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LEKKER BUITEN!

Vol trots presenteren wij de verhuurbrochure van Haags Buiten. 
Een uniek nieuwbouwproject in Wateringse Veld Noord. Hier 
leeft u volledig ontspannen in een groene omgeving, met alles 
wat het Wateringse Veld en Den Haag te bieden hebben binnen 
handbereik.

Het woningaanbod in Haags Buiten is groot. Er worden diverse 
typen woningen in verschillende prijsklassen gerealiseerd. Echt 
voor ieder wat wils! 

Natuur speelt een hoofdrol in Haags Buiten. De wijk vormt zich 
door de groenstructuren. Bijna alle woningen grenzen aan een 
parkachtige zone, waar kinderen onbezorgd kunnen spelen. 
Een wijk waar u gegroet wordt door uw buren. Kortom, een plek 
waar u zich meteen thuis voelt. 

Voor de verhuur van de woningen hebben wij de kenners van 
de Haagse woningmarkt ingeschakeld. Samen staan wij voor u 
klaar om u te adviseren in het huurproces waarin één van deze 
prachtige woningen uw nieuwe thuis kan worden!

We wensen u veel leesplezier!

WELKOM IN HAAGS BUITEN
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Bouwnummers en prijslijst

Bnr. Type Tuin Woon-
oppervlakte

Inhoud
(bruto)

Kavelgrootte
(circa)

Huurprijs*

19 Tussenwoning A3 Zuidwest 134 m² 487 m³ 125 m² € 1.650,--
20 Tussenwoning A3 Zuidwest 134 m² 487 m³ 125 m² € 1.650,--
21 Tussenwoning A3 Zuidwest 134 m² 487 m³ 125 m² € 1.650,--
22 Tussenwoning A1 Zuidwest 129 m² 462 m³ 119 m² € 1.550,--
23 Tussenwoning A1 Zuidwest 129 m² 462 m³ 119 m² € 1.550,--
24 Tussenwoning A1 Zuidwest 129 m² 462 m³ 119 m² € 1.550,--
25 Tussenwoning A1 Zuidwest 129 m² 462 m³ 119 m² € 1.550,--
26 Tussenwoning A1 Zuidwest 129 m² 462 m³ 119 m² € 1.550,--
27 Tussenwoning A1 Zuidwest 129 m² 462 m³ 119 m² € 1.550,--
28 Tussenwoning A1 Zuidwest 129 m² 462 m³ 119 m² € 1.550,--
29 Tussenwoning A1 Zuidwest 129 m² 462 m³ 119 m² € 1.550,--
30 Tussenwoning A1 Zuidwest 129 m² 462 m³ 119 m² € 1.550,--
31 Tussenwoning A1 Zuidwest 129 m² 462 m³ 119 m² € 1.550,--
32 Tussenwoning A1 Zuidwest 129 m² 462 m³ 119 m² € 1.550,--

* Exclusief water en elektra. 
Inclusief de schoonmaakkosten voor de PV-panelen. Deze worden door de verhuurder jaarlijks 
schoongemaakt.
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Hockey Club Wateringse Veldwalking 450 m

OMGEVING
De ligging van Haags Buiten is uniek! Deze 
nieuwe woonwijk is gesitueerd in Wateringse 
Veld Noord. 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.

Wateringse 

Veld

Park 

Overvoorde

bicycle 5 min.

Rijswijk
car 7 min.
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14 vrije sector huurwoningen
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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

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?

Bereikbaarheid

Rennen en ravotten 

in Haags Buiten

IDEAAL 
GELEGEN
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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.

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 
koffie 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
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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.

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.
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Haags Buiten geeft energie!

Dat Haags Buiten duurzaam moest worden stond als 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 en u bent niet of nauwelijks afhankelijk van fossiele brandstoffen. U 
gebruikt geen gas en maakt alleen maar 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.



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! 

Lucht-waterwarmtepomp
In plaats van de standaard cv-ketel, zijn alle woningen voorzien van een lucht-
waterwarmtepomp. Met deze lucht-waterwarmtepomp wordt de woning en het 
kraanwater op een milieuvriendelijke manier verwarmd.
 
Vloerverwarming
Nooit meer koude voeten door toepassing van vloerverwarming. 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 fijn als uw woning natuurlijk 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 en 
spaart energie.  

Warmteterugwinning uit het douchewater 
Hoe fijn is het als gebruikt 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 is 
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 familie(huur)woningen 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.

Waar parkeer ik mijn auto?

DICHTBIJ PARKEREN
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HUURWONINGEN 
HAAGS BUITEN
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In Haags Buiten worden naast diverse koopwoningen ook vrije sector huurwoningen 
aangeboden. In de verhuur zijn nu 14 duurzame huurwoningen (type Familiewoning). 
De familiewoningen zijn erg populair en wij vertellen u graag waarom.

• Woonoppervlakte circa 129 m2 tot 134 m2

• Inhoud circa 462 m3 tot 487 m3

• Kaveloppervlakte circa 119 m2 tot 125 m2

• Royale eengezinswoning
• Heerlijke, grote en lichte woonkamer
• Inclusief luxe open keuken met keukenapparatuur
• Inclusief luxe toilet op de begane grond
• Inclusief luxe badkamer met toilet op de eerste verdieping
• Standaard voorzien van 4 grote slaapkamers
• Diepe achtertuin op het zuidwesten met twee leibomen en complete erfafscheiding
• Openbare parkeerplaatsen achter de woning
• Energieneutrale woning: U gebruikt geen gas en maakt alleen gebruik van 

natuurlijke bronnen, zoals de zon! Zodoende heeft u bijna geen energiekosten 
(alleen bij normaal gebruik) en dat scheelt u maandelijks in uw portemonnee 

• Kinderen kunnen hier vrij buitenspelen
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N

19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Type A1VH

Type A3VH

SITUATIE
NIET OP SCHAAL

N

19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Type A1VH

Type A3VH
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TYPE A 
BEGANE GROND
Niet op schaal

TYPE A 
E VERDIEPING
Niet op schaal

Bouwnummers 19, 20 en 21 Bouwnummers 19, 20 en 21

0_Type A3VH

DATUM 9-12-2019

SCHAAL 1:50

VH Standaard

3
0

0
0

2500

Berging
6,5 m2

ENTREE

9
7

1
0

3050

3
4

3
5

d-wtw

5460

kk

ov

kk

ov

vw

akkt

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

Type A3VH: 19, 20, 21

1_Type A3VH

DATUM 9-12-2019

SCHAAL 1:50

VH Standaard

slaapkamer 1
16,0 m2

slaapkamer 2
15,3 m2

overloop
3,3 m2

badkamer
6,4 m2

3240 2150

4
7

1
5

4
9

2
5

3240

3
4

3
5

2150

3
1

2
0

slaapkamer 3
7,4 m2

Type A3VH: 19, 20, 21

Legenda
ov combimagnetron
kk inbouwkoelkast  
 inclusief vriesvak
vw geïntegreerde vaatwasser
kt vierpits inductiekookplaat
ak afzuigschouw
 wandcontactdoos



 |   HAAGS BUITEN

TYPE A 
E VERDIEPING
Niet op schaal

TYPE A
BEGANE GROND
Niet op schaal

Bouwnummers 19, 20 en 21 Bouwnummers 22 t/m 32

2_Type A3VH

DATUM 9-12-2019

SCHAAL 1:50

VH Standaard

WM/WD

5
6

0
5

5460

PV omvormer

slaapkamer
7,8 m2

overloop
3,3 m2

onb. ruimte
1,6 m2

WM
+

WD

luik

luik

Type A3VH: 19, 20, 21

0_Type A1VH

DATUM 9-12-2019

SCHAAL 1:50

VH Standaard

3
0

0
0

2500

Berging
6,5 m2

ENTREE

9
7

1
0

2750

3
4

3
5

d-wtw

5160

kk

ov

vw

akkt

WP

BV

M
K

woonkamer
25,7 m2

keuken
11,8 m2

hal
5,7 m2

tr

kast
1,5 m2

toilet
1,2 m2

Type A1: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Legenda
ov combimagnetron
kk inbouwkoelkast  
 inclusief vriesvak
vw geïntegreerde vaatwasser
kt vierpits inductiekookplaat
ak afzuigschouw
 wandcontactdoos
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TYPE A 
E VERDIEPING
Niet op schaal

TYPE A 
E VERDIEPING
Niet op schaal

Bouwnummers 22 t/m 32Bouwnummers 22 t/m 32

1_Type A1VH

DATUM 9-12-2019

SCHAAL 1:50

VH Standaard

slaapkamer 1
14,5 m2

slaapkamer 2
13,9 m2

overloop
3,3 m2

badkamer
6,4 m2

2940 2150

4
7

1
5

4
9

2
5

2940

3
4

3
5

2150

3
1

2
0

slaapkamer 3
7,4 m2

2_Type A1VH

DATUM 9-12-2019

SCHAAL 1:50

VH Standaard

WM/WD

5
6

0
5

5160

PV omvormer

slaapkamer
7,1 m2

overloop
3,3 m2

onb. ruimte
1,6 m2

WM
+

WD

luik

luik
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Technische omschrijving

TERREININRICHTING
Bestrating
Aan de voorzijde van de woningen komt een “Delftse 
stoep” uitgevoerd in betontegels, afmeting circa 400 x 400 
mm, kleur antraciet. In deze stoep wordt een betonnen 
molgoot, kleur antraciet, opgenomen die het hemelwater 
van het schuine dak afvoert naar open water.
Aan de achterzijde van de woningen komt een terras met 
betontegels van 300 x 300 mm, conform situatietekening. 
Aan het terras ligt een looppad tot aan de berging. 
Het looppad bestaat uit betonnen staptegels met een 
afmeting van 400 x 600 mm. Tussen de tegels zit een 
ruimte van circa 200 mm. 

Erfafscheiding
In de voortuin op de erfgrens wordt tussen de woningen 
een beukenhaag van circa 1.200 mm hoog geplant.

In de achtertuin op de erfgrens wordt tussen de 
woningen, bij de eerste 3.600 mm vanaf de achtergevel 
gezien, een hekwerk van 1.800 mm hoog geplaatst 
voorzien van betonnen palen met bouwstaalmatten, 
kokosmatten en hedera beplanting. Vervolgens komt 
er tot aan de berging en tot aan het achtererf eenzelfde 
schutting maar dan van 1 meter hoog, met hedera 
beplanting, zonder kokosmatten.

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 voorzien 
is van een draaipoort. In de achtertuin worden per woning 
twee leibomen geplant. De aangebrachte beukenhagen, 
hekwerk en leibomen dienen door de huurder 
onderhouden en in stand te worden gehouden.

CONSTRUCTIE
Fundering
De funderingen van de woningen worden gemaakt van 
betonnen heipalen met daarop een raster van gewapende 
betonnen funderingsbalken. De plantenbakken 
en de pergola’s worden eveneens voorzien van 
heipalenfundatie.

Vloeren
De beganegrondvloer van de woningen wordt 
een geïsoleerde, betonnen systeemvloer. 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 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.
Op de heipalen van de houten berging komt een 
betonnen vloer met vorstrand. 

Daken
De hellende daken worden als volgt uitgevoerd:
• geïsoleerde prefab houten dakelementen. 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;

• elk zonnepaneel wordt voorzien van een optimizer;
• het dakvlak aan de voorzijde wordt voorzien van 1 

dakraam;
• de dakgoot wordt uitgevoerd als betimmerde, zinken 

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

Dragende wanden
De dragende wanden van de woningen worden 
uitgevoerd in beton. De woningscheidende wanden 
worden uitgevoerd als ankerloze muren.

GEVELS
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 en het dakraam worden 
voorzien van tweelaags isolatieglas. De isolatiewaarde 
(U-waarde) van het tweelaags glas is circa 1,1 W/m2K.
De deur van de ongeïsoleerde, houten berging wordt 
voorzien van enkel, brute draadglas. 

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 
allen 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   dag- en nachtslot 

een bijkeuken

BINNENINRICHTING
Binnenwanden
De niet-dragende binnenwanden van de woningen 
worden samengesteld uit gipsblokken. De dragende 
binnenwanden worden uitgevoerd in beton. 

Binnendeurkozijnen en -deuren
De binnendeurkozijnen op de begane grond worden 
uitgevoerd als afgelakte, naaldhouten systeemkozijnen 
met bovenlichten voorzien van blank glas. De binnendeur-
kozijnen worden voorzien van fabrieksmatig gelakte 
opdekdeuren. Het bovenlicht van het kozijn van de 
meterkast, de trapkast en de technische ruimte wordt 
voorzien van een lakboardpaneel.  

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.

Natuur- en kunststeen
De binnendeurkozijnen van de badkamer en het toilet 
worden voorzien van een onderdorpel van kunststeen. 
De woningen worden voorzien van marmercomposiet 
vensterbanken (kleur: gemêleerd wit).

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.

Behangklaar
De binnenwanden worden behangklaar opgeleverd, 
tenzij er betegeld wordt. Dit is dus niet saus- en/of 
muurverfklaar. Behangklaar is een vlakheidsklasse. Bij 
behangklaar wordt geen (bouw)behang aangebracht. 

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

Wandtegels
De badkamer en het toilet worden standaard voorzien 
van witte wandtegels en afgewerkt met een witte voeg. 
De vensterbank in de badkamer wordt ook voorzien van 
wandtegels. De afmeting van de tegels is circa 200 x 250 
mm, staand verwerkt. In het toilet worden de wandtegels 
aangebracht tot 1.200 mm hoog. In de badkamer worden 
de wandtegels tot aan het plafond aangebracht. Merk: 
Villeroy & Boch Unit Two.

Vloertegels
De badkamer en het toilet worden standaard voorzien van 
een vloertegel kleur antraciet/grijs en afgewerkt met een 
grijze voeg. De afmeting van de tegels is circa 300 x 300 
mm. Merk: Villeroy & Boch Crossover. 

Sanitair
Het sanitair (in witte uitvoering) wordt geleverd, 
gemonteerd en aangesloten op de riolering. Het sanitair is 
van het merk Villeroy & Boch. De kranen zijn van het merk 
Grohe. 

Sanitair: Villeroy & Boch O.novo. 
Kranen: Grohe Costa L.
Wasmachinekraan en fonteinkraan: Grohe Costa L.
Thermostatische douchemengkraan: Grohe Grohtherm 
1000.
Frontbediening toilet: Geberit DuoFix.

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

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

een kunststof zitting met deksel;
• closetrolhouder Emco Logo;
• closetborstel houder Emco Logo;
• handdoekhouder Emco Logo.

Badkamer:
• porseleinen wastafel, voorzien van een verchroomd 

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

een kunststof zitting met deksel;
• spiegel 750 x 1.250 mm boven wastafel;
• spiegel 750 x 1.250 mm tegenover wastafel;
• wastafelmengkraan;
• ter plaatse van de douchehoek: draingoot en 

vloertegels op afschot;
• thermostatische douchemengkraan met 

glijstangcombinatie;
• Easydrain multi met rvs rooster;
• planchet Villeroy & Boch O.novo;
• dubbele jashaak t.p.v. douche;
• tweedelige handdoekhouder t.b.v. wastafel;
• betegelde douchewand 900 x 2.000 mm;
• douchedeur helder glas 900 x 1.900 mm.

GEVIER-886_sanitair-keuzeboek-binnenbladen_def.indd   1 29-11-17   09:52

Douchecombinatie bestaande uit:

Grohe Grohtherm 1000 2-gr.
douchethermostaat
Kleur: chroom

Grohe Tempesta
glijstangcombinatie
Handdouche met 2 straalsoorten
Lengte: 60 cm
Kleur: chroom

EasyDrain Mult Fixt-1
Afmeting: 70 x 9,8 cm
Materiaal: RVS

Grohe Grohtherm 1000 
douchethermostaat
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Douchecombinatie bestaande uit:

Grohe Grohtherm 1000 2-gr.
douchethermostaat
Kleur: chroom

Grohe Tempesta
glijstangcombinatie
Handdouche met 2 straalsoorten
Lengte: 60 cm
Kleur: chroom

EasyDrain Mult Fixt-1
Afmeting: 70 x 9,8 cm
Materiaal: RVS

Grohe Tempesta 
glijstangcombinatie
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Douchecombinatie bestaande uit:

Grohe Grohtherm 1000 2-gr.
douchethermostaat
Kleur: chroom

Grohe Tempesta
glijstangcombinatie
Handdouche met 2 straalsoorten
Lengte: 60 cm
Kleur: chroom

EasyDrain Mult Fixt-1
Afmeting: 70 x 9,8 cm
Materiaal: RVS

EasyDrain

Emco Logo II 
handdoekhouder

V&B O.novo 
wastafel

Grohe Costa-L 
wastafelmengkraan

V&B O.novo 
combipack wandcloset

Geberit Sigma 30
bedieningspaneel
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Wastafelcombinatie (vervolg) 

Villeroy & Boch O.novo
planchet
Lengte: 60 cm

Emco Logo II handdoekhouder
Lengte: 60 cm
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Wastafelcombinatie bestaande uit:

Villeroy & Boch O.novo
wastafel
Afmeting: 60 x 49 x 18 cm

Grohe Costa-L
wastafelmengkraan
Uitvoering: met ketting
Kleur: chroom

Silkline spiegel rechthoek
Afmeting: 80 x 60 cm of 120 x 80 cm
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Wastafelcombinatie bestaande uit:

Villeroy & Boch O.novo
wastafel
Afmeting: 60 x 49 x 18 cm

Grohe Costa-L
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Kleur: chroom
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Closetcombinatie bestaande uit:

Villeroy & Boch O.novo
combipack wandcloset
Uitvoering: diepspoel, DirectFlush, zitting
met softclose

Geberit Sigma 30
bedieningspaneel
Kleur: wit/chroom
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Closetcombinatie bestaande uit:

Villeroy & Boch O.novo
combipack wandcloset
Uitvoering: diepspoel, DirectFlush, zitting
met softclose

Geberit Sigma 30
bedieningspaneel
Kleur: wit/chroom
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Closetcombinatie (vervolg) 

Emco Logo II closetrolhouder

Emco Logo II borstelgarnituur

Emco Logo II handdoekhouder
Lengte: 38 cm

Emco Logo II
closetrolhouder

Emco Logo II
borstelgarnituur

V&B O.novo
Compact fontein
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Closetcombinatie (vervolg) 

Emco Logo II closetrolhouder

Emco Logo II borstelgarnituur

Emco Logo II handdoekhouder
Lengte: 38 cm
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Fonteincombinatie bestaande uit:

Villeroy & Boch O.novo
Compact fontein
Afmeting: 36 x 27,5 x 15 cm
Kraangat rechts

Grohe Costa-L fonteinkraan
Kleur: chroom
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Fonteincombinatie bestaande uit:

Villeroy & Boch O.novo
Compact fontein
Afmeting: 36 x 27,5 x 15 cm
Kraangat rechts

Grohe Costa-L fonteinkraan
Kleur: chroom

Grohe Costa-L
fonteinkraan



 |   HAAGS BUITEN

Keukeninrichting  
De keuken is van het merk Bruynzeel, type Atlas (kleur: 
leem) en de volgende onderdelen worden aangebracht:
• keukenblok met onder- en bovenkasten,  

afmeting: zie plattegronden (let op: niet op schaal);
• beugelgreep rvs;
• aanrechtblad bruin gemêleerd;
• rvs inlegspoelbak;
• kraan: Grohe Eurostyle chroom;
• achterwand ter plaatse van kookplaat: rvs;
• achterwand overige: kunststofplaat zwart.

Keukenapparatuur
De volgende apparaten van het merk ATAG worden 
aangebracht in de keuken:
• combimagnetron;
• vierpits inductiekookplaat;
• afzuigschouw: wand blokmodel met koolstoffilter 

voor recirculatie inclusief reinigingsunit;
• geïntegreerde vaatwasser;
• inbouwkoelkast inclusief vriesvak.
De locatie van de apparaten staat aangegeven op de 
plattegronden.

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

Plinten
De woningen worden niet voorzien van plinten.

Binnentimmerwerk
Het trapgat en de plaatnaden van de kapconstructie 
worden afgewerkt.

Buitenkraan
De achtergevel wordt voorzien van een vorstvrije 
buitenkraan. 

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. 
De condensafvoer van de buitenunit van de 
luchtwarmtepomp wordt geïnfiltreerd in de bodem.  
De vuilwater- en de schoonwaterriolering worden op 
het gemeenteriool aangesloten met uitzondering van de 
hemelwaterafvoeren aan de voorzijde van de woningen 
met schuine daken. Deze watert via een betonnen 
molgoot, kleur antraciet, voor de woning zichtbaar af 
naar het open water. 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 hemelwaterafvoer van de houten berging wordt 
aangesloten op het gemeenteriool.   

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;
• closet in de toiletruimte;
• wastafelmengkraan in de badkamer;
• douchemengkraan in de badkamer;
• afgedopt aansluitingspunt in de keukenruimte voor 

de keukenmengkraan;
• tapkraan ter plaatse van opstelplaats wasmachine;
• lucht-waterwarmtepompinstallatie;
• closet in badkamer;
• vorstvrije buitenkraan in de achtergevel. 

De tappunten voor warm water zijn:
• wastafelmengkraan in de badkamer;
• douchemengkraan in de badkamer;
• keukenmengkraan in de keuken.

De leidingen worden in de badkamer, 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 boiler van 
de lucht-waterwarmtepomp. Bij gelijktijdig gebruik van 
meerdere tappunten zal de waterdruk terug lopen. 

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 onder de badkamer.

Mechanische ventilatie
Ten behoeve van de ventilatie is gekozen voor een 
systeem met een natuurlijke toevoer (roosters boven in 
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. 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 ventileert wanneer men doucht of 
kookt. Daarnaast heeft de huurder ook de mogelijkheid 
om de mechanische afzuigunit via een (mobiele) app te 
bedienen. 

Verwarming en warmwatervoorziening 
Ter vervanging van de traditionele cv-ketel komt in de 
woning een lucht-waterwarmtepompinstallatie. Hiermee 
worden de woning en het kraanwater verwarmd. 

In de binnenunit zit een 190 liter geëmailleerd stalen 
boilervat geïntegreerd om over warm tapwater te 
beschikken (zie figuur 1). Tevens is een los 25 liter 
buffervat 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 (zie figuur 1) en wordt voorzien 
van een condensafvoer en een geluidsreducerende 
omkasting (zie figuur 2).

De binnenunit staat in de technische ruimte op de begane 
grond. De buitenunit staat opgesteld nabij de houten 
berging in de tuin.

Vloerverwarming
De begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping zijn 
voorzien van vloerverwarming. De overige ruimten 
zijn niet voorzien van vloerverwarming of andere 
verwarmingselementen. 

In de badkamer is naast vloerverwarming eveneens een 
elektrische handdoekradiator aanwezig. 
De verwarming wordt geregeld middels de thermostaat in 
de woonkamer. De slaapkamers worden voorzien van een 
na-regeling.

In de volgende ruimten worden bij gelijktijdige 
verwarming van de ruimten de onderstaande 
temperaturen gehaald:
Badkamer   22ºC 
Woonkamer/keuken  20ºC 
Slaapkamers   20ºC 
Hal, overloop    15ºC 

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt aangelegd volgens een 
centraal dozensysteem conform NEN 1010. 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. 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.

Alle voorgevels, achtergevels en buitenbergingen worden 
voorzien van een aansluitpunt voor buitenverlichting 
(exclusief armatuur).

Ten behoeve van een eventuele wasdroger wordt 
een extra wandcontactdoos gerealiseerd in de 
wasmachineruimte. 

Technische omschrijving

Figuur 1: Binnenunit en 
buitenunit.

Figuur 2: Geluidsreducerende 
omkasting buitenunit.

Aan deze impressie kan geen rechten ontleend worden. In de woning 
wordt een zwarte achterwand geplaatst.

Aan deze impressies kunnen geen rechten ontleend worden. In de woning 
wordt een zwarte achterwand geplaatst.
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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 op het dak, bekabeling, omvormer 
en optimizers. Het systeem is netgekoppeld, waarbij het 
overschot aan het net geleverd wordt. De verhuurder 
zorgt ervoor dat de PV-panelen jaarlijks worden  
schoongemaakt.

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 en worden voorzien van een back-up batterij. Een 
certificaat wordt niet aangevraagd.

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

uitzondering van de voordeur, de bergingsdeur,  de 
tuindeur en het dakraam;

• hoge isolatiewaarde voor beganegrondvloer, gevel en 
dak;

• goede kierdichting;
• zelfregelende ventilatieroosters;
• lucht-waterwarmtepomp;
• vloerverwarming op de begane grond, 1e verdieping 

en 2e verdieping;
• korte leidinglengten;
• douchepijp WTW;
• PV-panelen.  

Bodemgebruiksvoorwaarden
Voor het normaal gebruik van de locatie (wonen 
met tuin) geldt dat de leeflaag in stand moet worden 
gehouden. Hierdoor wordt de bodemsituatie voor 
de toekomst veilig gesteld. Daarom is het van belang 
dat toekomstige bewoners zich houden aan bepaalde 
gebruiksvoorwaarden. Dit is de reden dat er niet dieper 
mag worden gegraven dan de leeflaag, dus niet dieper 
dan één meter. Dit betekent bijvoorbeeld beperkingen 
voor een diepe vijver en dergelijke.

Bij het doorbreken van de leeflaag dient contact 
opgenomen te worden met Omgevingsdienst Haaglanden, 
omdat de bodem onder de leeflaag verontreinigd 
is. Er gelden buiten deze beperkingen, geen andere 
beperkingen. De instandhouding van de leeflaag noemt 
men een zorgplicht en dit wordt vastgelegd in de 
leveringsakte. 

Geen gevaar voor uw gezondheid! In het gehele gebied 
van Haags Buiten is sprake van een leeflaag, die voldoet 
aan klasse Wonen. Hieronder zijn verontreinigingen 
aanwezig. Deze verontreinigingen verplaatsen zich 
niet en bevinden zich na de oplevering van de nieuwe 
woningen minimaal één meter onder het maaiveld. Bij 
een juist bodemgebruik komen bewoners niet met de 
verontreinigingen in contact en bestaat er geen gevaar 
voor de gezondheid.

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-gecertificeerd (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.

Technische omschrijving Afwerkstaat

Ruimte Vloer Wand Plafond/dak

Hal/entree Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Meterruimte Cementdekvloer Onbehandeld Onbehandeld

Toilet Tegels Tegels tot 1.200 mm 
hoogte

Spuitwerk

Technische ruimte(n) Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Trapkast Cementdekvloer Onbehandeld Onbehandeld

Woonkamer Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Keuken Cementdekvloer Kunststofplaat zwart van 
1.200 mm hoog

Spuitwerk

Overloop Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Slaapkamers Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Badkamer Tegels Tegels tot plafond Spuitwerk

Zolder Cementdekvloer, niet 
achter knieschot

Behangklaar Wit gegronde beplating 
voorzien van sauswerk

Houten buitenberging Beton Verduurzaamd hout Ongehandeld
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Onderhoud

Onderhoud aan Rekening huurder Rekening verhuurder

Schilderwerk Het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen 
van binnenhoutwerk en zo nodig het behangen van de 
binnenmuren.

Buitenschilderwerk

De voorbereidende 
werkzaamheden voor 
de onder schilderwerk 
omschreven 
werkzaamheden

Het plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en 
geringe (krimp)scheuren.

Kleine werkzaamheden Het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen 
van de woonruimte, waaronder in elk geval loszittende: 
trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, 
wandcontactdozen en deurbellen.

Onderdelen en 
bestanddelen woonruimte

Het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden 
zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen 
van de woonruimte, die gemakkelijk zijn te vervangen en zich 
binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden, 
waaronder in elk geval: kraanleertjes en andere eenvoudig 
te vervangen onderdelen van kranen, deurknoppen en 
sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen, vloer- en 
plafondroosters, sleutels van binnen- en buitensloten, garnituur 
voor douche- en toiletruimte, garnituur voor de wc, elektrische 
schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel,- telefoon- 
en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van 
datanetwerken.

Scharnieren van deuren, 
luiken en ramen, sloten en 
kranen

Het gangbaar houden, regelmatig controleren van de 
beweegbaarheid en zo nodig oliën en smeren of ontkalken van 
beweegbare onderdelen.

Grote reparaties, 
vervanging

Bevriezing Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie 
van) bevroren kranen.

Verlichting Het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het 
woonruimtegedeelte van het gehuurde

Reparaties en 
vervanging van 
armaturen

Onderhoud en verbouwen (volgens de 
rijksoverheid)
Huurder en verhuurder hebben elk een eigen 
verantwoordelijkheid voor onderhoud, reparatie en 
vervanging aan onderdelen van de huurwoning.

Regels voor onderhoud
Over het algemeen geldt:
• Kleine reparaties zijn voor rekening van de 

huurder. Grote reparaties en groot onderhoud 
zijn voor rekening van de verhuurder.

• Kleine reparaties moet de huurder makkelijk 
zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig 
kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan 
is de reparatie alsnog voor rekening van de 
verhuurder.

• Inbouwapparatuur van keukens wordt 

doorgaans aangemerkt als onroerende 
aanhorigheid van de woning. Die 
inbouwapparatuur wordt dan met de woning 
verhuurd door de verhuurder. Reparatie van 
een kapotte inbouwkoelkast is voor rekening 
van de verhuurder. 

• De huurder moet de verhuurder toegang tot 
de huurwoning geven, zodat de verhuurder het 
onderhoud of de reparatie kan uitvoeren.

• U zorgt voor reparaties van schade die u zelf 
heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook 
de kleine en dagelijkse reparaties verricht, 
mag de verhuurder de kosten hiervan aan u 
doorberekenen als servicekosten. 

U vindt hieronder een overzicht van de soorten 
onderhoud die de huurder dan wel de verhuurder 
moet uitvoeren.

Onderhoud aan Rekening huurder Rekening verhuurder

Technische installaties 
binnen de woning

Het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden 
zijn, onderhouden en vervangen van onderdelen van technische 
installaties, gelegen binnen het woonruimtegedeelte van 
het gehuurde en daar deel van uitmakend, voor zover 
deze werkzaamheden onderhoud technisch eenvoudig 
zijn en geen specialistische kennis vereisen, waaronder 
in elk geval: het ontluchten en bijvullen van het water van 
de verwarmingsinstallatie, het opnieuw opstarten van de 
verwarmingsinstallatie na uitval, het vervangen van filters van de 
(mechanische) ventilatie en het schoonhouden van de roosters.

Reparaties, controle, 
vervanging

Tochtwering Het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende 
voorzieningen, indien noodzakelijk en voor zover aan deze 
werkzaamheden geen noemenswaardige kosten verbonden zijn.

Onderdelen gelegen buiten 
de woning

Het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden 
zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen 
van de woonruimte welke zich buiten het woonruimtegedeelte 
van het gehuurde bevinden en die gemakkelijk zijn te vervangen, 
waaronder in elk geval: onderdelen van de brievenbus, 
onderdelen van de buitenlamp en onderdelen van de 
vlaggenstokhouder.

Vervanging bij slijtage

Tuinen, erven, opritten en 
erfafscheidingen

Het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, 
zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde 
indruk maken, waaronder in elk geval: bij eerste bewoning 
van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het 
gehuurde behorende tuin of erf: de aanleg van de tuin of erf 
met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden 
en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding, het 
egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde, het 
regelmatig maaien van het gras, het regelmatig verwijderen van 
onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden 
en terrassen, het vervangen van gebroken tegels, het regelmatig 
snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen, het 
vervangen van beplanting die is doodgegaan, het vervangen van 
kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, 
het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen 
en indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: 
erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen.

Het is niet toegestaan om dieper dan één meter in de tuin te 
graven i.v.m. de bodemgebruiksvoorwaarden die vermeld staan 
in de technische omschrijving.

Bij eerste bewoning 
aanleg opritten en 
toegangspaden 
en aanbrengen 
eenvoudige 
erfafscheiding. Grote 
reparaties, vervanging

Afvoer- en ventilatiekanalen Het zo nodig vegen van afvoer- en ventilatiekanalen, voor zover 
deze voor de huurder bereikbaar zijn.

Grote reparaties, 
vervanging

Riool Het schoonhouden en zo nodig ontstoppen van het binnenriool 
tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het 
gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voor 
zover deze riolering voor de huurder bereikbaar is.

Vuilstortkoker/
Vuilniscontainerruimte

Het schoonhouden en zo nodig ontstoppen van 
de vuilstortkoker en het schoonhouden van de 
vuilniscontainerruimte, voor zover deze voorziening en ruimte 
voor de huurder bereikbaar zijn.

Reparaties
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Onderhoud aan Rekening huurder Rekening verhuurder

Ruiten, kozijnen, 
deurposten, geverfde 
houtwerken, andere 
geverfde onderdelen en 
gevelbeplating

Het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van 
de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk, andere 
geverfde onderdelen en gevelbeplating, voor zover deze voor de 
huurder bereikbaar zijn.

Ongedierte Het bestrijden van ongedierte, voor zover daaraan geen 
noemenswaardige kosten verbonden zijn en voor zover 
de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de 
bouwkundige situatie van de woonruimte.

Het bestrijden 
van kakkerlakken, 
faraomieren, boktorren 
en houtwormen (t.g.v. 
overmacht)

Goten en regenafvoeren Het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, 
voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn.

Vervanging en 
reparaties

Zerfvuil Het regelmatig verwijderen van zwerfvuil.

Graffiti Het verwijderen van graffiti, voor zover daaraan geen 
noemenswaardige kosten verbonden zijn en voor zover deze 
graffiti voor de huurder bereikbaar is.

Zink- en beerputten en 
septic tanks

Het legen van zink- en beerputten en septic tanks. Vervanging en 
reparaties

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/onderhoud-
huurwoning.

Onderhoud
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Colofon

Ontwikkeling, realisatie 
en verhuur

Postbus 88
3360 AB  SLIEDRECHT

0184-495495
abbbouwgroep.nl

Plein 13
2291 CA  WATERINGEN

0174-225055
borgdorff.nl

Nootdorpse Landingslaan 364
2496 TC  DEN HAAG

070-3107171
schielandborsboom.nl

Verhuur en 
informatie

Om in aanmerking te komen voor een 
huurwoning in het project Haags Buiten 
in Den Haag dient u als kandidaat aan 
een aantal voorwaarden te voldoen. 
Hieronder hebben wij deze voorwaarden 
voor u samengevat. 

Inkomensnorm 
Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm 
geldt dat het bruto maandinkomen (uit vast 
dienstverband exclusief toeslagen en vakantiegeld) 
circa 4 maal de kale maandhuur van de woning 
dient te bedragen.

Voor tweeverdieners geldt het volgende:
• het eerste inkomen telt volledig mee in de 

inkomensnorm;
• het tweede inkomen telt voor de helft mee in de 

inkomensnorm;
• elk inkomen dient minimaal 1,5 keer de kale 

maandhuur te bedragen.

Verplicht wordt er een waarborgsom van circa 3 
maal de kale maandhuur gesteld.

Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, 
persoonlijke leningen, studieschulden e.d.) worden 
op het inkomen in mindering gebracht.

Extra inkomen uit hoofde van overwerk wordt alleen 
meegeteld indien dit beroepsmatig en structureel 
onderdeel uitmaakt van het jaarinkomen.

Benodigde bescheiden
Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld 
en gedocumenteerd, worden niet in behandeling 
genomen. Zowel de aanvrager als de eventuele 
partner dienen deze gegevens te verstrekken.

Het inschrijfformulier dient vergezeld te gaan van de 
onderstaande documenten:
• een kopie van een geldig legitimatiebewijs 

conform AVG (rijbewijs, paspoort of 
identiteitskaart ook achterzijde);

• een verklaring hypotheeknemer of 
verhuurderverklaring;

• een recente salarisstrook; 
• een werkgeversverklaring.

De werkgeversverklaring dient origineel en van 
recente datum te zijn en door de werkgever te zijn 
ondertekend. Indien iemand geen werkgever heeft, 
is een recente jaaropgave van het inkomen vereist.

Zelfstandigen
Naast een recent uittreksel van de Kamer van 
Koophandel dienen zelfstandigen een volledige 
balans (uitgebreide winst- en verliesrekening) over 
de afgelopen twee jaar te overleggen, deze dient 
tenminste door een AA-accountant of register 
accountant te zijn opgemaakt. Eventueel kan 
toetsing door een register accountant worden 
gevraagd. Tevens wordt aan de hand van de 
beoordeling de waarborgsom bepaald.

Pensioengerechtigden 
Zij dienen een recente jaaropgave te overleggen. Als 
het eigen vermogen nodig is om te kunnen voldoen 
aan de maandelijkse huurverplichting dient hier ook 
een opgave van meegezonden te worden.

Huurperiode 
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor 
minimaal twee jaar en wordt stilzwijgend verlengd 
voor onbepaalde tijd. Het opzegtermijn bedraagt 
één volle kalendermaand. De huur wordt periodiek 
van huurdersbankrekening afgeschreven. Een 
machtiging wordt hiertoe door huurder afgegeven.

Waarborg
Als waarborg voor de juiste nakoming van 
uw verplichtingen uit de huurovereenkomst 
dient u uiterlijk bij ondertekening van de 
huurovereenkomst, een borgsom ter grootte van 
twee maanden huur te voldoen. Dit bedrag dient te 
worden gestort op het rekeningnummer  
NL05 INGB 0008 433 110 van My Real Estate B.V.
Voor het afsluiten van de huurovereenkomst is de 
huurder geen vergoeding voor administratie- en 
contractkosten verschuldigd.

Uitzonderingen
De verhuurder kan afwijken van voornoemde indien 
er naar haar oordeel bijzondere omstandigheden 
zijn. Er vindt altijd een individuele beoordeling 
plaats.

Inschrijving 
Inschrijving is vrijblijvend en geeft geen recht 
op toewijzing. Zonder opgave van reden kan 
de huuraanvraag worden afgewezen. Er wordt 
standaard een kredietwaardigheidstoets uitgevoerd.

Sliedrecht, december 2019

Voorwaarden
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