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Bron foto:
https://www.tesseplekke.nl/omgeving/
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de locatie
Midden in één van de groenste
dorpen van Nederland. Rust
en privacy en tóch nabij het
centrum van Wijhe.

Wijhe is een prachtig oud dorp, bekend sinds het jaar 960,
gelegen tussen Deventer en Zwolle. De buurtschappen van
Wijhe zijn zo mogelijk nog ouder. Tongeren bijvoorbeeld
werd al genoemd in het jaar 956.
Een kenmerkende, sfeervolle straat in Wijhe is de
Enkweg. Aan deze rustige straat, waar de auto te gast is,
worden nu 8 twee onder één kapwoningen aangeboden.
Een unieke locatie nabij het centrum van Wijhe. De
sportaccommodaties zijn nabij gelegen en op loopafstand
kunt u genieten van de uiterwaarden van de IJssel.

NAAR
ZWOLLE

NAAR
RAALTE
Links: de locatie
bevindt zich aan
de zuidkant van
Wijhe, op 5 minuten
afstand van het
centrum en het
treinstation.
Met de auto bent u

NAAR
DEVENTER

direct op de N337
tussen Zwolle en
Deventer en de N756
naar Raalte

4

Zwolle

Bron foto: ©Tom Jutte
https://www.flickr.com/photos/hereistom/

Wijhe

Bron foto: Wikipedia.org/
steenfabriekFortmond

Deventer

Bron foto: Piet Glasbergen, 2015
www.molendatabase.nl

Bron foto: Google Maps
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de woningen

Op een prettige locatie aan de Enkweg in Wijhe worden
acht twee-onder-één kapwoningen gebouwd. Zoekt u een
onderhoudsvriendelijke eengezinswoning met een eigen
oprit?
Een nieuwbouwwoning waar u zelf een eigen invulling
aan kunt geven?
Dan is deze woning zeker iets voor u!
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kavel
NUMMERING

KAVEL

KAVEL

01:

±240M2

KAVEL

02:

±268M2

KAVEL

03:

±268M2

KAVEL

04:

±268M2

KAVEL

05:

±268M2

KAVEL

06:

±268M2

KAVEL

07:

±268M2

KAVEL

08:

±268M2

01

Als u geïnteresseerd bent gaan wij graag met u in gesprek!
Op het inschrijfformulier, dat als losse bijlage bij deze
brochure is gevoegd, kunt u de kavelnummers in volgorde van
uw voorkeur opgeven. Na ontvangst van het inschrijfformulier
worden acht geïnteresseerden geselecteerd op basis van loting
door de notaris.

01

KAVEL

02

KAVEL

Parkeerplaatsen kavel 01

02

03

04

05
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06

07

08

03

KAVEL

04

©HMO

KAVEL

05

KAVEL

06

KAVEL

07

KAVEL

08

©HMO
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E

woningen
kavel 01 & 02
kavel 01 - plattegrond variant a
kavel 02 - plattegrond variant b

Achtergevel

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

1 : 100

projectnr:

schaal:

03

1 : 100

datum:

Het Voorland

CHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.

WEG WIJHE

HV-180601

26-07-2018

project:

schaal:

18-0601 - 2^1 KAPWONINGEN ENKWEG WIJHE

05

1 : 100

datum:

26-07-2018

Het Voorlan

DEZE TEKENING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN MAG ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.

LINKER

ZIJGEVEL

€ 300.000
excl .
schaal:

1 : 100

RECHTER

Rechter zijgevel
1 : 100

v.o.n.

aangebouwde
06

LLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.

project:

garage

projectnr:

datum:

ZIJGEVEL

HV-180601

26-07-2018

Het Voorland
schaal:

18-0601 - 2^1 KAPWONINGEN ENKWEG WIJHE

1 : 100

04

DEZE TEKENING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN MAG ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.
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datum:

26-07-2018

Het Voorl

©HMO
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E

woningen
kavel 03 & 04
kavel 03 - plattegrond variant a
kavel 04 - plattegrond variant a gespiegeld

Achtergevel

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

1 : 100

projectnr:

schaal:

03

1 : 100

datum:

08-06-2018

Het Voorland

CHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.

WEG WIJHE

project:

schaal:

18-0601 - 2^1 KAPWONINGEN ENKWEG WIJHE

05

1 : 100

datum:

08-06-2018

Het Voorlan

DEZE TEKENING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN MAG ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.

LINKER

ZIJGEVEL

€ 300.000
excl .
schaal:

1 : 100

RECHTER

Rechter zijgevel
1 : 100

v.o.n.

aangebouwde
06

LLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.

project:

garage

ZIJGEVEL

projectnr:

datum:

08-06-2018

Het Voorland
schaal:

18-0601 - 2^1 KAPWONINGEN ENKWEG WIJHE

1 : 100

04

DEZE TEKENING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN MAG ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.
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datum:

08-06-2018

Het Voorl

©HMO
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JHE

woningen
kavel 05 & 06
kavel 05 - plattegrond variant b gespiegeld
kavel 06 - plattegrond variant a gespiegeld

VOORGEVEL

schaal: 1 : 100

ACHTERGEVEL

Achtergevel
1 : 100

datum: 26-07-2018

03

projectnr: HV-18-0601
project: 18-0601 - 2^1 KAPWONINGEN ENKWEG WIJHE

schaal: 1 : 100

datum: 26-07-2018

05

EN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.

NINGEN ENKWEG WIJHE

projectnr: HV-18-0601

DEZE TEKENING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN MAG ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.

LINKER

ZIJGEVEL

€ 300.000
schaal: 1 : 100

excl .

06

RECHTER

v.o.n.

project: 18-0601 - 2^1 KAPWONINGEN ENKWEG WIJHE

aangebouwde

garage

datum: 26-07-2018
projectnr: HV-18-0601

schaal: 1 : 100

ZIJGEVEL

04

datum: 26-07-2018
projectnr: HV-18-0601

DEZE TEKENING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN MAG ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.
BESCHERMD EN MAG ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.
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E

woningen
kavel 07 & 08
kavel 07 - plattegrond variant a
kavel 08 - plattegrond variant b

Achtergevel

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

1 : 100

projectnr:

schaal:

03

1 : 100

datum:

08-06-2018

Het Voorland

CHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.

WEG WIJHE

project:

schaal:

18-0601 - 2^1 KAPWONINGEN ENKWEG WIJHE

05

1 : 100

datum:

08-06-2018

Het Voorlan

DEZE TEKENING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN MAG ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.

LINKER

ZIJGEVEL

€ 300.000
excl .
schaal:

1 : 100

RECHTER

Rechter zijgevel
1 : 100

v.o.n.

aangebouwde
06

LLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.

project:

garage

ZIJGEVEL

projectnr:

datum:

08-06-2018

Het Voorland
schaal:

18-0601 - 2^1 KAPWONINGEN ENKWEG WIJHE

1 : 100

04

DEZE TEKENING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN MAG ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET VOORLAND WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.

16

datum:

08-06-2018

Het Voorl
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17

Indeling
variant A
Een zeer ruime woning met een
ruime woonkamer en leefkeuken. Een
losse berging in de achtertuin, drie
slaapkamers en een ruime zolder.

Bron: https://teamlassen.com/blog/reviving-a-stale-listing-in-the-colorado-real-estate-market

Indeling

als

getekend

bij:

Kavel

01

Kavel

03

Kavel

07

Gespiegelde
indeling

bij:

Kavel

04

kavel

06

INDELING

BEGANE

Bron: www.pinterest.com

GROND

inbegrepen is.
De kamers op de begane
grond worden verwarmd met
vloerverwarming, wat de ruimte
heel comfortabel maakt.
Een aangebouwde, niet
geïsoleerde garage behoort tot de
mogelijkheden (met uitzondering
van Kavel 01).
De achtertuin op het noordwesten
is circa 12m diep. Een losse berging
in de achtertuin (ca. 1,9 x 2,9m)
wordt standaard geplaatst. Deze is
toegankelijk via het achterpad en
daardoor handig voor uw fietsen.

De hal met trapopgang, trapkast
en toiletruimte. De toiletruimte
is standaard voorzien van een
hangend closet en fonteintje. De
wanden en vloer worden voorzien
van tegelwerk.
Aan de voorzijde van de woning
bevindt zich de royale woonkamer.
Aan de achterzijde is de leefkeuken,
met openslaande deuren naar de
diepe achtertuin. De keuken kunt
u naar uw eigen smaak uitzoeken
middels de keukencheque t.w.v.
€5.000,- welke bij de koopprijs
18

BEGANE GROND

boiler
boiler

toilet
toilet

vw
vw

kooktoestel
kooktoestel
azk
azk

kkkk

kk

kk

azk

azk
kooktoestel

kooktoestel

boiler
boiler
boiler

hal
hal

vw
vw
vw

mk
mk

Optie

trapkast
trapkast
mk
mk

hal
hal

woonkamer / keuken
woonkamer
/ keuken

trapkast
trapkast
toilet
toilet

woonkamer/keuken
woonkamer/keuken

Optie:

Woning inclusief
aangebouwde garage
€320.000,-

V.O.N.

Let op!
Deze optie is niet mogelijk bij
Kavel 01

19

eerste verdieping

1500+

badkamer

slaapkamer 1

slaapkamer 3
badkamer

overloop

overloop

slaapkamer 2

slaapkamer 1
slaapkamer 3

1e verdieping

1 : 75

INDELING EERSTE EN
TWEEDE VERDIEPING

slaapkamer (14,5m²) ligt aan de
achterzijde en heeft twee dakramen.
De oppervlakte van de beide
slaapkamers aan de voorzijde is ca.
8m².
Tweede verdieping: op de zolder
is een gebruiksoppervlakte van ca.
24m² beschikbaar. Hier is de CVketel geplaatst en een aansluiting
voor de wasmachine.

De overloop geeft toegang tot drie
slaapkamers en een badkamer
welke allemaal middels radiatoren
worden verwarmd. De badkamer
wordt standaard voorzien van
een inloopdouche, dubbele
wastafel, een hangend closet en
wand- en tegelwerk. De grootste

20

project: 18-0601 - 2^1 KAPWONINGEN ENKWEG WIJHE

schaal: As indicated

slaapkamer 2

ZOLDER

badkamer

MV

MV
box

1500+

2600+

CV

2300+

MV
CV

MV
CV

zolder

WM

WM

zolder

2600+
2300+

WM

WM

1500+

slaapkamer 2

1500+

2e verdieping

1 : 75

Schakelaar

RENVOOI

Wisselschakelaar

Schakelaar
Wisselschakelaar

MV

Dubbele wandcontactdoos
Enkele wandcontactdoos
Enkele wandcontactdoos (niet bedraad)
Aansluitpunt mechanische ventilatie unit

VW
azk

Aansluitpunt CV-ketel
Aansluitpunt wasmachine
Aansluitpunt boiler
Aansluitpunt vaatwasser
Aansluitpunt afzuigkap

kooktoestel

Aansluitpunt kooktoestel (niet bedraad)

CV
WM
Boiler

Lichtpunt plafond

Luchtpunt wand
Beldrukker
Deurbel
MV

500

Dubbele wandcontactdoos
Enkele wandcontactdoos
Enkele wandcontactdoos (niet bedraad)
Aansluitpunt mechanische ventilatie unit

Gekoppelde rookmelder
Aansluitpunt CV-ketel
CV
Radiator. Type, locatie
indicatief wasmachine
WM en aantal Aansluitpunt
Aansluitpunt boiler
Boiler
Maatlijn
VW
azk
kooktoestel

Aansluitpunt vaatwasser
Aansluitpunt afzuigkap
Aansluitpunt kooktoestel (niet bedraad)

Luchtpunt plafond
Luchtpunt wand
Beldrukker
Deurbel

21

Gekoppelde rookmelder

02

datum: 22-05-2018

vr

Ventilatierooster in gevel. Locatie bij benaderin

DOORSNEDE

03 NOK
10100

zolder

02 2e VERDIEPING
5800

slaapkamer 2
slaapkamer 1
overloop
01 1e VERDIEPING
2900

woonkamer / keuken

?

woonkamer / keuken

00 BEGANE GROND
0

©HMO

naar achteren op het perceel staat,
ontstaat een grotere afstand tot de
straat. Ook dit komt de privacy in de
woonkamer ten goede.

ARCHITECTONISCHE
KENMERKEN

De rechte steektrap in de hal
zorgt voor een voelbare scheiding
tussen de ruime woonkamer en
de woonkeuken, ondanks dat deze
Het donkere trasraam, in
ruimtes in open verbinding met
combinatie met de rode baksteen
elkaar staan.
en de donkere spekbanden bij de
De woonkeuken bevindt zich aan
kozijnen, het witte keimwerk en
de
achterzijde
met
directe
toegang
14
de ruime gootoverstekken,
geven
datum: 22-05-2018
: 75
tot
de
tuin.
Dit
zorgt
voor
een
hoge
een
GEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT de
MEN INwoningen
HET WERK NA TE METEN
EN TEstijlvolle
CONTROLEREN. en
mate van privacy.
karakteristieke uitstraling.
Doordat deze woning ten opzichte
van de rechter woning twee meter

projectnr:

Het Voorland

22

©HMO

23

indeling
variant b
Een zeer ruime woning met een
ruime woonkamer en keuken. Een
losse berging in de achtertuin, drie
slaapkamers en een ruime zolder.
Indeling

als

getekend

bij:

Kavel

02

Kavel

08

Gespiegelde
indeling

Kavel

bij:

05

INDELING

BEGANE

deuren naar de diepe achtertuin. De
keuken kunt u naar uw eigen smaak
uitzoeken middels de keukencheque
t.w.v. €5.000,- welke bij de koopprijs
inbegrepen is. De kamers op de
begane grond worden verwarmd
met vloerverwarming, wat de
ruimte heel comfortabel maakt.
Een aangebouwde, niet
geïsoleerde garage behoort tot de
mogelijkheden.

GROND

Hal met trapopgang, trapkast
en toiletruimte. De toiletruimte
is standaard voorzien van een
hangend closet en fonteintje. De
wanden en vloer worden voorzien
van tegelwerk.
Aan de voorzijde van de
woning bevindt zich de royale
woonkamer. Aan de achterzijde is
de woonkeuken, met openslaande

De achtertuin op het noordwesten
is circa 14m diep. Een losse berging
(ca. 1,9 x 2,9m) in de achtertuin
wordt standaard geplaatst. Deze is
toegankelijk via het achterpad en
daardoor handig voor uw fietsen.

Bron: https://www.vtwonen.nl/nieuwbouwhuis/duurzaam-bouwen-wat-is-er-mogelijk/

24

BEGANE GROND

Optie
kk

kk

azk

azk
kooktoestel

boiler
boiler
boiler

vw
vw
vw

kooktoestel

trapkast
trapkast
mk
mk

hal
hal

trapkast
trapkast
toilet
toilet

woonkamer/keuken
woonkamer/keuken

Schakelaar
Wisselschakelaar

Schakelaar
Wisselschakelaar

MV

Dubbele wandcontactdoos

Dubbele wandcontactdoos
Enkele wandcontactdoos MV
Enkele wandcontactdoos (niet bedraad)
CV
Aansluitpunt mechanische ventilatie
unit
WM

CV
WM
Boiler
VW
azk
kooktoestel

Optie:

Aansluitpunt CV-ketel
Boiler
Aansluitpunt wasmachine VW
Aansluitpunt boiler
azk
Aansluitpunt vaatwasser kooktoestel
Aansluitpunt afzuigkap
Aansluitpunt kooktoestel (niet bedraad)
Luchtpunt plafond

Woning inclusief
Luchtpunt wand
a a n g e b o uBeldrukker
wde garage
Deurbel

25

€ 3 2 0 . 0 0 0Gekoppelde
, - rookmelder
V.O.N.
500

vr

Enkele wandcontactdoos
Enkele wandcontactdoos (niet bedra
Aansluitpunt mechanische ventilatie
Aansluitpunt CV-ketel
Aansluitpunt wasmachine
Aansluitpunt boiler
Aansluitpunt vaatwasser
Aansluitpunt afzuigkap

Aansluitpunt kooktoestel (niet bedraa
Luchtpunt plafond
Luchtpunt wand
Beldrukker
Deurbel
Gekoppelde rookmelder

Maatlijn

Ventilatierooster in gevel. Locatie bij benadering
vr

Ventilatierooster in gevel. Locatie bij

proje

projectn

EERSTE VERDIEPING

slaapkamer 1

1500+

slaapkamer 3

MV
box

badkamer

badkamer
2600+

MV
CV

overloop

WM

overloop

CV

2300+

2600+

slaapkamer 2

2300+

WM

1500+

slaapkamer 1

slaapkamer 2

slaapkamer 3

1500+

ieping

^1 KAPWONINGEN ENKWEG WIJHE

2e verdieping

1 : 75

tegelwerk. De grootste slaapkamer
(16,5m²) ligt aan de voorzijde en
heeft een royale dakkapel.

INDELING EERSTE EN
TWEEDE VERDIEPING

De overloop geeft toegang tot drie
slaapkamers en een badkamer
welke allemaal middels radiatoren
worden verwarmd. De badkamer
wordt standaard voorzien van een
inloopdouche, dubbele wastafel,
een hangend closet en wand- en

Tweede verdieping: op de zolder
is een gebruiksoppervlakte van ca.
24m² beschikbaar. Hier is de CVketel geplaatst en een aansluiting
voor de wasmachine.

26

schaal: As indicated

02

ZOLDER

MV
box

box

1500+

2300+

CV

2600+

MV
V

MV
CV

zolder

WM

WM

zolder

WM

2600+
WM

2300+

1500+

ing

Schakelaar

RENVOOI

Wisselschakelaar

Schakelaar
Wisselschakelaar

MV

Dubbele wandcontactdoos
Enkele wandcontactdoos
Enkele wandcontactdoos (niet bedraad)
Aansluitpunt mechanische ventilatie unit

CV
WM
Boiler
VW
azk

MV

CV
WM
kooktoestel
Boiler
VW
azk
kooktoestel

Dubbele wandcontactdoos
Aansluitpunt
CV-ketel
Enkele wandcontactdoos
Aansluitpunt
wasmachine
Enkele wandcontactdoos
Aansluitpunt
boiler (niet bedraad)
Aansluitpunt mechanische
Aansluitpunt
vaatwasserventilatie unit
Aansluitpunt
afzuigkap
Aansluitpunt CV-ketel

Luchtpunt wand
Beldrukker
Deurbel

Aansluitpunt wasmachine
Aansluitpunt
kooktoestel (niet bedraad)
Aansluitpunt boiler

Lichtpunt
plafond
Aansluitpunt
vaatwasser

500

Aansluitpunt afzuigkap
Aansluitpunt kooktoestel (niet bedraad)
Luchtpunt plafond
Luchtpunt wand
Beldrukker

Deurbel 2 7
Gekoppelde rookmelder

datum:

vr

Ventilatierooster in gevel. Locatie bij benadering

projectnr:

Gekoppelde rookmelder
Radiator. Type, locatie en aantal indicatief
Maatlijn

l: 1 : 75

DOORSNEDE

03 NOK
10100

zolder

02 2e VERDIEPING
5800

overloop

slaapkamer 1

slaapkamer 3

01 1e VERDIEPING
2900

woonkamer/keuken

trapkast

?

00 BEGANE GROND
0

©HMO

Het donkere trasraam, in
combinatie met de rode baksteen
en de donkere spekbanden bij de
kozijnen, het witte keimwerk en
de ruime gootoverstekken, geven
de woningen een stijlvolle en
karakteristieke uitstraling.

ARCHITECTONISCHE
KENMERKEN

De rechterwoning wordt
gekenmerkt door de verlenging
van de kap aan de voorzijde,
waarbij de gootlijn vanaf de eerste
bouwlaag begint. Door de dakkapel
ontstaat een verbijzondering in het
gevelbeeld.

projectnr:
datum: 22-05-2018

13

RGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD. ALLE MATEN EN ONDERDELEN IN DIT DOCUMENT ZIJN INDICATIEF EN DIENT MEN IN HET WERK NA TE METEN EN TE CONTROLEREN.
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Het Voorland

©HMO

29

KENMERKEN EN
PLUSPUNTEN
•

Vrij op naam

•

Woonoppervlakte 124 m2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruime kavel van 268 m², 240 m² voor kavel 01
Inhoud 466 m3

Drie slaapkamers

Aangebouwde garage behoort tot de mogelijkheden (m.u.v. kavel 01)
Inclusief hoogwaardig sanitair in toilet en badkamer
Inclusief fietsenberging in de achtertuin
Op korte afstand van de IJssel

Benodigde voorzieningen in de buurt
Rustige straat: hier is de auto te gast

Achtertuin van circa 12 of 14 m diep

Onderhoudsvriendelijke woning door kunststof kozijnen
Lagere energielasten door toepassing zonnepanelen

DUURZAAMHEID

DC - AC
Inverter

©HMO

teruglevering elektriciteitsnetwerk

30

Bron: www.pinterest.com
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18 garageboxen
€ 23.995

Bent u alleen geïnteresseerd in een garagebox, dan kunt u dat op het inschrijfformulier
aangeven.

32

v.o.n.

2

4

5

6

7

Prefab kantel- of roldeur + loopdeur
Kleur: antraciet, RAL7016

6090

10

10
op 27,6 m²
p:

12
GARAGE 12
op 27,6 m²
p:

GARAGE 11
op 27,6 m²
p:

3300

b.k. houten
achterconstructie

Aluminium
hoekstuk t.b.v. bevestiging
13
sandwichpanelen

4765

14
GARAGE 14
op 27,6 m²
p:

GARAGE 13
3300
op 27,6 m²
b.k. houten
p:
achterconstructie

Dakbalklaag conform opgaaf constructeur
OPBOUW WAND:
- Sandwichpaneel, 80mm RAL7016 OPBOUW WAND:
- Houten verticale achterconstructie,- Sandwichpaneel,
conf. opgave constructeur
80mm RAL7016

15
GARAGE 15
op 27,6 m²
p:

Dakbalklaag conform opgaaf constructeur
OPBOUW WAND:
- Sandwichpaneel, 80mm RAL7016
- Houten verticale achterconstructie, conf. opgave constructeur

- Houten verticale achterconstructie, conf. opgave constructeur

80

GE 9
6 m²

mk

Aluminium afdekkap in kleur als sandwichpaneel.
Geschroefd in sandwichpaneel
PUR afdichting

Aluminium hoekstuk t.b.v. bevestiging11
sandwichpanelen

GARAGE
Aluminium gezette
bakgoot

Nok

3540

mk

mk

A

5800

5800

Goot
2880

Nok

OPBOUW DAK
- Sandwichpaneel 80mm
Houten balklaag conf. opgave constructeur
Aluminium
afdekkap in kleur als -sandwichpaneel.
Gootsteun
Geschroefd in sandwichpaneel
PUR afdichting

0mm
onf. opgave constructeur

5800

3540

OPBOUW DAK
- Sandwichpaneel 80mm
- Houten balklaag conf. opgave constructeur

mk

80

10

B

A

OPBOUW DAK
- Sandwichpaneel 80mm
- Houten balklaag conf. opgave constructeur

mk

6250

B

A

mk

mk

80

V01

Verticaal geprofileerde ongeisoleerde stalen garagedeur,
afm. 3000x2750 excl. loopdeur

V03

00 BEGANE GROND
0

De garageboxen
zijn goed
3.0
4.0
GARAGE 3
GARAGE 4
op 27,6 m²
27,6 m²
bereikbaar p:vanuit het centrumopp:van
Wijhe. Deze boxen van 27,60 m2
zijn voorzien van een elektrische
kanteldeur van 3,00 breed en 2,75
meter hoog met afstandsbediening.
Daarnaast is een separate loopdeur
aangebracht.

OPBOUW WAND:
- Sandwichpaneel, 80mm RAL7016
- Houten verticale achterconstructie, conf. opgave constructeur

V02

geprofileerde ongeisoleerde stalen garagedeur,
0x2750 excl. loopdeur

De boxen hebben wateraansluiting,
riolering en
uitstortgootsteen met
5.0
6.0
GARAGE 5
GARAGE 6
op 27,6 m²
op 27,6 m²
kraan. U heeft
een eigen meterkast
p:
p:
(water en elektra) en het hangen sluitwerk is voorzien van het
politiekeurmerk.

D

mk

2.0
GARAGE 2
m²

OPBOUW DAK
op 27,6
- Sandwichpaneel 80mm
p:
- Houten balklaag conf. opgave constructeur

C

mk

1.0
GARAGE 1
op 27,6 m²
p:

Goot
2880

01

KENMERKEN

DB

mk

5800

5800

CA

OPBOUW WAND:
- 120mm kalkzandsteen, schoonwerk

mk

OPBOUW WAND:
- Sandwichpaneel 80mm, RAL 100 60 20
- 120mm kalkzandsteen, schoonwerk

1 : 100

mk

LINKERGEVEL

W WAND:
Nok
chpaneel, 80mm RAL7016
verticale achterconstructie, conf. opgave constructeur
3540

zig
ing

4885

OPBOUW VLOER:
- ongeïsoleerde in het werk gestorte betonvloer
- 200mm schoon zand

4885

wij

4885

HWA

4885

HWA

1

00 BEGANE GROND
0

A

140
B

OPBOUW WAND:
- Sandwichpaneel, 80mm RAL7016
- Houten verticale achterconstructie, conf. opgave constructeur

2

3

4885

HWA

4

5

6

HWA

7

8

43965

wij

zig
ing

mk

A

Stelanker verticale achterconstructie
OPBOUW VLOER:
- ongeïsoleerde in het werk gestorte betonvloer
- 200mm schoon zand

4885

9

Gezette aluminium lekdorpel
HWA

HWA

1

2

HWA

3

4

5

HWA

6

7

8

9

1

1

17 openbare parkeerplaatsen

2

wij

Blauwplaat prefab kantplank 80mm
2 parkeerplaatsen bestemd
voor kavel 1.laag
Parkeerplaatsen
Waterkerende
zijn alleen voor bewoners
kavel 1 toegankelijk.

3

4

5

4

9

6

7

Straatkolk

zig
ing

DO-01

fase

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

DEFINITIEF ONTWERP
schaal

As indicated

HWA

HWA

Constructeur

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

HWA

HWA

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool
HWA

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

-

Hemelwater afvoer aansluiten
op gemeenteriool (HWA-riool)
Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

8895

9100

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

9100

HWA

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

HWA

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

9100

HWA

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

18573
2000

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

HWA

C

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

2000
14000

14000
formaat

datum:

HWA

27-06-2018

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

9100

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

HWA

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

revisie

-

HWA

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

-

9100

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

A
B

HWA

C

Aannemer

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

HWA

stat

A1

Constructeur

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

DO-01

OMGEVINGSVERGUNNING

As indicated
Getekend:

HWA

bladnummer

schaal

T. Leerkes

9100

2000
HWA

DEFINITIEF ONTWERP
Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

HWA

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

fase

27-06-2018

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

onderwerp

datum:

B
HWA

KAVEL 8
268m²

18 GARAGES ENKWEG

HWA

HWA

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

A

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

Aannemer

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

HWA

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

KAVEL 8
268m²

revisie

-

HWA

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

stat

A1

T. Leerkes

HWA

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

OMGEVINGSVERGUNNING
formaat

Getekend:

HWA

HWA

KAVEL 7
268m²

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

3000

HWA

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

KAVEL 7
268m²

12400

KAVEL 6
268m²
bladnummer

9153

KAVEL 6
268m²

Perceelnr.9153
6893
Sectie
F

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

9049
HWA

3000

KAVEL 5
268m²

9100

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

HV-180601 - 18 GARAGES ENKWEG WIJHE

14000

KAVEL 5
268m²

KAVEL 8
268m²

project

9100

9100

KAVEL 4
251m²

onderwerp

9100

buitenberging
5 m²

HWA

1500

9100

KAVEL 7
268m²

1500

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

9153
buitenberging
5 m²

KAVEL 6
268m²

1500

KAVEL 4
251m²

HWA

Vuilwater aansluiten
op gescheiden riool

buitenberging
5 m²

KAVEL 5
268m²

9100 6893
Perceelnr.
Sectie
F
9100

9100

12400

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

9100
buitenberging
5 m²

KAVEL 4
251m²

18 GARAGES ENKWEG

HWA

buitenberging
5 m²

hemelwater aansluiten
op gescheiden riool

3000

HWA

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

HWA

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

HWA

1500

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

1500

entreepad

KAVEL 3
268m²

buitenberging
5 m²

1500

HWA

D

2094

KAVEL 2
268m²

18

18

HWA

HV-180601 - 18 GARAGES ENKWEG WIJHE
9100

KAVEL 3
268m²

1500

entreepad

2094

9100
KAVEL 2
268m²

buitenberging
5 m²

project

1500

1500

KAVEL 1
268m²

Buitenruimte
4 m²
≥1,5 m breed

17

17

buitenberging
5 m²

9100

1500

A

KAVEL 1
240m²

5000

buitenberging
5 m²

9100

9100

zig
ing

8372

wij

4000

16

HWA

16

achterpad

9100

achterpad

KAVEL 3
268m²

9100

15

15

HWA

1500

7365

18

573

buitenberging
5 m²

1500

5000

KAVEL 2
268m²

1500

wij

buitenberging
5 m²

14

14

buitenberging
5 m²

9100

groene
afscheiding

13

HWA

13

1500

zig
ing

A

buitenberging
5 m²

17
Straatkolk

1500

mk

12

12

groene afscheiding

KAVEL 1
240m²

16

6689

11

11

HWA

GE 18
6 m²

15

achterpad

buitenberging
5 m²

buitenberging
5 m²

9100

14

12400

10

HWA

10

7365

13

24 garageboxen

Straatkolk

groene afscheiding

buitenberging
5 m²

12

18000

wij

11

Straatkolk

C

entreepad

8

18 garageboxen

10

p.p.

FUNDERING
-455

10

7

5

17 openbare parkeerplaatsen

In het werk gestorte funderingsstrook
conform opgave constructeur
2 parkeerplaatsen bestemd
voor kavel 1. Parkeerplaatsen
17
zijn alleen voor bewoners
kavel 1 toegankelijk.

140

6
18 garageboxen

Straatkolk

A

NE GROND

2

3

Straatkolk

18573

zig
ing

A

Stelanker t.b.v. sandwichpaneel &
lekdorpel

1500

17850

3

80

1

Hemelwater afvoer aansluiten
op gemeenteriool (HWA-riool)

8895
9901

9100
9100

9100
9100

9100

9100
9100
9100
Alle maten
en onderdelen in het
werk na te meten en
te controleren. 9100
9100

33

9100
9100

9049

9049
Alle maten
en onderdelen in het werk na te meten en
te controleren.

TECHNISCHE
OMSCHRIJVING

FUNDATIE

De fundatie bestaat uit een
strokenfundering. Conform
het funderingsadvies en de
statische berekeningen van
de constructeur worden de
dimensies en de wapening bepaald.
Vanaf de strokenfundering tot
onderzijde begane grondvloer
wordt kalkzandsteen
funderingsmetselwerk aangebracht.

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen
toegelicht hoe de woningen technisch
worden opgebouwd en afgewerkt.
GRONDWERK

Er worden de nodige grondwerken
uitgevoerd voor funderingen en
leidingen tot 1000mm minus peil. Er
wordt geen grondwerk uitgevoerd
voor paden en terrassen behorende
bij de woning.
De kavels worden afgewerkt met
uitkomende grond van 150mm
minus peil ter plaatse van de gevels
aflopend tot maaiveldniveau.
RIOLERINGSWERKEN EN
HEMELWATERAFVOEREN

Er wordt een gescheiden
rioleringssysteem toegepast.
Ten behoeve van de
hemelwaterafvoer worden
geprefabriceerde dakgoten
aangebracht, waarop pvchemelwaterafvoeren worden
aangesloten.
Conform de specificaties van
de installateur worden de
hemelwaterafvoeren middels een
pvc ringleiding en de benodigde
ontstoppingsstukken aangesloten
op het grijswaterriool. E.e.a.
wordt uitgevoerd conform de

voorschriften van de gemeente
Olst-Wijhe.
De afvoeren van de diverse
lozingstoestellen uit de
woning worden met de nodige
ontstoppingsstukken en
stankafsluiters aangesloten
op het gemeenteriool. De
riolering wordt belucht met een
ontspanningsleiding, die bovendaks
uitmondt.
BINNENRIOLERING

Er worden aansluitpunten
aangelegd voor de volgende
lozingstoestellen:
• Toilet en toiletfontein begane
grond
• Gootsteen keuken (afgedopt)
• Vaatwasser keuken (afgedopt)
• Badkamer (toilet, douche,
wastafel)
• CV-ketel op zolder
• Wasmachine op zolder
BESTRATINGEN

Bestrating van tuinpaden en
terrassen is niet van toepassing.

34

VLOEREN

De begane grondvloer wordt
uitgevoerd als geïsoleerde
betonvloer (Rc ≥ 3,5 m2 K/W) en
voorzien van een kruipgatsparing.
De sparing wordt afgedekt met
een kierdicht geïsoleerd kruipluik,
voorzien van een luikoog en
matomranding. De cementdekvloer
op de begane grondvloer is van
voldoende dikte voor de aanleg van
vloerverwarming.
De verdiepingsvloeren worden
uitgevoerd als betonnen
kanaalplaatvloer. De onderzijde
wordt voorzien van wit spuitwerk,
waarbij de V-naden in het zicht
blijven. De cementdekvloer
op de verdiepingsvloeren is
van onvoldoende dikte voor
vloerverwarming.
DAK

De kapconstructie bestaat uit een
geïsoleerde prefab scharnierkap
(Rc ≥ 6,0 m2 K/W) voorzien van
dakpannen. De onderzijde is
voorzien van een fabrieksmatig
aangebrachte beplating.

De boeiplanken en onderzijde van
de goten en overstekken worden
uitgevoerd met onderhoudsvrij
plaatmateriaal.

De buitengevel is voorzien van
de nodige open stootvoegen,
dilatatievoegen, stalen lateien, lood
en/of lateislabbes.

DAKRAMEN

WANDEN

Bij de woningen met een schuin dak
op de 1e verdieping worden twee
Velux (of gelijkwaardig) dakramen
in het dak opgenomen van
780x1600mm, voorzien van HR++
beglazing.

Het binnenspouwblad en de
dragende binnenwanden worden
uitgevoerd als kalkzandsteen
elementen, dikte volgens
berekening constructeur, daar
waar nodig gedilateerd. Ter plaatse
van de gevelopeningen wordt een
betonlatei aangebracht, conform
opgave leverancier.

DAKKAPEL

De dakkapel wordt prefab
uitgevoerd met geïsoleerde
zijwangen (Rc ≥ 5,0 m2 K/W) en
een geïsoleerd plat dak (Rc ≥ 6,0 m2
K/W). De kozijnen in de dakkapel
zijn kunststof kozijnen, al dan niet
voorzien van ventilatieroosters en /
of draaikiepramen. De binnenzijde
wordt voorzien van een gipsplafond
dat behangklaar wordt opgeleverd.
De buitenzijde wordt uitgevoerd in
kunststof rabatwerk.
GEVELS

De buitengevels van de woning
worden uitgevoerd als geïsoleerde
spouwmuur (Rc ≥ 5,0 m2 K/W) en
worden van buiten naar binnen als
volgt opgebouwd:
• gevelsteen & voegwerk 4 a 5 mm
verdiept aangebracht (in het
geval van kavel 05 en 06 wordt
het metselwerk voorzien van
wit keimwerk),
• luchtspouw,
• hoogwaardig isolatiemateriaal,
• kalkzandsteen elementen
binnenblad, dikte volgens
berekening constructeur.

KOZIJNEN,
DEUREN

RAMEN

&

De buitenkozijnen & ramen worden
uitgevoerd in kunststof, voorzien
van het nodige hang- en sluitwerk
en voldoet aan weerstandklasse
2 inbraakwerendheid. De
buitendeuren worden eveneens
uitgevoerd in kunststof.
Als binnenkozijnen standaard
houten kozijnen en vlakke
houten stompe deuren. De
binnendeuren worden afgehangen
aan 3 scharnieren, voorzien van
deurkrukken en daar waar nodig
van vrij- bezetbeslag.
De binnenkozijnen en deuren zijn
fabrieksmatig afgewerkt in de kleur
wit.
TRAPPEN

De trap naar de 1e verdieping
is een dichte houten trap met
vuren houten treden. De trap
naar de zolder is een houten
open trap uitgevoerd met vuren
houten treden. Zowel de rechte
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steektrap als de trap met bovenen onderkwart worden voorzien
van trapbomen, spil en een spijlen
traphek en een balustrade op
de verdiepingsvloer waar nodig.
Optioneel kan gekozen worden om
de zoldertrap dicht uit te voeren,
dan wel de trap(pen) te laten
voorzien van antislip profielen.
AFTIMMERWERK

Daar waar nodig worden, ten
behoeve van een goede afwerking,
de benodigde betimmeringen
aangebracht ter plaatse van
kozijnen en trappen in multiplexplaatmateriaal.
Verticale en horizontale koven
om leidingkokers worden waar
nodig uitgevoerd in multiplex
plaatmateriaal.
In de meterkast wordt een
meterbord aangebracht, conform
de plaatselijke voorschriften van de
nutsbedrijven.
VLOER-, WAND-,
PLAFONDAFWERKING

De begane grondvloer wordt
voorzien van een cementdekvloer,
waarin de leidingen ten behoeve
van de vloerverwarming worden
gelegd. Op de verdieping worden
de ruimten afgewerkt met een
cementdekvloer. De wanden van
het toilet en badkamer worden vlak
opgeleverd en voorzien van wanden vloertegels.
De vloeren van het toilet en de
badkamer worden voorzien van
standaard vloertegels, afmeting
en type conform de keuze van de

betrokken bouwonderneming.
Eventuele afwijkingen t.o.v. de
standaarduitvoering kunnen als
meerwerk worden doorgevoerd. De
tegelvloeren zijn in de hoeken van
kitvoegen voorzien.
De wanden van het toilet worden
tot 1200mm+P voorzien van
tegelwerk. Het wandtegelwerk in de
badkamer wordt tot aan het
plafond aangebracht. Afmeting
en kleur conform keuze van
bouwonderneming. Uitwendige

hoeken van het wandtegelwerk
worden voorzien van een
kunststof hoekprofiel in een
bijpassende standaard kleur. De
wandtegels worden niet strokend
verwerkt met de vloertegels. De
wandtegels worden aangebracht
met tegellijm en gevoegd in een
nader te bepalen kleur. Ter plaatse
van de overgang tussen de vloer- en
wandtegels, tussen de wandtegels
onderling en de wandtegels tegen
het plafond in badkamer worden de
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voegen met een schimmelvrije sani
tairkit in een bijpassende standaard
kleur afgekit.
Alle overige wanden worden
behangklaar (zonder behang)
opgeleverd.
Alle betonnen plafonds en de niet
betegelde wanddelen van het toilet
en de badkamer worden afgewerkt
met wit spackspuitwerk.
In de woningen wordt de
onderzijde van het dak van

©HMO

de dakkapel voorzien van een
gipsplafond. Dit plafond wordt
behangklaar opgeleverd.
De witte beplating van de prefab
scharnierkap in het zicht en wordt
onbehandeld opgeleverd. Deze
afwerking is niet geschikt voor
schilderwerk.
VENSTERBANKEN
DORPELS

EN

De gevelkozijnen die niet tot op peil
doorlopen worden binnen voorzien
van een werzalit vensterbank in

de kleur wit. Ter plaatse van de
dakkapel wordt een multiplex
vensterbank geplaatst.
De gevelkozijnen die niet tot op
peil doorlopen (met uitzondering
van de kozijnen in de dakkapel
en de dakramen) worden buiten
voorzien van een prefab betonnen
raamdorpel. Ter plaatse van de
buitendeuren en de kozijnen die tot
peil doorlopen worden watervaste
onderdorpels aangebracht.
Onder de binnendeuren van het
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toilet en de badkamer worden
hardstenen dorpels aangebracht.
KEUKENINRICHTING

De keukeninrichting wordt niet
aangeboden, maar bij de koopprijs
is een waardecheque van €5.000,inbegrepen voor de aanschaf van de
keuken naar uw smaak. Er worden
de benodigde aansluitpunten
opgenomen conform plattegrond,
maar de locaties zijn indicatief.
De exacte locatie van de

aansluitpunten is in overleg met de
installateur nader te bepalen a.d.h.v.
keukentekening van de koper.
Afhankelijk van de definitieve
keuze voor de keukenindeling van
de koper, kan het plaatsen van
de diverse installatietechnische
aansluitpunten een meerprijs
opleveren.
BEGLAZING

Als beglazing in de gevelkozijnen,
ramen & deuren wordt isolerende
HR++ beglazing toegepast. Daar
waar nodig zal het glas gelaagd
worden uitgevoerd conform
Bouwbesluit.
SCHILDERWERKEN

naar de volgende tappunten:
Badkamer (douche, toilet,
wastafel en optioneel naar
ligbad)
Uit het oogpunt van de
energiezuinigheid van de woning
worden de waterleidingen zo kort
mogelijk vanaf de CV aangelegd om
zo lange wachttijden tot warmwater
te voorkomen.
In dit kader wordt de
warmwatervoorziening in de
keuken geregeld middels een 10
liter Close-in boiler. Deze wordt
geplaatst onder de gootsteenkraan,
conform keukentekening van de
koper.

De trap inclusief trapbomen,
hekwerken, balustrade en
aftimmeringen worden voorzien
van grondverf.
De binnenkozijnen en -deuren
en radiatoren zijn fabrieksmatig
afgewerkt in de kleur wit.

GASLEIDING

WATERLEIDINGEN

Het te leveren sanitair is van goede
en waterbesparende kwaliteit
en wordt geleverd in de kleur wit,
kranen in waterbesparende en
verchroomde uitvoering.
Toilet:
• Vrijhangende toiletcombinatie,
• Fontein met verchroomde
kraan en verchroomde sifon
met afvoerbuis.
Badkamer:
• Dubbele wastafel met
mengkraan, sifon en afvoerbuis,
spiegel en
• planchet bij het eerste punt
voegen achter de spiegel.
• Inloopdouche met glijstang en

Vanaf de watermeter in de
meterkast wordt een waterleiding
aangelegd naar de volgende
tappunten:
• Toilet en fonteinkraan toiletruimte begane grond
• Badkamer (toilet, douche,
wastafel)
• Gootsteenkraan keuken
(afgedopt)
• Vaatwasser keuken (afgedopt)
• CV-ketel en vulkraan CV-ketel
op zolder
• Wasmachinekraan zolder
• Vanaf de CV-ketel wordt een
warmwaterleiding aangelegd

Er wordt een kunststof gasleiding
gelegd naar de volgende punten:
• Opstelplaats kooktoestel in de
keuken (afgedopt),
• Opstelplaats CV-ketel op zolder
SANITAIR
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•

waterbesparende douchekop
Optioneel een ligbad naar keuze
koper

ELEKTRISCHE
INSTALLATIES

De elektrische installatie wordt
aangelegd vanuit de meterkast,
verdeeld over 7 groepen naar de
diverse aansluitpunten. De positie
en hoogtes conform de nog te
vervaardigen tekeningen van de
installateur. De installatie voldoet
aan NEN 1010 normering.
De schakelaars en
wandcontactdozen zijn van het type
inbouw, behalve in de meterkast
(opbouw), kleur wit. Er worden
rookmelders geplaatst volgens de
voorschriften, dat wil zeggen: in de
hal op begane grond, de overloop
op de verdieping en op zolder.
Algemene wandcontactdozen
worden op ca. 300mm vanaf de
vloer gemonteerd, de schakelaars
worden op ca. 1050 mm vanaf de
vloer gemonteerd en in de keuken
op 1250mm vanaf de vloer. De
aansluitpunten voor telefoon en CAI
worden onbedraad op 300mm vanaf
de vloer geplaatst. De bedrade CAI
en telefoonaansluiting bevinden
zich in de meterkast.
In de plattegronden zijn de
hoeveelheden schakelaars,
wandcontactdozen & overige
aansluitpunten te zien.
De woningen zijn voorzien van
een belinstallatie bestaande uit
een drukknop, elektrische bel en
transformator (in de meterkast).

VERWARMINGSINSTALLATIE

De woningen worden voorzien van
een CV-ketel, geplaatst op de zolder.
Het leidingsysteem is uitgevoerd
met kunststofleidingen in de
dekvloer en de temperatuurregeling
vindt plaats door middel van een
kamerthermostaat.
Op de begane grond wordt
vloerverwarming aangebracht en
op de verdieping worden in de te
verwarmen ruimten fabrieksmatig
afgelakte radiatoren gemonteerd.
Onderstaande temperaturen
kunnen worden gehandhaafd bij
gelijktijdige verwarming van alle
vertrekken:
• hal 		
18°C
• woonkamer 22°C
• keuken
22°C
• slaapkamers 18°C
• badkamer 24°C
• zolder
onverwarmd
• Garage optie onverwarmd

VENTILATIEVOORZIENINGEN

De ventilatie wordt geregeld
middels natuurlijke luchttoevoer
door middel van zelfregelende
ventilatieroosters in/op
de buitengevelkozijnen en
mechanische afvoeren in de
keuken, het toilet en de badkamer.
De vraag naar ventilatie wordt
automatisch geregeld op basis
van CO2-meting door middel
van sensoren. Wanneer de lucht
mechanisch wordt afgezogen, laten
de zelfregelende ventilatieroosters
lucht van buiten naar binnen, op
basis van onderdruk. Het systeem
regelt alles zelf, maar kan wel
handmatig bediend worden door
een schakelaar in de badkamer. De
ventilatie-unit wordt geplaatst op
de zolder.
PV-PANELEN

De woning wordt voorzien van 6 pvpanelen met een vermogen van 275
WP (Wattpiek) per paneel. Het totale

DISCLAIMER
DISCLAIMER

De in deze brochure bijgevoegde (perspectief)
tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten,
doorsneden en illustraties, zijn uitsluitend
bedoeld als schematische voorstelling en dienen
niet ter bepaling van enig recht. De op tekening
aangegeven maten zijn “circa” maten. Daar waar
op de tekeningen huishoudelijke apparaten,
meubilair, keuken, radiatoren, tuinaankleding
et cetera staan aangegeven, is dat uitsluitend
gedaan ter illustratie.

Op de situatie aangegeven openbare
bestrating, erfafscheidingen, hagen,
verlichting, openbaargroen en de plaats van de
hemelwaterafvoeren kan na uitwerking van de
plannen nog wijzigen.
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bruto vermogen is ca. 1.650 WP,
wat neerkomt op een jaaropbrengst
van ca. 1.340 kWh. De weergegeven
opbrengsten zijn geschatte waarden
en zijn afhankelijk van externe
omstandigheden.
OPLEVERING

Minimaal twee weken voor de
oplevering wordt u schriftelijk op de
hoogte gebracht van de definitieve
opleverdatum en het tijdstip van
oplevering. De hele woning wordt
‘bezemschoon’ opgeleverd en de
beglazing wordt gereinigd. De
woning wordt schoon opgeleverd,
het omliggende terrein
wordt ontdaan van bouwvuil en
puinresten.

WILT U WONEN AAN DE ENKWEG? OF HEEFT U
VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE BROCHURE?
NEEM DAN CONTACT OP
MET DE WOONFABRIEK

CONTACT@WOONFABRIEKZWOLLE.NL
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