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ALGEMEEN 
 
Dit project wordt gerealiseerd in overeenstemming met de voorwaarden van de Woningborg 
Garantie- en Waarborgregeling. Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden 
onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en 
standaardvoorwaarden. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee 
onverenigbaar c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de  
bovengenoemde bepalingen van Woningborg.  
 
De volgende onderdelen vallen buiten de Woningborggarantie:  
• voorzieningen buiten de woning zoals o.a. erfafscheidingen en terreininrichting;  
• voorzieningen van niet-bouwkundige aard zoals o.a. de drainage. 
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1 Bouwlocatie  
 
Kavel 
Uw kavel is opgebouwd uit bouwgrond geschikt voor het beoogde gebruik: wonen. 
 

2 Grondwerken en riolering 
 
Peil 
Het peil -P- van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de 
afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de entree. Vanaf dit peil worden de hoogtematen 
gemeten. De hoogte van het peil van de woning ten opzichte van de omgeving, wordt bepaald in 
overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.  
 
Grondwerk 
Ten behoeve van de fundering, de riolering, de kabels en de leidingen worden de nodige grondwerken 
verricht. Het terrein rondom de woning wordt geëgaliseerd met uitkomende grond en ontdaan van 
bouwresten. Er wordt geen grond aangevoerd of afgevoerd, er is sprake van een zogenaamde 
gesloten grondbalans. 
In de kruipruimte onder de vloer wordt een zandbed aangebracht.  
 
Riolering 
De gehele buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-buis, in overeenstemming met de geldende 
regelgeving. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem aangelegd. Zowel de vuilwaterafvoer (VWA) 
als de hemelwaterafvoer (HWA) worden aangesloten op het gemeenteriool in de straat. De leidingen 
zijn voorzien van de nodige ontstoppingsstukken, stankafsluiters en beluchtingen. De verzamelleiding 
van de binnenriolering wordt ter plaatse van de fundering aangesloten op de buitenriolering.  
De aansluitkosten voor aansluiting op het gemeenteriool zijn bij de koopsom inbegrepen. 
Onder de woning en in de achtertuin wordt één streng drainage aangebracht die wordt aangesloten 
op de riolering. 
 

3 Terreininrichting  
 
Bestrating 
Rijwoningen 
Van het trottoir naar de voordeur wordt een pad van 3 rijen breed en bij de voordeur een plateau van 
120x150cm aangelegd met betontegels van 30x30cm in een zandbed.  
Aan de achterzijde worden 2 parkeerplaatsen aangelegd door 2x 2 rijen met betontegels van 40x60cm 
in een zandbed. 
 
(Half)vrijstaande woningen: bnr 1, 2, 3 ,4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 en 15  
Aan de voorzijde wordt een oprit aangelegd door 2 rijen met betontegels 40x60cm in een zandbed. Bij 
de voordeur wordt een plateau van 120x150cm aangelegd met betontegels van 30x30cm in een 
zandbed. 
 
(Half)vrijstaande woning: bnr 5 
Van het trottoir naar de voordeur wordt een pad van 3 rijen breed en bij de voordeur een plateau van 
120x150cm aangelegd met betontegels van 30x30cm in een zandbed.  
Ter plaatse van de stallingsruimte (garage) worden 2 parkeerplaatsen aangelegd door 2 rijen met 
betontegels van 40x60cm in een zandbed. 
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(Half)vrijstaande woning: bnr 8 
Van het trottoir naar de voordeur wordt een pad van 3 rijen breed en bij de voordeur een plateau van 
120x150cm aangelegd met betontegels van 30x30cm in een zandbed.  
Ter plaatse van de stallingsruimte (garage) worden 2 parkeerplaatsen aangelegd door 2x2 rijen met 
betontegels van 40x60cm in een zandbed. 
 
Beplanting 
Er worden beukenhaagjes aangebracht volgens de situatietekening. 
Bureau Meerstad zal aan de voorzijde van uw perceel een haag aanbrengen volgens de akte van 
levering. 
 
Perceelgrenzen 
Op de hoekpunten van het perceel worden, daar waar mogelijk, markeringspaaltjes aangebracht. Deze 
paaltjes zijn ter indicatie. De exacte erfgrenzen worden vooraf kadastraal bepaald. 
 
Bergingen (alleen bij rijwoningen) 
De fundering van de buitenberging bestaat uit hardhouten palen. De gevel van de buitenberging 
bestaat uit een houten regelwerk met beschot van verduurzaamde staande houten delen. 
De vloer in de buitenberging wordt met betonnen tegels 30x30cm aangelegd in een verdicht zandbed. 
De dakvloer van de buitenberging is een houtenbalklaag met houten beschot.  
In de buitenberging wordt een houten toegangsdeur geplaatst met een glasopening voorzien van 
melkglas. 
Bij de bergingen wordt een aansluitende houten pergola gemaakt. 
 
Tuinmuren en schuttingen 
Volgens de situatietekening wordt er bij de aangrenzende stegen van bouwnummer 1, 13 en 14 een 
afscheiding aangebracht, bestaande uit hardhouten palen met daartussen een stalen raster, waarbij 
hedera wordt gepland. 
 

4 Constructie  
 
Heiwerk / fundering 
Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek wordt een fundering aangelegd. 
De fundering van de woningen bestaat uit betonnen funderingsbalken op prefab heipalen, een en 
ander volgens advies van de constructeur en ter goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. De 
kruipruimte onder de vloer van de woning is bereikbaar en geventileerd. 
 
Buitenmetselwerk (bnrs 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 23 en 26) 
Het buitenspouwblad van de gemetselde buitengevels wordt uitgevoerd in baksteen in de kleur 
volgens de bijgevoegde kleur- en materiaalstaat met bijpassende voeg. In de spouw van de 
gemetselde buitengevels wordt isolatie aangebracht om de benodigde isolatiewaarde (Rc) te krijgen. 
Open stootvoegen worden aangebracht voor de ventilatie van de luchtspouw en de afvoer van 
eventueel vocht hierin. Voor de ventilatie van de kruipruimte worden muisdichte vloerventilatie-
kokers aangebracht. De constructief noodzakelijke dilatatievoegen in het metselwerk worden 
uitgevoerd als onafgewerkte open voegen. 
De woningen met gemetselde gevels worden voorzien van 2 nestkasten aan de noord/oostgevel. 
 
Houten gevelbekleding (bnrs 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25) 
Het buitenspouwblad bestaat uit een verduurzaamde houten gevelbekleding, een dicht gevelsysteem 
met hout in verschillende breedtematen, volgens ontwerp van de architect. In de gevel wordt bij een 
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aantal woningen een gevelluik toegepast als paneel in een raam met houten gevelbekleding. De 
gevelbekleding wordt prefab aangebracht, elementen zijn per bouwlaag opgesplitst. 
 
Bij de (half)vrijstaande woningen worden de gevels van de stallingsruimte (garage) niet geïsoleerd en 
bestaan uit een verduurzaamde houten gevelbekleding.  
Ongeïsoleerde ruimtes dienen goed te worden geventileerd in verband met mogelijke condensatie. 
Houdt hier rekening mee bij het plaatsen van onder andere kasten en opslaan van spullen (houdt 
ventilatieopeningen vrij).  
De woning wordt inbraakwerend uitgevoerd met uitzondering van de stallingsruimte (garage). 
 
Buitengevels en binnenwanden 
Alle binnenspouwbladen en wanden zijn HSB, afgewerkt met een cementgebonden beplating in de 
gevels versterkt met een houten achterplaat. 
 
Vloeren en betonwerken 
De begane grondvloer van de woningen is een vrijdragende geïsoleerde betonnen systeemvloer 
volgens advies van de constructeur. Voor de toegang van de kruipruimte wordt in de hal een sparing 
in de begane grondvloer gemaakt. De sparing wordt afgedekt met een geïsoleerd kruipluik voorzien 
van afdichtingsband en een luikoog.  
Bij de eerste verdiepingsvloer wordt een prefab betonnen breedplaatvloeren toegepast. Bij de tweede 
verdiepingsvloer wordt een houten (HSB) vloer toegepast. In deze vloeren worden onder andere de 
elektra- en rioleringsleidingen en de kanalen voor de mechanische ventilatie opgenomen, voorzien van 
een zwevende cementdekvloer. 
 
Bij de (half)vrijstaande woningen wordt de begane grondvloer van de aangebouwde stallingsruimte 
(garage) ook uitgevoerd als geïsoleerde betonnen systeemvloer.  
 
Waterslagen 
Onder de kozijnen worden aluminium raamdorpels aangebracht, met uitzondering van de kozijnen die 
tot het maaiveld lopen.  

5 Daken  
 
Hellende daken 
De schuine daken zijn geïsoleerde prefab scharnierdaken die aan de binnenkant zijn voorzien van een 
onafgewerkte naturel groene/bruine plaat.  
 
Dak stallingsruimte (garage) (alleen bij (half)vrijstaande woningen) 
Het platte dak wordt uitgevoerd als houten balklaag met beschot.  
 
Dakranden 
De dakranden zijn van Vurenhout en plaatmateriaal, met dakbedekking en daktrim. 
 
Stalen constructies 
Constructief noodzakelijke gevellateien zijn van thermisch verzinkt staal in kleur volgens kleur- en 
materiaalstaat. 

6 Buiten- en binnenkozijnen  
 
Buitenkozijnen in hout 
Alle buitengevelkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in hardhout. Uitzondering hierop is de 
voordeur van de woning; dit is een gestabiliseerde vlakke plaatdeur, model volgens tekening. De 
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bewegende delen van de buitenkozijnen worden voorzien van een enkele kierafdichting. Op de 
bewegende delen wordt degelijk hang- en sluitwerk aangebracht, waarbij alle vanaf het maaiveld 
bereikbare buitenkozijnen, ramen en deuren voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2, conform 
Bouwbesluit. De houten buitendeuren worden voorzien van meerpuntssluitingen, veiligheidsbeslag en 
gelijksluitende veiligheidsprofielcilinders.  
In de voorgevel wordt bij enkele woningen een gevelluik met uitzetraam aangebracht, bekleed met 
houten delen. 
 
Binnenkozijnen 
De binnenkozijnen in de woning zijn fabrieksmatig afgelakte stalen montagekozijnen. De 
montagekozijnen worden standaard voorzien van fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. De 
binnenkozijnen in de woning hebben geen bovenlicht. 
Het hang- en sluitwerk van de binnendeuren is afgestemd op de functie van de ruimte achter deze 
deur.  
 
Deur stallingsruimte (alleen bij (half)vrijstaande woningen)  
In de voorgevel van de stallingsruimte (garage) wordt een stalen kanteldeur geplaatst (niet 
inbraakwerend). 
 

7 Afbouw  
 
Trappen 
De trappen in de woning zijn van vurenhout. De trappen worden uitgevoerd als open trappen. Langs 
de trappen wordt aan de muurzijde een houten stokleuning aangebracht en op de trapboom aan de 
spilzijde bevinden zich balusters. Traphekken worden op de eerste en tweede verdieping geplaatst 
langs de open zijden van het trapgat. 
 
Dakbedekking 
De hellende daken zijn voorzien van keramische dakpannen in kleur volgens kleur- en materiaalstaat. 
Bij de (half)vrijstaande woningen wordt het platte dak van de stallingsruimte (garage) voorzien van 
bitumineuze dakbedekking. Randen hiervan worden afgewerkt met een aluminium daktrim. 
 
Beglazing 
De glasopeningen in de buitengevels van de buitenkozijnen, ramen en deuren worden voorzien van 
HR++  isolerende beglazing. Daar waar noodzakelijk wordt de norm doorval-veilig toegepast. 
In de bergingsdeur (alleen bij rijwoningen) wordt melkglas geplaatst. 
 
Kunststeenwerk 
Er worden kunststenen vensterbanken toegepast onder alle kozijnen die niet tot op de vloer lopen. Bij 
de binnendeurkozijnen van de toiletruimte en de badkamer worden aan de onderkant kunststenen 
dorpels aangebracht. Bij de overige binnendeurkozijnen worden geen dorpels aangebracht. 
 
Keukens 
Er wordt géén keuken geleverd maar de installatievoorzieningen worden volgens de 
keukennultekening aangebracht. De voorzieningen zoals de koud-/ warmwaterleiding en riolering 
worden afgedopt (met stopkraantjes) aangebracht. Het elektra wordt op de standaard plaats 
afgemonteerd. Uitgangspunt is een recirculatie-afzuigkap. 
 
Aftimmerwerken 
In de woningen worden geen vloerplinten aangebracht of geleverd. De trapgaten en leidingschachten 
worden voorzien van een aftimmering.  
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Het dak wordt afgetimmerd in de nok, langs de bouwmuren, dakelementen en langs de muurplaat. 
De verdeler van de vloerverwarming op de begane grond wordt omtimmerd. 
 

8 Afwerking  
 
Stukadoorswerk 
De niet betegelde binnenwanden worden ‘behangklaar’ afgewerkt, met uitzondering van de 
meterruimte, stallingsruimte (garage) (alleen bij (half)vrijstaande woningen) en onbenoemde ruimten. 
Behangklaar wil zeggen dat de wanden geschikt zijn om te behangen of een andere afwerking met 
enige verdichtende structuur aan te brengen. Voordat u gaat behangen moet u nog wel de daartoe 
behorende voorbereidingen treffen; zoals oneffenheden verwijderen, kleine gaatjes vullen, stofvrij 
maken en sterk zuigende ondergronden voorbewerken. 
 
Schilderwerk 
De houten buitenkozijnen, ramen en deuren worden aan de buiten- en binnenzijde fabrieksmatig 
afgeschilderd conform de bijgaande kleur- en materiaalstaat. Beschadigingen aan kozijnen en 
voordeur worden in het werk bijgewerkt en afgeschilderd. 
Trappen en overige houten onderdelen zoals trapomranding, -hekken en aftimmeringen worden 
gegrond opgeleverd. De stokleuningen worden blank gelakt. 
 
Spuitwerk 
De plafonds in de vertrekken zoals in de afwerkstaat omschreven, worden voorzien van spuitwerk (de 
V-naden in het plafond blijven zichtbaar). De wandgedeelten boven het tegelwerk in de toiletruimte 
worden ook voorzien van spuitwerk. 
 
Meterruimte en leidingkokers 
De prefab meterruimte is ingericht volgens de eisen van de nutsbedrijven. De meterruimte bestaat uit 
een houten frame met geplastificeerde plaatdeur. Voor de montage van energiemeters en 
groepenkast wordt de achterwand van de meterruimte voorzien van een 18 mm dikke plaat.  
In de badkamer worden de standleidingen van riolering en mechanische ventilatie omtimmerd. De 
afmetingen hiervan kunnen afwijken van de tekening. In de badkamers van de rijwoningen wordt een 
voorzetwand aangebracht ten behoeve van leidingwerk. 
 

9 Tegelwerk  
 
Vloertegels 
Vloertegels (afmeting 300 x 300 mm, kleur volgens monster) worden toegepast in: 
• toiletruimte; 
• badkamer. 
 
De douchehoek wordt iets verdiept en onder afschot naar de afvoer betegeld.  
 
Wandtegels 
Wandtegels (afmeting 200 x 250 mm, kleur volgens monster) worden toegepast in: 
• toiletruimte tot een hoogte van 1200 mm; 
• badkamer tot plafond. 
 
Het vloertegelwerk wordt standaard met een grijze voeg en het wandtegelwerk wordt standaard met 
een witte voeg aangebracht. Er wordt standaard  in blokverband (niet strokend) getegeld. 
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De dagkanten van het gevelkozijn in de badkamer worden ook betegeld. Voor uitwendige hoeken bij 
tegelwerk worden witte kunststofprofielen toegepast. 
 

10 Dekvloeren 
 
Met uitzondering van de meterruimte wordt op de betonnen systeemvloer een dekvloer aangebracht. 
De dikte van de dekvloer is 70 mm, behalve op zolder. Daar is de zwevende dekvloer 50 mm dik. In de 
badkamer wordt de dekvloer voorzien van een wapeningsnet voor de elektrische aarding. 
 

11 Metaalwerken 
 
In de entree wordt een thermisch verzinkte luikomranding met een luik boven het geïsoleerde 
kruipluik in de begane grondvloer aangebracht voor toegang tot de kruipruimte. Op het schuine dak 
van de tweede verdieping worden dakdoorvoeren aangebracht voor de afvoer van het 
ventilatiesysteem en de ontluchting van de riolering. 
 

12 Technische installaties 
  
Goten en hemelwaterafvoeren 
De hellende daken van de woningen worden voorzien van een bakgoot met EPDM. De 
hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in PVC, tenzij de hemelwaterafvoeren in het metselwerk 
worden weggewerkt (alleen van toepassing bij gemetselde voor-/achtergevels ). De 
hemelwaterafvoeren worden aangesloten op de grondleiding van het schoonwaterriool. 
  
Binnenriolering 
De binnenriolering wordt samengesteld uit PVC-buis  en voorzien van de nodige stankafsluiters en 
beluchting door een ontspanningsleiding die bovendaks uitmondt. Alle sanitaire toestellen, de 
wasmachineaansluiting, luchtwaterwarmtepomp en de afvoer in de keuken voor gootsteen en 
vaatwasser worden op de binnenriolering aangesloten. 
 
Waterinstallaties 
Koudwaterleidingen uitgevoerd in kunststof leidingen worden aangelegd vanaf de watermeter in de 
meterruimte naar de volgende punten: 
• opstelplaats keuken voor aanrechtmengkraan en vaatwasser, voorzien van een stopkraantje; 
• spoelinrichting closet in toiletruimte; 
• fontein in toiletruimte voorzien van stopkraantje; 
• mengkraan op wastafel in badkamer voorzien van stopkraantje; 
• thermostatische mengkraan bij douche in badkamer; 
• tapkraan voor wasmachine; 
• luchtwaterwarmtepomp. 
 
Warmwaterleidingen uitgevoerd in kunststof leidingen worden aangelegd vanaf de 
luchtwaterwarmtepomp naar de volgende punten: 
• opstelplaats keuken voor aanrechtmengkraan, voorzien van stopkraantje; 
• mengkraan op wastafel in badkamer voorzien van stopkraantje; 
• thermostatische mengkraan bij douche in badkamer. 
 
De aansluitkosten van de woning op het openbare waterleidingnet zijn in de koop-/aanneemsom 
begrepen. 
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13 Sanitair 
 
Keramisch sanitair: kleur wit (merk Villeroy & Boch). 
 
Toiletruimte: 
• fontein met verchroomde afvoer (muurbuis) en stopkraantje en voorzien van een 

verchroomde mengkraan; 
• wandcloset diepspoel voorzien van zitting met deksel (soft close) met een inbouwreservoir. 
 
Badkamer: 
• wandcloset diepspoel voorzien van zitting met deksel (soft close) met een inbouwreservoir; 
• wastafel met verchroomde afvoer (muurbuis), stopkraantjes en voorzien van verchroomde 

mengkraan; 
• rechthoekige spiegel en porseleinen planchet boven de wastafel; 
• een verchroomde thermostatische douchemengkraan compleet met verchroomde 

handdouche, doucheslang en glijstang. 
 
Overig: 
• tapkraan met beluchter, waterkeerklep en slangwartel voor aansluiting wasmachine in 

onbenoemde ruimte; 
• de warm- en koudwaterleiding in de keuken wordt beëindigd met stopkraantjes. 
 

14 Verwarming 
 
De woning wordt voorzien van een luchtwaterwarmtepompinstallatie. 
 
De warmtepomp wordt  in de technische ruimte op de tweede verdieping gemonteerd. De te behalen 
en te handhaven temperaturen in de verschillende ruimten staan vermeld in de afwerkstaat.  
Op de begane grond en op de eerste verdieping worden de te verwarmen ruimten voorzien van 
vloerverwarming. In de badkamer wordt er een fabrieksmatig afgelakte plaatstalen paneelradiator 
geplaatst (lage temperatuur) met bijbehorende omkasting en voetventielen.  
In de woonkamer en op de overloop van de eerste verdieping wordt een thermostaat aangebracht. 
De verdeler van de vloerverwarming op de begane grond wordt omtimmerd en in de entree geplaatst. 
De verdeler van de vloerverwarming op de eerste verdieping wordt omtimmerd en op de overloop 
((half)vrijstaande woningen) of op de zolder geplaatst (rijwoningen). 
 
De hoeveelheid warmtapwater die de warmtepomp levert komt overeen met CW-klasse: 4.  
De op tekening weergegeven radiator in de badkamer is indicatief. Dit wil zeggen dat de plaats en de 
afmeting door de installateur wordt bepaald nadat zij de warmteberekening hebben gemaakt. 
 

15 Mechanische ventilatie 
 
De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem voor de afvoer van de 
ventilatielucht, waarvan de unit op de tweede verdieping wordt gemonteerd. In de afwerkstaat is 
aangegeven in welke ruimten de lucht door middel van dit systeem wordt afgevoerd. De instroom van 
ventilatielucht geschiedt d.m.v. zelfregelende ventilatieroosters in de buitenkozijnen van de 
verblijfsruimten. Het ventilatiesysteem is regelbaar door middel van een CO2 sensor in de 
woonkamer; het systeem is niet uitschakelbaar. Er wordt voor de badkamer een extra losse  
afstandsbediening geleverd.  
 



Technische omschrijving 26 woningen Zomerdijk, Tersluis - versie 02   

 

 

 

Frisoplan B.V. 

10 

 

12-07-2018 

  

Bij de (half)vrijstaande woningen wordt de stallingsruimte (garage) niet aangesloten op het 
ventilatiesysteem, maar wordt door middel van natuurlijke ventilatie geventileerd (zowel aan- als 
afvoer van de lucht door ventilatieopeningen in de houten gevel en ventilatiedoorlaat in de stalen 
kanteldeur).  
 

16 Elektrische-, CAI- en telefooninstallatie 
 
De elektrische installatie wordt aangelegd volgens de voorschriften. Alle schakelaars (op 1050 mm 
hoog) en wandcontactdozen (op 300 mm hoog, met uitzondering van combinatie 
wandcontactdoos/schakelaar en nultekening keuken) zijn van Alpin wit balance SI (Busch en Jaeger) 
vlak inbouwmateriaal. 
Uitzonderingen zijn de meterruimte, stallingsruimte (garage), onbenoemde ruimten t.p.v. opstelplaats 
luchtwaterwarmtepomp, MV-unit etc., hier wordt opbouwmateriaal toegepast.  
Op de zolder wordt op de spil een wisselschakelaar (in opbouw) aangebracht voor het lichtpunt.  
 
Alle wandcontactdozen in de gehele woning zijn voorzien van randaarde. De installatie omvat de in de 
afwerkstaat aangegeven lichtpunten en wandcontactdozen en overige voorzieningen. 
In de woonkamer en de slaapkamers worden loze leidingen aangebracht. Desgewenst kunnen deze 
optioneel bedraad en afgemonteerd worden ten behoeve van CAI, telefoon of data.  
In de meterruimte worden CAI, water en elektra aangesloten op het aanwezige netwerk. 
De woning is voorzien van een elektrische belinstallatie waarbij de drukknop naast de voordeur wordt 
geplaatst. 
 
In de woning worden in de hal, overloop en zolder (bij de rijwoningen ook in de woonkamer) 
gekoppelde rookmelders aangebracht, deze zijn aangesloten op het elektranet.  
 

17  PV panelen 
 
Op het dak worden enkele PV panelen aangebracht, e.e.a. volgens de EPC-berekening. Op de 
zolderverdieping wordt de omvormer van de panelen geplaatst die is aangesloten op een aparte groep 
in de meterruimte.  
 
Met de liberalisering van de energiemarkt worden leveringsovereenkomsten voor water en elektra 
gekoppeld aan een persoon (klant). U als klant kunt zelf de leverancier bepalen. Het aanvragen van een 
nieuwe energieleverancier of het verhuizen van uw huidige energieleverancier dient bij het betreffende 
nutsbedrijf door de koper zelf te worden verzorgd en de eventueel hieruit voortvloeiende entree- c.q. 
abonnement- gelden of verhuiskosten zijn voor rekening van de koper en dus niet in de koop-
/aanneemsom begrepen. 
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BIJLAGE 1: Kleur- en materiaalstaat - exterieur 
 

 

 

Onderdeel   

 

 

Materiaal 

 

 

Kleur 

gevelmetselwerk baksteen  rood-bruin 

accentvlakken metselwerk  baksteen   rood-bruin 

voegwerk gevelmetselwerk  voegmortel, doorstrijk en verdiept   antraciet-zwart 

gevelbekleding verduurzaamd hout  houtkleur (bruin) 

 

dakbedekking schuine dak keramische dakpannen blauw-grijs gesmoord 

dakbedekking plat dak bitumineuze dakbedekking   zwart 

dakranden plat dak   aluminium daktrim   aluminium 

   

lateien staal, verzinkt  ombergrijs, RAL 7022 

waterslag onder kozijn aluminium ombergrijs, RAL 7022 

   

goten Kunststof/EPDM zwart 

hemelwaterafvoeren zink / PVC naturel/grijs 

   

afdekkers gevel en goot metaal ombergrijs, RAL 7022 

gevelkozijnen hardhout  ombergrijs, RAL 7022 

voordeur vlakke plaatdeur   ombergrijs, RAL 7022 

overige buitendeuren   hardhout  ombergrijs, RAL 7022 

 

kanteldeur stallingsruimte   

 

staal, verzinkt en gepoedercoat   

 

ombergrijs, RAL 7022 
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BIJLAGE 2A: Afwerkstaat rijwoningen 

  

 

     

Ruimtes Afwerking 
  

Elektrische installatie   
Overige voorzieningen en 
installaties/opmerkingen 

  Wand Plafond Vloer Temperatuur Lichtaan- Enkele Dubbele     

          sluitpunten wcd wcd     

Entree Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 15°C 1 1 - rookmelder aangesloten op elektriciteitsnet  

(verkeersruimte)       vloerverwarming       beldrukker bij de voordeur 

                schel van de bel op meterkast 

                buitenlichtpunt (met schakelaar) voordeur 

                briefsleuf in voordeur 

                wisselschakelaar lichtpunt verdieping 

                verdeler vloerverwarming met omkasting 

Meterruimte  Onafgewerkt Onafgewerkt Onafgewerkt -°C - - 1 meters en afsluiters van de nutsbedrijven 

(overige)             (opbouw) groepenkast elektra (3x 25A), aarding 

                beltrafo van de belinstallatie 

                demontabel plafondplaatje als afwerking 

                aansluitpunt CAI 

                aansluitpunt glasvezel 

                deur voorzien van ventilatiesleuven 

Woonkamer Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20°C 2 - 5 rookmelder aangesloten op elektriciteitsnet 

(verblijfsruimte)       vloerverwarming       2 loze leidingen 

        wisselschakelaar lichtpunt verdieping 

        buitenlichtpunt terras (met schakelaar) 

        kamerthermostaat t.b.v. luchtwaterwarmtepompsysteem 

                CO2-sensor mechanische ventilatie (MV)  

Keuken Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20°C 1 - 1 afzuigventiel ventilatie (MV) 

(verblijfsruimte)       vloerverwarming 
 

      

Toilet Wandtegels tot 1200mm Structuur spuitwerk Vloertegels  -°C 1 - - afzuigventiel ventilatie (MV) 
  

  (overige) 
structuur spuitwerk  
boven tegels 

    
vloerverwarming 

      

Overloop  Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 15°C 1 1 - rookmelder aangesloten op elektriciteitsnet  

(verkeersruimte)       onverwarmd       wisselschakelaar lichtpunt zolder 

Slaapkamer 1 Behangklaar Structuur spuitwerk  Dekvloer  20°C 1 - 3 2 loze leidingen  

(verblijfsruimte)       vloerverwarming           
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Slaapkamer 2 Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20°C 1 - 2 1 loze leiding 

(verblijfsruimte)       vloerverwarming       


Slaapkamer 3 Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20°C 1 - 2 1 loze leiding 

(verblijfsruimte)       vloerverwarming       


Badkamer Wandtegels tot plafond Structuur spuitwerk Vloertegels  22°C 2 - 1 inbouwdoos t.b.v. centrale aarding 

(verblijfsruimte)       
Vloerverw./radiator 

      
1 van de genoemde lichtaansluitpunten op wand boven 
wastafel 

        schakelaar mechanische ventilatie (draadloos) 

        afzuigventiel ventilatie (MV) 

Zolder Onafgewerkt Onafgewerkt Dekvloer 15°C  2 - 1 rookmelder aangesloten op elektriciteitsnet  

(overige)       onverwarmd       luchtwaterwarmtepomp, inclusief aansluitingen 

                buffervat luchtwaterwarmtepomp 

        MV-unit, inclusief aansluitingen 

                omvormer PV-panelen, inclusief aansluitingen 

                opstelplaats wasmachine, incl. aansluitingen (eigen groep) 

                opstelplaats wasdroger, incl. aansluitingen (eigen groep) 

        verdeler vloerverwarming met omkasting 

        mechanische luchtafvoer 

Buitenberging Houten gevelbekleding Dakbeschot Betontegels -°C 1 - 1 Buitenlichtpunt met armatuur en schakelaar (opbouw) 

(overige) 
 

    onverwarmd (opbouw)   (opbouw) 


    

 

     

    

 

     Keuken Kookvoorziening:     1 aansluiting t.b.v. elektrisch koken op 380V 

(techn. installatie, 
posities volgens 

       1 enkele wcd t.b.v. afzuigkap (2400 mm.+ vl.) 

nultekening) Spoelvoorziening: 

 

        1 aansluiting warmwater, voorzien van stopkraantje 

    

 

 

   

1 aansluiting koudwater, voorzien van stopkraantje 

              1 rioolafvoer t.b.v. spoelbak 

  
Keukenapparatuur: 

  

1 aansluiting koudwater, voorzien van stopkraantje t.b.v.  
vaatwasser 

   
 

 

  

1 rioolafvoer t.b.v. vaatwasser 

    

 

 

  

1 enkele wcd t.b.v. vaatwasser (eigen groep) 

    

 

 

  

1 enkele wcd t.b.v. koel-/vrieskast 

            1 enkele wcd t.b.v. combimagnetron (eigen groep) 

      1 loze leiding t.b.v. boiler 

  Overige:         2 dubbele wcd, vrij gebruik (1200 mm.+ vl.) 
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BIJLAGE 2B: Afwerkstaat (half)vrijstaande woningen 

  

 

     

Ruimtes Afwerking 
  

Elektrische installatie   
Overige voorzieningen en 
installaties/opmerkingen 

  Wand Plafond Vloer Temperatuur Lichtaan- Enkele Dubbele     

          sluitpunten wcd wcd     

Entree Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 15°C 1 1 - rookmelder aangesloten op elektriciteitsnet  

(verkeersruimte)       vloerverwarming       beldrukker bij de voordeur 

                schel van de bel op meterkast 

                buitenlichtpunt (met schakelaar) voordeur 

                brievenbus gevel (wordt los geleverd) 

                wisselschakelaar lichtpunt verdieping 

                verdeler vloerverwarming met omkasting 

Meterruimte  Onafgewerkt Onafgewerkt Onafgewerkt -°C - - 1 meters en afsluiters van de nutsbedrijven 

(overige)             (opbouw) groepenkast elektra (3x 25A), aarding 

                beltrafo van de belinstallatie 

                demontabel plafondplaatje als afwerking 

                aansluitpunt CAI 

                aansluitpunt glasvezel 

                deur voorzien van ventilatiesleuven 

Woonkamer Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20°C 2 - 5 2 loze leidingen 

(verblijfsruimte)       vloerverwarming       kamerthermostaat t.b.v. luchtwaterwarmtepompsysteem 

        CO2-sensor mechanische ventilatie (MV)  

Keuken Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20°C 2 - 1 afzuigventiel ventilatie (MV) 

(verblijfsruimte)       vloerverwarming 
 

    buitenlichtpunt terras (met schakelaar) 

Toilet Wandtegels tot 1200mm Structuur spuitwerk Vloertegels  -°C 1 - - afzuigventiel ventilatie (MV) 
  

  (overige) 
structuur spuitwerk  
boven tegels 

    
vloerverwarming 

      

Stallingsruimte 
(garage)  

Onafgewerkt Onafgewerkt Dekvloer 
-°C 

1 - 1 buitenlichtpunt achterdeur (met schakelaar (opbouw)) 

(overige)       onverwarmd (opbouw)   (opbouw)   

Overloop  Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 15°C 1 1 - rookmelder aangesloten op elektriciteitsnet  

(verkeersruimte)       onverwarmd       wisselschakelaar lichtpunt zolder 

        verdeler vloerverwarming met omkasting 
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Slaapkamer 1 Behangklaar Structuur spuitwerk  Dekvloer  20°C 1 - 3 2 loze leidingen  

(verblijfsruimte)       vloerverwarming           

Slaapkamer 2 Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20°C 1 - 2 1 loze leiding 

(verblijfsruimte)       vloerverwarming       


Slaapkamer 3 Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20°C 1 - 2 1 loze leiding 

(verblijfsruimte)       vloerverwarming       


Badkamer Wandtegels tot plafond Structuur spuitwerk Vloertegels  22°C 2 - 1 inbouwdoos t.b.v. centrale aarding 

(verblijfsruimte)       
vloerverw./radiator 

      
1 van de genoemde lichtaansluitpunten op wand boven 
wastafel 
 

        schakelaar mechanische ventilatie (draadloos) 

        afzuigventiel ventilatie (MV) 

Zolder Onafgewerkt Onafgewerkt Dekvloer 15°C  2 - 1 rookmelder aangesloten op elektriciteitsnet  

(overige)       onverwarmd       luchtwaterwarmtepomp, inclusief aansluitingen 

                buffervat luchtwaterwarmtepomp  

        MV-unit, inclusief aansluitingen 

                omvormer PV-panelen, inclusief aansluitingen 

                opstelplaats wasmachine, incl. aansluitingen (eigen groep) 

                opstelplaats wasdroger, incl. aansluitingen (eigen groep) 

        mechanische luchtafvoer 

    

 

     Keuken Kookvoorziening:     1 aansluiting t.b.v. elektrisch koken op 380V 

(techn. installatie, 
posities volgens 

       1 enkele wcd t.b.v. afzuigkap (2400 mm.+ vl.) 

nultekening)         

  Spoelvoorziening: 

 

        1 aansluiting warmwater, voorzien van stopkraantje 

    

 

 

   

1 aansluiting koudwater, voorzien van stopkraantje 

       1 rioolafvoer t.b.v. spoelbak 

  
Keukenapparatuur: 

  

1 aansluiting koudwater, voorzien van stopkraantje t.b.v.  
vaatwasser 

   
 

 

  

1 rioolafvoer t.b.v. vaatwasser 

    

 

 

  

1 enkele wcd t.b.v. vaatwasser (eigen groep) 

    

 

 

  

1 enkele wcd t.b.v. koel-/vrieskast 

            1 enkele wcd t.b.v. combimagnetron (eigen groep) 

      1 loze leiding t.b.v. boiler 

  Overige:         2 dubbele wcd, vrij gebruik (1200 mm.+ vl.) 
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