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Breecamp-Oost
Wijk met de mooiste achtertuin van Zwolle   

2

Boeren rijden rond op hun tractor, koeien lui-

eren in de warme middagzon en fietsers trek-

ken erop uit voor een toertocht. Afgetekend

tegen de groene weiden en Hollandse wolken-

luchten vormen ze met elkaar een prachtig

decor. 

De Mastenbroekerpolder staat bekend om de

unieke vergezichten. Wil je hier elke dag van ge-

nieten? Dat kan in Breecamp-Oost. Met de uit-

gestrekte polder heeft deze nieuwbouwwijk de

mooiste achtertuin van Zwolle. Breecamp-Oost

ligt aan de noordrand van Stadshagen. De wijk

is ruim opgezet en wordt gesierd door plant-

soenen, waterstromen en speelplekken. Aan de

straten staan woningen met riante tuinen, die

de wijk nóg groener maken. En het leuke is: ie-

dere buurt heeft een eigen karakter, waardoor

je elke keer weer nieuwe details ontdekt.   

Verzekeringen
Tijdens de bouw zijn alle woningen door de on-

dernemer verzekerd tot aan de oplevering.

Betalingen
De betalingstermijnen staan vermeld in de koop-

/aannemingsovereenkomst.

Wijzigingen
De ondernemer behoudt zich het recht voor om

in de verkoopbrochure, technische tekeningen en

technische omschrijvingen genoemde materialen

tijdens de voorbereiding en uitvoering te wijzigen

in gelijkwaardige materialen. Detailwijzigingen in

het ontwerp, kleine maatwijzigingen, constructie

en afwerking blijven voorbehouden aan de on-

dernemer, mits deze wijziging geen afbreuk doet

aan de kwaliteit van het gebouwde. Er moet ook

een voorbehoud gemaakt worden ten aanzien

van wijzigingen, die voortvloeien uit de eisen van

de overheid en/of nutsbedrijven. Meerwerk is

uitsluitend mogelijk wanneer dit voor de slui-

tingsdatum is overeengekomen. Afwijkingen in

kavelgrootte geven geen recht op verrekening.

Meer- en minderwerk
Voor het bepalen van het meer- en minderwerk

verwijzen wij u naar de meer- en minderwerk

brochure. Hierin staat de procedure beschreven

en is het standaard meer- en minderwerk waar u

uit kunt kiezen aangegeven. 

Verkoopbrochure
Op de situatie en impressies weergegeven groen-

en algemene voorzieningen kunnen geen rechten

worden ontleend. Het meubilair en de appara-

tuur, welke als interieursuggestie zijn weergege-

ven op de plattegrondtekeningen en impressies,

worden niet geleverd. De planologische situatie is

aangegeven conform de ons ter hand gestelde ge-

gevens van de gemeente Zwolle. Voor zo mogelijk

meer gedetailleerde informatie omtrent de af-

werking van de openbare ruimte en bebouwing

in de directe omgeving van ons project, kunt u

zich wenden tot de gemeente. Uiteraard kunnen

wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor

eventuele invulling van de gebieden grenzend aan

ons project.

Mateboer Groep B.V.
Roel en Gert Mateboer voeren als derde

generatie de directie over de Mateboer

Groep B.V. Sinds hun grootvader in 1936

met het bedrijf begon, is er veel veran-

derd. Onze passie voor goede en duur-

zame kwaliteit en het oplossingsgericht

meedenken met opdrachtgevers is in al

die generaties onveranderd gebleven. 

De specialisaties van de drie tot de groep

behorende werkmaatschappijen liggen

op het vlak van: 

• Bouw 

• Projectontwikkeling 

• Milieutechniek 

De bedrijfsfilosofie van Mateboer is op-

drachtgevers meerwaarde te bieden

door onze inbreng in projecten en een

transparante en duurzame relatie met

hen op te bouwen. In veel gevallen wor-

den wij in een vroeg stadium bij projec-

ten en/of vraagstukken betrokken,

waarbij onze kennis en ervaring een be-

langrijke inbreng is voor het realiseren

van een kwalitatief hoogwaardig project

binnen (eventueel) vooraf gestelde fi-

nanciële kaders. 

Wij zijn gerenommeerd om onze grote

inzet, kennis en ervaring en de passie

voor ons werk van onze medewerkers,

naast de kwaliteit en de betrouwbaar-

heid van onze producten en diensten.

We onderscheiden ons van anderen

door ook disciplines te combineren,

waardoor maximale synergie ontstaat

tussen de sectoren en kennisgebieden.

Zo kunnen we projecten realiseren, van

idee en ontwerp tot beheer en onder-

houd. Daarmee ontzorgen we onze klan-

ten en krijgen creativiteit en

kennisontwikkeling alle ruimte. 

Opdrachten worden uitgevoerd voor lo-

kale en provinciale overheden, wonings-

tichtingen, bedrijven, instellingen en

particulieren. 

De Mateboer Groep B.V. is een ISO 9001

en VCA**-gecertificeerde onderneming,

is een erkend leerbedrijf en is aangeslo-

ten bij Woningborg B.V.

Mateboer Groep B.V.
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De wijk vormt de perfecte startplaats voor wan-

del-, fiets- en skeelertochten. Maar er is meer te

beleven. Kinderen kunnen lopend naar school,

voetbalvereniging CSV ’28 ligt om de hoek en bij

multifunctioneel centrum Bubbels vind je alles

op het gebied van sport, bewegen, gezondheid

en kinderopvang. Boodschappen doen? Op de

fiets ben je binnen vijf minuten in het centrum

van Stadshagen.
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In Breecamp-Oost ervaar je het heerlijke buitenleven, met

de gemakken van de stad! Ruimte duurzaamheid en het

vele groen voeren de boventoon, samen met de sfeervolle

details. De chique voordeurpuien, in combinatie met het

metselwerk en de keramische dakpannen maken de wonin-

gen helemaal af. Je voelt je er gelijk thuis! 

Breecamp- Oost
Een wijk met veel variatie!
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De architect aan het woord
Tussen de reeds gerealiseerde woningen en

en de rand van de nieuwe woonwijk Breec-

amp-Oost met uitzicht over de landerijen

van de polder van Mastenbroek, wordt deze

fase van het deelgebied Parkzone ontwik-

keld. De kwaliteit van Breecamp-Oost, de

kwaliteit van de locatie en het uitdagende

beeldkwaliteitsplan heeft ons gemotiveerd

om het onderste uit de kan te halen voor

wat betreft het ontwerp van de woningen. 

Het uitstraling van de woningen mocht op

deze locatie bijzonder worden. Dat vraagt

om bijzonder zorgvuldig ontworpen wonin-

gen en een hoogwaardige uitvoering.

De setting van de woningen kent een groen,

natuurlijk karakter. De woningen zijn om-

zoomd met groene hagen. Daarin zijn de

bergingen en pergola’s opgenomen. De zorg-

vuldige vormgeving accentueert de park-

achtige omgeving waarin de woningen zijn

gesitueerd.

Binnen dit natuurlijke karakter zijn drie en-

sembles van acht woningen ontworpen, met

een kop en een staart, duidelijk begin en

einde van de eenheid. De woningen aan de

Gorthofstraat zijn voorzien van een dwars-

kap. Als accent is een drielaagse erker aange-

bracht, welke de woningen een voornaam

en herkenbare signatuur geven. De glasope-

ningen in de eindgevel verlevendigen het

straatbeeld, maar zorgen bovenal voor soci-

ale controle op het openbaar gebied. 

Naar de buitenzijde van de wijk, r ichting het

open land springen de woningen terug en

wordt er ‘ruimte gemaakt’ voor het groen.

De eindwoning richting dijk kent een be-

scheidener karakter, maar wel met een opti-

maal uitzicht. 

De woningen kennen een individueel karak-

ter. Terugspringende gevelvlakken in de

voorgevel zorgen voor verticaliteit. Kleine

kozijnopeningen en luifels boven de voor-

deuren brengen de menselijke maat terug

en geven een gevoel van geborgenheid. 

De woningen zijn zodanig gesitueerd, dat de

tuinen optimaal op de zon zijn gelegen. De

woonkamer vormt hiermee door de grote

glaspuien als het ware één geheel. Binnen en

buiten vloeit zo in elkaar over, De tuin



De uitgangspunten waren 

helder; een tot de verbeelding

sprekend, sprankelend buurtje

ontwerpen met de nadruk op

het wonen in het groen. 

wordt daarmee een buitenkamer. De keuken aan de voorzijde

van de woning is gelegen aan de parkstrook. Met de optionele

grote puien heeft u hier een prachtig uitzicht op het aanwezige

groen.

De woningen kennen een de sterke architectonische samenhang.

Dat maakt de buurt als geheel een prettige woonomgeving. Door

de verticaliteit kent iedere woning een eigen identiteit. Met de di-

verse kopers-opties kunt u de woning verder voor u op maat

vormgeven.  Met veel plezier hebben wij ons best gedaan wonin-

gen te ontwerpen die passen bij uw manier van leven, uw huis, uw

thuis.  Wij wensen u veel woongenot in uw nieuwe woning.

Bert Tretmans 

Schippers Architecten BNA 





Vogelvlucht
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• Veel extra licht en ruimte door erker

doorlopend op alle verdiepingen.

• Veel leefruimte. 

• Drie slaapkamers.

• Badkamer met veel mogelijkheden.

• Tweede verdieping naar wens in te

delen.

• Ruime kavels.

Hoekwoningen met erker
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• Een leefruimte met veel lichtinval.

• Drie slaapkamers op de 

eerste verdieping.

• Ruime badkamer, met veel 

mogelijkheden. 

• Een ruime zolderverdieping, welke

nog naar wens is in te delen.

Tussenwoning
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• Veel extra lichtinval, door de 

raampartijen in de zijgevel.

• Drie slaapkamers op de verdieping. 

• Ruime badkamer, met veel 

mogelijkheden. 

• Tweede verdieping naar wens 

in te delen. 

Hoekwoning Hoekwoning 
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Tweede verdieping

Hoekwoning 



Voor deze woning is door de garantie-
plichtige ondernemer een Woningborg-
certificaat aangevraagd conform de
Woningborg Garantie- en waarborgrege-
ling Nieuwbouw 2016.
De bij deze Woningborgregeling beho-
rende brochure en bijlage A dienen vóór
het waarmerken van de technische om-
schrijving en het tekenen van de overeen-
komst aan u overhandigd te worden door
de verkoper van de woning.
Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw

bezit hebben voordat u naar de notaris gaat

voor de eigendomsoverdracht!

1. Voorrang Woningborg bepalingen
Ongeacht hetgeen overigens in deze techni-
sche omschrijving is bepaald gelden onver-
kort de bepalingen uit de Garantie- en
waarborgregeling en de modelovereen-
komst zoals gehanteerd en voorgeschreven
door Woningborg. Ingeval enige bepaling in
deze technische omschrijving daarmee on-
verenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht
zijn voor de verkrijger, prevaleren onver-
kort steeds de bovengenoemde bepalingen
van Woningborg.

2. Indeling van de woning in 
verblijfsgebieden
Het verblijfsgebied op de begane grond 

bestaat uit:

- woonkamer

- keuken

Het verblijfsgebied op de eerste verdieping 

bestaat uit:

- slaapkamer 1

- slaapkamer 2

- slaapkamer 3

3. Peil van de woning
Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten wor-

den gemeten, komt overeen met de bovenkant

van de begane grondvloer ; De juiste maat wordt

bepaald in overleg met de dienst bouw- en wo-

ningtoezicht van de gemeente.

4. Grondwerk
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd

voor funderingen, leidingen en paden.

Als bodemafsluiting in de kruipruimte wordt

toegepast:

- schoon zand.

De tuinen worden afgewerkt met: 

- De tuinen worden afgewerkt met de vrijko-

mende grond uit het bouwplan.

5. Rioleringswerken
De buitenriolering is van kunststof. Het systeem

wordt belucht en is voorzien van ontstoppings-

mogelijkheden. Vuil water wordt afgevoerd naar

het gemeenteriool. Hemelwater wordt middels

infiltratiekratten afgevoerd.

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen

worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hit-

tebestendig is en wordt met de nodige stankaf-

sluiters aangesloten op de riolering.

De riolering wordt belucht middels een ontspan-

ningsleiding, welke bovendaks uitmondt.

N.B. Infiltratie voorzieningen vallen buiten de

Woningborg-garantie, als zijnde een voorziening

buiten de woning.

6. Bestratingen
Vanaf de openbare weg naar de voordeur

(600mm breed) en de houten berging worden

voorzien van betontegels 300x300mm. De ove-

rige bestrating op het kavel door

verkrijger/koper uit te voeren.

7. Terreininventaris
De er fscheiding op de perceelgrens tussen de

woningen is voor rekening van de koper. De per-

ceelgrens wordt aangegeven met houten paaltjes

op de hoeken van het terrein.

Beplanting

De er fgrens aan de voorzijde wordt voorzien

van een beukenhaag, circa 700 mm hoog. De

beukenhaag wordt onderbroken ter plaatse van

het looppad naar de voordeur volgens tekening.

De er fgrens aan de achterzijde wordt voorzien

van een beukenhaag, circa 1800 mm hoog vol-

gens tekenening. De beukenhaag wordt onder-

broken ter plaatse van de prefab bergingen. Bij

de kavels 1, 8, 9, 16, 17 en 24 zal de haag doorlo-

pen bij de er fgrens aan de zijgevel volgens teke-

ning. De overige beplantingen, tenzij anders

aangegeven, is voor rekening van de

verkrijger/koper.

Aan de achterzijde van alle houten bergingen in

de tuin komt een houten pergola.

8. Funderingen
Aan de hand van de resultaten van de uitge-

voerde sonderingen / het uitgevoerde terreinon-

derzoek wordt het navolgende

funderingssysteem toegepast:

- Betonnen ringbalken en –palen conform het

advies van de constructeur. 

De kruipruimte wordt geventileerd door middel

van vloerventilatiekokers in de voor-, achter- en

zijgevels.

9. Gevels en wanden
Voor de diverse constructieonderdelen worden

de volgende materialen toegepast:

De als zodanig aangegeven binnenspouwbladen

en woningscheidende wand worden vervaardigd

van prefab beton. 

Het gevelmetselwerk is van baksteen, waalfor-

maat, handvorm volgens monster. Al het

schoonmetselwerk wordt uitgevoerd in wildver-

band. 

Naast de voordeuren zoals op tekening weerge-

geven, is gevelmetselwerk van betonsteen. Bin-

nenwanden zijn lichte scheidingswanden van een

steenachtig materiaal, dik 100 mm.

Voor de isolatie van de gevels worden isolatiepla-

ten toegepast met een Rc-waarde die horen bij

een EPC < 0,4.

De schoonmetselwerk muren worden voorzien

van een iets terugliggende doorstrijkmortel.

In het buitengevelmetselwerk wordt een vol-

doende aantal open stootvoegen aangebracht

ten behoeve van ventilatie en / of afwatering.

Dilataties

Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking

zichtbaar blijven en er ter plaatse een

(krimp)scheur ontstaat.

10. Vloeren
De begane grondvloer (Rc-waarde behorende bij

een EPC<0,4 is als volgt samengesteld:

- Geïsoleerde prefab betonvloer.

De eerste verdiepingsvloer :

- Prefab betonvloer.

Technische
omschrijving

32
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De tweede verdiepingsvloer :

- Prefab betonvloer.

De vloeren van de eerste verdieping en tweede

verdieping zijn van beton met aan de plafond-

zijde V-naden, deze kunnen onregelmatig t.o.v.

elkaar zijn. 

Voor de toegang tot de kruipruimte wordt in de

hal een sparing gemaakt in de begane grond-

vloer. Deze sparing wordt afgedekt met een kier-

dicht geïsoleerd kruipluik, voorzien van een

luikoog.

11. Daken
De hellende dakconstructie van de woning (Rc-

waarde behorende bij een EPC<0,4) bestaat uit

geïsoleerde dakelementen en eventueel beno-

digde knieschotten met witte zichtzijde.

Dakbedekking:

- De hellende daken zijn, voor zover niet anders

aangegeven gedekt met keramische dakpannen

inclusief de benodigde hulpstukken en de ver-

eiste verankering.

- Platte daken van de bergingen worden voor-

zien van ongeïsoleerd bitumineuze dakbedek-

king. De dakranden worden voorzien van een

aluminium daktrim.

De platte daken worden op voldoende afschot

gelegd naar de hemelwaterafvoeren.

12. Ventilatievoorzieningen en gasaf-
voer- / rookkanalen
Ten behoeve van de ventilatie van de woning is

er gekozen voor een systeem met een natuurlijke

toevoer (roosters) en een mechanische afvoer

Het mechanisch ventilatiesysteem bestaat uit een

ventilatorunit op basis van ventilatielucht, ge-

plaatst op 

- de tweede verdieping

Materiaalomschrijving van de ventilatiekanalen:

- De kanalen zijn van een spiraal gefelst en zo

veel mogelijk ingestorte verzinkte buizen.

*)Ventilatietoevoer roosters, op minimaal 1.80m

+ vloerpeil in de ramen en kozijnen conform de

ventilatieberekening.

De volgende ruimtes worden mechanisch geven-

tileerd:

- Toilet.

- Badkamer.

- Keuken.

- Wasmachineopstelplaats.

Ten behoeve van een wasdroger wordt geen af-

voer gemaakt.
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13. Materiaal- en / of uitvoeringsom-
schrijving van:
13.1 Kozijnen, metaalwerken en meterruimte

Algemeen

Onder de binnendeuren worden geen stof-

dorpels toegepast. Onder de binnendeuren

wordt een vrije ruimte gelaten van ± 1,5 cm

voor het vrij draaien van de deuren en de

ventilatie van de ruimtes. 

Buitenkozijnen en -ramen

De buitenkozijnen –deuren en -ramen zijn van

hout en KOMO gecertificeerd. Alle sponningen

geschikt voor isolerende beglazing. Tochtwering

door middel van tochtstrippen. Buitendeurkozij-

nen zijn voorzien van kunststof onderdorpel. De

houten spouwlatten zijn zichtwerk.

Alle hang- en sluitwerk voor ramen en buiten-

deuren voldoet minimaal aan de eisen gesteld in

het bouwbesluit (weerstandsklasse 2).

Ventilatieroosters

De zelfregulerende ventilatieroosters worden in

de beglazing opgenomen. 

Binnendeurkozijnen

De binnendeurkozijnen zijn van staal en fabrieks-

matig afgelakt en plafond hoog, Het kozijn van

de badkamer en toilet wordt voorzien van een

kunststeen dorpel.

Binnendeuren

De hiervoor omschreven binnendeurkozijnen

worden voorzien van dichte opdek binnendeu-

ren, verdiepingshoog. 

Hang- en sluitwerk binnendeuren

De binnendeuren worden afgehangen aan meta-

len paumelles.

De deurkrukken en schilden zijn van aluminium.

De binnendeuren, voor zover niet anders aange-

geven, worden voorzien van loopsloten.

De deuren van toilet- en bad-/doucheruimten
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worden voorzien van een vrij- en bezetslot, de

meterkast van een kastslot.

De prefab houten berging wordt voorzien van

een houten stapeldorpeldeur.

13.2 Trappen 

Trappen van hout

De trap van de begane grond naar eerste verdie-

ping is een dichte vurenhouten trap. De trap van

de eerste verdieping naar zolder is een open vu-

renhouten trap. Trappen worden voorzien van

vuren houten balustrades en rechthoekige leu-

ning, inclusief leuningdragers. Trapgat voorzien

van betimmering. 

13.3 Goten en hemelwaterafvoeren

Het hemelwater wordt middels een infiltratiesys-

teem in de bodem geïnfiltreerd.

Dakgoten

De goten worden uitgevoerd in zink.

De buisleidingen voor de afvoer van hemelwater

van woningen en van de bergingen zijn van PVC

en worden aangesloten op infiltratiekrat onder

de woning. 

14. Plafond-, wand- en vloerafwerking
14.1 Beschrijving plafondafwerking

De betonplafonds zijn afgewerkt met spuitpleis-

ter, naden in het zicht, uitgezonderd de meter-

kast.

14.2 Beschrijving wandafwerking

De wanden worden behangklaar opgeleverd. Dit

wil zeggen dat steenachtige wanden geschikt zijn

om te behangen. Behang en overige wandafwer-

king is voor rekening van de verkrijger 

14.3 Beschrijving vloerafwerking

Er worden zand-cement smeervloeren, dik ca 7

cm, toegepast in:

- Alle ruimtes, behalve de meterkast, en achter

het knieschot. 

Ter plaatse van de voordeur mag het hoogtever-

schil, conform het Bouwbesluit, met de boven-

zijde van de onderdorpel niet meer zijn dan

20mm. U dient hiermee rekening te houden bij

het maken van uw keuze van de vloerafwerking

van de hal.

14.4 Beschrijving tegelwerken

Voor de aankoop van vloertegels is een stelpost

van € 30,- / m² incl. B.T.W opgenomen, afmeting

300x300 mm. Aangebracht in:

- Toilet

- Badkamer

Het vloertegelwerk is niet strokend met het

wandtegelwerk.

Wandtegelwerk 

Voor de aankoop van wandtegelwerk is een stel-

post van € 25,- / m2 incl. BTW opgenomen, af-

meting 200x250mm in een staand legpatroon.

Aangebracht in:

- Toilet tot circa 1500 mm boven de vloer.

- Badkamer tot aan plafond circa 2600mm

Voegwerk

Standaard worden de vloertegels grijs en de

wandtegels wit ingevoegd. Alle inwendige hoeken

van het tegelwerk en naden tussen dorpels en ko-

zijnen worden afgekit met sanitair kit (alleen in

ruimten waar tegelwerk van toepassing is) .Uit-

wendige hoeken worden voorzien van een kunst-

stof tegelstrippen in de kleur wit

Vensterbanken

Op de steenachtige binnenspouwbladen ter

plaatse van  raamkozijnen zijn kunststeen ven-

sterbanken  aangebracht welke circa 20mm

overstek t.o.v. het binnenblad zal krijgen. In de

badkamer en ter plaatse van de kozijnen welke

op het vloerpeil eindigen worden geen venster-

banken aangebracht.

15. Aanrecht en opstelplaats kooktoestel
Voor de keuken is een stelpost opgenomen van

€3.500,00 incl. BTW.  Informatie over de project-

leverancier en de keuzemogelijkheden vindt u in

de meer- en minderwerkbrochure.

16. Beglazing en schilderwerk
Gevelbeglazing

De beglazing van buitenkozijnen, -ramen en -

deuren bestaat, voor zover niet anders aangege-

ven, uit isolerende beglazing HR++.

Glazen luifel

De luifel boven de voordeur wordt uitgevoerd in

glas.

Schilderwerk

Buitenschilderwerk

De buitenkozijnen worden aan de buiten- en bin-

nenzijde voorzien van een ver flaag zoals aange-

geven in de kleuren en materiaalstaat. 

Binnenschilderwerk

De in het zicht blijvende houten balklaag en wan-

den van de berging blijven onbehandeld. De

vuren houten trappen (inclusief trapspillen,

trapaftimmering en traphekken) worden fa-

brieksmatig wit gegrond en dekkend geschilderd

in de kleur wit. Het verdere binnenschilderwerk

is voor rekening van de koper.

Met betrekking tot het noodzakelijke onder-

houd wordt u verwezen naar de door Woning-

borg, samen met het certificaat toegezonden

folder ‘Alles over uw woning, aankoop, opleve-

ring, gebruik en onderhoud’. Met name als de ar-

chitect heeft gekozen voor donkere kleuren is

opvolgen van de voorgeschreven onderhouds-

frequentie zeer belangrijk.

17. Behangwerken
De wanden en muren van worden zonder be-

hang opgeleverd.

18. Waterinstallatie
18.1 Waterleidingen

Koud- en warmwaterinstallatie

De waterleiding uit te voeren in de vereiste dia-

meter en te installeren volgens de betreffende

voorschriften van de plaatselijke waterleiding-

maatschappij. Closetcombinaties en kranen wor-

den aangesloten op de waterleidingen. De

leidingen worden, voor zover mogelijk, in de

wanden weggewerkt.

Waterleiding-koud (in rood koper of kunststof

meerlagen buis) volgens NEN 1060:

- Gootsteen in de keuken

- Wandcloset en fonteintje in toilet

- Wastafel en douchemengkraan in badkamer 

- Wandcloset in badkamer

- Wasmachine (zolder)

Waterleiding-warm (in rood koper of kunststof

meerlagen buis) volgens NEN 1060. Warmwater-

leidingen in de vereiste diameter te leggen naar :

- Gootsteen (afgedopt) in de keuken

- Wastafel en thermostatische douchemeng-

kraan in de badkamer

18.2 Gasleidingen

De woning wordt niet voorzien van een gasaan-

sluiting.

19. Sanitair
Te leveren, monteren en op de aan- en afvoerlei-

dingen aan te sluiten de volgende sanitaire toe-

stellen: 

Toilet

- Vrijhangend wandcloset incl. inbouwreservoir,

enkele zitting.

- Fonteintje met koudwaterkraan, met muurbuis

Badkamer

- Wastafel met mengkraan, spiegel (40x60cm) en

kunststof planchet

- Vrijhangend wandcloset incl. inbouwreservoir,

enkele zitting.

- Douchemengkraan met slang, opsteek, hand-

douche en vloersifon
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Zolder

- Kraan met slangwartel t.b.v. wasmachine

20. Elektrische installatie
Elektra-installatie (conform NPR 5310, laatste

druk) in de meterkast bevinden zich standaard 7

lichtgroepen, 2 x 1-fase aardlekschakelaars, een

beltrafo en 1 maal een hoofdschakelaar, 1x

krachtgroep t.b.v. boiler en 1x   krachtgroep t.b.v.

warmtepomp.

Elektraleidingen

Elektraleidingen zijn in wanden en vloeren weg-

gewerkt, voor zover niet anders aangegeven.

Schakelmateriaal en wandcontactdozen e.d. circa

hoogtes inbouwmaterialen, tenzij anders op teke-

ning aangegeven:

- Wandcontactdozen in de woonkamer ca 30 cm

+vloer

- Wandcontactdozen in de slaapkamers ca 30 cm

+vloer

- Wandcontactdozen in overige ruimten (bijv. en-

tree) ca 105 cm +vloer

- CAI en telefoon ca 30 cm +vloer

- Dozen voor schakelaars ca 105 cm +vloer

- Wandcontactdozen in keuken ca 125 cm +vloer

- Wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap ca 215 cm

+vloer

- Wandcontactdoos t.b.v. wasmachine ca 125 cm

+vloer

- Aansluitingen in badkamer(s) conform eisen

bouwbesluit

De plaats van de lichtaansluitpunten, schakelaars

en wandcontactdozen e.d. van de elektrische in-

stallatie en telecommunicatievoorzieningen zijn

op tekening aangegven. Het schakelmateriaal en

wandcontactdozen e.d. zijn van kunststof, volle-

dig inbouw. Uitgezonderd daar waar leidingen in

het zicht zijn gemonteerd (berging en zolder

schakelaar lichtpunt op balustradehek); daar is

type opbouw toegepast.

Rookmelder

Ter plaatse van de hal en overloop zijn tegen het

plafond en of wand rookmelders gemonteerd

conform het Bouwbesluit.

Telecommunicatievoorzieningen

Ten behoeve van de aansluitmogelijkheid van de

CAI worden er loze leidingen aangebracht vanaf

de meterkast naar de woonkamer en hoofdslaap-

kamer, eindigend in een inbouwdoos met deksel.

De aansluitkosten zijn niet bij de (koop-) aan-

neemsom inbegrepen. De CAI-aansluitingen op

het net dienen tijdig door de verkrijger te wor-

den aangevraagd.

PV panelen 

Leveren en aanbrengen van PV panelen volgens

EPC berekening. 

21. Verwarmings- / warmwaterinstallatie
Algemeen

Onderstaande temperaturen kunnen worden ge-

handhaafd in de ruimten indien er verwarmings-

elementen geïnstalleerd zijn, waarbij geldt dat in

de woning de minimaal vereiste ventilatievoor-

zieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deu-

ren gesloten zijn en bij gelijktijdige verwarming

van deze ruimten, e.e.a. op basis van ISSO 51.

Verblijfsruimten in de zin van het bouwbesluit

zoals:

- Woonkamer, overige kamers en keuken: 20°

Celsius

Verkeersruimten in de zin van het bouwbesluit,

zoals:

- Gang, hal, trap en overloop: 15° Celsius

- Toiletruimte: 15° Celsius

- Badkamer : 22° Celsius

Lucht-water warmtepomp

Er wordt een lucht-water warmtepomp geleverd.

De buitenunit wordt geplaatst tegen de achterge-

vel en de binnenunit komt op zolder, met vol-

doende capaciteit. Leidingen welke in het zicht

komen in niet verwarmde ruimten, worden ge-

ïsoleerd.

Temperatuurregeling

De temperatuurregeling vindt plaats in de woon-

kamer d.m.v. een kamerthermostaat.

Vloerleidingen

De verwarmingselementen worden gevoed via

vloerleidingen van kunststof. 

Verwarmingselementen

De warmteafgifte zal middels lage temperatuurs

vloerverwarming plaatsvinden op de begane

grond en op de eerste  verdieping. De zolder is

niet voorzien van verwarming. De badkamer zal

worden voorzien van een elektrische radiator als

bijverwarming.

22. Schoonmaken en oplevering
Minimaal twee weken voor de oplevering wor-

den de verkrijgers schriftelijk op de hoogte ge-

steld van de definitieve datum en het tijdstip van

oplevering. De hele woning wordt 'bezemschoon'

opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken

en de glasruiten; deze worden schoon opgele-

verd.

23. Enkele aandachtspunten Woningborg

23.1  Meer- en minderwerk

U dient er rekening mee te houden dat niet al uw

wensen met betrekking tot minderwerk kunnen

worden ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de

woning bij oplevering moet voldoen aan de ga-

rantievoorwaarden, dus ook het Bouwbesluit. Dit

kan ook gelden voor eventuele door u gewenste

meerwerkopties.

Om uw garanties ten opzichte van de garantie-

plichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle

meerwerkopdrachten alleen met deze onderne-

mer schriftelijk geregeld te worden.

U dient rekening mee te houden dat meerwerk

de geplande oplevering kan verschuiven. De on-

dernemer is gerechtigd het aantal werkbare

werkdagen aan te passen in zijn offerte.

23.2  Oplevering

Bij de oplevering van de woning, eventueel voor-

afgegaan door de zogenaamde voorschouw / -

opname, dienen met betrekking tot de door u

gesignaleerde gebreken op het procesverbaal van

oplevering de uit te voeren herstelwerkzaamhe-

den of eventuele andere concrete afspraken ge-

noteerd te worden.

23.3  Onderhoud algemeen

Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen

benutten, zijn onderhoudsinspecties en onder-

houdswerkzaamheden absoluut noodzakelijk.

Voor sommige werkzaamheden is het noodzake-

lijk dat u hiervoor voor eigen rekening vakmen-

sen inschakelt. Het is dringend aan te bevelen om

een korte verslaglegging van de inspectie te ver-

zoeken. Ook is het mogelijk dat er, vanwege de

huidige ARBO voorschriften, extra kosten bij u in

rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het

glazenwassen, één en ander afhankelijk van het

ontwerp en locatie.

Wij willen u ook verwijzen naar de brochure

‘Alles over uw woning, aankoop, oplevering, ge-

bruik en onderhoud’, die u samen met het Wo-

ningborg-certificaat van Woningborg ontvangt.

23.4  Algemeen

De directie- ondernemer behoudt zich het recht

voor om de in deze technische omschrijving ver-

melde materialen tijdens de voorbereiding te wij-

zigen in gelijkwaardige materialen. Afwijkingen in

kavelgrootte geven geen recht op verrekening.

De gegevens in de verkoopbrochure zijn met

zorg samengesteld aan de hand van tekeningen

van de architect en informatie van gemeentelijke

en provinciale overheden en nutsbedrijven. Des-

ondanks kunnen afwijkingen hiervan noodzake-
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Ruimte             vloer                      wand                                       plafond             Installaties
Hal                              cement afwerkvloer      behangklaar                                            spuitwerk                   • 1 belinstallatie
                                                                                                                                                                                    • 1 lichtpunt op wisselschakelaar 
                                                                                                                                                                                    • 1 wisselschakelaar t.b.v. overloop
                                                                                                                                                                                    • 1 schakelaar t.b.v. buitenlamp excl. armatuur
                                                                                                                                                                                    • 1 enkele wandcontactdoos
                                                                                                                                                                                    • 1 rookmelder

Toilet                          vloertegels                       wandtegels tot circa 150 cm                                                     • sanitair closet en fonteincombinatie
                                                                              boven de vloer,                                       spuitwerk                   • 1 lichtpunt op schakelaar
                                                                              daarboven spuitwerk                                                                 • 1 MV ventiel

Meterkast                  onafgewerkt                    onafgewerkt                                            onafgewerkt              • 1 dubbele wandcontactdoos

Woonkamer              cement afwerkvloer      behangklaar                                            spuitwerk                   • 3 lichtpunten op wisselschakelaar
                                                                                                                                                                                    • 4 dubbele wandcontactdozen en  1 enkele wandcontactdoos
                                                                                                                                                                                    • 1 loze leiding t.b.v. CAI
                                                                                                                                                                                    • 1 loze leiding t.b.v. telefoon
                                                                                                                                                                                    • 1 schakelaar t.b.v. buitenlamp excl. armatuur
                                                                                                                                                                                    • 1 thermostaat t.b.v. centrale verwarming
                                                                                                                                                                                    • 1 bediening MV

Keuken                       cement afwerkvloer      behangklaar                                            spuitwerk                   • 1 lichtpunt op schakelaar 
                                                                                                                                                                                    • 2 dubbele wandcontactdozen en 1 enkele wandcontactdoos 
                                                                                                                                                                                    • aansluitingen voor afzuigkap, koelkast, combimagnetron en 1 loze leiding
                                                                                                                                                                                    • 2 MV ventielen

Overloop                   cement afwerkvloer       behangklaar                                             spuitwerk                   • 1 lichtpunt op wisselschakelaar
                                                                                                                                                                                    • 1 enkele wandcontactdoos
                                                                                                                                                                                    • 1 rookmelder
                                                                                                                                                                                    • 1 wisselschakelaar t.b.v. zolder

Slaapkamer 1            cement afwerkvloer      behangklaar                                            spuitwerk                   • 1 lichtpunt op schakelaar
                                                                                                                                                                                    • 3 dubbele wandcontactdozen 
                                                                                                                                                                                    • 1 loze leiding t.b.v. CAI

Slaapkamer 2            cement afwerkvloer      behangklaar                                            spuitwerk                   • 1 lichtpunt op schakelaar
                                                                                                                                                                                    • 3 dubbele wandcontactdozen

Slaapkamer 3            cement afwerkvloer      behangklaar                                            spuitwerk                   • 1 lichtpunt op schakelaar
                                                                                                                                                                                    • 2 dubbele wandcontactdozen

Badkamer                  vloertegels                       wandtegels tot plafond                          spuitwerk                   • wastafel en douchecombinatie
                                                                                                                                                                                    • 1 lichtpunt op schakelaar
                                                                                                                                                                                    • 1 lichtpunt boven wastafel op schakelaar
                                                                                                                                                                                    • 1 dubbele wandcontactdoos bij wastafel
                                                                                                                                                                                    • 1 MV ventiel

Zolder                         cement afwerkvloer      behangklaar                                             kapconstructie          • 1 dubbele wandcontactdoos
                                                                                                                                                in het zicht                 • 1 lichtpunt op wisselschakelaar
                                                                                                                                                                                    • mechanische ventilatieunit CO2 gestuurd
                                                                                                                                                                                    • 1 aansluitpunt voor een wasmachine, bestaande uit een wasmachine
                                                                                                                                                                                    kraan met terugslagklep, een enkele wandcontactdoos met randaarde 
                                                                                                                                                                                    en een aansluiting met sifon op de riolering
                                                                                                                                                                                    • 1 loze leiding t.b.v. wasdroger
                                                                                                                                                                                    • binnenunit luchtwater warmtepomp
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Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich kan in-

schrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de

bouwonderneming op financieel gebied, techni-

sche vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij

ieder bouwplan worden de tekeningen en techni-

sche omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit.

Ook wordt de concept (koop-/)aannemings

overeenkomst beoordeeld op  een goede balans

in de rechtsverhouding tussen koper en bouwon-

derneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie-
en waarborgregeling voor u?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt,

betekent dit voor u o.a. het volgende:

• gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw

failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw

van uw woning. Is afbouw om wat voor reden

dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woning-

borg u een financiële schadeloosstelling. 

• de bouwonderneming garandeert de kwaliteit

van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na op-

levering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs

tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waar-

borgt de garantieverplichting van de bouwon-

derneming, anders gezegd als de

bouwonderneming niet meer kan of wil her-

stellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

• bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn

ingeschreven, zijn verplicht om een model

(koop-/)aannemingsovereenkomst met bijbe-

horende algemene voorwaarden en toelichting

te gebruiken. Het modelcontract vormt de

contractuele basis voor de rechtsverhouding

tussen u als koper en de bouwonderneming. In

dit modelcontract zijn de rechten en plichten

van de koper en de bouwonderneming even-

wichtig vastgelegd.

• wanneer er na oplevering van de woning ge-

schillen tussen de koper en de bouwonderne-

ming ontstaan over de kwaliteit van de woning

dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Hypotheek en financiering
Na het tekenen van de koop-/aannemingsover-

eenkomst kan de makelaar u behulpzaam zijn bij

uw aanvraag voor een hypothecaire lening.

Algemene financieringsinformatie
De koopsom die op de prijslijst vermeld staat, is

‘vrij op naam’, dat wil zeggen inclusief b.t.w. en

notariskosten van de overdrachtsakte. Het risico

van prijsstijgingen is in de koopsom inbegrepen.

Een eventuele aanpassing van het b.t.w.-tarief

door de rijksoverheid zal ingevolge wettelijk

voorschrift aan de koper worden doorberekend.

De volgende kosten in geval van betaling via de

hypotheek zijn niet in de prijs begrepen, te

weten:

a Renteverlies tijdens de bouw:

De koopsom van het huis betaalt u in termij-

nen aan de ondernemer, gegevens hierover

vindt u in de koop-/aannemings- overeen-

komst. Deze betaling verricht u, hetzij uit eigen

middelen, hetzij uit een door u gesloten hypo-

theek.

Afhankelijk van de gekozen financiering kan tij-

dens de bouw rente verschuldigd worden aan

de geldverstrekker. Voor zover werkelijk be-

taald, zijn deze kosten aftrekbaar voor de in-

komstenbelasting, indien zij betrekking hebben

op de periode na het tekenen van de koop-

/aannemingsovereenkomst.

b. Financieringskosten:

Meestal zult u een hypotheek nodig hebben;

hieraan zijn éénmalige kosten verbonden.

Onze makelaar kan u daarover informeren. U

moet meestal rekenen op: afsluitprovisie, als

regel 1 à 1,5 %; notariskosten voor de hypo-

theekakte (circa 1,2% van het geleende be-

drag).

Fiscale Aspecten
Als eigenaar van een eigen huis dient u als inko-

men aan de fiscus op te geven de huurwaarde

van de woning.

Als aftrekposten gelden:

• financieringskosten, zoals afsluitprovisie en hy-

potheekkosten;

• de verschuldigde jaarlijkse hypotheekrente.

Wat gebeurt er met 
de koop-/aannemingsovereenkomst?
Nadat deze door u is ondertekend wordt deze

doorgezonden naar de ondernemer. De onder-

nemer ondertekent nu deze overeenkomst en

zendt de door beide partijen ondertekende over-

eenkomst naar de notaris. Zodra de koop-/aan-

nemingsovereenkomst door de koper en

verkoper is getekend, geldt een bedenktijd van

zeven kalenderdagen.

Notarieel transport
Is de notaris in het bezit van de door de partijen

getekende koop-/aannemingsovereenkomst en

de hypotheekstukken van de financiële instelling

dan zal hij u uitnodigen voor het notarieel trans-

port. Bij het notarieel transport worden de

transportakte en de hypotheekakte getekend. U

krijgt van te voren hiervan kopieën toegestuurd

met de afrekening.

Bij notarieel transport moeten de reeds vervallen

termijnen conform de koop-/aannemingsover-

eenkomst betaald worden. De betaling geschiedt

uit eigen middelen en/of uit de beschikbare hy-

potheek. De notaris kan niet eerder transporte-

ren dan wanneer de verschuldigde bedragen op

zijn rekening zijn geboekt. De notaris zal ook alle

Woningborg Garantie- 
en waarborgregeling



Breecamp-Oost
Wijk met de mooiste achtertuin van Zwolle   

2

Boeren rijden rond op hun tractor, koeien lui-

eren in de warme middagzon en fietsers trek-

ken erop uit voor een toertocht. Afgetekend

tegen de groene weiden en Hollandse wolken-

luchten vormen ze met elkaar een prachtig

decor. 

De Mastenbroekerpolder staat bekend om de

unieke vergezichten. Wil je hier elke dag van ge-

nieten? Dat kan in Breecamp-Oost. Met de uit-

gestrekte polder heeft deze nieuwbouwwijk de

mooiste achtertuin van Zwolle. Breecamp-Oost

ligt aan de noordrand van Stadshagen. De wijk

is ruim opgezet en wordt gesierd door plant-

soenen, waterstromen en speelplekken. Aan de

straten staan woningen met riante tuinen, die

de wijk nóg groener maken. En het leuke is: ie-

dere buurt heeft een eigen karakter, waardoor

je elke keer weer nieuwe details ontdekt.   

Verzekeringen
Tijdens de bouw zijn alle woningen door de on-

dernemer verzekerd tot aan de oplevering.

Betalingen
De betalingstermijnen staan vermeld in de koop-

/aannemingsovereenkomst.

Wijzigingen
De ondernemer behoudt zich het recht voor om

in de verkoopbrochure, technische tekeningen en

technische omschrijvingen genoemde materialen

tijdens de voorbereiding en uitvoering te wijzigen

in gelijkwaardige materialen. Detailwijzigingen in

het ontwerp, kleine maatwijzigingen, constructie

en afwerking blijven voorbehouden aan de on-

dernemer, mits deze wijziging geen afbreuk doet

aan de kwaliteit van het gebouwde. Er moet ook

een voorbehoud gemaakt worden ten aanzien

van wijzigingen, die voortvloeien uit de eisen van

de overheid en/of nutsbedrijven. Meerwerk is

uitsluitend mogelijk wanneer dit voor de slui-

tingsdatum is overeengekomen. Afwijkingen in

kavelgrootte geven geen recht op verrekening.

Meer- en minderwerk
Voor het bepalen van het meer- en minderwerk

verwijzen wij u naar de meer- en minderwerk

brochure. Hierin staat de procedure beschreven

en is het standaard meer- en minderwerk waar u

uit kunt kiezen aangegeven. 

Verkoopbrochure
Op de situatie en impressies weergegeven groen-

en algemene voorzieningen kunnen geen rechten

worden ontleend. Het meubilair en de appara-

tuur, welke als interieursuggestie zijn weergege-

ven op de plattegrondtekeningen en impressies,

worden niet geleverd. De planologische situatie is

aangegeven conform de ons ter hand gestelde ge-

gevens van de gemeente Zwolle. Voor zo mogelijk

meer gedetailleerde informatie omtrent de af-

werking van de openbare ruimte en bebouwing

in de directe omgeving van ons project, kunt u

zich wenden tot de gemeente. Uiteraard kunnen

wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor

eventuele invulling van de gebieden grenzend aan

ons project.

Mateboer Groep B.V.
Roel en Gert Mateboer voeren als derde

generatie de directie over de Mateboer

Groep B.V. Sinds hun grootvader in 1936

met het bedrijf begon, is er veel veran-

derd. Onze passie voor goede en duur-

zame kwaliteit en het oplossingsgericht

meedenken met opdrachtgevers is in al

die generaties onveranderd gebleven. 

De specialisaties van de drie tot de groep

behorende werkmaatschappijen liggen

op het vlak van: 

• Bouw 

• Projectontwikkeling 

• Milieutechniek 

De bedrijfsfilosofie van Mateboer is op-

drachtgevers meerwaarde te bieden

door onze inbreng in projecten en een

transparante en duurzame relatie met

hen op te bouwen. In veel gevallen wor-

den wij in een vroeg stadium bij projec-

ten en/of vraagstukken betrokken,

waarbij onze kennis en ervaring een be-

langrijke inbreng is voor het realiseren

van een kwalitatief hoogwaardig project

binnen (eventueel) vooraf gestelde fi-

nanciële kaders. 

Wij zijn gerenommeerd om onze grote

inzet, kennis en ervaring en de passie

voor ons werk van onze medewerkers,

naast de kwaliteit en de betrouwbaar-

heid van onze producten en diensten.

We onderscheiden ons van anderen

door ook disciplines te combineren,

waardoor maximale synergie ontstaat

tussen de sectoren en kennisgebieden.

Zo kunnen we projecten realiseren, van

idee en ontwerp tot beheer en onder-

houd. Daarmee ontzorgen we onze klan-

ten en krijgen creativiteit en

kennisontwikkeling alle ruimte. 

Opdrachten worden uitgevoerd voor lo-

kale en provinciale overheden, wonings-

tichtingen, bedrijven, instellingen en

particulieren. 

De Mateboer Groep B.V. is een ISO 9001

en VCA**-gecertificeerde onderneming,

is een erkend leerbedrijf en is aangeslo-

ten bij Woningborg B.V.

Mateboer Groep B.V.
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cai
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MK

rookmelder (aangesloten op lichtnet)
conform NEN 2555

plafondlichtpunt

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

hoofdbediening mechanische vent .

aansluitpunt telefoon loos

thermostaat vloerverwarming

aansluitpunt bedraad

aansluitpunt loos

aansluitpunt televisie loos

afzuigpunt mv

meterkast

opstelplaats kooktoestel

opstelplaats koelkast

opstelplaats wasdroger

opstelplaats wasmachine

mechanische ventilatie box
incl . aansluitpunten

verdeler vloerverwarming

ventilatie rooster (gevels)v

radiator (elektrisch )

vloerverwarming

bel - schel

aansluitpunt combimagnetron

wandlichtpunt
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Ontwikkeling 

Informatie en verkoop

Projectontwikkeling B.V.

Realisatie

Bouw B.V.

Assiesstraat 126
8011 XV Zwolle
038  741 07 41
contact@woonfabriekzwolle.nl
woonfabriekzwolle.nl

Ambachtsstraat 27
8263 AJ Kampen 
038  331 50 20 
info@mateboer.nl
www.mateboer.nl

Ambachtsstraat 27
8263 AJ Kampen 
038  331 50 20 
info@mateboer.nl
www.mateboer.nl


