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OMGEVING

De ligging van Haags Buiten is uniek! Deze nieuwe 
woonwijk is gesitueerd in Wateringse Veld. Een 
uitstekende plek voor mensen van alle leeftijden, 
met en zonder kinderen, voor stadsliefhebbers 
en voor rustzoekers. Iedereen kan op zoek naar 
aspecten die hem of haar aantrekken. Dat is het 
mooie van dit project. U hoeft niet te kiezen, u 
krijgt het allemaal!

Zuiderpark

bicycle 5 min.

SportcampusZuiderpark
bicycle 9 min.

Brochure Haags Buiten - fase 2.indd   6 18-3-2019   15:05:23





Hockey Club Wateringse VeldWalking       450 m

Wateringse 

Veld

Park 

Overvoorde

bicycle       5 min.

Rijswijk
car   7 min.
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bicycle
Station Den Haag Moerwijk
9 min.

Winkelcentrum
7 min.

Park
5 min.

Basisschool
3 min.

Sport
2 min.

Station HS
23 min.

Station CS
30 min.

Centrum Den Haag
25 min.

car
Snelweg A4
4 km

Snelweg A2
6 km

Snelweg A13
8 km

train
Tram 16

Tram 17

bus
Bus 30

Bus 37

Bus 427

Bereikbaarheid

Rennen en ravotten 

in Haags Buiten

IDEAAL 
GELEGEN
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car  
Snelweg A4
4 km

Snelweg A2
6 km

Snelweg A13
8 km

train    
Tram 16

Tram 17

bus  
Bus 30

Bus 37

Bus 427

In Haags Buiten kunnen kinderen heerlijk rennen en 
ravotten. Wonen in een grote stad en kinderen die vrij 
buiten kunnen spelen is een unieke combinatie. In Haags 
Buiten kan het! 

Tussen de woningen worden groene parkachtige zones 
gerealiseerd die worden ingericht met natuurlijke 
speelelementen. Uw kinderen kunnen onder andere 
klimmen en klauteren over evenwichtsbalken, een balletje 
trappen tussen de goals of verstoppertje spelen achter de 
vele bomen en struiken.

Haags Buiten komt te liggen aan het 
ecologische lint dat door een groot 
deel van het Erasmusveld loopt. 
Het ecologische lint verbindt de 
diverse woonwijken met elkaar door 
een langzaam-verkeersroute. Wat 
betekent dit? Uw kinderen kunnen 
onbezorgd naar vriendjes in de 
omgeving lopen. Kortom, een mooie 
groene strook die de verschillende 
wijken met elkaar verbindt. Dat is 
toch een heerlijke gedachte?

Rennen en ravotten 

in Haags Buiten
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Boodschappen
Winkelcentrum Hoge Veld (Wateringse 
Veld) en In de Bogaard (Rijswijk) zijn beide 
binnen 5 (auto)minuten bereikbaar. Hier 
kunt u terecht voor al uw boodschappen. 
Bij beide winkelcentra is voldoende 
parkeerruimte. En ook met het openbaar 
vervoer zijn ze ideaal bereikbaar!

Lekker een middagje shoppen in de stad? 
Of even snel boodschappen doen voor 
het avondeten. In de omgeving van Haags 
Buiten zijn de mogelijkheden talloos! 

Boodschappen & Shoppen    

Versproducten
Uw versproducten kunt u 
uiteraard in de supermarkt halen. 
Ook kunt u veel groente en fruit 
kopen op de woensdagmarkt in 
Wateringse Veld of de diverse 
markten in Den Haag, zoals de 
Haagse Markt. 

Wat is nu lekkerder dan kaas 
op uw broodje, of diverse 
kazen op een kaasplankje? Bij 
kaasspeciaalzaken in de buurt 
vindt u heerlijke kazen en noten.
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Boodschappen
Winkelcentrum Hoge Veld (Wateringse 
Veld) en In de Bogaard (Rijswijk) zijn beide 
binnen 5 (auto)minuten bereikbaar. Hier 
kunt u terecht voor al uw boodschappen. 
Bij beide winkelcentra is voldoende 
parkeerruimte. En ook met het openbaar 
vervoer zijn ze ideaal bereikbaar!

In de buurt vindt u diverse, ambachtelijke slagers. Hier kunt 
u terecht voor vlees van de beste kwaliteit. 

Uw brood en gebak koopt u bij de 
plaatselijke bakker(s). De bakkers bakken 
elke nacht vers brood, broodjes, gebak en 
koekjes. Na het boodschappen doen even 
een kopje koffi  e drinken met een lekker 
gebakje erbij? Geen probleem, bij de 
diverse bakkers is dat zeker mogelijk!

Shoppen
Den Haag barst van bekende internationale ketens, hippe 
modeboetieks, ambachtelijke winkels en conceptstores. Kortom, 
een heerlijke plaats om te winkelen! Zo kunt u terecht in het 
centrum, de Passage en ook De Fred (Frederik Hendriklaan).

Dit is een greep uit de mogelijkheden rondom Wateringse 
Veld. Uiteraard zijn er nog veel meer winkels waar u 
versproducten en boodschappen kunt kopen. U kunt ze 
gaan ontdekken!

Passage, Den Haag

Brochure Haags Buiten - fase 2.indd   11 18-3-2019   15:06:06



 |   HAAGS BUITEN

Denkt u bij Den Haag en Wateringse Veld 
niet direct aan een groene woonomgeving? 
Niets is minder waar. Zowel in Den Haag 
als in Wateringse Veld vindt u diverse 
natuurgebieden en parken. Hier kunt u 
op een zonnige dag heerlijk picknicken, 
sporten of gewoon een wandeling maken 
in de natuur. Zowel in Park Overvoorde 
als in het Zuiderpark bent u binnen 
5 (fiets)minuten!

Wonen in een groene omgeving?

GROENE 
OMGEVING
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Iedereen kent het liedje van Harrie Jekkers wel: 
“Den Haag, mooie stad achter de duinen”. Ook 
vanuit Haags Buiten kunt u gemakkelijk naar het 
strand. Kijkduin ligt op circa 7,5 km afstand en 
Scheveningen op circa 9,5 km. Zo kunt u in de zomer 
heerlijk genieten van een zomerse dag en in de 
winter de hond uitlaten.

De sportievelingen onder ons kunnen surfen, 
hardlopen of lekker fietsen door de duinen. En 
ook de durfals kunnen hier hun hart ophalen. Zij 
kunnen bungeejumpen of met een zippline over de 
pier.

De strandtenten in zowel Kijkduin als Scheveningen 
lenen zich voor een heerlijk uitgebreid diner of een 
borrel met vrienden.
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Den Haag de stad achter de duinenIedereen kent het liedje van Harrie Jekkers wel: 
“Den Haag, mooie stad achter de duinen”. Ook 
vanuit Haags Buiten kunt u gemakkelijk naar het 
strand. Kijkduin ligt op circa 7,5 km afstand en 
Scheveningen op circa 9,5 km. Zo kunt u in de zomer 
heerlijk genieten van een zomerse dag en in de 
winter de hond uitlaten.

De sportievelingen onder ons kunnen surfen, 
hardlopen of lekker fi etsen door de duinen. En 
ook de durfals kunnen hier hun hart ophalen. Zij 
kunnen bungeejumpen of met een zippline over de 
pier.

De strandtenten in zowel Kijkduin als Scheveningen 
lenen zich voor een heerlijk uitgebreid diner of een 
borrel met vrienden.
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Voor gezinnen in alle leeftijden is Haags 
Buiten een fantastische woonplek. 
Diverse scholen, naschoolse opvang, 
gastouderbureaus etc. liggen op steenworp 
afstand. Ook zijn er diverse middelbare 
scholen en studenten kunnen gewoon in 
eigen stad terecht.

School/kinderdagverblijf 

Kinderdagverblijven 
De allerkleinsten kunnen naar 
diverse kinderdagverblijven 
zoals Kinderopvang Knofje of 
Kinderopvang Het Keizertje. 
Daarnaast kunnen de 
peuters naar peuterspeelzaal 
Wildebras. Uiteraard zijn 
er ook nog diverse andere 
kinderopvanglocaties en 
gastouderbureaus.

Brochure Haags Buiten - fase 2.indd   16 18-3-2019   15:06:42





Scholen
Het onderwijsaanbod is ruim en divers. 
Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld 
naar De Wissel, De Fontein en de Maria 
Montessorischool. Dit is zomaar een 
greep uit het grote aanbod. De oudere 
kinderen kunnen onder andere naar het 
Wateringse Veld College, Rijswijks Lyceum, 
Roemer Visscher College of eventueel 
The International School of The Hague. 
Studenten studeren in eigen stad op 
bijvoorbeeld De Haagse Hogeschool.
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Den Haag, internationale stad van vrede en recht… 
een titel die de gemeente met trots draagt! Een stad 
met een rijke geschiedenis die alles in huis heeft: 
gerenommeerde musea, stijlvolle modewinkels, 
de beste speciaalzaken, fijne hotspots voor goede 
koffie en befaamde restaurants voor een heerlijke 
culinaire ontdekkingsreis.

Den Haag

Sporten
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Haags Buiten is ideaal gelegen ten opzichte van 
de sportverenigingen. Op loopafstand vindt u 
onder andere de Hockey Club Wateringse Veld, 
Haagse Voetbalvereniging, Tennispark Overvoorde, 
Sportcentrum De Schilp en diverse sportscholen.

De Uithof ligt op 3,5 km afstand van Haags Buiten. 
Het sportaanbod van De Uithof bestaat uit een 
sneeuwbaan, kartbaan, klimwand, lasergame-arena, 
airsoft-arena en sportschool.

Sporten
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Haags Buiten geeft energie!

Dat Haags Buiten duurzaam moet worden staat als een paal boven water. Goed 
voor het milieu en goed voor u. Want dit betekent lage (energie)lasten en ook nog 
eens extra comfort. 

Uw nieuwe woning is klaar voor de toekomst. De woningen wekken energie op. U 
gebruikt geen gas en maakt volop gebruik van natuurlijke bronnen, zoals de zon! 
Daarnaast is het ook nog mogelijk om groene energie af te nemen! Zo doet u elke 
dag iets goeds voor de wereld. Maar stiekem ook voor uzelf, denk bijvoorbeeld aan 
de lagere stookkosten. Dat is leuk meegenomen aan het eind van de maand. 

Laat u aangenaam verrassen door de duurzame woningen van Haags Buiten.












Met de lucht-waterwarmtepomp wordt 
de woning en het water op een milieu-
vriendelijke manier verwarmd. De buiten-
unit haalt de warmte uit de buitenlucht en 
is gekoppeld aan de binnenunit met boiler. 



De eerste stap bij 
duurzaam wonen is 
het terugdringen van 
energieverbruik. 

Gasloze
woning


Een douchepijp WTW haalt warmte uit het wegstromend 
douchewater en gebruikt dit om het koude leidingwater 
voor te verwarmen. Hierdoor is er minder energie nodig 
om het douchewater op temperatuur te brengen.


Regenwater wordt niet afgevoerd 
in het riool: de wadi’s maken direct 
infi ltratie in de bodem mogelijk. Bij 
droog weer staan de wadi’s droog.




Goed voor 
het milieu

Energiez
uinige 

woning



Diverse 
woningen 

energieneutraal 
uitgevoerd


De woning wekt zelf de energie op voor het woninggebonden 
energieverbruik; de energie voor verwarming, ventilatie en 
warm water.
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Met de lucht-waterwarmtepomp wordt 
de woning en het water op een milieu-
vriendelijke manier verwarmd. De buiten-
unit haalt de warmte uit de buitenlucht en 
is gekoppeld aan de binnenunit met boiler. 



De eerste stap bij 
duurzaam wonen is 
het terugdringen van 
energieverbruik. 

Gasloze
woning


Een douchepijp WTW haalt warmte uit het wegstromend 
douchewater en gebruikt dit om het koude leidingwater 
voor te verwarmen. Hierdoor is er minder energie nodig 
om het douchewater op temperatuur te brengen.


Regenwater wordt niet afgevoerd 
in het riool: de wadi’s maken direct 
infi ltratie in de bodem mogelijk. Bij 
droog weer staan de wadi’s droog.




Goed voor 
het milieu

Energiez
uinige 

woning



Diverse 
woningen 

energieneutraal 
uitgevoerd


De woning wekt zelf de energie op voor het woninggebonden 
energieverbruik; de energie voor verwarming, ventilatie en 
warm water.



Uitstekende isolatie
De woningen van Haags Buiten zijn zeer goed geïsoleerd. Door toepassing 
van slimme technieken blijft het binnenklimaat het hele jaar door 
aangenaam én gezond!

Zonnepanelen
Het dakvlak, gelegen op de gunstige zonligging wordt standaard voorzien 
van zonnepanelen. U kunt het hele jaar door, in de zomer en in de winter, 
rekenen op voldoende energie voor uw huishouden! Uiteraard is dit 
afhankelijk van het gebruik van bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur etc. 
Betaalbaar en goed voor het milieu! Op het dakvlak waar de zonnepanelen 
liggen is het niet mogelijk om een dakkapel, dakraam etc. te plaatsen.  

Lucht-waterwarmtepomp
Alle woningen zijn voorzien van een lucht-waterwarmtepomp in plaats van 
de standaard cv-ketel. Met deze installatie wordt de woning en het (kraan)
water op een milieuvriendelijke manier verwarmd.

Vloerverwarming
Nooit meer koude voeten door toepassing van vloerverwarming (m.u.v. 
de zolder). Zo is er minder stofcirculatie en is er altijd een aangename 
temperatuur in huis. De slaapkamers zijn voorzien van een naregeling, 
waardoor u eventueel de temperatuur in uw slaapkamer kunt verlagen ten 
opzichte van de woonkamer. 

Mechanische ventilatie
Uiteraard is het fi jn als uw woning met directe buitenlucht wordt 
geventileerd. Dat is ook de reden dat we een systeem hebben gekozen 
met natuurlijke toevoer (roosters boven in de beglazing van de kozijnen 
en mechanische afvoer). De binnenlucht wordt afgezogen in keuken, toilet, 
badkamer en opstelplaats van de wasmachine. De mechanische ventilatie 
zorgt voor een aangenaam gezond binnenklimaat.  

Warmteterugwinning uit het douchewater 
Hoe fi jn is het als de warmte van het gebruikte douchewater niet zomaar 
in de riolering verdwijnt, maar gewoon hergebruikt kan worden?! Met de 
douchepijp WTW (warmteterugwinning) is dit mogelijk. Een douchepijp 
WTW haalt warmte uit het wegstromend douchewater om het koude 
leidingwater voor te verwarmen. Hierdoor is er minder energie nodig om 
het douchewater op temperatuur te brengen.

Duurzame woonomgeving
Wie voor Haags Buiten kiest, is verzekerd van een duurzame 
woonomgeving. Zo heeft Haags Buiten een natuurlijk afwateringssysteem. 
Het regenwater wordt onder andere door de watergangen en wadi’s 
afgevoerd. Hierdoor verdwijnt het regenwater niet rechtstreeks in het riool 
en blijft het grondwater op het juiste peil om alles optimaal te laten groeien 
en bloeien. Samen met de groene inrichting wordt dit een aantrekkelijke 
wijk om in te wonen!
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Het terugdringen van verkeer draagt bij aan 
de leefbaarheid van deze nieuwe woonwijk. 
Fietsers en voetgangers hebben hier de prioriteit. 
Daarnaast is er in het ontwerp veel aandacht 
geweest voor het parkeren. Want u heeft toch 
graag de auto dichtbij of voor uw deur staan?

Achter de familiewoningen wordt een parkeerhof gerealiseerd, 
zodat uw auto uit het zicht maar toch in de buurt staat. Op de 
openbare parkeerplaatsen kunt u uw auto parkeren en loopt 
u gemakkelijk de tuin in. De parkeerplaatsen worden op een 
mooie manier geïntegreerd in deze groene woonwijk.

De waterwoningen hebben een eigen parkeerplaats voor de 
deur. Uw auto staat droog onder de carport.

Waar parkeer ik mijn auto?

DICHTBIJ 
PARKEREN
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WATERWONINGEN

“Geniet van het water 
                 en het groene uitzicht!”
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• Woonoppervlakte vanaf 160 m2

• Inhoud circa 540-600 m3

• Kaveloppervlakte circa 210-250 m2

• Twee-onder-een-kap waterwoning en halfvrijstaande woning
• Achtertuin gelegen aan het water met waterterras en voorzien van knotwilgen
• Inclusief carport met eigen parkeerplaats
• Zeer royale woonkamer en keuken
• Standaard 3 slaapkamers met mogelijkheid tot extra slaapkamers
• Diverse opties mogelijk
• Zeer luxe afwerkingsniveau: complete badkamer, hardhouten trap en houten binnenkozijnen

Woningtype C1: bouwnummers 90, 91, 94 en 95
Woningtype C3: bouwnummers 92 en 93
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TYPE C 
BEGANE GROND
SCHAAL :5

0_Type C1

DATUM 05-03-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

E
N

T
R

E
E

1
0
3
1
0

3090

2
9
1
5

buitenunit

berging
15,3 m2

hal
6,5 m2

toilet
1,2 m2

d-wtw

5460

3
4
3
5

3320

4
6
1
0

5460

WP

MK

B
V

woonkamer
31,0 m2

keuken
15,9 m2

buitenunit

WP

B
V

Type C1: 90

Type C1 gespiegeld: 95

Type C1: 94

Type C1 gespiegeld: 91

Bwnr. 94 (getekend)
Bwnr. 91 (gespiegeld)

0_Type C3

DATUM 05-03-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

1
0
3
1
03090

3
4
3
5

2
9
1
5

5
6
1
0

E
N

T
R

E
E

buitenunit

berging
15,3 m2

hal
6,5 m2

toilet
1,2 m2

d-wtw

68603320

4
6
1
0

5460

WP

MK

B
V

woonkamer
38,8 m2

keuken
15,9 m2

Type C3: 92

Type C3 gespiegeld: 93

Bwnr. 90 
(getekend)
Bwnr. 95 
(gespiegeld)

Type A1

Type A2

Type A3

Type B1

Type B2

Type C1

Type C3

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

N
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0_Type C3
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SCHAAL 1:50
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1
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2
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1
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E
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T
R

E
E
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1
0
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B
V
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Type C3: 92
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Type A1

Type A2

Type A3

Type B1

Type B2

Type C1

Type C3

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

N

Bwnr. 92 (getekend)
Bwnr. 93 (gespiegeld)

Type A1

Type A2

Type A3

Type B1

Type B2

Type C1

Type C3

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

N
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 |   HAAGS BUITEN

TYPE C EN C 
E VERDIEPING
SCHAAL :5

Bwnr. 90 en 94 (getekend)
Bwnr. 91 en 95 (gespiegeld)

Bwnr. 92 (getekend)
Bwnr. 93 (gespiegeld)

1_Type C1

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

WM

tr

20253365

4
5

4
0

5
7

0
0

3030

3
4

3
5

2360

2
8

6
5

slaapkamer 1
15,7 m2

slaapkamer 3
9,2 m2

slaapkamer 2
11,6 m2

overloop
5,6 m2

badkamer
8,3 m2

Type C1: 90 & 94

Type C1 gespiegeld: 91 & 95

1_Type C3

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

WM

tr

20253365

4
5

4
0

5
7

0
0

3030

3
4

3
5

2360

2
8

6
5

slaapkamer 1
15,7 m2

slaapkamer 3
9,2 m2

slaapkamer 2
11,6 m2

overloop
5,6 m2

badkamer
8,3 m2

Type C3: 92

Type C3 gespiegeld: 93
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TYPE C EN C
E VERDIEPING

SCHAAL :5

Bij bouwnummer 93, 94 en 95 liggen de zonnepanelen 
op de andere zijde van het dak.

Bwnr. 90 en 94 (getekend)
Bwnr. 91 en 95 (gespiegeld)

Bwnr. 92 (getekend)
Bwnr. 93 (gespiegeld)

2_Type C1

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

6
2
0
5

5460

PVPV omvormer

zolder

33,9 m2

luik

luik

Bij bwnr 91 & 95 liggen de zonnepanelen op de andere zijde van het dak

Type C1: 90 & 94

Type C1 gespiegeld: 91 & 95

pv panelen

2_Type C3

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

6
2
0
5

5460

PVPV omvormer

zolder

33,9 m2

luik

PV omvormer

luik

luik

Type C3: 92

Type C3 gespiegeld: 93

Bij bwnr 93 liggen de zonnepanelen op de andere zijde van het dak

pv panelen
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 |   HAAGS BUITEN

GEVELOVERZICHT

Linkergevel Voorgevel Rechtergevel

Achtergevel

Linkergevel Voorgevel Rechtergevel

Achtergevel

                     90                                                              90            91                                    92                                                       92                                                 

                     93                                                      93                                     94           95                                                                95                                                

                                                                                           95              94                                  93 VK Gevels Blok 7-10

PROJECTNAAM

FORMAATSCHAAL DATUM

ONDERWERP

22-02-20191:200 A

Haags Buiten

1

v v

vvvv

vvv

vv

v

vvvv

v v

v v v

v v

v

vv

v v v v

v v v v

v v

v v

v

v v

v v

v v

vvv

78798081828384858687

9290 91

92 9091

94 9593

9495 93

9899100101102103104105106107

76778889

78 79 80 81 82 83 84 85 86 8776 77 88 89

108109 9697

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 10996 97

Achtergevel Blok 7

Rechtergevel Blok 7Linkergevel Blok 7

Achtergevel Blok 8

Voorgevel Blok 8 Rechtergevel Blok 8Linkergevel Blok 8

Achtergevel Blok 9

Voorgevel Blok 9 Rechtergevel Blok 9Linkergevel Blok 9

Voorgevel Blok 10 Rechtergevel Blok 10Linkergevel Blok 10

Voorgevel Blok 7

Achtergevel Blok 10

7689

9290 9593

96109

VK Gevels Blok 7-10

PROJECTNAAM

FORMAATSCHAAL DATUM

ONDERWERP

22-02-20191:200 A

Haags Buiten

1

v v

vvvv

vvv

vv

v

vvvv

v v

v v v

v v

v

vv

v v v v

v v v v

v v

v v

v

v v

v v

v v

vvv

78798081828384858687

9290 91

92 9091

94 9593

9495 93

9899100101102103104105106107

76778889

78 79 80 81 82 83 84 85 86 8776 77 88 89

108109 9697

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 10996 97

Achtergevel Blok 7

Rechtergevel Blok 7Linkergevel Blok 7

Achtergevel Blok 8

Voorgevel Blok 8 Rechtergevel Blok 8Linkergevel Blok 8

Achtergevel Blok 9

Voorgevel Blok 9 Rechtergevel Blok 9Linkergevel Blok 9

Voorgevel Blok 10 Rechtergevel Blok 10Linkergevel Blok 10

Voorgevel Blok 7

Achtergevel Blok 10

7689

9290 9593

96109

VK Gevels Blok 7-10

PROJECTNAAM

FORMAATSCHAAL DATUM

ONDERWERP

22-02-20191:200 A

Haags Buiten

1

v v

vvvv

vvv

vv

v

vvvv

v v

v v v

v v

v

vv

v v v v

v v v v

v v

v v

v

v v

v v

v v

vvv

78798081828384858687

9290 91

92 9091

94 9593

9495 93

9899100101102103104105106107

76778889

78 79 80 81 82 83 84 85 86 8776 77 88 89

108109 9697

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 10996 97

Achtergevel Blok 7

Rechtergevel Blok 7Linkergevel Blok 7

Achtergevel Blok 8

Voorgevel Blok 8 Rechtergevel Blok 8Linkergevel Blok 8

Achtergevel Blok 9

Voorgevel Blok 9 Rechtergevel Blok 9Linkergevel Blok 9

Voorgevel Blok 10 Rechtergevel Blok 10Linkergevel Blok 10

Voorgevel Blok 7

Achtergevel Blok 10

7689

9290 9593

96109

VK Gevels Blok 7-10

PROJECTNAAM

FORMAATSCHAAL DATUM

ONDERWERP

22-02-20191:200 A

Haags Buiten

1

v v

vvvv

vvv

vv

v

vvvv

v v

v v v

v v

v

vv

v v v v

v v v v

v v

v v

v

v v

v v

v v

vvv

78798081828384858687

9290 91

92 9091

94 9593

9495 93

9899100101102103104105106107

76778889

78 79 80 81 82 83 84 85 86 8776 77 88 89

108109 9697

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 10996 97

Achtergevel Blok 7

Rechtergevel Blok 7Linkergevel Blok 7

Achtergevel Blok 8

Voorgevel Blok 8 Rechtergevel Blok 8Linkergevel Blok 8

Achtergevel Blok 9

Voorgevel Blok 9 Rechtergevel Blok 9Linkergevel Blok 9

Voorgevel Blok 10 Rechtergevel Blok 10Linkergevel Blok 10

Voorgevel Blok 7

Achtergevel Blok 10

7689

9290 9593

96109

                                                                                92                                   91             90                               
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OPTIES
BEGANE GROND

SCHAAL :

0-1_Type C

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:100

VK Opties

d-wtw

E
N
T
R
E
E

B

buitenunit

WP

MK

B
V

ENTREE

B

buitenunit

d-wtw

WP

MK

BV

Schuifpui

Afgesloten 

keuken-

plattegrond

Dubbele, 
openslaande 

deuren

Entree 

zijuitbouw 

bergruimte 

bijkeuken en 

keuken

Erker
Dubbele, 

openslaande 

deuren

Bergruimte 

voorzien 

van dubbele, 

openslaande 

deuren

Loopdeur 
tussen 

entreehal en 

bergruimte

Uitbouw 1,2 m 

achterzijde

Bekijk alle
 

mogelijkhed
en op 

haagsbuite
n.nl/

stelsamen

300 liter rvs 
boilervat
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 |   HAAGS BUITEN

OPTIES
E VERDIEPING
SCHAAL :

1-1_Type C

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:100

VK Opties

WM

v.v.

v.v.

v.v.

WM

v.v.

optie 43

v.v.

Separaat 
toilet

Wandcloset in  

de badkamer

Slaapkamer op 

berging

Frans
balkon
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5

OPTIES
E VERDIEPING
SCHAAL :

2-2_Type C

DATUM 15-11-2018

SCHAAL 1:100

VK Opties

v.v.

v.v.

PV omvormerPV omvormerPV omvormerPV omvormer

luik

luik

luik luik

luik

luik

luik luik

2-1_Type C

DATUM 13-11-2018

SCHAAL 1:100

VK Opties

PV omvormer

luik

luik

WM

PV omvormer

luik

luik

pv panelen

Dakkapel

Zolderindeling 

1 slaapkamer 

+ onbenoemde 

ruimte incl. 

vloerverwarming

Dakramen

Slaapkamer 
op berging
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    HAAGS BUITEN

Ziet u uzelf al zitten op het waterterras? Dit wordt een hele 
fi jne plek in uw tuin!

Wonen aan het water

De waterwoningen hebben een tuin aan het water. Deze achtertuinen worden 
standaard voorzien van een prachtig, hardhouten waterterras. Het waterterras 
is zo ontworpen en gepositioneerd dat de natuurlijke oevers niet worden 
onderbroken. Om het hoogteverschil tussen de tuin en het waterterras 
te overbruggen wordt een betonnen keerwand met hardhouten randbalk 
gerealiseerd. Het terras is bereikbaar via een trap.

Standaard worden er knotwilgen aan de oever geplaatst. Hierdoor wordt het 
niet alleen prachtig groen, maar geniet u ook nog van voldoende privacy.

Kortom, dit wordt een heerlijke plek om te genieten van de rust in uw tuin.
Keerwand

circa 2,2 m 

boven 

waterpeil

Terras
circa 1 m 

boven 
waterpeil

Waterpeil
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DUURZAME WOONWIJK
Samen met gemeente Den Haag en ABB 
formuleerden we de uitgangspunten voor het 
stedenbouwkundig plan. Haags Buiten moet een 
duurzame en groene woonwijk worden, geschikt 
voor diverse doelgroepen. De reeds bestaande 
ecologische zone aan de Erasmusweg wordt 
gerespecteerd en zelfs versterkt. Daarnaast grenzen 
alle woningen aan brede en parkachtige groene 
zones. Er is voldoende groen en ruimte in het plan 
aangebracht, waardoor het heerlijk ontspannen 
wonen is. Kortom, genoeg ingrediënten om tot een 
mooi stedenbouwkundig plan te komen.

GEVARIEERD WONINGAANBOD
De architectuur van Haags Buiten is helder en 
toch heel afwisselend. Er is een diversiteit aan 
woningtypen en verschillende oriëntaties ten 
opzichte van de verschillende groengebieden. 
Daarnaast maken we gebruik van natuurlijke en 
duurzame materialen en werken we met vormen en 
kleuren die heel harmonieus zijn. 

Herenhuizen
Deze woningen liggen aan de ecologische zone. 
Vanuit de grote woonkamer is volop uitzicht 
over de groene zone. Hier hebben we specifi ek 
rekening mee gehouden! Deze herenhuizen 
vormen een stedelijke zone evenwijdig aan de 
Erasmusweg. Een heerlijke, ruime woning met veel 
indelingsmogelijkheden!

Familiewoningen
Haaks op de “stedelijke zone” van herenhuizen, 
staan de familiewoningen. De woningen nabij de 
stedelijke zone krijgen ook het stedelijke karakter. 
Daarnaast wordt er toegewerkt naar een landelijk 
karakter. De voorzijde, gelegen aan de groene, 
parkachtige zone, wordt voorzien van een veranda, 
zodat u hier heerlijk buiten kunnen zitten. 

Waterwoningen
De naam zegt het al, de waterwoningen zijn gelegen 
aan het water. Een ruime, halfvrijstaande woning 
met een landelijk karakter. Deze woningen krijgen 
alle een carport en een terras aan het water.

Appartementen
De appartementen vormen de entree van de wijk. 
Een prachtig complex dat aansluit bij het stedelijk 
karakter van Den Haag. Vanuit deze appartementen 
is een prachtig uitzicht over de woonwijk en 
kunt u zelfs kijken tot in de binnenstad! De 
appartementen worden te huur aangeboden door 
een woningcorporatie. 

Aan het woord is Marcel Kampman, 
architect bij Kampman Architecten en 
betrokken bij het plan Haags Buiten. “We 
hebben als Haags architectenbureau 
een jarenlange samenwerking met ABB 
Bouwgroep. Toen wij gevraagd werden 
om een stedenbouwkundig plan te 
maken voor Haags Buiten waren we 
direct enthousiast. Een Haagse woonwijk 
ontwikkelen is een thuiswedstrijd.”; zo 
vertelt Marcel.

Een thuiswedstrijd 
voor de Haagse 
architect!

Wonen aan het water
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 |   HAAGS BUITEN

FAMILIEWONINGEN
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“Met de open ramen lijkt het alsof u
in de tuin staat te koken. Héérlijk!”
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 |   HAAGS BUITEN

• Woonoppervlakte circa 130-160 m2

• Inhoud circa 460-615 m3

• Kaveloppervlakte circa 115-160 m2

• Royale eengezinswoning
• Standaard 3 tot 6 slaapkamers met diverse uitbreidingsmogelijkheden
• Zeer royale woonkamer en keuken
• Heerlijke, diepe achtertuin met twee leibomen en complete erfafscheiding naar parkeerhof
• Diverse opties mogelijk

Woningtype A1 (beukmaat 5,4 m): bouwnummers 81 t/m 88 en 100 t/m 107
Woningtype A2 en A3 (beukmaat 5,7 m): bouwnummers 78 t/m 80, 89, 96 t/m 99
Woningtype B2 (beukmaat 5,4 m): bouwnummers 77 en 108
Woningtype B1 (beukmaat 5,7 m): bouwnummers 76 en 109
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    HAAGS BUITEN

TYPE A-A-A-B 
BEGANE GROND
SCHAAL :5

0_Type A1, A2 A3 & B2

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

9
7
1
0

3050

3
4
3
5

2750

ENTREE

d-wtw

5460

5160

WP

BV

M
K

woonkamer

27,3 m2

keuken

13,1 m2

hal

5,7 m2

tr

kast

1,5 m2

toilet

1,2 m2

25,7 m2

11,8 m2

Type A2: 96

T
y
p
e
 A

2
 &

 A
3
 (

5
7
0
0
m

m
)

T
y
p
e
 A

1
 &

 B
2
 (

5
4
0
0
m

m
)

Type A1: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 & 107

Type A3: 97, 98 & 99

Type B2: 108

Bwnr. 97 t/m 108 (getekend)
Bwnr. 77 t/m 88 (gespiegeld)

Type A1

Type A2

Type A3

Type B1

Type B2

Type C1

Type C3

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

N

Bwnr. 96 (getekend)
Bwnr. 89 (gespiegeld)

Type A1 - 5,4 m
Type A2 - 5,7 m
Type A3 - 5,7 m
Type B2 - 5,4 m

Brochure Haags Buiten - fase 2.indd   42 18-3-2019   15:09:40





TYPE A-A-A-B 
E VERDIEPING
SCHAAL :5

1_Type A1, A2 A3 & B2

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

W
M

slaapkamer 1
16,0 m2

slaapkamer 2
15,3 m2

overloop
4,2 m2

badkamer
4,8 m2

14,5 m2

13,9 m2

32402150

4
7

1
5

4
9

2
5

3240

3
4

3
5

2150

2
2

2
5

2940

2940

slaapkamer 3
7,4 m2

T
y
p
e
 A

2
 &

 A
3
 (

5
7
0
0
m

m
)

T
y
p
e
 A

1
 &

 B
2
 (

5
4
0
0
m

m
)

Type A2: 96Type A1: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 & 107

Type A3: 97, 98 & 99

Type B2: 108

Bwnr. 97 t/m 108 (getekend)
Bwnr. 77 t/m 88 (gespiegeld)

Type A1

Type A2

Type A3

Type B1

Type B2

Type C1

Type C3

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

N

Bwnr. 96 (getekend)
Bwnr. 89 (gespiegeld)
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 |   HAAGS BUITEN

TYPE A-A-A 
E VERDIEPING
SCHAAL :5

Bij bouwnummers 78 t/m 89 liggen de zonnepanelen op de andere zijde van het dak.

2_Type A1, A2 & A3

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

5
6
0
5

5460

5160

PV omvormer

zolder

30,6 m2

28,9 m2

luik

luik

Type A1: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 & 107

Type A3: 97, 98 & 99

Type A2: 96

T
y
p
e
 A

2
 &

 A
3
 (

5
7
0
0
m

m
)

T
y
p
e
 A

1
 (

5
4
0
0
m

m
)

pv panelen

Bwnr. 97 t/m 107 (getekend)
Bwnr. 78 t/m 88 (gespiegeld)

Bwnr. 96 (getekend)
Bwnr. 89 (gespiegeld)
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5

TYPE B 
E VERDIEPING

SCHAAL :5

2_Type B2

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

2150

4
7

1
5

4
9

2
5

29402150

2940

2
2

2
5

PV

overloop
4,2 m2

slaapkamer 5
13,9 m2

slaapkamer 4
14,5 m2

berging
4,8 m2

TR

3
4

3
5

slaapkamer 6
7,4 m2

Type B2: 108

Bwnr. 108 (getekend)
Bwnr. 77 (gespiegeld)

Bij bouwnummers 77 en 108 liggen de zonnepanelen op het platte dak.
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TYPE B 
BEGANE GROND
SCHAAL :5

0_Type B1

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

E
N

T
R

E
E

3050

3
4
3
5

B

d-wtw

5460

9
7
1
0

WP

BV

MK

woonkamer

27,3 m2

keuken

13,1 m2

hal

5,9 m2

kast

1,5 m2

toilet

1,3 m2

Type B1: 109
Bwnr. 109 (getekend)
Bwnr. 76 (gespiegeld)

Type A1

Type A2

Type A3

Type B1

Type B2

Type C1

Type C3

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

N
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TYPE B 
E VERDIEPING
SCHAAL :5

1_Type B1

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

W
M

slaapkamer 1
16,0 m2

slaapkamer 2
15,3 m2

overloop
4,2 m2

badkamer
4,8 m2

32402150

4
7

1
5

4
9

2
5

3240

3
4

3
5

2150

2
2

2
5

slaapkamer 3
7,4 m2

Type B1: 109

Bwnr. 109 (getekend)
Bwnr. 76 (gespiegeld)

Type A1

Type A2

Type A3

Type B1

Type B2

Type C1

Type C3

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

87 88 89

969798

90 91 92

939495

wp wp wp

wpwp wp

wp wp wp

wpwpwp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

96979899100101102103104105106107108109

90 91

9495

wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp wp

wpwp wp wpwpwp wpwp wpwp wpwp wpwp

wp

wp

N
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 |   HAAGS BUITEN

TYPE B
E VERDIEPING
SCHAAL :5

2_Type B1

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

2150

4
7

1
5

4
9

2
5

32402150

3240

2
2

2
5

overloop
4,2 m2

slaapkamer 5
15,3 m2

slaapkamer 4
16,0 m2

berging
4,8 m2

TR

3
4

3
5

slaapkamer 6
7,4 m2

Type B1: 109

Bwnr. 109 (getekend)
Bwnr. 76 (gespiegeld)

Bij bouwnummer 76 en 109 liggen de zonnepanelen op het platte dak.
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5 |   HAAGS BUITEN

0_Type A & B

DATUM 21-02-2019

SCHAAL

VK Opties

v.v. v.v.

E
N

T
R

E
E

v.v. v.v.

v.v.

ENTREE

v.v.v.v.

v.v.

ENTREE

v.v.

ENTREE

v.v.

ENTREE

v.v. v.v.

ENTREE

B
300LB

loopdeur

WP

BV

WP

BV

WP

BV

WP

BV

WP

BV

WP

M
K

M
K

M
K

M
K

M
K

MK

BV

toilet

1,3 m2

OPTIES
BEGANE GROND
SCHAAL :

Erker 

voorzijde
300 liter 
boilervat

Houten
schuifpui

Uitbouw 

1,2 m + dubbele, 

openslaande 
deuren

Uitbouw 2,4 m 
+ houten 
schuifpui

Afgesloten 
keuken

Bekijk alle 
mogelijkheden op 
haagsbuiten.nl/
stelsamen

0_Type A & B

DATUM 21-02-2019

SCHAAL

VK Opties

v.v. v.v.

E
N

T
R

E
E

v.v. v.v.

v.v.

ENTREE

v.v.v.v.

v.v.

ENTREE

v.v.

ENTREE

v.v.

ENTREE

v.v. v.v.

ENTREE

B
300LB

optie 60

loopdeur

WP

BV

WP

BV

WP

BV

WP

BV

WP

BV

WP

M
K

M
K

M
K

M
K

M
K

MK

BV

toilet

1,3 m2
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5

OPTIES
E VERDIEPING
SCHAAL :

1_Type A & B

DATUM 21-02-2019

SCHAAL

VK Opties

W
M

W
M

Matglas

Frans balkon 
voorgevel

Vergroten 
badkamer

Dakterras 
2,4 m

Frans balkon 
zijgevel (alleen 

bij bwnrs. 89 en 
96)

Separaat toilet 

1e verdiepingBadkamer 
vergroten +  

wasmachine en 
mv naar 
zolder

1_Type A & B

DATUM 21-02-2019

SCHAAL

VK Opties

W
M

W
M

Wandcloset in

de badkamer
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OPTIES
E VERDIEPING
SCHAAL :

2_Type A, B & C2

DATUM 15-11-2018

SCHAAL 1:100

VK Opties

v.v.

W
M

W
M

v.v.

W
M

v.v.

v.v.

v.v.

v.v.

v.v.

v.v.v.v.

v.v.

v.v.

v.v.

PV PV PV PV

PV

PV omvormerPV omvormerPV omvormerPV omvormer

PV

luik

luik

luik

luik

luik

luik

luik

luik

luik

luik

pv panelen

pv panelen

2_Type A, B & C2

DATUM 15-11-2018

SCHAAL 1:100

VK Opties

v.v.

W
M

W
M

v.v.

W
M

v.v.

v.v.

v.v.

v.v.

v.v.

v.v.v.v.

v.v.

v.v.

v.v.

PV PV PV PV

PV

PV omvormerPV omvormerPV omvormerPV omvormer

PV

luik

luik

luik

luik

luik

luik

luik

luik

luik

luik

pv panelen

pv panelen

Dakkapel 
voorzijde

Extra 
badkamer 

(alleen mogelijk 
bij bwnrs. 76,  

77, 108 en 
109)

Dakramen

Zolderindeling 
1 slaapkamer 

+ onbenoemde 
ruimte incl. 

vloerverwarming

1_Type A & B

DATUM 21-02-2019

SCHAAL

VK Opties

W
M

W
M

Wandcloset in

de badkamer
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5    HAAGS BUITEN

Kopers uit fase  aan het woord

Marloes en Dick wonen inmiddels 9 
jaar in een appartement van 80 m2

in Den Haag. “Ons appartement is 
gelegen op de eerste verdieping met een 
balkon over de gehele breedte van het 
appartement. We wonen hier fi jn, maar 
willen toch graag een huis met tuin en 
meer ruimte”, zo vertellen Marloes en 
Dick. “We hebben een woningzoektocht 
achter de rug. Gedurende deze zoektocht 
hebben we Haags Buiten goed in de 
gaten gehouden. Na de start verkoop 
hebben we ons ingeschreven voor een 
herenhuis. Dat we ook daadwerkelijk 
een woning toegewezen hebben 
gekregen, hadden we niet verwacht. 
We zijn enorm enthousiast over deze 
heerlijke woning.”
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Kopers uit fase  aan het woord

Nooit meer op zoek naar parkeerruimte
“Momenteel moeten we regelmatig zoeken naar 
een parkeerplaats bij onze woning. Overdag 
gaat het nog wel, maar ’s avonds rijden we vaak 
rondjes. Toen we zagen dat de herenhuizen twee 
privé parkeerplaatsen in een overdekte garage 
hebben, waren wij direct enthousiast. Een ruime 
(nieuwbouw)woning met een eigen parkeerplaats 
in Den Haag is zeldzaam! We hoeven nooit meer op 
zoek naar een parkeerplaats, maar zetten onze auto 
gewoon op onze eigen plek. Wat een luxe!”

“Een nieuwbouwwoning met een 
eigen parkeerplaats in Den Haag 
is eldaam!”
Eindelijk een eigen werkkamer
Dick werkt veel thuis. “Sinds de komst van onze 
dochter Lieke heb ik geen eigen werkkamer 
meer. Momenteel zit ik aan een bureautje in de 
woonkamer. Dit gaat goed, maar ik kijk er wel naar 
uit om straks in het nieuwe huis rustig in mijn 
eigen werkkamer te kunnen werken. Dan kan de 
kleine boven lekker rustig spelen.” Dick gebruikt 
vanwege zijn werk in de IT meer stroom dan 
gemiddeld. Daarom is er bewust gekozen voor extra 
zonnepanelen. 

“One dochter Lieke kan heerlijk  
spelen op het dakterras / in de 
tuin en later met vriendjes en 
vriendinnetjes in de wijk”
Een groot dakterras/tuin met vrij uitzicht op 
groen!
Op het dak van de garage wordt een dakterras/tuin 
gerealiseerd van maar liefst 60 m2. Marloes en Dick: 
“Het dakterras/tuin is groter dan een tuin bij alle 
eengezinswoningen die we, tijdens onze zoektocht 
naar een nieuwe woning, hebben bekeken. 

We kunnen hier geen boom planten, maar er zijn 
zeker veel mogelijkheden om hier een groene tuin 
te realiseren. Helemaal ideaal wordt het uitzicht. 
Doordat er achter onze woning een ecologische 
zone wordt gerealiseerd, krijgen we vrij uitzicht op 
het groen. Het is uniek om te kunnen wonen in een 
stad, met zoveel groen om je heen. Heerlijk! We zien 
ons dochtertje nu al buitenspelen op het dakterras/ 
in de tuin. En als ze oud genoeg is, kan ze onbezorgd 
en veilig met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt 
spelen. ”

“Zoveel groen in een woonwijk is 
uniek voor Den Haag!”
Wij konden ons eigen herenhuis 
samenstellen
De mogelijkheden om een eigen woning samen 
te stellen zijn talloos bij de woningen van ABB. 
Marloes en Dick hebben ook gekozen voor diverse 
(ruwbouw)opties, zoals openslaande tuindeuren 
naar de buitenruimte en extra zonnepanelen. 
Marloes en Dick: “Op de website staat een prachtige, 
zeer praktische confi gurator. Hierop kun je je eigen 
woning samenstellen. Klik bijvoorbeeld op dubbele 
deuren, dan zie je ook direct hoe dat eruit komt te 
zien, zowel op de plattegrond als in de gevel. Echt 
een hele fi jne tool om je woning samen te stellen!”

Waarom kiezen voor een herenhuis?
Op de vraag waarom andere kopers zouden moeten 
kiezen voor een herenhuis antwoorden Marloes en 
Dick: “Het is geen standaard woning en veel mensen 
laten zich daardoor beperken. Dit vinden wij echter 
geheel onterecht. Denk bij deze woning vooral in 
mogelijkheden, want deze zijn talloos. Werk je niet 
aan huis, dan is de werkkamer ook een prachtige 
slaapkamer of speelkamer voor de kinderen. Ook is 
deze ruimte meer dan geschikt als tuinkamer. Zoek 
daarnaast eens naar een woning in Den Haag met 
een eigen parkeerplaats(en), die vind je bijna niet. 
Kortom: hecht je waarde aan ruimte, vrij uitzicht 
op groen, een groot dakterras/tuin en een eigen 
parkeerplaats? Denk dan zeker aan Haags Buiten.”

Na dit verhaal enthousiast geworden over de herenhuizen? Bekijk de website voor 
het actuele aanbod.
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5 |   HAAGS BUITEN

'Goede herinneringen aan mijn kindertijd in 
Den Haag was de inspiratiebron voor het 
inrichtingsplan'

Aan het woord is Tom Bullens, 
stedenbouwkundige en 
landschapsarchitect bij Vollmer 
& Partners. Hij groeide op in 
Den Haag en vertelt enthousiast 
over de nieuwe woonwijk Haags 
Buiten, waarvoor bureau Vollmer 
& Partners het inrichtingsplan 
maakte.

BUITENGEWOON
De zee, de duinen, het Haagsche Bos, Clingendael, 
Westduinpark: in een stad als Den Haag is natuur nooit 
ver weg. Maar wonen in het groen is toch nog wat 
anders. En juist dat staat centraal in het ontwerp voor 
Haags Buiten: direct contact met het groen rondom je 
huis. Aan alle kanten ademt de buurt GROEN.

BUITENSHUIS
Opgroeien in Haags Buiten betekent ook letterlijk buiten 
opgroeien. Slepen met takken, boomhutten maken, 
met je visnet over de rand van de steiger hangen. Zo 
heb ik zelf mijn jeugd doorgebracht en ik gun het ieder 
kind. In de autovrije hofjes kunnen jongere kinderen vrij 
spelen, de grotere vinden hun weg ook langs de oevers, 
waar fijne plekjes zijn gemaakt. We hebben de straten 
nadrukkelijk autoluw gemaakt, zodat ze geen obstakel 
vormen om je buiten te begeven.

BUITENLEVEN
Vollmer & Partners ontwerpt aan een inclusieve 
samenleving. Bij ieder plan hebben we oog voor de 

doelgroep en de diversiteit van mensen. Een woonbuurt 
is niet statisch, maar groeit en bloeit met bewoners 
mee. We maken plannen die voor iedereen het groen 
dichterbij brengen en die met de tijd alleen maar mooier 
worden.

BUITENKANS
De natuurwaarden van het gebied hebben we met de 
opzet voor Haags Buiten nadrukkelijk willen versterken. 
Aan de noordzijde ligt een ecologische oever, aan 
de zuidrand wordt een rietlandzone aangelegd 
met riet-, oever- en moerasplanten en natuurlijke 
speelvoorzieningen. Wigvormige parken brengen het 
groen vanuit dit waterrijke milieu verder de woonbuurt 
in. Het bomenbestand is rijkgeschakeerd samengesteld. 
Zo is de beleving ieder seizoen uitbundig en weer 
anders. Schoon regenwater wordt niet afgevoerd naar 
het riool; wadi’s maken directe infiltratie mogelijk.

Op een plek te wonen waar je de stad om de hoek 
hebt en de natuur op de drempel: het is een Haagse 
Buitenkans!
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'Goede herinneringen aan mijn kindertijd in 
Den Haag was de inspiratiebron voor het 
inrichtingsplan'

Profi el Familiewoning

Profi el Waterwoning

Drie groenzones: Ecozone, 
Parkzone en Natuurlijke oevers

Groene, parkachtige zones, 
parkeerhoven en doorzichten
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ABB’ers zijn mensen met hart voor 
de zaak. Aanpakkers die samen de 
schouders eronder zetten voor de 
wereld om ons heen. We zijn stuk voor 
stuk vakmensen die trots zijn op wat we 
doen, en dat ook uitdragen. Ook zelf zijn 
we bewoners, we kunnen ons dus goed 
inleven in uw situatie. En we durven 
net een beetje verder te denken en dat 
stapje harder te zetten. 

We zijn een ondernemend familiebedrijf 
dat staat voor deskundigheid, ervaring 
en het lef om projecten van ontwikkeling 
tot realisatie te managen. 

Ook voor u willen we het hoogst 
haalbare behalen. Door niet alleen een 
schitterende woning te bouwen, maar 
een heerlijke leefomgeving: een plek 
waar u zich thuis voelt, waar uw (woon)
wensen werkelijkheid worden. 

Gedurende het gehele traject 
staan er een verkoopmanager en 
kopersbegeleider voor u klaar. Uw 
directe contactpersonen bij wie 
u altijd terecht kunt middels een 
klantensysteem. Maar ook achter de 
schermen is er een heel vakkundig team 
voor u aan de slag. 

U kent ons mogelijk van de 
nieuwbouwprojecten hiernaast. Maar 
neem gerust ook eens een kijkje op onze 
website voor nog veel meer projecten.

abbbouwgroep.nl

ABB Bouwgroep is al meer dan 50 jaar toonaangevend in 
ontwikkelen en bouwen. Daarin zijn we ondernemend. We 
ontwikkelen en bouwen bijzondere projecten, in opdracht én op 
eigen risico.

'Wij stellen ons graag 

even aan u voor'
Pi
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r 
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Eigenlijk is iedereen op zoek naar een groene tuin, 
alleen niet iedereen heeft groene vingers of veel tijd. 
Hierdoor wordt er helaas nog vaak voor gekozen om 
de tuin volledig te (laten) betegelen. Dit lijkt immers 
praktisch in onderhoud, er groeit bijna geen onkruid 
en het ziet er verzorgd uit. Daarnaast lijkt het ook 
handiger als bijvoorbeeld vrienden komen barbecueën. 
Een logische keuze toch?

Haags Buiten heeft een samenwerking opgezet met tuinontwerpstudio 
House of Green om u te laten zien dat minder bestrating en meer 
groen in de tuin veel voordelen heeft en niet direct vraagt om 
groene vingers of veel tijd. De tuinontwerpers van House 
of Green zijn specialisten op het gebied van stedelijke 
buitenruimtes, zowel groot als klein, van dakterrassen tot 
tuinen.

Speciaal voor het project Haags Buiten heeft House of 
Green een zestal tuinontwerpen gemaakt. Het leuke is: 
koopt u in Haags Buiten een woning, dan krijgt u een 
gratis tuinadvies. U kunt samen met een tuinontwerper de 
mogelijkheden voor het creëren van een zo uniek en groen 
mogelijke tuin bespreken. Zo kunt u uw nieuwe tuin volledig groen 
gaan inrichten!

Benieuwd naar het portfolio van House of Green? Kijk dan op 
houseofgreen.nl.

Jolanda Krispijn - Studiomanager Jacqueline Moritz - Tuinontwerper Thijs Peterka - Tuinontwerper

Een groene tuin!

House of Green
Noordeinde 102
2514 GM Den Haag

Ontwerpstudio
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Voorbeeld uitwerking 
achtertuin waterwoningen

Trap

Standaard 

met 

knotwilgen

Standaard 
met 

waterterras

Brochure Haags Buiten - fase 2.indd   62 18-3-2019   15:13:13





Siergrassen

Gazon

Buitenunit

Afmeting:
1.165 mm 

x
1.200 mm
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Voorbeeld uitwerking 
achtertuin waterwoningen

Trap

Siergrassen

Standaard 

met 

knotwilgen

Standaard 
met 

waterterras
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Klein zitje 
achter 
de haag

Terras met Olivijn split

Buitenunit

Afmeting:

1.165 mm 
x

1.200 mm
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Voorbeeld uitwerking 
achtertuin familiewoningen

Haag

Berging

Buiten-
unit

Betontegel 30 x 100 cm

Standaard met 

leilindes

Standaard voorzien van beukenhagen

Sedum

Afmeting:
1.165 mm 

x
1.200 mm
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Standaard met leilindes

Halfverharding

Berging

Buiten-
unit

Afmeting:

1.165 mm 

x
1.200 mm
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Stel uw woning samen!

Wist u dat u bij de woningen van Haags Buiten de 
optiemogelijkheden talloos zijn? Hierdoor kunt u uw eigen 
woning samenstellen! 

De keuzeopties zijn voor u inzichtelijk gemaakt door 
middel van een woningconfigurator. Het leuke aan 
de configurator is dat u direct kunt zien wat de opties 
inhouden! Kijk snel op: haagsbuiten.nl/stelsamen!

U heeft twee keuzemomenten. Wij maken een onderscheid 
in ruwbouwopties en afbouwopties.

Ruwbouwopties
De ruwbouwopties zijn bijvoorbeeld een uitbouw van de woonkamer, 
erker aan de voorzijde van de woning of een dakkapel. Deze opties 
hebben vaak grote gevolgen voor de constructie van de woning en de 
bouwvoorbereiding. Om alles correct en tijdig te organiseren, dient u 
gelijktijdig met het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst uw 
keuze kenbaar te maken. De ruwbouwopties kunt u kiezen door middel van 
de woningconfigurator. Het bedrag van de gekozen optie(s) wordt opgeteld 
bij de koopsom van de woning, zodat dit kan worden meegenomen in de 
financiering. 

Afbouwopties
Naast de ruwbouwopties heeft u volop mogelijkheden om de woning naar 
eigen smaak af te stemmen. Dit doet u ná aankoop van de woning, samen 
met een kopersbegeleider van ABB. 

De koperbegeleider coördineert uw koperswensen (afbouwopties). In 
een persoonlijk gesprek maakt u uw woonwensen kenbaar. Denk hierbij 
aan het verplaatsen van een stopcontact, de keuze uit deurgrepen etc. 
Van uw extra gekozen afbouwopties wordt een aparte offerte gemaakt. 
Omdat de afbouwopties minder consequenties hebben voor de constructie 
en bouwvoorbereiding, kunt u hier later een keuze in maken. De 
kopersbegeleider geeft bij u aan wat de uiteindelijke (sluit)datum is voor het 
aanleveren van uw wensen. 
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Start verkoop

Inschrijving en toewijzing

Ruwbouwopties kiezen

Tekenen koop-/aannemings-
overeenkomst

Afbouwopties, waaronder 
sanitair, tegelwerk en 
eventueel keuken

Start bouw

Oplevering
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De keuken neemt altijd een bijzondere plek 
in! Voor de één het hart van de woning waar 
alle gezelligheid samenkomt, voor de ander 
dé werkplek om culinaire hoogstandjes te 
bereiken. Wat de keuken ook voor u betekent, 
het staat vast dat u er vaak gebruik van zult 
maken. Daarom is de keuze voor dé ideale 
keuken per koper verschillend.

Onze keukenleverancier nodigt u graag uit 
voor een gesprek om een droomkeuken met 
u samen te stellen. U bent vrij om een andere 
leverancier te kiezen. Er is geen (stelpost voor 
de) keuken opgenomen in de koopsom.

Keukens
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Na een drukke (werk)dag lekker bijkomen, iedereen doet dit op zijn eigen 
manier. Een favoriete manier voor velen is ontspannen een bad nemen in een
prachtige badkamer!

De woningen van Haags Buiten worden voorzien van een volledige badkamer, 
uitgevoerd met hoogkwalitatieve materialen. Wilt u toch iets anders? Geen 
probleem! U kunt bij onze badkamerspecialist de badkamer geheel
naar eigen wens indelen!

Onze sanitairleverancier nodigt u graag uit voor een gesprek om uw 
droombadkamer met u samen te stellen.

Badkamers
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Smart Home

Basispakket (in donkergroen aangegeven)
Bij het basispakket wordt de basisinstallatie (Busch-free@
home-systeem) aangebracht. Een avondje niet thuis? Met 
de app stelt u eenvoudig de woonkamerverlichting in, zodat 
het toch bewoond lijkt. Natuurlijk kunt u ook vanaf de bank 
met uw tablet of smartphone de woonkamerverlichting 
bedienen! Dit is uw eerste stap naar een Smart Home.

Het basispakket kunt u upgraden met het Comfortpakket.

Uw huis besturen vanaf de bank. Klinkt ideaal 
toch? In Haags Buiten is het mogelijk!  Met 
het huisbesturingsysteem van Smart Home 
is er de mogelijkheid om uw huis te besturen 
en monitoren. Ook als u niet thuis bent. 
Voor Haags Buiten bieden wij optioneel drie 
pakketten aan. 

Comfortpakket (in oranje aangegeven)
Dit pakket bestaat uit slimme (plafond)verlichting 
in de hal, “alles-uit-functie” en een dimfunctie in 
de woonkamer. Met de alles-uit-functie schakelt 
u alle woonkamer- en gangverlichting uit zodra 
u het huis verlaat. Zo laat u nooit meer een lamp 
aanstaan als u weg gaat! 

Het comfortpakket kunt u upgraden met het 
Veiligheidspakket.

Veiligheidspakket (in lichtgroen aangegeven)
Mocht een rookmelder rook detecteren, dan 
gaat de (plafond)verlichting op de overloop 
en in de hal direct aan. Daarnaast heeft u in 
de masterbedroom een aparte schakelaar 
(paniekknop), waarmee u alle verlichting die op 
het Busch-free@home-systeem is aangesloten, 
kunt inschakelen. U kunt met één druk op de 
knop ook een voorgeprogrammeerde scène 
inschakelen, waardoor u bijvoorbeeld nooit meer 
in het donker naar de badkamer hoeft te gaan.
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Deurcommunicatiesysteem
Door het deurcommunicatiesysteem kunt u het 
buitenlicht aandoen als er wordt aangebeld. De 
videocamera maakt na het aanbellen drie foto’s van 
de bezoeker(s) en slaat deze op. Handig om te weten 
wie aan de deur kwam toen u niet thuis was. Als u 
wel thuis bent, kunt u op het wandpaneel en op uw 
smartphone of tablet zien wie er voor de deur staat 
en kunt u met die persoon praten. Niet alleen leuk, 
maar ook veilig. 

1_Type C1

DATUM 21-02-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

WM

tr

20253365

4
5

4
0

5
7

0
0

3030

3
4

3
5

2360

2
8

6
5

slaapkamer 1
15,7 m2

slaapkamer 3
9,2 m2

slaapkamer 2
11,6 m2

overloop
5,6 m2

badkamer
8,3 m2

Type C1: 90 & 94

Type C1 gespiegeld: 91 & 95

0_Type C1

DATUM 05-03-2019

SCHAAL 1:50

VK Standaard

E
N

T
R

E
E

1
0
3
1
0

3090

2
9
1
5

buitenunit

berging
15,3 m2

hal
6,5 m2

toilet
1,2 m2

d-wtw

5460

3
4
3
5

3320

4
6
1
0

5460

WP

MK

B
V

woonkamer
31,0 m2

keuken
15,9 m2

buitenunit

WP

B
V

Type C1: 90

Type C1 gespiegeld: 95

Type C1: 94

Type C1 gespiegeld: 91

Slimme 

schakelaars/

lichtpunten in de 

woonkamer en 

keuken

Alles-uit-

sensor

Slim 
lichtpunt en schakelaar in de hal

Paniekknop

RM

Geschakelde 

lichtpunten en 

schakelaars

Dimfunctie

6,5 m2 Gekoppelde rookmelders
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Technische omschrijving

ALGEMEEN
Voorrang SWK-bepalingen
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is 
bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en 
standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door 
SWK. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving 
daarmee onverenigbaar of nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, 
prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van SWK. 

Peil “P” van de woning
Het peil van de woning waaruit alle hoogten worden gemeten, 
komt overeen met de bovenzijde van de afgewerkte beganegrond-
vloer van de woning. De juiste maat wordt bepaald in overleg met 
de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

Grondwerk
Het nodige grondwerk wordt verricht voor de funderingen, 
leidingen en het straatwerk. Onder de beganegrondvloer van 
de woning wordt een inspectieruimte aangebracht die via een 
kruipluik bereikbaar is. De tuinen worden afgewerkt met geschikte 
grond. In de achtertuinen van de familiewoningen worden 
leidingen aangebracht richting de tuinberging voor de aansluiting 
van de warmtepomp en riolering.

TERREININRICHTING
Bestratingen
Familiewoning
Aan de voorzijde van de woning komt een “Delftse stoep” 
uitgevoerd in betontegels, afmeting circa 400 x 400 mm, kleur 
antraciet, zoals aangegeven op de situatietekening. In deze stoep 
wordt een betonnen molgoot, kleur antraciet, opgenomen die het 
hemelwater van het schuine dak afvoert naar een wadi. 

Waterwoning
De opstelplaats voor de auto bij de woning wordt uitgevoerd in 
banen van betontegels, afmeting circa 400 x 600 mm, kleur grijs, tot  
de entree van de woning, zoals aangegeven op de situatietekening.

Erfafscheiding en beplanting 
Beplantingen worden zoveel als mogelijk in het plantseizoen 
aangebracht.

Familiewoning
De erfafscheidingen tussen de woningen worden voorzien van 
perkoenpalen. 
In de voortuin op de erfgrens wordt tussen de woningen een 
beukenhaag van circa 1.200 mm hoog geplant. Ter plaatse van de 
zij-erfgrens bij de hoekwoningen wordt een beukenhaag van circa 
800 mm hoog geplant, zoals aangegeven op de situatietekening. 
Ter plaatse van de achtererven worden gemetselde plantenbakken 
geplaatst met hierin een beukenhaag van circa 500 mm hoog. 
Op de achtererfgrens tussen de plantenbakken wordt een 
dubbelstaafmat hekwerk, kleur antraciet, van circa 1.000 mm hoog 
geplaatst, dat is voorzien van een draaipoort, zoals aangegeven op 
de situatietekening.
In de achtertuin worden per woning twee Tilia Europaea leilinden 
geplant. U kunt via de ruwbouwoptielijst ervoor kiezen dit te 
wijzigen naar één Pyrus Calleryana ‘Chanticleerd’ leisierpeer en één 
Tilia Europaea leilinde of naar twee Pyrus Calleryana ‘Chanticleerd’ 
leisierperen. 
Ter plaatse van de zijerfgrens van bouwnummers 76 en 109 
worden akoestische schuttingen van verduurzaamde, vurenhouten 
gevelbekleding aangebracht, bestaande uit horizontale delen, zoals 
aangegeven op de situatietekening. Ter plaatse van de zijerfgrens 
van bouwnummers 89 en 96 worden perkoenpalen geplaatst, zoals 
aangegeven op de situatietekening.

Waterwoning
De erfafscheidingen tussen de woningen worden voorzien van 
perkoenpalen.

De voor- en zijtuin grenzend aan het openbaar gebied wordt 
voorzien van een beukenhaag van circa 800 mm hoog, zoals 
aangegeven op de situatietekening. 
Ter plaatse van de waterkant worden knotwilgen geplant, zoals 
aangegeven op de situatietekening.

Inrichting 
Waterwoning 
In de achtertuinen worden aan de waterkant hardhouten terrassen 
aangebracht inclusief trap en beschoeiing, zoals aangegeven op de 
situatietekening. Ter plaatse van het talud in de achtertuin wordt 
een betonnen keerwand, kleur antraciet, aangebracht voorzien van 
een hardhouten randbalk, zoals aangeven op de situatietekening.   

CONSTRUCTIE
Funderingen
De funderingen van de woningen worden gemaakt van betonnen 
heipalen met daarop een raster van gewapende betonnen 
funderingsbalken. De funderingsconstructie wordt bepaald door 
de constructeur aan de hand van gemaakte sonderingen en 
opgestelde rapportages en uitgevoerd na goedkeuring van Bouw- 
en Woningtoezicht. 

De plantenbak, de pergola en de carport worden eveneens 
voorzien van heipalenfundatie. 

Vloeren
De beganegrondvloer van de woningen wordt een geïsoleerde 
betonnen systeemvloer. De warmteweerstand (de Rc-waarde van 
de beganegrondvloer) bedraagt circa 5 m² K/W. 
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een 
betonnen kanaalplaatvloer. Op de beganegrondvloer en de 
verdiepingsvloeren van de woningen worden cementdekvloeren 
aangebracht. Achter de knieschotten bij de woningen met een 
hellend dak komen geen afwerkvloeren.

De cementdekvloeren op de begane grond en de verdiepingen 
(m.u.v. een zolderverdieping) worden voorzien van een 
wapeningsnet om scheurvorming van de dekvloer, als gevolg 
van opwarming en afkoeling door de vloerverwarming, zoveel als 
mogelijk te beperken. 
De dekvloeren worden binnen de geldende vlakheidseisen 
opgeleverd en zijn geschikt voor losliggende vloerbedekking.

Familiewoning
Op de heipalen van de houten berging komt een betonnen vloer 
met vorstrand. 

Waterwoning 
De beganegrondvloer van de geïsoleerde bergruimte wordt een 
geïsoleerde, betonnen systeemvloer. De warmteweerstand (de Rc-
waarde van de beganegrondvloer) bedraagt circa 5 m² K/W. 

Daken
Familiewoning
De hellende daken worden als volgt uitgevoerd:
• geïsoleerde prefab houten dakelementen voorzien van 

dragende knieschotten, de binnenzijde van de dakelementen 
zijn voorzien van een wit gegronde plaat, sauswerk en wit 
gegronde aftimmerlatten; 

• vlakke, keramische dakpannen: compleet met de benodigde 
hulpstukken;

• het zongeoriënteerde dakvlak wordt voorzien van 
geïntegreerde, zwarte zonnepanelen;

• de dakgoot wordt uitgevoerd als betimmerde zinken goot, ter 
plaatse van bouwnummers 78 t/m 88 en 97 t/m 107 worden 
aan de achterzijde zinken mastgoten aangebracht.  

De totale isolatiewaarde van de hellende daken bedraagt 
circa 6 m² K/W.
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De platte daken van bouwnummers 76, 77, 108 en 109 worden als 
volgt uitgevoerd:
• kanaalplaatvloer met afschotlaag en voorzien van isolatie/ 

afschotisolatie;
• bitumineuze dakbedekking;
• grind als ballastlaag;
• dakranden worden afgewerkt met een daktrim.
De totale isolatiewaarde van het dak bedraagt circa 6 m2 K/W.

De ongeïsoleerde daken van de houten bergingen bestaan uit 
een bitumineuze dakbedekking dat bevestigd is op een houten 
balklaag.

Waterwoning
De hellende daken worden als volgt uitgevoerd:
• geïsoleerde prefab houten dakelementen voorzien van 

dragende knieschotten, de binnenzijde van de dakelementen 
en knieschotten zijn voorzien van glasvliesbehang en sauswerk;

• vlakke keramische dakpannen, compleet met de benodigde 
hulpstukken;

• het zongeoriënteerde dakvlak wordt voorzien van 
geïntegreerde, zwarte zonnepanelen; 

• de dakgoot wordt uitgevoerd als betimmerde, zinken goot.

Het geïsoleerde dak van de bergruimte en de uitbouw bestaan 
uit een kanaalplaatvloer met afschotisolatie en tweelaagse 
bitumineuze dakbedekking. De totale isolatiewaarde van het dak 
bedraagt circa 6 m2 K/W. 

De carport bestaat uit een gecoat stalen constructie, voorzien van 
een overkapping, bestaande uit een bitumineuze dakbedekking, 
die bevestigd is op een houten balklaag. Het plafond is aan de 
onderzijde afgewerkt met geschilderd plaatmateriaal.

Dragende wanden
De dragende wanden van de woningen worden uitgevoerd 
in beton, zoals aangegeven op de verkooptekeningen. De 
woningscheidende wanden worden uitgevoerd als ankerloze 
muren.

GEVELS
Gevels
De buitengevels van de woningen worden uitgevoerd in meerdere 
kleuren metselwerk (kleuren volgens de kleur- en materiaalstaat). 
De metselspecie wordt licht verdiept doorgestreken. In het 
buitengevelmetselwerk wordt een aantal open stootvoegen 
aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwatering. In het 
metselwerk worden de nodige voorzieningen opgenomen, zoals 
dilatatievoegen, verankeringen, lateien en kunststofslabben.

Door het toepassen van isolatie in de spouw bedraagt de totale 
warmteweerstand (de Rc-waarde) van de gevels circa 4,5 m2 K/W. 

De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in beton, zoals 
aangegeven op de verkooptekeningen.

Familiewoning
De houten buitenbergingen worden voorzien van verduurzaamd 
vurenhouten gevelbekleding (keurmerk FSC®) bestaande uit 
horizontale delen. Op de houten bergingen worden huisnummers 
van gecoat staal aangebracht, zoals aangegeven op de 
verkooptekeningen.

In de kopgevel van bouwnummers 76 en 109 worden vleermuis-
kasten opgenomen, zoals aangegeven op de verkooptekening.

Ter plaatse van de voorgevel wordt een open, gecoat stalen 
pergolaconstructie aangebracht (m.u.v. bouwnummers 76 en 109).

Waterwoning
De gevels van de geïsoleerde bergruimte en de zijuitbouw van 
bouwnummers 92 en 93 worden uitgevoerd in horizontale, 
verduurzaamd houten gevelbekleding. 

Kozijnen, ramen en deuren
De buitengevelkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in 
hardhout (keurmerk FSC®). De buitendeuren worden daar waar op 
verkooptekening is aangegeven voorzien van een glasopening. 

De buitengevelkozijnen worden voorzien van betonnen 
waterslagen, uitgezonderd de kozijnen tot maaiveld. 

De buitengevelkozijnen tot maaiveld worden voorzien van een 
zogenaamde hybridedorpel. Een hybridedorpel is een combinatie 
van aluminium aan de buitenzijde en hout aan de binnenzijde. 

Familiewoning
Ter plaatse van de voordeur van bouwnummers 76 en 109 wordt 
een gecoat stalen omkadering aangebracht, zoals aangegeven op 
de verkooptekeningen.

Beglazing
In de raamopeningen van de buitenkozijnen wordt isolerende, 
drielaagse beglazing geplaatst. De isolatiewaarde (U-waarde) van 
het drielaags glas is circa 0,7 W/m2K. 

De buitendeuren van de woning, de optionele schuifpui en de 
dakramen worden voorzien van tweelaags isolatieglas. Ook het 
zijlicht van de optionele schuifpui wordt voorzien van tweelaags 
isolatieglas. De isolatiewaarde (U-waarde) van het tweelaags glas is 
circa 1,1 W/m2K.

Familiewoning
De deur van de ongeïsoleerde, houten berging wordt voorzien van 
enkel, brute draadglas. In het toiletraam van bouwnummers 76 en 
109 komt matglas.

Hang- en sluitwerk
De draaiende delen in de buitengevelkozijnen worden waar nodig 
voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Alle sloten in de 
buitendeuren zijn per woning gelijksluitend.

De draaiende delen in de binnendeurkozijnen worden alle voorzien 
van een loopslot, behoudens:
• Badkamer/ toilet   vrij- en bezetslot
• Meterkast    dag- en nachtslot
• Technische ruimte    dag- en nachtslot
• Trapkast    dag- en nachtslot
• Bergingen, niet-zijnde een bijkeuken  dag- en nachtslot

Buitenschilderwerk
Het schilderwerk van de houten kozijnen, ramen, deuren en 
gevelbetimmeringen wordt dekkend in kleur aangebracht, 
conform het schilderadvies van de verfl everancier. Bij slechte 
weersomstandigheden kunnen de schilderwerkzaamheden 
uitgesteld worden. Het is mogelijk dat de werkzaamheden na de 
oplevering worden uitgevoerd. ABB houdt de koper in dat geval 
regelmatig op de hoogte en heeft een inspanningsverplichting om 
de schilderwerkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren.

Hemelwaterafvoeren
De hemelwaterafvoeren van de woningen ter plaatse van de 
voorgevels worden uitgevoerd in zink en bevestigd met beugels.
De hemelwaterafvoeren van de woningen ter plaatse van de 
achtergevels worden uitgevoerd in kunststof en bevestigd met 
beugels.
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BINNENINRICHTING
Binnenwanden
De niet-dragende binnenwanden van de woningen worden 
samengesteld uit gipsblokken. De dragende binnenwanden 
worden uitgevoerd in beton. De definitieve afmeting en positie van 
de leidingkokers worden bepaald tijdens de verdere technische 
uitwerking van het bouwplan en kunnen dus nog gewijzigd worden.

Binnendeurkozijnen en –deuren
Familiewoning 
De binnendeurkozijnen op de begane grond worden uitgevoerd 
als afgelakte, naaldhouten systeemkozijnen met bovenlichten, 
voorzien van blank glas. De binnendeurkozijnen worden voorzien 
van fabrieksmatig gelakte, stompe deuren. Het bovenlicht van het 
kozijn van de meterkast, de trapkast en de technische ruimte wordt 
voorzien van een lakboardpaneel.  
De (optionele) kozijnen op de zolder worden uitgevoerd zonder 
bovenlicht.

De binnendeurkozijnen op de verdiepingen worden uitgevoerd als 
gemoffeld stalen systeemkozijnen met bovenlicht, voorzien van 
blank glas. De binnendeurkozijnen op de verdiepingen worden 
voorzien van fabrieksmatig gelakte opdekdeuren. 
De deur van de hal naar de woonkamer wordt uitgevoerd met een 
glasgedeelte.

Waterwoning
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als afgelakte, 
hardhouten kozijnen zonder bovenlichten. De binnendeurkozijnen 
worden voorzien van fabrieksmatig gelakte, stompe deuren. 
De deur van de hal naar de woonkamer wordt uitgevoerd met een 
glasgedeelte.

Trappen en balustraden
Het hout van alle trappen heeft het keurmerk FSC®.

Familiewoning
De trap van de begane grond naar de eerste verdieping is 
een gesloten, vurenhouten trap met aan de muurzijde een 
rechthoekige, beuken leuning en een open, vurenhouten traphek 
op de eerste verdieping.
De trap van de eerste naar de tweede verdieping is een open, 
vurenhouten trap met rechthoekige, beuken leuningen en een 
open, vurenhouten traphek op de tweede verdieping.

Waterwoning
De trap van de begane grond naar de eerste verdieping is een 
open, mahonie hardhouten trap met aan de muurzijde een 
rechthoekige, beuken leuning en een open, hardhouten traphek op 
de eerste verdieping. De trap wordt voorzien van rubberen, antislip 
strips. 
De trap van de eerste naar de tweede verdieping is een open, 
hardhouten trap met een rechthoekige, beuken leuning en een 
open, vurenhouten traphek op de tweede verdieping.

Natuur- en kunststeen
De binnendeurkozijnen van de badkamer en het toilet worden 
voorzien van een onderdorpel van kunststeen.

Familiewoning
De woningen worden voorzien van marmercomposiet Bianco MI 
vensterbanken (kleur: gemêleerd wit), zoals aangegeven op de 
verkooptekeningen.

Waterwoning
De woningen worden voorzien van marmercomposiet Hardsteen 
MI vensterbanken (kleur: antraciet), zoals aangegeven op de 
verkooptekeningen.

Stuc- en spuitwerk
In de afwerkstaat is aangegeven welke wanden, wandgedeelten 
en/of plafonds worden voorzien van spuitwerk. In de plafonds 
blijven de zogenaamde V-naden ter plaatse van de plaatnaden van 
de kanaalplaatvloeren zichtbaar.

Waterwoning
Bij bouwnummers 92 en 93 wordt in verband met overspanning 
van de vloerplaten in het plafond van de woonkamer een stalen 
balk aangebracht die onder de vloer uit komt. Deze afgewerkte, 
stalen balk staat in de verkooptekening met stippellijn aangegeven.

Behangklaar
De binnenwanden worden behangklaar opgeleverd, tenzij 
er getegeld wordt. Dit is dus niet saus- en/of muurverfklaar. 
Behangklaar is een vlakheidsklasse. Bij behangklaar wordt er geen 
(bouw)behang aangebracht. Ook eventueel voorstrijken behoort 
niet tot de werkzaamheden. Plaatselijke oneffenheden, zoals resten 
van spuitpleisterwerk, gaatjes, putjes etc. kunnen voorkomen en 
zijn toegestaan in deze vlakheidsklasse. Indien gewenst kan de 
koper de muur zelf behandelen om de gewenste vlakheidsklasse te 
behalen.

Tegelwerken
De betegelde ruimten en/of vlakken zijn in de afwerkstaat 
weergegeven, evenals de tegelhoogten.

Familiewoning
Wandtegels:
De badkamer en het toilet worden tot het plafond standaard 
voorzien van wandtegels en afgewerkt met een witte voeg. De 
vensterbank in de badkamer wordt ook voorzien van wandtegels. 
De koper kan een keuze maken uit de Villeroy & Boch White & 
Cream collectie (kleur: glans of mat wit), afmeting circa 250 x 330 
mm, liggend verwerkt.

Vloertegels:
De badkamer en het toilet worden standaard voorzien van een 
vloertegel en afgewerkt met een grijze voeg. De koper kan een 
keuze maken uit de Villeroy & Boch Crossover collectie (kleur: 
antraciet, grijs of zandkleurig), afmeting circa 300 x 300 mm. 

In de douchehoek wordt in verband met 
draingoot een steenachtige dorpel 
toegepast.

Indien uit de gegeven keuzemogelijkheden 
van wand- en vloertegels geen keuze gemaakt 
kan worden, bestaat de mogelijkheid om in 
de showroom (tegen een eventuele meerprijs) 
een ander pakket samen te stellen.

Waterwoning
Wandtegels:
De badkamer en het toilet worden standaard voorzien van 
wandtegels en afgewerkt met een witte voeg. 
De vensterbank in de badkamer wordt ook voorzien van 
wandtegels. De koper kan een keuze maken uit de Villeroy & Boch 
White & Cream collectie (kleur: glans of mat wit), afmeting circa 250 
x 400 mm, liggend verwerkt.

Vloertegels:
De badkamer en het toilet worden standaard voorzien van een 
vloertegel en afgewerkt met een grijze voeg. De koper kan een 
keuze maken uit de Villeroy & Boch Crossover collectie (kleur: 
antraciet, grijs of zandkleurig), afmeting circa 300 x 600 mm. 

In de douchehoek wordt in verband met 
draingoot een steenachtige dorpel 
toegepast.

Indien uit de gegeven keuzemogelijkheden 
van wand- en vloertegels geen keuze gemaakt 
kan worden, bestaat de mogelijkheid om in 
de showroom (tegen een eventuele meerprijs) 
een ander pakket samen te stellen.

Draingoot

Draingoot
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Binnenschilderwerk
De volgende onderdelen worden op het werk afgelakt met een 
dekkende watergedragen verf:
• vurenhouten trapbomen;
• vurenhouten traphekken en balustrade;
• aftimmering trapgat;
• overige binnenbetimmering.

Familiewoning
De trapleuningen worden voorzien van een transparante vernis. 
De traptreden worden fabrieksmatig gegrond opgeleverd. De 
onderzijde van de trap in de trapkast wordt niet afgewerkt.

Waterwoning
De hardhouten trap wordt voorzien van een fabrieksmatig 
aangebrachte transparante vernis.

Keukeninrichting
In de koopsom is geen stelpost voor een keukeninrichting 
opgenomen. De woning wordt standaard zonder keuken 
opgeleverd. Dit houdt onder andere in dat er geen kraan wordt 
geleverd. In de woning zijn standaard voorzieningen aanwezig 
in de vorm van wandcontactdozen, loze leidingen voor elektra, 
alsmede een afgedopte aansluiting ten behoeve van riolering 
en water. De keukenruimte is voorzien van twee afzuigpunten 
voor het mechanisch afzuigingsysteem. Eén punt hiervan kan 
worden gebruikt voor het aansluiten van een motorloze afzuigkap. 
De plaatsen van de afzuigpunten zijn indicatief aangegeven 
op de verkooptekening. De aangegeven elektrapunten in de 
keukenruimte kunnen verplaatst worden. Dit is te regelen 
via het afbouwkeuzepakket dat besproken wordt met onze 
kopersbegeleiding. 

Voor ieder project wordt een keukenleverancier geselecteerd 
met luxe, eigentijdse keukens met een compleet pakket aan 
apparatuur. In overleg met de keukenleverancier kunt u een 
keuken samenstellen. In een showroom kunt u onder begeleiding 
in alle rust keuzes maken. Indien een keuken van deze 
keukenleverancier wordt gekocht, dan mag deze voor oplevering 
van de woning worden geplaatst. Als u besluit om bij een andere 
keukenleverancier een keuken te kopen, dan kan deze alleen na 
de oplevering van de woning geplaatst worden. De woning wordt 
gasloos uitgevoerd. Dit betekent dat alleen elektrisch gekookt kan 
worden.

Plinten
De woningen worden niet voorzien van plinten.

Binnentimmerwerk
Het trapgat en de plaatnaden van de kapconstructie worden 
voorzien van een aftimmering.

INSTALLATIE
Riolering, hemelwaterafvoer
De binnen- en buitenriolering worden uitgevoerd in kunststof. Het 
rioleringsstelsel van de woningen is gescheiden, wordt belucht en is 
voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. 
  
Familiewoning
De vuilwaterriolering wordt aangesloten op het gemeenteriool. 
Het schoonwaterriool (hwa) wordt via het gemeenteriool geloosd 
op het oppervlaktewater met uitzondering van de woningen met 
schuine daken aan de voorzijde. Deze watert via een betonnen 
molgoot, kleur antraciet, voor de woning zichtbaar af naar de 
openbare wadi. De rioleringsleiding loopt door de achtertuinen, 
waar deze wordt aangesloten op het gemeenteriool vanaf het 
achtererf. 

De keukenruimte en de opstelplaats voor de wasmachine zijn 
voorzien van een afgedopte rioleringsleiding. De condensafvoer 
van de buitenunit van de luchtwarmtepomp wordt geïnfi ltreerd 
in de bodem. De hemelwaterafvoer van de houten berging wordt 
aangesloten op het gemeenteriool.   

Waterwoning
De vuilwaterriolering wordt aangesloten op het gemeenteriool. Het 
schoonwaterriool (hwa) wordt via het gemeenteriool geloosd op 
het oppervlaktewater. 

De keukenruimte en de opstelplaats voor de wasmachine zijn 
voorzien van een afgedopte rioleringsleiding. De condensafvoer 
van de buitenunit van de luchtwarmtepomp wordt geïnfi ltreerd in 
de bodem. De geïsoleerde bergruimte wordt aangesloten op de 
woonhuisriolering.  

Sanitair
Het sanitair (in witte uitvoering) wordt geleverd, gemonteerd en 
aangesloten op de riolering. De sanitairpakketten, zoals hieronder 
beschreven, zijn te bezichtigen in de showroom. 
Ook hier geldt dat indien het standaard sanitair niet geheel 
uw keuze is, de mogelijkheid bestaat tot het (eventueel tegen 
meerprijs) samenstellen van een alternatieve keuze of indeling.

Het sanitair is van het merk Villeroy & Boch. De kranen zijn 
van het merk Grohe. De woningen worden niet voorzien van 
toiletrolhouder, borstelgarnituur, spiegel en planchet. 

Familiewoning
Sanitair: Villeroy & Boch Architectura. 
Kranen: Grohe Eurosmart. 
Wasmachinekraan en fonteinkraan: Grohe Costa L.
Thermostatische douchemengkraan: Grohe Grohtherm 1000.

Toiletruimte(s):
• porseleinen fontein, voorzien van een verchroomd sifon en 

muurbuis; 
• fonteinkraan;
• wandcloset diepspoel, voorzien van een stopkraan en een 

kunststof zitting met deksel.

Badkamer:
• porseleinen wastafel, voorzien van een verchroomd sifon en 

muurbuis;
• wastafelmengkraan;
• ter plaatse van de douchehoek: draingoot en vloertegels op 

afschot;
• douchemengkraan met glijstangcombinatie.

Fonteinkraan Costa L Wastafelkraan 
Eurosmart

Douchemengkraan 
Grohtherm 1000

Toiletbediening 
Geberit Sigma

Glijstangcombinatie 
Grohe Tempesta

Fontein Villeroy & 
Boch Architectura

Wastafel Villeroy & 
Boch Architectura

Wandcloset Villeroy & 
Boch Architectura
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Waterwoning  
Sanitair: Villeroy & Boch Subway.
Kranen: Grohe Eurostyle Cosmopolitan.
Wasmachinekraan en fonteinkraan: Grohe Costa L.
Thermostatische douchemengkraan: Grohe Grohtherm 1000.

Toiletruimte(s):
• porseleinen fontein, voorzien van een verchroomd sifon en 

muurbuis;
• fonteinkraan;
• wandcloset diepspoel, voorzien van een stopkraan en een 

kunststof zitting met deksel.

Badkamer:
• dubbele porseleinen wastafel, voorzien van een chromen sifon 

en muurbuis;
• wastafelmengkraan;
• ter plaatse van de douchehoek draingoot en vloertegels op 

afschot;
• douchemengkraan met glijstangcombinatie.

Waterinstallatie
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de 
meterkast van de woning. De waterleiding is afsluit- en aftapbaar 
en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing.

De tappunten voor koud water zijn:
• fonteinkraan in de toiletruimte;
• wandcloset in de toiletruimte;
• wastafelmengkra(a)n(en) in de badkamer;
• douchemengkraan in de badkamer;
• afgedopt aansluitingspunt in de keukenruimte voor de 

keukenmengkraan;
• tapkraan ter plaatse van de opstelplaats van de wasmachine;
• lucht-waterwarmtepompinstallatie. 

De tappunten voor warm water zijn:
• wastafelmengkra(a)n(en) in de badkamer;
• douchemengkraan in de badkamer;
• afgedopt aansluitingspunt in de keukenruimte voor de 

keukenmengkraan.

De leidingen worden in de badkamer, in de toiletruimte en in de 
keuken voor zover mogelijk in de muur of vloer weggewerkt. In de 
overige ruimten blijven de leidingen in het zicht.

De warmwaterleiding wordt aangesloten op de lucht-
waterwarmtepomp. Bij gelijktijdig gebruik van meerdere tappunten 
loopt de waterdruk terug. 

De woningen worden uitgevoerd met een warmteterugwinning uit 
douchewater (douchepijp WTW). Het warme douchewater, dat in de 
riolering verdwijnt, verwarmt het koude aanvoerwater door middel 
van een verticale buis-in-buis warmtewisselaar. Deze afvoerbuis/ 
douchepijp WTW is gemonteerd in de technische kast/schacht en is 
bereikbaar voor onderhoud.

Mechanische ventilatie
Ten behoeve van de ventilatie is gekozen voor een systeem met 
een natuurlijke toevoer (roosters bovenin de beglazing van de 
kozijnen) en een mechanische afvoer. Voor de luchtafvoer zijn in de 
keuken, de badkamer, het toilet en ter plaatse van de opstelplaats 
van de wasmachine afzuigroosters aanwezig.

De plaats van de mechanische afzuigunit en de afzuigroosters zijn 
indicatief weergegeven op de verkooptekeningen. De uiteindelijke 
opstelling wordt bepaald door de berekening van de installateur.

Bij de mechanische afzuigunit in de wasmachinekast en/of 
technische ruimte blijft het leidingwerk/buizenstelsel in het zicht.
De mechanische afzuigunit is standaard uitgevoerd met een 
vochtsensor voor de afzuiging van de badkamer/keuken. De 
vochtsensor zorgt ervoor dat de woonhuisventilator automatisch 
meer gaat ventileren wanneer men doucht of kookt. Daarnaast 
bestaat ook de mogelijkheid om de mechanische afzuigunit middels 
een (mobiele)-app te bedienen. Optioneel is de aanschaf van een 
fysieke, radiografi sche bediening via onze kopersbegeleiding.

Verwarming en warmwatervoorziening
Ter vervanging van de traditionele cv-ketel komt in de woning een 
lucht-waterwarmtepompinstallatie. Hiermee wordt de woning en 
het kraanwater verwarmd. De lucht-waterwarmtepomp bestaat 
uit de volgende onderdelen: een buitenunit en een binnenunit, zie 
fi guur 1.  

In de binnenunit zit een 190 liter geëmailleerd, stalen boilervat 
geïntegreerd om over warm tapwater te beschikken. Tevens is een 
los 25 liter buff ervat aangesloten ten bate van de vloerverwarming. 

Door middel van de buitenunit wordt warmte onttrokken uit de 
buitenlucht die de binnenunit vervolgens gebruikt om de woning 
en tapwater te verwarmen. De buitenunit ziet eruit als een airco-
unit en wordt voorzien van een condensafvoer.

De eventuele subsidies voor een gasloze woning zijn reeds 
verwerkt in de koopsom. 

Familiewoning
De binnenunit staat in de technische ruimte op de begane grond. 
De buitenunit staat opgesteld nabij de houten berging in de tuin 
en wordt voorzien van een geluidreducerende omkasting (zie 
situatietekening voor afmeting en positie).
Bouwnummers 76 en 109 krijgen een warmtepomp met een 
losstaande boilervat, zoals aangegeven op de verkooptekeningen.   

Fonteinkraan Costa L Wastafelkraan 
Eurostyle 
Cosmopolitan

Douchemengkraan 
Grohtherm 1000

Toiletbediening 
Geberit Sigma

Glijstangcombinatie 
Grohe Euphoria

Fontein Villeroy & 
Boch Subway

Dubbele wastafel 
Villeroy & Boch 
Subway

Wandcloset Villeroy & 
Boch Subway

Figuur 1: Binnenunit, 
boilervat en buitenunit.

Figuur 2: Geluidsreducerende 
omkasting buitenunit.
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Waterwoning
De binnenunit staat in de geïsoleerde bergruimte. De buitenunit 
staat opgesteld tegen de achtergevel van de geïsoleerde 
bergruimte en wordt voorzien van een geluidsreducerende 
omkasting (zie situatietekening voor afmeting en positie).  

Vloerverwarming
De woning wordt voorzien van vloerverwarming. De vloer-
verwarmingsslangen worden aangesloten op een verdeler, die 
gevoed wordt door de warmtepomp. De positie van de verdelers is 
indicatief aangegeven op de verkooptekeningen.

In de badkamer is naast vloerverwarming eveneens een elektrische 
handdoekradiator aanwezig.  
De vloerverwarming wordt geregeld middels de thermostaat in de 
woonkamer. De slaapkamers worden voorzien van een naregeling, 
die de temperatuur kan verlagen.
In de volgende ruimten worden bij gelijktijdige verwarming de 
onderstaande temperaturen gehaald:
Badkamer     22ºC 
Woonkamer/keuken    20ºC 
Slaapkamers     20ºC 
Hal, overloop      15ºC 

Doordat de koude leidingen niet opgewarmd mogen worden in 
warme leidingen kunnen er koude zones in de vloerverwarming 
zijn.

De berekening van de capaciteit geschiedt aan de hand van de 
ISSO 51. De uiteindelijke opstelling, afmetingen en vermogen van 
de verwarmingsinstallatie worden bepaald aan de hand van de 
berekening van de installateur.

De begane grond en de verdiepingen zijn voorzien van 
vloerverwarming. De overige ruimten en de zolderverdieping 
zijn niet voorzien van vloerverwarming of andere 
verwarmingselementen. Er is een optie om de zolderverdieping te 
voorzien van vloerverwarming.

Verwarmen van kraanwater
De lucht-waterwarmtepomp verwarmt het kraanwater. Om snel 
voldoende warm water te kunnen leveren, wordt het water van 
de lucht-waterwarmtepomp opgeslagen in een boilervat. Om de 
groei van de legionellabacterie te voorkomen, wordt het water in 
het boilervat, via een automatisch ingesteld programma, periodiek 
verhoogd.  

De 190 liter boilercapaciteit is afgestemd op een huishouden van 
4 personen met een badkamer voorzien van een douche (geen 
regendouche). Bij de keuze voor een bad of een extra badkamer 
is een grotere, losse boiler nodig voor voldoende warm water. Een 
losse 300 liter boiler is te kiezen via de ruwbouwoptielijst.

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt aangelegd volgens een centraal 
dozensysteem conform NEN1010. De leidingen worden zover 
mogelijk weggewerkt, behalve in de meterruimte, de onbenoemde 
ruimten, de technische ruimte, de houten tuinberging en de 
gemetselde bergingen. Het schakelmateriaal en de geaarde 
wandcontactdozen worden standaard uitgevoerd als inbouw, 
in de kleur wit. In de meterruimte, de trapkast, de technische 
ruimte, de wasmachinekast en de houten tuinberging komt een 
opbouwuitvoering.
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterruimte 
naar de diverse aansluitpunten. De aansluitpunten zijn per ruimte 
op de verkooptekeningen aangegeven.

In de woonkamer/keuken en slaapkamers worden de 
wandcontactdozen op circa 300 mm boven de vloer geplaatst. In 
de overige vertrekken op circa 1.050 mm boven de vloer, tenzij 
anders vermeld. Ter plaatse van de keukenopstelling komen 
de wandcontactdozen op circa 1.200 mm boven de vloer. De 
lichtschakelaars worden op circa 1.050 mm boven de vloer 
geplaatst. In de toiletruimte wordt de schakelaar op circa 1.350 
mm geplaatst. Daar waar schakelaars nabij de trapleuning komen, 
wordt de hoogte afgestemd op de leuninghoogte. 

In de woonkamer wordt een onbedraad aansluitpunt voor 
telefoon of CAI aangebracht. De woning wordt voorzien van een 
glasvezelaansluiting in de meterkast. 
De meterkast wordt uitgerust met een enkele wandcontactdoos. 
Verder wordt de woning voorzien van een deurbelinstallatie.
Eventuele wijzigingen van plaatsing schakelaars en 
wandcontactdozen worden voorbehouden. Alle voorgevels, 
achtergevels en buitenbergingen worden voorzien van een 
aansluitpunt voor buitenverlichting (exclusief armatuur).

PV-installatie
De woningen worden uitgevoerd met zonnepanelen voorzien van 
PV-cellen, waarbij zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit. 
Het systeem bestaat uit zwarte 275 Wattpiek panelen in het dak 
(posities en hoeveelheden zijn indicatief weergegeven op de 
verkooptekeningen), bekabeling en een omvormer. Het systeem is 
netgekoppeld, waarbij het overschot aan het net geleverd wordt. 
Optioneel kunnen optimizers worden toegevoegd om het beste 
rendement uit de PV-panelen te halen.  

Familiewoning
Bij de woningen met een plat dak (bouwnummers 76, 77, 108 
en 109) is het systeem optioneel aan te vullen met meerdere 
panelen, rekening houdend met de (dak)oriëntatie en beschikbare 
dakruimte.

Veilig wonen
De woningen worden uitgevoerd conform Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. Als leidraad bij de planontwikkeling is het eisenpakket van 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen zoveel mogelijk gehanteerd. Door 
het toepassen van bijvoorbeeld inbraakwerend hang- en sluitwerk 
op bereikbare gevelelementen en aansluitpunten voor verlichting 
aan de buitengevel wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de 
sociale veiligheid en inbraakveiligheid. Verder worden in de woning 
tegen het plafond/schuine dakvlak rookmelders gemonteerd met 
aansluiting op het lichtnet, voorzien van een back-up batterij. Een 
certifi caat wordt niet aangevraagd.

Energiebesparing
Om het energieverbruik te beperken, is een aantal 
energiebeperkende maatregelen toegepast:
• waterbesparende installaties;
• drielaags glas voor alle woonruimten met uitzondering van de 

voordeur, bergingsdeur, tuindeur en dakramen;
• hoge isolatiewaarde voor beganegrondvloer, gevel en dak;
• goede kierdichting;
• vloerverwarming op de begane grond en de eerste verdieping;
• korte leidinglengten;
• douchepijp WTW;
• PV-panelen.  

Duurzaam
ABB Bouwgroep vindt het erg belangrijk rekening te houden 
met de natuur en het milieu. Dit doet ABB onder andere door 
het toepassen van duurzame gebouwconcepten, het invoeren 
van duurzame productietechnieken, de inkoop van duurzame 
materialen en een goede milieuzorg. 

ABB Bouwgroep is FSC-gecertifi ceerd (licentienummer: 
FSC-C095124) en gebruikt duurzaam hout met het keurmerk 
FSC. Duurzaam geproduceerd hout is afkomstig uit bossen die 
zodanig worden beheerd dat de ecologische functie van het bos 
als leefomgeving van planten- en diersoorten behouden blijft. Met 
het gebruik van duurzaam hout in de bouw wordt een aanzienlijke 
milieubijdrage gerealiseerd.

Sliedrecht, 28 maart 2019
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Een huis in Haags Buiten is niet alleen bijzonder omdat 
het zeer compleet is, het staat ook nog eens in een 
schitterende omgeving. 
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Kleur- en materiaalstaat

Onderdeel Materiaal Kleur

Daken
Dakbedekking hellende daken Keramische vlakke dakpan Antraciet  

Dakbedekking zongeoriënteerde, hellende daken Geïntegreerde zonnepanelen Zwart 

Dakranden/boeidelen/getimmerde goot Hout / multiplex Venstergrijs 

Overstekken dak Hout / multiplex Venstergrijs 

Dakbedekking platte daken Bitumen Zwart / grijs 

Daktrim platte daken Gecoat aluminium Venstergrijs

Dakbedekking houten berging Bitumen met grind Zwart / grijs 

Optionele dakkapel 

Zijwangen dakkapel Onderhoudsarme beplating Venstergroen

Dakranden/boeideel dakkapel Onderhoudsarme beplating Venstergroen

Daktrim dakkapel Aluminium Blank

Gevels
Gevelsteen (voor indicatie kleur baksteen: zie gevel-
aanzichten) 

Baksteen Rood en mangaan

Metselwerk vlakjes in entreepartij bij bouwnummers 76 
en 109    

Baksteen Geel en mangaan 

Voegwerk ter plaatse van rood metselwerk Metselmortel, doorgestreken Middengrijs

Voegwerk ter plaatse van geel metselwerk Metselmortel, doorgestreken Lichtgrijs 

Voegwerk ter plaatse van mangaan metselwerk Metselmortel, doorgestreken Donkergrijs 

Raamdorpels Prefab beton Naturel

Pergola’s, type Familiewoning Gecoat staal Venstergrijs 

Omkadering voordeur bouwnummers 76 en 109 Gecoat staal Venstergrijs 

Latei Gecoat staal In kleur metselwerk 

Gevel geïsoleerde bergruimte, type Waterwoning Verduurzaamd hout Bruingrijs 

Gevel houten tuinberging Verduurzaamd hout Bruingrijs 

Hemelwaterafvoeren voorgevel Zink Zinkkleurig

Hemelwaterafvoeren achtergevel Pvc Grijs

Kozijnen
Kozijnen Hout Muisgrijs

Ramen Hout Muisgrijs

Voordeuren Hout Bruin/beige

Achterdeuren Hout Muisgrijs

Bergingsdeur Hout Muisgrijs

Deurdorpels Aluminium / hout Antraciet

Ventilatieroosters Aluminium Blank

Optionele schuifpuien Hout Muisgrijs

Houten terras, type Waterwoning Hardhout Naturel / bruin

Afscheidingen
Dubbelstaafmat hekwerk Gecoat staal Antraciet

Poorten Gecoat staal Antraciet

Schutting van bouwnummers 76 en 109 Verduurzaamd hout Bruingrijs

Plantenbakken, type Familiewoning Metselwerk Rood en mangaan

Keerwand, type Waterwoning Beton / verduurzaamd hout Antraciet / naturel
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Ruimte Vloer Wand Plafond/dak

Hal/entree Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Meterruimte Cementdekvloer Onbehandeld Onbehandeld

Toilet Tegels Tegels tot plafond Spuitwerk

Technische ruimte(n) Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Trapkast Cementdekvloer Onbehandeld Onbehandeld

Woonkamer Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Keuken Cementdekvloer Behangklaar, geen tegelwerk Spuitwerk

Overloop Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Slaapkamers Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Badkamer Tegels Tegels tot plafond Spuitwerk

Zolder type Familiewoning Cementdekvloer, niet achter 
knieschot

Behangklaar Wit gegronde beplating voorzien van 
sauswerk

Zolder type Waterwoning Cementdekvloer, niet achter 
knieschot

Behangklaar Glasvliesbehang met sauswerk op 
dakbeplating en knieschot

Geïsoleerde bergruimte type 
Waterwoning

Cementdekvloer Onbehandeld Onbehandeld

Houten buitenberging, type 
Familiewoning

Beton Verduurzaamd hout Onbehandeld

Wasmachinekast Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Afwerkstaat

Aandachtspunt: onder de kleur wit wordt verstaan een wittint, daar de 
kleuren wit van de diverse fabrikanten niet gelijk zijn.

Brochure Haags Buiten - fase 2.indd   83 18-3-2019   15:14:02



    HAAGS BUITEN

Koopprocedure

Procedures en voorwaarden bij 
de koop
U koopt niet dagelijks een 
nieuwbouwwoning. Het is een grote 
stap in uw leven. Daarom willen 
wij u vooraf goed informeren over 
alles wat daarbij komt kijken. Wat 
zijn de gebruikelijke procedures en 
voorwaarden? Welke partijen zijn erbij 
betrokken? In dit gedeelte van de 

brochure vindt u het antwoord op deze belangrijke vragen. We 
adviseren u dan ook om de informatie aandachtig te lezen.

De taak en rol van de makelaar
Na de start verkoop kunt u zich 
inschrijven op bouwnummer(s) naar 
keuze. Nadat het inschrijftermijn 
is verlopen vindt er een toewijzing 
plaats. De makelaar benadert u 
telefonisch op het moment dat 
u een woning toegewezen krijgt. 
Hierna krijgt u voor een bepaalde 
periode een optie op de woning. Dit 
houdt in dat de woning gedurende 

een overeengekomen periode niet aan een andere 
gegadigde kan worden verkocht zonder toestemming van de 
optiegerechtigde. Na deze termijn kunt u overgaan tot het 
tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. Als u de koop-/
aannemingsovereenkomst heeft ondertekend, stuurt de makelaar 
deze naar ABB. Na ondertekening door ABB ontvangt de makelaar 
de overeenkomst retour. U wordt door de makelaar uitgenodigd 
om de overeenkomst op te halen. De makelaar is uitsluitend 
bemiddelaar bij de verkoop van de woning. U kunt dan ook geen 
rechten ontlenen aan toezeggingen van de makelaar, maar alleen 
aan schriftelijke informatie van ABB.  

De koop-/aannemings-
overeenkomst
Met het tekenen van de koop-/
aannemingsovereenkomst sluit u 
een overeenkomst voor de koop van 
de grond en voor de bouw van de 
woning. U bent dus verplicht zowel de 
koopprijs van de grond (met eventuele 
grondrente), als de aanneemsom te 
betalen. Aan de andere kant is ABB als 
verkoper verplicht de grond te leveren 
en de woning te (laten) bouwen.

Eén week bedenktijd
Nadat de koop-/aannemings-
overeenkomst door beide partijen 
is getekend, ontvangt u deze via de 
makelaar retour. Op dat moment 
ondertekent u de ontvangstbevestiging. 
Let op: koopt u de woning samen met 
uw partner, dan dient u beiden de 
ontvangstbevestiging te ondertekenen. 
Als u de ontvangstbevestiging heeft 
ondertekend, krijgt u één kalenderweek 

bedenktijd. In die week kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van 
reden en zonder verdere consequenties ontbinden. 

Aanpassing naar uw wensen
Bepaalde aspecten van de woning zijn af te stemmen op uw 
persoonlijke wensen. De kopersbegeleider zal u uitnodigen voor 
een gesprek, waarin u de afbouwmogelijkheden kunt doornemen. 
Voor de keuze van tegels, sanitair en eventueel keuken gebruiken 
we externe showrooms. 

Tijdens het gehele proces zijn uw 
verkoopmanager en kopersbegeleider 
uw vaste aanspreekpunten. Individuele 
wensen zijn niet altijd mogelijk. Redenen 
hiervoor zijn de seriematigheid van het 
bouwproject, de strakke planning, de 
uitgebreide voorbereiding om snel te 
kunnen bouwen, de voorgeschreven 
eisen, de constructieve redenen en/of 
de architectonische aspecten. 

Consequenties van ruwbouwopties
ABB biedt u als koper van een eengezinswoning de mogelijkheid 
om tijdens de bouw ruwbouwopties te laten uitvoeren, zoals een 
uitbouw van de woonkamer of een dakkapel. Deze opties hebben 
vaak grote gevolgen voor de constructie van uw woning en de 
bouwvoorbereiding. Om alles correct en tijdig te organiseren, 
dient u bij het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst 
uw keuzes al kenbaar te maken. Het bedrag van de optie(s) wordt 
opgeteld bij de koopsom van de woning, zodat dit kan worden 
meegenomen in de fi nanciering.

Mocht u na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst 
toch nog een ruwbouwoptie toevoegen of wijzigen? Dan is 
er sprake van wijzigingskosten. Wij gaan namelijk direct na 
ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst aan de slag 
met uw keuzes, zoals uw persoonlijke tekening. Let op: Wijzigen 
kan tot de sluitdatum van de ruwbouwopties. Informeer bij de 
verkoopmanager naar de sluitdatum. 

Consequenties van afbouwopties
Alle extra voorzieningen in uw woning worden door ons 
apart geoff reerd als ‘afbouwopties’. Deze bespreekt u met de 
kopersbegeleider van ABB. Dit kan belangrijk zijn bij een eventuele 
fi nanciering. U kunt ons ook verzoeken om bepaalde zaken in de 
woning juist niet aan te brengen. Door het laten vervallen van 
onderdelen zou het kunnen dat de woning bij oplevering niet 
voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, de nutsbedrijven 
of Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Op die 
onderdelen is dan de gelimiteerde garantie- en waarborgregeling 
van SWK van toepassing. Vooraf wordt u nader geïnformeerd over 
de consequenties van deze afbouwopties. 

Inbegrepen kosten
U koopt de nieuwbouwwoning van ABB 
in euro’s en vrij op naam. Dit wil zeggen 
dat de volgende kosten in de prijs zijn 
opgenomen:
• grondkosten;
• bouwkosten, inclusief loon- en  
 materiaalkostenstijging;
• kosten van de architect en  
 overige adviseurs;

• aanlegkosten van water, elektra en riolering;
• gemeentelijke leges;
• notariskosten voor de aankoop van uw woning;
• makelaarscourtage;
• omzetbelasting (mogelijke wijzigingen in het btw-tarief tijdens 

de bouw worden wel aan u doorberekend);
• kosten van het waarborgcertifi caat Stichting Waarborgfonds 

Koopwoningen (SWK).

Niet inbegrepen kosten
In de vrij-op-naamprijs zijn niet opgenomen:
• kosten van eventuele afbouwopties;
• aansluitkosten voor telefoon en centrale antenne;
• kosten voor verlengen van hypotheekoff erte;

home   question
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• afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor uw 
hypotheek;

• renteverlies tijdens de bouw.

De betaling
In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de vrij-op-naamprijs 
verdeeld in een ‘koopsom’, die u in één keer betaalt en een 
‘aanneemsom’, die u in termijnen betaalt. Nadat de overeenkomst 
ondertekend is, ontvangt u van ons vier typen facturen:

1. Grondfactuur
Dit is een factuur voor de grondkosten en eventuele grondrente, 
zoals genoemd in de koop-/aannemingsovereenkomst. Deze wordt 
verrekend bij het tekenen van de akte van levering bij de notaris.

2. Termijnfactuur
Als een ‘bouwtermijn’ vervalt, ontvangt u een digitale factuur die u 
binnen twee weken aan ons moet betalen. De datum waarop zo’n 
termijn vervalt, staat in het zogeheten termijnschema in uw koop-/
aannemingsovereenkomst en is afhankelijk van de stand van de 
bouw.

3. Rentefactuur
In de rentefactuur onderscheiden we drie soorten rente:

• Grondrente: de grondrente wordt in rekening gebracht 
vanaf de datum die staat vermeld in uw koop-/
aannemingsovereenkomst. Deze datum komt overeen met 
hetgeen genoteerd staat op de prijslijst. 

• Uitstelrente: zolang de grond en de woning nog niet 
notarieel aan u zijn overgedragen, heeft u recht op uitstel 
van betaling van de grondkosten en de bouwtermijnen die 
al zijn vervallen. U dient deze bedragen in elk geval vóór de 
eigendomsoverdracht te hebben betaald. Als u van dit recht op 
uitstel gebruikmaakt, mogen wij u over de grondkosten en over 
eventueel vervallen bouwtermijnen zogeheten ‘uitstelrente’ 
in rekening brengen. Het rentepercentage is vastgelegd in de 
koop-/aannemingsovereenkomst.

• Boeterente: wanneer u de vervallen bouwtermijnen en 
grondkosten niet tijdig betaalt, hebben wij het recht u hierover 
‘boeterente’ te laten betalen. Ook dit percentage is vastgelegd 
in de koop-/aannemingsovereenkomst.

4. Factuur voor afbouwopties
In de koop-/aannemingsovereenkomst is ook een termijnschema 
voor de afbouwopties opgenomen. Overeenkomstig dit schema 
ontvangt u van ons een digitale factuur. Hierop kan dus ook een 
negatief bedrag staan. In dat geval brengen we het bedrag in 
mindering op de factuur voor de laatste bouwtermijn.

Eigendomsoverdracht
De overdracht vindt plaats via de notaris 
met een zogenaamde ‘akte van levering’ 
en door inschrijving van deze akte in 
het openbare register (Kadaster). In 
deze akte staan alle rechten, lasten en 
beperkingen ten aanzien van de woning. 
De notaris zorgt ervoor dat de akte 
wordt ingeschreven in het openbare 
register. Daarmee komen het eigendom 

van de grond en de woning, voor zover die al is gebouwd, op uw 
naam te staan. De notaris kan ook het eventuele transport van de 
hypotheekakte verzorgen, waarin de fi nanciering is geregeld. Deze 
akte wordt tegelijkertijd getransporteerd met de leveringsakte. 
Nadat alle opschortende voorwaarden zijn verlopen ontvangt u van 
ons bericht als de overdracht kan plaatsvinden. Nadat de woning 
is overgedragen bent u de eigenaar. Uiteraard ontvangt u vóór dit 
moment een digitale factuur waarop het totale bedrag is aangeven 
dat u op deze datum verschuldigd bent.

Dit bedrag is inclusief de bijkomende kosten:
• de rente over de vervallen bouwtermijnen die tot de 

leveringsdatum nog niet zijn betaald;
• de grondrente vanaf valutadatum;
en eventueel:
• de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
• de afsluitkosten van de hypotheek.
Uw eventuele geldverstrekker heeft hiervoor een hypotheekbedrag 
gereserveerd dat in depot blijft tot de transportdatum. 

Dit bedrag is doorgaans gelijk aan de verschuldigde bouwtermijnen 
en eventuele geschatte meerkosten. Als dat niet het geval is, moet 
u het ontbrekende bedrag uit eigen middelen voldoen.

Gegarandeerde kwaliteit
Om u een goede garantie te kunnen 
geven, zijn wij aangesloten bij Stichting 
Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). 
Dit is een samenwerkingsverband 
tussen consumenten, producenten 
en deskundigen op het gebied van 
woningbouw. Het doel van deze 
stichting is om kopers (u dus!) 
van nieuwbouwwoningen (extra) 
zekerheden te geven. Na het tekenen 

van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt u een 
waarborgcertifi caat. Daarmee wordt bevestigd dat de kwaliteit 
van de (te bouwen) woning is gegarandeerd. Mochten zich na 
oplevering onverhoopt gebreken voordoen, dan kunt u deze 
aan ABB doorgeven door middel van een verzoek tot herstel 
volgens de voorwaarden zoals vermeld staan in het boek “SWK 
Garantie- en waarborgregeling 2014”. Na melding worden 
geconstateerde gebreken tijdens de onderhoudsperioden of de 
SWK-garantieperioden verholpen. Door de SWK-garantie loopt 
u niet het risico met een niet-afgebouwde woning te blijven 
zitten als er tijdens de bouw onverhoopt iets misgaat met de 
bouwondernemer. Door bemiddeling van SWK wordt de bouw 
van uw huis in zo’n geval voltooid door een andere aannemer die 
aangesloten is bij deze stichting. 

Contract, waarborg en klachtenprocedure
Wanneer u een woning koopt bij ABB, betekent dit het volgende:
• De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is 

goedgekeurd door Stichting Waarborgfonds Koopwoningen. Zo 
heeft u altijd een degelijk contract.

• Met de afgifte van het waarborgcertifi caat stelt ABB zich garant 
voor de technische kwaliteit van uw woning. Alles over de 
garantie vindt u terug in het SWK-boek.

• In de Garantie- en waarborgregeling is een klachtenprocedure 
opgenomen voor het geval er een geschil ontstaat over de 
technische kwaliteit van de woning.

• De regelingen, reglementen en standaard voorwaarden van 
Stichting Waarborgfonds Koopwoningen zijn leidend.

Kopersinformatiemap
U weet inmiddels dat er veel komt kijken 
bij het kopen van een woning. Om al 
die informatie overzichtelijk te houden 
en u optimaal te kunnen informeren, 
hebben we een kopersinformatiemap 
voor u samengesteld. In de map kunt u 
alle informatie en documenten bewaren 
die u ontvangt tijdens het bouwproces. 
Verder vindt u in de map een lijst met 
afbouwopties en een boekje van SWK. 
De kopersinformatiemap ontvangt u van 
de makelaar. 
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Bouwtijd
Voor eengezinswoningen geldt 
dat de werkbare dagen beginnen 
te tellen op het moment dat de 
beganegrondvloer gereed is. In de 
koop-/aannemingsovereenkomst 
is opgenomen binnen hoeveel 
werkbare dagen de woning aan u 
opgeleverd dient te worden. Om 
met de bouw te kunnen beginnen, 
moet op een bepaalde datum aan 

bepaalde voorwaarden zijn voldaan. We spreken hier over de 
‘opschortingsdatum’ en ‘opschortende voorwaarden’. 
Deze zijn doorgaans in bijlage 1 van de koop-/
aannemingsovereenkomst opgenomen. Rond de 
opschortingsdatum ontvangt u van ons bericht of aan alle 
voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan is de overeenkomst bindend. Zo 
niet, dan stellen wij een nieuwe opschortingsdatum voor. U hoeft 
hier niet mee akkoord te gaan.

Rondom de oplevering en de 
verhuizing
Eén van de belangrijkste gebeurtenissen 
tijdens de bouw is de oplevering van de 
woning. Er dienen echter nog enkele 
zaken door uzelf geregeld te worden.
• Vanaf de datum van oplevering
 draagt u het risico van
 brand, diefstal en overige 
 schade. U dient ervoor te zorgen, 
 dat er tijdig een brand-, storm-, 

glas- en inboedelverzekering is afgesloten.
• Inschrijving in het Gemeentelijke Bevolkingsregister is 

noodzakelijk.
• Telecomaanbieders kennen veelal wachttijden voor nieuwe 

telefoonaansluitingen. Tijdig aanmelden is raadzaam.
• Aanvragen voor het aansluiten van centrale antenne inrichting, 

water en elektriciteit moeten vroegtijdig ingediend worden. 
• De adreswijzigingen dient u tijdig te versturen naar al uw 

relaties.
• PostNL biedt een zogenaamde verhuisservice. Gedurende een 

bepaalde periode na de verhuisdatum kan PostNL alle post 
die abusievelijk is geadresseerd aan het oude adres naar het 
nieuwe adres doorsturen. 

Opleveringsprocedure
Nadat de woning gereed is en u aan alle 
(fi nanciële) verplichtingen heeft voldaan, 
vindt de oplevering plaats. Uiterlijk twee 
weken voor de juridische oplevering 
verzendt ABB een brief waarin de 
datum en het tijdstip van de oplevering 
wordt aangekondigd. Indien door 
omstandigheden buiten de schuld van 
de aannemer bepaalde werkzaamheden 
niet tijdig voor de oplevering kunnen 

worden uitgevoerd, is dit geen reden tot het niet-aanvaarden van 
de woning, tenzij zij een eventuele ingebruikneming in de weg 
staan. De aannemer dient deze achtergebleven werkzaamheden 
zo spoedig mogelijk uit te voeren zodra de omstandigheden 
dit toelaten. Eén tot twee weken voor de oplevering vindt nog 
een zogenaamde vooroplevering plaats. Bij de oplevering c.q. 
vooroplevering zijn u en een vertegenwoordiger van de aannemer 
aanwezig. Als aan alle verplichtingen is voldaan, worden de sleutels 
direct na oplevering overhandigd. Dit houdt in dat de woning wordt 
aanvaard en in gebruik wordt genomen. De eventuele gebreken 
worden genoteerd op een opleveringsformulier dat door u en de 
aannemer wordt ondertekend. Ook worden de meterstanden op 
dat formulier genoteerd. Deze punten worden na oplevering zo 
spoedig mogelijk verholpen.

Schoonmaken
De hele woning wordt “bezemschoon” 
opgeleverd. Het sanitair, het tegelwerk 
en de glasruiten, worden “zeemschoon” 
opgeleverd. Het bij de woning 
behorende terrein wordt ontdaan van 
bouwvuil en puinresten.

Extra zekerheid door onze 
bankgarantie
Bij oplevering geven wij bij de notaris 
een bankgarantie af, die 5% van de 
aanneemsom bedraagt. Daardoor 
heeft u de zekerheid dat de aannemer  
eventuele gebreken of tekortkomingen 
herstelt, die worden geconstateerd 
tussen het moment van de oplevering 
en de drie maanden die daarop 
volgen. De notaris ziet erop toe dat de 

bankgarantie aan de wet en de overeenkomst voldoet. Voorwaarde 
hiervoor is dat u vóór de oplevering alle bouwtermijnen en 
eventuele verschuldigde rente heeft betaald. Aan het einde van 
de termijn van drie maanden valt de bankgarantie vrij aan ABB. 
Als herstel van de opleverpunten niet binnen drie maanden na 
oplevering heeft plaatsgevonden, neem dan op tijd contact op 
met de notaris. U dient de notaris en de aannemer schriftelijk te 
laten weten voor welk bedrag u de bankgarantie wilt handhaven. 
Het bedrag moet in verhouding staan tot de aard, de ernst en 
de oorzaak van de gebreken. Bij een geschil beslist SWK over de 
uitbetaling van de bankgarantie. De garantie wordt gedeponeerd 
bij de notaris en blijft onder beheer van de notaris totdat 
de kwestie is opgelost. Wordt de bankgarantie ten onrechte 
vastgehouden dan is de aannemer gerechtigd eventuele rente aan 
de koper door te berekenen. 

Voorbehoud en wijzigingen
Algemeen
Deze brochure is nauwkeurig en 
met zorg samengesteld aan de hand 
van de gegevens en tekeningen, die 
verstrekt zijn door de architect, de 
constructeur, de gemeente en de 
overige adviseurs van dit plan. Bij 
het bouwen van een woning wordt 
veel ambachtelijk werk verricht en de 
overheid en nutsbedrijven kunnen 

tussentijds nieuwe eisen stellen. Daarom heeft ABB het recht om 
architectonische, technische en constructieve wijzigingen door te 
voeren bij de bouw. Deze wijzigingen mogen echter geen afbreuk 
doen aan de waarde van de woning. Ook de kwaliteit, het uiterlijk, 
het aanzien en de bruikbaarheid van de woning mogen er niet door 
worden aangetast. Omgekeerd geldt dat u geen vergoeding van 
ons kunt eisen in het kader van deze wijzigingen.

Situatie
Alle informatie over het plan wordt u 
gegeven, onder voorbehoud dat het 
wordt goedgekeurd door de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht van de 
gemeente en door de nutsbedrijven. 
De indeling op de situatietekening 
van de openbare en aangrenzende 
terreinen is getekend aan de hand van 
de laatst bekende gegevens. We zijn 
niet verantwoordelijk voor wijzigingen 
hierop.

Koopprocedure
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Artist impressies
De artist impressies inclusief 
optiemogelijkheden in de brochure 
geven een impressie. Het is met recht 
een ‘impressie’, waarin de tekenaar 
zich soms wat artistieke vrijheden 
gunt. De daadwerkelijke kleuren van 
gevels, schilderwerk en dakbedekking 
kunnen afwijken. Voor de exacte 
kleuren verwijzen wij u naar de kleur- 
en materiaalstaat. Ook de tuinaanleg, 

inrichting van de plattegronden, de omgeving, etc. zijn naar eigen 
fantasie ingevuld. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle 
zorgvuldigheid die we nastreven, geen rechten worden ontleend.

Bouwnummers
De nummers op de situatietekening 
zijn bouwnummers. Ze worden tijdens 
de bouw door iedereen gehanteerd, 
ook in al uw offi  ciële stukken en 
correspondentie. Het zijn echter geen 
huisnummers die betrekking hebben op 
het nieuwe adres. Deze worden op een 
later tijdstip bekendgemaakt.

Maatvoering en inrichting
• De situatietekening is met de 
 grootst mogelijke zorg 
 vervaardigd op basis van door 
 de gemeente en het 
 Kadaster verstrekte gegevens. 
 Toch kunnen er afwijkingen 
 in de werkelijke perceelgrootte 
 zijn. U kunt hieraan geen rechten 
 ontlenen. Daarover 
 is een bepaling in de koop-/

aannemingsovereenkomst opgenomen. [Na oplevering wordt 
door het Kadaster de juiste perceelgrootte opgemeten.] 

• De in de tekening genoemde maten kunnen licht afwijken. 
Tenzij anders aangegeven zijn de afmetingen in millimeters. De 
maatvoering in de ingekleurde plattegronden in de brochure 
is in millimeters. Op sommige plaatsen geven we ook de 
maatvoering tussen de wanden aan. Daarbij is nog geen 
rekening gehouden met wandafwerking, zoals wandtegels, 
spuitwerk en dergelijke. Wij adviseren u bij het inrichten van 
uw woning tijdens de door ABB georganiseerde kijkdagen 
de maten ter plaatse op te nemen, voordat u overgaat tot 
aanschaf van bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking.

• Daar waar u in tekeningen en plattegronden kasten, meubels 
en huishoudelijke apparaten ziet, geven deze uitsluitend een 
mogelijke plaats aan voor uw eigen inboedel. Deze goederen 
worden niet geleverd.

En ten slotte...
• Op het moment dat deze brochure verschijnt, is het 

leidingenverloop nog niet geheel bekend. Wel is duidelijk dat 
er leidingen in de dekvloeren worden opgenomen. Wanneer u 
gaat spijkeren of boren in de vloer, kan dit schade veroorzaken.

• Vóór de oplevering zijn werkzaamheden door derden niet 
toegestaan.

• De defi nitieve afmetingen van de leidingkokers worden 
bepaald tijdens de verdere technische uitwerking van het 
bouwplan en kunnen dus nog wijzigen.

• Het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen na de 
oplevering, zoals uitsparingen of het plaatsen van een open 
haard, is geheel voor uw eigen risico en kan een vergunning 
van de gemeente vereisen. Wijzigingen vallen buiten de SWK-
garantie.

• Middels periodieke kijkdagen op de bouw, nieuwsbrieven, 
social media en informatiemomenten houden wij u op de 
hoogte gedurende het gehele bouwproces. 

Wij vertrouwen erop u met deze informatie voldoende te hebben 
ingelicht en verwachten dat u een duidelijk beeld heeft van wat er 
komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe woning.

Sliedrecht, 28 maart 2019

Koopprocedure
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    HAAGS BUITEN

Colofon

Ontwikkeling en realisatie

Plein 13
2291 CA  WATERINGEN

0174-225055
borgdorff .nl

Nootdorpse Landingslaan 364
2496 TC  DEN HAAG

070-3107171
schielandborsboom.nl

Verkoop

Postbus 88
3360 AB  SLIEDRECHT

0184-495495
abbbouwgroep.nl

Renvooi

DATUM 21-02-2019

SCHAAL

VK Standaard

Binnenunit warmtepomp

MV box

Toilet

Wastafel

Fontein

Douchehoek

Opstelplaats kooktoestel

Aanrecht

Meterkast

Verdelers vloerverwarming

Renvooi

Elektrische radiator

Binnenwanden (Gibo wanden)

Buitenunit warmtepomp v.v. omkasting

BoilerB

Buffervat

Technische ruimte

Afvoer regenwater

Verlaagd gedeelte plafond

Aanvoer / afvoer t.b.v. CV, riool of MV

WP

MK

BV

TR

RAL 1011 RAL 8002 RAL 8014

RAL 7024RAL 7040RAL 7005

Dekkende kleuren t.b.v.  voordeuren Dakpannen - Monier Tuile plat zwart vol donker engobe PV-panelenOsmo Buiten Olie-beits 905 Patina op houten bergingen en aanbouwen

F341

Renvooi Materiaalbord
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