststof kanalen, inclusief hulpstukken gemonteerd (waar 
mogelijk in de vloeren aangebracht). De afzuigpunten worden uitgevoerd in stalen 
rozetten in de kleur wit. 

05. De toevoer van de ventilatielucht in toilet en badkamer geschiedt door middel van 
openingen onder de binnendeuren. Om de ventilatie te waarborgen dient de ruimte 
onder de deuren in stand te worden gehouden. 

06. De spouwmuren worden geventileerd d.m.v. open stootvoegen. 
 
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
Buitenkozijnen, ramen en deuren 
01. De buitenkozijnen en -ramen van de woning worden uitgevoerd met hardhouten 

kozijnen.  
03. De voordeur is een geïsoleerde vlakke deur. 
05. In de sponning van draaibare delen zijn tocht- en aansluitprofielen aangebracht. 
06. De draairamen worden uitgevoerd als draai / valramen. 
 
Binnen kozijnen en deuren 
01. De binnendeurkozijnen zijn houten inbouwkozijnen zonder bovenlicht. 
02. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren in kleur wit, voorzien van 

honingraadvulling. Hoogte 2315 mm, deuren van kasten 830 mm overige deuren 880 
mm, tenzij hier anders vermeld. 

03. Ter plaatse van de binnendeuren (met uitzondering van de deuren in toilet en 
badkamer) worden er geen dorpels aangebracht. 

 
Aftimmerwerken 
01. De buitenkozijnen worden aan de binnenkant afgewerkt met kantstukken van DHF. 
02. Er worden geen vloerplinten in de woning geleverd of aangebracht. 
03. De trapgaten worden afgetimmerd met plaatmateriaal in witte grondlak 
04. De standleidingen worden waar nodig afgetimmerd, behoudens in de kasten en op de 

zolder. 
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Hang- en sluitwerk 
01. De bereikbare gevelkozijnen, buitendeuren en bewegende delen zijn voorzien van 

deugdelijk, inbraakpreventief hang- en sluitwerk, conform SKG ‘weerstandsklasse 2’. 
02. De binnendeuren in de woningen zijn voorzien van het nodige hang- en sluitwerk van 

solide kwaliteit, in licht metalen uitvoering. De badkamer- en toiletdeuren hebben een 
vrij / bezet sluiting. 

 
METAALWERKEN 
01. Ten behoeve van de opvang van vloer- en gevelconstructies worden, daar waar nodig, 

stalen kolommen en lateien aangebracht, voorzien van de nodige verankeringen, één 
en ander volgens opgave van de constructeur. 

02. Ten behoeve van de kozijnen, ramen en deuren worden de benodigde metaalwerken 
geleverd en aangebracht. 

03. doorvalbeveiliging, e.e.a. conform tekeningen worden uitgevoerd met stalen strippen, 
kleur gelijkend aan kozijnen.  

  
TRAPPEN EN AFTIMMERWERK 
Trappen 
01. De 1e en 2e verdiepingstrap worden uitgevoerd als een vurenhouten trap in een open 

uitvoering. 
02. Rondom de trapgaten, ter hoogte van de verdiepingsvloer wordt een houten 

aftimmering aangebracht. 
03. Langs de trappen worden houten muurleuningen aangebracht op aluminium dragers. 
04. Langs het trapgat op de 1e en 2e verdieping wordt een vurenhouten traphek met ronde 

spijlen en een houten bovenregel gemonteerd. 
 
DAKAFVOEREN EN HEMELWATERAFVOEREN 
Dakafvoeren / goten 
01. De platte daken worden voorzien van stadsuitlopen en aangesloten op de 

hemelwaterafvoeren. 
02. De goten van de woning zijn van aluminium en worden aangesloten op de 

hemelwaterafvoer. 
03. De hemelwaterafvoerleidingen van de woningen worden uitgevoerd in pvc en voorzien 

van een aluminium afdekkap, bevestigd aan de buitengevels. 
04. De hemelwaterafvoerleidingen van de garage worden uitgevoerd in PVC, bevestigd aan 

de gevel. 
 
VLOER-,WAND- EN PLAFONDAFWERKINGEN 
Plafondafwerking 
01. De plafonds worden, m.u.v. de meterkast, technische kast, zolder en garage afgewerkt 

met spuitwerk, kleur wit. 
02. De dakplaten op zolder worden aan de binnenzijde voorzien van gips en zijn niet 

afgewerkt.  
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Wandafwerking 
01. De wanden van de meterkast, technische kast, zolder worden niet afgewerkt. 
02. De binnenwanden in de woning worden uitgevlakt (niveau D), behangklaar opgeleverd, 

d.w.z. niet behangen en niet sausklaar. 
03. De wanden van het toilet worden vanaf 1200mm + vloerpeil uitgevlakt (niveau D) 
04. De badkamer wordt tot onderzijde plafond betegeld. 
 
Vloerafwerking 
01. De niet betegelde vloeren in de woning inclusief  de zolder,  worden afgewerkt met 

een anhydriet afwerkvloer, behoudens de begane grondvloer dit is een in het werk 
gestorte betonvloer, vlak afgewerkt. 

02. Achter de knieschotten wordt geen afwerkvloer aangebracht. 
 
TEGELWERKEN 
Wanden en vloeren die voorzien worden van tegelwerk, worden eerst behandeld met een 
vochtkerende pasta. Ook worden de hoeken in de sanitaire ruimten voorzien van een 
kimband voor een goede afdichting. 
 
Wandtegels met een stelpost van € 20,- /m² incl. BTW worden 
aangebracht in: 
- De toiletruimte tot 1200 mm + vloerpeil 
- De badkamer tot het plafond 
 
Vloertegels met een stelpost van € 25,-/m² incl. BTW worden aangebracht in de toiletruimte 
en badkamer. 
 
Alle inwendige hoeken van het tegelwerk worden voorzien van een siliconen-kitvoeg. 
 
VENSTERBANKEN, WATERSLAGEN EN DORPELS 
01. Onder de deuren van toilet en badkamer worden kunststenen dorpels toegepast. 
02. Aan de buitenzijde van de raamkozijnen bij gemetselde borstweringen worden 

aluminium waterslagen inclusief toebehoren aangebracht, kleur volgens monster. 
03. Voor zover ramen in tegelwerken vallen, worden de vensterbanken in natuursteen 

uitgevoerd 
04. Aluminium zetwerk  t.p.v. de topgevels 
05. Aluminium waterslag ter plaatse van de overgang van de houten gevelbekleding naar 

het metselwerk  
 
KEUKENINRICHTING 
01. Standaard wordt er geen keukeninrichting geleverd. De keukenopstelling als op 

tekening is aangegeven is zuiver indicatief en geeft de aansluitpunten voor de 
installatie weer. Alle omschreven aansluitingen worden afgedopt opgeleverd. 

02. De maatvoering van de keuken opstelplaats is indicatief; definitieve maten dienen in 
het werk te worden bepaald. 

03. Door derden te plaatsen keukens kunnen alleen na de oplevering van de woning 
worden aangebracht. 
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BEGLAZING EN SCHILDERWERK 
Beglazing 
01. Isolerende HR++ beglazing wordt toegepast in alle buitenkozijnen,- ramen en - deuren 

van de woning. 
02. De toegepaste beglazing voldoet aan het bouwbesluit echter niet aan de NEN 3569 

‘veiligheidsglas in gebouwen’. Indien gewenst kan dit middels een verzoek tot 
meerwerk kenbaar worden gemaakt. 

 
Schilderwerken 
01. De buitenkozijnen (buitenzijde) worden dekkend geschilderd in de kleur zoals die is 

omschreven in de kleur- en materiaalstaat. Buitenkozijnen (binnenzijde) worden 
voorzien van grondlak in de kleur zoals die is omschreven in de kleur- en 
materiaalstaat. 

02. De opdekdeuren en de binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgewerkt. 
03. De trapbomen, trapspil, traphekken, traptreden en eventueel aanwezige stootborden 

zijn fabrieksmatig gegrond, kleur wit en worden verder niet afgewerkt. 
04. De trapleuningen worden transparant gelakt. 
 
WATER-INSTALLATIE 
01. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met 

betrekking tot water zijn in de aanneemsom begrepen. 
02. De kosten van gebruik water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de 

bouwer. 
 
Waterleidingen 
01. De koudwater-leiding wordt aangelegd vanaf de individuele watermeter geplaatst in 

de meterkast. De waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate beschermd 
tegen bevriezing. 

02. De volgende tappunten worden aangesloten: 
• de gootsteenmengkraan en de vaatwasser t.p.v. het aanrecht; (afgedopt) 
• closetcombinatie in het toilet en badkamer; 
• de fonteinkraan in het toilet; 
• de wastafelmengkraan in de badkamer; 
• de douchemengkraan in de badkamer; 
• aansluitpunt t.b.v. installaties; 
• aansluitpunt t.b.v. wasmachine; 
03. De warmwaterleiding wordt aangesloten op: 
• de gootsteenmengkraan t.p.v. het aanrecht; (afgedopt) 
• de wastafelmengkraan in de badkamer; 
• de douchemengkraan in de badkamer. 
 
Ten behoeve van toevoer koud- en warmwater wordt de woning voorzien van het nodige 
leidingwerk uitgevoerd in kunststof. In het warmtapwater wordt voorzien d.m.v. een 
luchtwarmtepomp i.c.m. een 300 liter separaat boilersysteem. 
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GASLEIDING 
01. Er wordt geen gasleiding aan gelegd. 
 
SANITAIR 
De woning wordt uitgevoerd met luxe sanitair. Hierbij kan gekozen worden uit een moderne 
lijn of een klassieke lijn. In uw persoonlijke offerte wordt een verrekenbedrag opgenomen. 
De volgende opstellingen zijn opgenomen: 

 Toiletruimte is voorzien van een vrij hangend toilet en een fonteincombinatie incl. kraan. 

 Badkamer is voorzien van een vrij hangend toilet, wastafelcombinatie voorzien van een 
mengkraan, spiegel en planchet en een inloopdouche d.m.v. een 900 mm betegelde wand 

tot aan het plafond incl. draingoot (700 mm), thermostatische douchemengkraan en 
douchegarnituur. 
 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Laagspanningsinstallatie 
01. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met 

betrekking tot elektrische energie zijn in de aanneemsom begrepen. 
02. De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van 

de bouwer. 
03. De meterkast is voorzien van 3 lichtgroepen, 1 groep voor de wasmachine, 1 groep  

voor de luchtwarmtepomp, 1 groep voor de vaatwasser , 1 groep voor de droger, 1 
groep voor de PV, 1 groep voor de elektrische radiatoren, 1 ventilatiegroep en  1 
kookgroep. E.e.a. volgens voorschriften van het leverend energiebedrijf en de NEN 
1010. 

04. De aansluitpunten per ruimte zijn op de plattegrondtekeningen aangegeven. 
05. De schakelaars en wandcontactdozen (allen met randaarde) zijn vlak inbouw, 

behoudens in de meterkast, op de zolder en in de berging (opbouw). Allen in de kleur 
wit RAL 9010. Enkele wandcontactdozen welke naast een schakelaar worden geplaatst 
zullen samen met de schakelaar onder 1 afdekraam worden gemonteerd. Loze 
leidingen zijn voorzien van trekkoord en nette afdekplaat. 

06. De hoogte van het schakelmateriaal t.o.v. de afgewerkte vloer is: 
 Schakelaars  + 1050 mm 
 Wandcontactdozen + 200 mm in de woonkamer en slaapkamers;  
    + 1200 mm in berging en wandcontactdoos wasmachine en  
    wasdroger;    

wandcontactdozen in keuken op diverse hoogten t.b.v. 
apparatuur. 

 CAI en data  + 200 mm. 
 Wandlichtpunt + 2200 mm. badkamer  
07. Waar op tekening is aangegeven worden er optische rookmelders aangebracht, aantal 

en plaats volgens de voorschriften. 
 
Zwakstroominstallatie 
01. De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit een drukknop, 

elektrische bel en transformator (in de meterkast). 
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TELECOMMUNICATIEVOORZIENINGEN 
DATA 
01. Vanuit de meterkast 1x aansluiting voor data/CAI in de woonkamer. 
 
VERWARMINGSINSTALLATIE 
De woning wordt voor de opwekking van warmte voor verwarming en warmtapwater, 
voorzien van een luchtwarmtepomp toestel met een boilersysteem. Hierbij wordt d.m.v. een 
luchtwarmtepomp gebruik gemaakt van energie uit de lucht. 
 
Vloerverwarming op de begane grond en elektrische radiatoren op de verdieping. 
 
Een thermostaat (bedraad) wordt geplaatst in de woonkamer. 
 
01. Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de 

berekeningsgrondslagen, welke op dit werk van toepassing zijn en hetgeen 
omschreven is in de Woningborg – garantie normen. 

02. De warmwatervoorziening verloopt via de Warmtepomp, de buitenunit wordt tegen 
de buitenmuur van de garage geplaatst. 

03. Daar waar eventuele verdelers ten behoeve van het leidingnet in het zicht in de 
verblijfsruimten geplaatst worden, zullen deze voorzien worden van een omkasting. 

04. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd in de ruimten waarin 
vloerverwarming geïnstalleerd is, waarbij geldt dat in de woning de minimaal vereiste 
ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deuren gesloten zijn en bij 
gelijktijdige verwarming van deze ruimten: 

 • hal   15 °C 
 • toiletruimte  15 °C 
 • woonkamer  20 °C 
 • keuken  20 °C 
 • slaapkamers  20 °C 
 • badkamer  22 °C 
05. Voor een goed werkende installatie, is het noodzakelijk om geen nachtverlaging toe te 

passen 
06. Ieder voorraadtoestel kent zijn beperkingen met betrekking tot een ‘continue’ levering 

van warm tapwater. Indien u specifieke wensen heeft, dient u of in overleg te treden 
met de ondernemer of hieraan tegemoet kan worden gekomen of dient er gezocht te 
worden naar ‘alternatieven’, welke aansluiten bij u verwachtingspatroon. 

07. De door Woningborg gegarandeerde warmwatertemperatuur is niet van toepassing 
voor tappunten waar een thermostaatkraan is of wordt gemonteerd. 
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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT 
 
Buitenwerk woning 

Onderdeel Materiaal Kleur 

Metselwerk Baksteen Conform bemonstering 

Metselwerk Keimwerk wit, RAL 9010 

Houten gevelbekleding Verduurzaamd hout Wit, RAL 9010 

Dakranden, goten Aluminium Ombergrijs, RAL 7022 

Voegwerk Prefab voegmortel verdiept Antraciet 

Kozijnen  Hardhout Ombergrijs, RAL 7022 

Draaiende delen Hardhout Ombergrijs, RAL 7022 

Entreedeur Hardhout Ombergrijs, RAL 7022 

waterslagen Aluminium Ombergrijs, RAL 7022 

Topgevel afdekker Aluminium Ombergrijs, RAL 7022 

Goten Aluminium Ombergrijs, RAL 7022 

HWA woning PVC i.c.m. aluminium afdekker Gelijkend aan metselwerk 

Zonnepanelen In-daksysteem Full Black 

Dakpannen Keramisch Antraciet mat zwart 

   Binnenwerk woning 
Vloer begane grond Betonvloer - 

Vloer eerste en tweede verdieping Dekvloer - 

Wanden begane grond en verdieping Gipsplaat Uitgevlakt 

Wanden zolder Gipsplaat Onafgewerkt 

Plafonds begane grond en verdieping Gipsplaat Spuitwerk 

Schuine dakvlakken zolder Gipsplaat Onafgewerkt 

   Binnenzijde kozijnen en ramen Hardhout Conform buitenkleur 
Binnenzijde entreedeur 
Binnendeuren 

Hardhout 
Svedex 

Ombergrijs, RAL 7022 
Fabrieksmatig afgelakt, gebr. wit 

Binnendeurkozijnen Hout Wit gegrond 

Kantstukken/vensterbanken Hout Wit gegrond 

Trappen, balustrades en traphekken Hout Wit gegrond 

Trapleuning Hout (mahonie rond) Gelakt 

Betimmeringen etc.  Hout Wit gegrond 

   Buitenwerk garage/berging 
Metselwerk Baksteen Conform bemonstering 

Kozijn garagedeuren Hout Ombergrijs, RAL 7022 

Garagedeuren Hout Ombergrijs, RAL 7022 

Daktrim Aluminium Ombergrijs, RAL 7022 

HWA garage PVC grijs 

 
 


