
 36 comfortabele appartementen
Museumplein Veendam



De Draverij

Aan het Museumplein in Veendam, op de plek waar jaren-

lang de Rabobank gehuisvest was, zullen 36 comfortabele 

appartementen ‘de Draverij’ worden gerealiseerd.  

Het winkelcentrum, vanBeresteyn theater en talloze 

gezellige restaurants bevinden zich om de hoek. En voor  

een korte wandeling loopt u zo naar het Hertenkamp  

of het Julianapark.

Historische 
grond 
 

De naam verwijst naar de rijke historie van 

de locatie. Al vanaf 1894 vonden hier draf-

wedstrijden plaats. In de winter konden 

de ijzers ondergebonden worden, want 

dan werd het lager gelegen middenter-

rein onder water gezet en omgetoverd 

tot ijsbaan. Naast draverijen werden ook 

motorwedstrijden en wielerwedstrijden 

op de baan georganiseerd, net als con-

coursen-hippique, bloemencorso's,  

gymnastiekwedstrijden en kinderfeesten. 

Op het terrein bevond zich ook een  

tribune en een consumptietent, ook  

wel de `ijstent' genoemd, waar vaak  

danspartijen gegeven werden.  

De laatste draverij werd gehouden in 

1963, waarna het sportterrein plaats 

maakte voor het huidige winkelcentrum, 

parkeerterrein en het Rabobank kantoor.
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Een locatie met een 
rijke historie

3



Veendam
Veendam heeft een levendig centrum met een uitgebreid 

aanbod van winkels en eetgelegenheden. Elke maandag is 

er een weekmarkt op het Museumplein en op donderdag 

op het Raadhuisplein. 

In het centrum is altijd wat te beleven. Genieten van de 

zon op één van de vele terrassen, proeven van heerlijke  

streekproducten in de vele restaurantjes of een avondje 

naar het theater. 
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Het buitengebied van de Veen- 

koloniën kent prachtige weidse 

vergezichten waar veel rust en 

ruimte is. Genieten van de natuur 

kan echter ook in Veendam zelf, 

dat niet voor niets ‘Parkstad’ wordt  

genoemd.

Recreatiegebied Borgerswold, 

grenzend aan Veendam, nodigt 

uit om er te voet of met de 

fiets op uit te trekken. Door 

het park loopt een uitgebreid 

netwerk van fiets- en wandel-

routes. De witgeschilderde 

bruggen die verspreid door het 

park staan, geven het park een 

bijzonder sfeer.  

 

Erop uit voor een korte wande-

ling en even helemaal tot rust 

komen? Bezoek het Juliana-

park. Voor de liefhebber van 

lange wandelingen in het bos is 

het Emergobos bij Pekela een 

goede optie. Hier kunt u einde-

loos wandelen en het is er bo-

vendien heerlijk beschut, wat 

in de zomer extra welkom is. 

Bereikbaarheid  
 
Veendam is centraal gelegen aan de rijksweg N33. Zo bent u 

met de auto in een mum van tijd in de stad Groningen of 

Assen. Het moderne treinstation van Veendam heeft goede 

verbindingen met de stad Groningen en Duitsland. Het naast-

gelegen busstation zorgt voor verbindingen binnen de Veen-

koloniën en de provincies Groningen en Drenthe. 
 

Natuur

5





IM architecten
"Onderscheidend en toch zacht. De positie van De 

Draverij aan het Museumplein vroeg om een bijzon-

der uiterlijk die recht doet aan de waarde het plein. 

We hebben hier getracht een gebouw te ontwerpen 

voor mensen met een liefde voor Veendam op één 

van de mooiste plekken van de stad." 

 

                                                         Daniël Kleine Schaars



= boom bestaand 

= betonklinkers visgraat

19

= parkeerplaats

= haag, aangeplante 

   hoogte ca. 0,4/0,6 m

= verlichtingsobject

= perceelsgrens

= gras openbaar

= betontegels 500x500mm

= keerwand

= betonklinkers visgraat

    (hergebruikt)

= gras perceel

19

Aan deze tekening kunnen geen rechten 

worden ontleend met betreft maat-

voering, kavelgrootte, (toekomstige) 

omliggende en belendende bebouwing, 

openbare inrichting, bomen, aangegeven 

hoogtes etc.

De hoofdtoegang van het complex bevindt 

zich aan het Museumplein. Aan de achter-

kant heeft De Draverij een parkeerhof, 

waar voor ieder appartement een eigen 

parkeerplaats aanwezig is. Zo hoeft u als 

bewoner nooit ver te lopen met die zware 

boodschappentas. 

Situatie
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Met een gasloos appartement in De Draverij bent u 

volledig voorbereid op de toekomst. Een luchtwarmte-

pomp zorgt voor warm water uit de kraan en verwarming 

in het appartement. Geen lelijke, stoffige radiatoren 

meer, maar comfortabele vloerverwarming. En op warme 

zomerdagen, kunt u de vloerleidingen gebruiken voor 

verkoeling van uw appartement.   

Het appartement is goed geïsoleerd, waardoor er geen 

warmte onnodig verloren gaat. Het slimme 

ventilatiesysteem met warmteterugwinning, zorgt 

ervoor dat er altijd voldoende frisse lucht in huis is, 

zonder dat het tocht. Heerlijk comfortabel wonen!  

Persoonlijk en  
comfortabel wonen

9



Het ontwerp

"Het vanBeresteyn theater is als inspiratie gebruikt voor de architectuur 

van het gebouw. De kenmerkende oranje steen en horizontale belijning van 

het gebouw is doorgezet in De Draverij. Hierdoor ontstaat er een 

verbinding met het theater en vormen De Draverij en het vanBeresteyn 

theater de poortgebouwen van het Museumplein."

1010
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Begane grond

Kelder/ fundering
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Elk appartement heeft in de 

kelder een eigen afsluitbare 

berging waar onder andere  

uw fietsen neergezet kunnen 

worden.
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Vanuit de centrale hal zijn met de trap en lift de 

appartementen op de verdiepingen bereikbaar.  

De appartementen variëren in woonoppervlak 

tussen de 83 en 90 m2. Elk appartement beschikt 

standaard over 2 slaapkamers.  

Overzicht van de  
verdiepingen (vervolg)

Tweede verdieping

Eerste verdieping

NOORD

zonsopgang

zonsondergang

zonnestand 21 juni
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De variërende grootte  

en positie van de balkons 

binnen hetzelfde woning-

type zorgen voor een speels 

gevelbeeld. 

  type A 

  type B 

  type C 

  type D 

  type E 

  type F 

  type G 
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A 
 bouwnummers:  

1, 8, 15, 22, 29 en 33* 
schaal 1:50
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* Woonoppervlak ca. 87 m2 

* Woonkamer en open keuken  

* Terras/balkon  aan de noordzijde 

* 2 slaapkamers 

* Badkamer met douche, wastafel en toilet 

* Separate toiletruimte 

* Technische ruimte met opstelplaats  

voor de wasmachine/-droger 

* Berging in de kelder 

* Eigen parkeerplaats op het terrein 

 

"Met terrassen grenzend aan het  

Museumplein en het Hertenkamp kan er 

in de avond genoten worden van de 

avondzon." 

19

*  Getekend bouwnummer 1 (begane grond). 

Voor de grootte en positie van het terras of het balkon van  

de andere bouwnummers zie pagina: 12, 13, 14 en 15



 Appartement 
 
  B 

2020
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Eerste verdieping

Tweede verdieping

Derde  verdieping

Vierde verdieping

Vijfde verdieping

* Woonoppervlak 88 m2 

* Woonkamer en open keuken  

* Terras/balkon  aan de noordzijde 

* 2 slaapkamers 

* Badkamer met douche, wastafel en toilet 

* Separate toiletruimte 

* Technische ruimte met opstelplaats voor de 

wasmachine/-droger 

* Berging in de kelder 

* Eigen parkeerplaats op het terrein 

 

B 
 bouwnummers:  

2, 9, 16, 23, 30 en 34 
schaal 1:50

2222

*  Getekend bouwnummer 2 (begane grond). 

Voor de grootte en positie van het terras of het balkon 

van de andere bouwnummers zie pagina: 12, 13, 14 en 15 

NOORD

zonsopgang

zonsondergang

zonnestand 21 juni

"De kenmerkende balkons en 

ronde muur in de woonkamer 

geven prachtig zicht op het  

Museumplein en het groene 

Hertenkamp." 
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 Appartement 
 
  C 

24



25



3

10

17

24

31

35

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Derde  verdieping

Vierde verdieping

Vijfde verdieping

* Woonoppervlak 84 m2 

* Woonkamer en open keuken  

* Terras/balkon  aan de zuidzijde 

* 2 slaapkamers 

* Badkamer met douche, wastafel en toilet 

* Separate toiletruimte 

* Technische ruimte met opstelplaats voor 

de wasmachine/-droger 

* Berging in de kelder 

* Eigen parkeerplaats op het terrein 

 

C 
 bouwnummers:  

3, 10, 17, 24, 31 en 35* 
schaal 1:50

2626

NOORD

zonsopgang

zonsondergang

zonnestand 21 juni

"Meer in de luwte maar toch 

midden in het hart van Veen-

dam. Het vrije zicht over de 

groene Van Beresteijnstraat 

geeft een rustige woon- 

kwaliteit.." 
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*  Getekend bouwnummer 10  (eerste verdieping). 

Voor de grootte en positie van het terras of het balkon van  

de andere bouwnummers zie pagina: 12, 13, 14 en 15 
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D 
 bouwnummers:  

4, 11, 18, 25, 32 en 36* 
schaal 1:50

3030

*  Getekend bouwnummer 25 

(derde verdieping). 

Voor de grootte en positie van het terras 

of het balkon van de andere bouw- 

nummers zie pagina: 12, 13, 14 en 15 
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zonsondergang

zonnestand 21 juni
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* Woonoppervlak 89 m2 

* Woonkamer en open keuken  

* Terras/balkon  aan de zuidzijde 

* 2 slaapkamers 

* Badkamer met douche, wastafel en toilet 

* Separate toiletruimte 

* Technische ruimte met opstelplaats voor de 

wasmachine/-droger 

* Berging in de kelder 

* Eigen parkeerplaats op het terrein 

 

31

"Op afstand van het  

Museumplein kan er tot 

laat in de middag in de 

zon worden gezeten met 

lange, vrije zichtlijnen." 
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* Woonoppervlak 91 m2 

* Woonkamer en open keuken  

* Terras/balkon  aan de zuidzijde 

* 2 slaapkamers 

* Badkamer met douche, wastafel en toilet 

* Separate toiletruimte 

* Technische ruimte met opstelplaats voor de 

wasmachine/-droger 

* Berging in de kelder 

* Eigen parkeerplaats op het terrein 
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* Getekend bouwnummer 19 (tweede verdieping). 

Voor de grootte en positie van het terras of het balkon van  

de andere bouwnummers zie pagina: 12, 13, 14 en 15 

"Grote woonruimte met 

bescheiden terras met 

vrije zichtlijnen op de  

omgeving." 
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schaal 1:50
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* Woonoppervlak 94 m2 

* Woonkamer en open keuken  

* Terras/balkon  aan de noord/westzijde 

* 2 slaapkamers 

* Badkamer met douche, wastafel en toilet 

* Separate toiletruimte 

* Technische ruimte met opstelplaats voor 

de wasmachine/-droger 

* Berging in de kelder 

* Eigen parkeerplaats op het terrein 
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*  Getekend bouwnummer 20  

(tweede verdieping). 

Voor de grootte en positie van het 

terras of het balkon van de andere 

bouwnummers zie pagina: 12, 13, 

14 en 15 

"Woonkamers aan het dynamische 

Museumplein en slaapkamers aan 

de rustige zijde. Dit appartement 

heeft het fijnste van beide  

werelden." 
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*  Getekend bouwnummer 21 

(tweede verdieping). 

Voor de grootte en positie 

van het terras of het balkon 

van de andere bouwnummers 

zie pagina: 12, 13, 14 en 15 

G 
 bouwnummers:  

7, 14, 21 en 28* 
schaal 1:50
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* Woonoppervlak 89 m2 

* Woonkamer en open keuken  

* Terras/balkon aan de noordzijde 

* 2 slaapkamers 

* Badkamer met douche, wastafel en toilet 

* Separate toiletruimte 

* Technische ruimte met opstelplaats voor 

de wasmachine/-droger 

* Berging in de kelder 

* Eigen parkeerplaats op het terrein 
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"De terrassen met prachtig 

uitzicht over het Museumplein 

en het genieten van zonsonder-

gang maakt deze woning uniek.



Wat betekent Vazet 
voor u als koper? 

Stappenplan 
Van aankoop tot oplevering

VERKOOPGESPREK MAKELAAR  
Als u een optie op een nieuwbouwappartement heeft 

gekregen wordt u uitgenodigd bij de makelaar voor 

een verkoopgesprek. Tijdens dit gesprek informeert de 

makelaar u over het project en  wat er komt kijken bij 

het kopen van een nieuwbouwappartement.  

ONDERTEKENEN  
OVEREENKOMST  
U tekent bij de makelaar een koopovereenkomst voor 

de grond én een aannemingsovereenkomst voor de  

bouw het appartementencomplex. 

BEZOEK PROJECTSHOWROOM 

Tijdens een bezoek aan de projectshowroom kunt u het sanitair en tegel-

werk bekijken. Ook kunt u hier de badkamer en het toilet naar uw persoon-

lijke wensen laten aanpassen. Desgewenst kunt u in de showroom ook 

terecht voor een na de oplevering te plaatsen keuken.

PERSOONLIJK KOPERS- 
GESPREK 
In een persoonlijk kopersgesprek met de ko-

persadviseur van Vazet worden de optiemoge-

lijkheden doorgenomen. Naast de opties van 

de standaardkeuzelijst, kunt u ook individuele 

woonwensen kenbaar maken. 

Persoonlijke  
begeleiding  

Bij de aankoop van een nieuw appartement, komt 

veel kijken. Iets wat u niet dagelijks doet en dus erg 

spannend kan zijn en vragen met zich meebrengt. 

Om u zo goed mogelijk te helpen, begeleidt Vazet u 

als koper door het gehele traject, van het persoon-

lijke kopersgesprek tot aan de oplevering. 
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Keuzevrijheid  

Zoveel mensen, zoveel wensen. Wij begrijpen als 

geen ander dat kopers verschillende behoeftes 

hebben. Er zijn diverse mogelijkheden om het  

appartement naar eigen wensen aan te passen.  

Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen om de wanden af te 

laten werken met behang, of uw appartement 

laten voorzien van luxe binnendeuren en beslag. 

 Er is een uitgebreide lijst met optiemogelijkheden. 

Heeft u toch nog andere wensen? Dan kunt u deze 

in een persoonlijk gesprek met de kopersadviseur 

kenbaar maken.  

 

Heldere  
communicatie 

Onderweg, thuis of op vakantie? Door het gebruik van 

het online woningdossier homeDNA, kunt u digitaal alle 

informatie en documentatie met betrekking tot uw 

nieuwe woning raadplegen. Van de verkoopinformatie 

tot het actuele overzicht van uw persoonlijke kopers-

keuzes. Ook wordt u via deze weg regelmatig op de 

hoogte gehouden van de actuele stand van zaken en 

extra informatie over uw nieuwe woning. En heeft u 

vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

AFRONDEN KOPERSKEUZES 
Rekening houdend met de bouwplanning en 

bouwvoorbereidingstijd, moeten alle kopers-

wijzigingen een aantal weken voor start 

bouw  bekend zijn. De koperskeuzes worden 

vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De 

keuzes worden vervolgens vertaald in defini-

tieve bouwtekeningen en naar de bij de 

bouw betrokken partijen verzonden. 

NOTARIS 

Als de vergunning is verleend en (bijna) alle appartementen zijn 

verkocht, wordt u uitgenodigd voor het zogenaamde transport bij 

de notaris. Via de notaris betaalt u nu de koopsom. U wordt dan 

(mede)eigenaar van de grond waarop het appartementencomplex 

zal worden gebouwd.

BOUW 
De bouw kan van start. Gedurende de 

bouw wordt u als koper een paar keer  

uitgenodigd om op de bouwplaats de 

voortgang van de bouw te komen  

bekijken. Tijdens de speciale kijk-/inmeet-

dag kan bijvoorbeeld uw eigen (keuken) 

leverancier eventuele inmetingen  

verrichten.

SCHOUW 

Circa twee weken voor de oplevering vindt  

de zogenaamde schouw plaats. Tijdens deze 

schouw wordt u in de gelegenheid gesteld  

om uw woning te beoordelen en eventuele on-

volkomenheden te noteren. 

OPLEVERING 
Eindelijk is het zover, de woning 

is van u.  U kunt aan de slag met 

het inrichten van uw woning. 
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Projectshowrooms

Sanitair en Tegelwerk 

De badkamer en het toilet worden standaard opgeleverd 

met gerenomeerd Villeroy en Boch sanitair en tegelwerk 

waarbij er keuze is uit verschillende kleuren tegels.  

Uiteraard is ook hier volop ruimte voor persoonlijke wensen. 
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Als koper wordt u uitgenodigd bij de projectshowroom 

van Raab Karcher in Assen om de  badkamer en het toi-

let naar eigen wensen aan te passen.  

Een mooie kast onder de wastafel om de handdoeken 

op te bergen, of een extra wastafel zodat u niet meer 

op elkaar hoeft te wachten? Of heeft u misschien een 

hele andere badkamerindeling voor ogen?   

De adviseurs van Raab Karcher helpen u graag. 



Voor de keuken is nog alles mogelijk. De keuken-

aansluitpunten worden aangebracht volgens de 

standaard tekening en -omschrijving.  Heeft u een 

andere indeling voor ogen of wilt u extra keuken-

apparaten gaan plaatsen?  Dan kunt u deze laten 

verplaatsen of extra aansluitingen laten maken. 

 

Keuken via Satink Keukens    

Bij de vestiging van Satink Keukens in Zwolle kunt u  

eventueel terecht voor een gevarieerd  aanbod aan  

keukens. Zij zijn bekend met de woningen en kunnen  

u daardoor perfect helpen met een passende keuken.  

U koopt de keuken rechtstreeks bij de projectshowroom 

en kunt zelf afspreken wanneer u de  keuken na opleve-

ring geplaatst wilt hebben. 

Keuken

Impressies betreffen 
voorbeelden van  
keuzemogelijkheden
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Voor u ligt de technische omschrijving die bestaat uit een 

technische omschrijving van het appartement, inclusief de 

staat van afwerking, de materialenstaat, de kleurenstaat en 

een algemeen deel. Het doel van de technische omschrijving is 

in de eerste plaats om u zo goed mogelijk te informeren over 

hoe uw appartement eruit gaat zien. Deze technische om-

schrijving maakt onderdeel uit van de overeenkomst. 

Technische omschrijving

ALGEMEEN 
Peil 

Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de bouwkundig  

afgewerkte begane grondvloer. Het peil wordt door de gemeente 

vastgesteld. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten. 

 

Grondwerk 

Hiertoe behoren alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen en 

aanvullingen. De ontgravingen in het terrein worden aangevuld 

met uitkomende grond. In verband met de te overbruggen hoog-

teverschillen naar de omliggende percelen worden plaatselijk bij 

de parkeerplaatsen, op eigen terrein, prefab betonnen keer- 

wanden toegepast. Posities conform de situatietekening. 

 

Terrassen 

De terrassen van de appartementen op de begane grond worden 

uitgevoerd in betontegels 500x500 mm, met rondom een beton-

nen opsluitband. Onder de bestratingen wordt een zandbed van 

150 mm opgebracht. Rondom deze terrassen wordt een beuken-

haag toegepast met een hoogte conform de situatietekening. Voor 

deze beukenhaag geldt een instandhoudingsverplichting conform 

de koopovereenkomst en een inboetgarantie van één plant- 

seizoen. 

 

Terreininventaris 

Bestratingen 

De rijbanen en parkeervakken worden uitgevoerd in betonnen 

straatstenen. Onder de bestratingen wordt een puinverharding en 

zandbed aangebracht. De betonnen straatstenen worden opgeslo-

ten middels betonnen opsluitbanden. De looppaden worden voor-

zien van hergebruikte/herplaatste klinkerbestrating 

Het openbare terrein, grenzend aan het appartementencomplex,  

wordt nader ingericht door de gemeente.  

 

Parkeren 

Iedere appartement heeft één parkeerplaats toegewezen gekre-

gen conform de situatietekening. De parkeerplaatsen worden  

aangeduid middels huisnummerbordjes. Parkeren voor bezoekers 

dient te gebeuren in het openbare gebied. Voor de parkeerplaat-

sen geldt een instandhoudingsverplichting conform de koopover-

eenkomst. Vanaf het gebouw wordt naar de het private 

parkeergebied een mantelbuis aangelegd. Deze is bedoeld als  

toekomstige leidingdoorvoer voor auto-oplaadpunten.  

 

Verlichting 

Het terrein wordt voorzien van een aantal lichtmasten t.b.v. het 

verlichten van de gemeenschappelijke buitenruimte. 

 

Groen 

Het gezamenlijke terrein rondom de parkeerplaatsen wordt  

geëgaliseerd met de uitkomende grond en ingezaaid met gras-

mengsel, e.e.a. conform de situatietekening. Het openbare terrein, 

grenzend aan het appartementencomplex, wordt nader ingericht 

door de gemeente.  

Ter plaatse van de erfafscheiding rondom de parkeerplaatsen  

worden beukenhagen aangebracht, conform de situatietekening. 

Voor deze beukenhaag geldt een instandhoudingsverplichting  

conform de koopovereenkomst en een inboetgarantie van één 

plantseizoen. 

Het onderhoud van hagen en alle overige groen welke zich bevindt 

op het gezamenlijke terrein komt, vanaf het moment van opleve-

ring, voor rekening van de VvE. 

 

Afvalinzameling 

Ten behoeve van de afvalinzameling worden ondergrondse contai-

ners geplaatst conform de aangegeven posities op de situatieteke-

ning; Een dubbele container opstelling voor de inzameling van 

OudPapierKarton (OPK) en één voor restafval. Via het desbetref-

fende afvalinzamelingsbedrijf in de gemeente Veendam ontvangt 

u bij oplevering van uw appartement een bijbehorende pas.  

De ondergrondse containers zijn eigendom van de gemeente en 

bestemd voor pashouders. 
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Armaturen 

De verlichtingsarmaturen die op het eigen terrein worden geplaatst, 

worden gelijkwaardig uitgevoerd conform de reeds aanwezige armatu-

ren in het openbare gebied. Posities van de verlichtingsarmaturen  

conform de situatietekening. Zowel de terrassen c.q. balkons van de  

individuele appartementen, als de verlichting rondom de centrale 

hoofdingang worden bij oplevering voorzien van een uniform armatuur. 

Voor deze armaturen geldt een instandhoudingsverplichting conform 

de koopovereenkomst. 

 

Verkeersborden 

Nabij de inrit van het parkeerterrein wordt aan beide zijden borden  

aangebracht met de tekst ‘eigen terrein’. Posities conform de situatie-

tekening. 

 

Bergingencomplex 

De individuele bergingen bevinden zich in de kelder, die toegankelijk  

is via een betonnen fietstrap vanaf het gezamenlijke parkeerterrein.  

Onderaan de trap wordt een goot aangebracht met een afvoer naar een 

pompput in de bergingsgang. Vanaf daar wordt regenwater dat valt en 

vanaf de trap naar beneden stroomt het gemeenteriool in gepompt.  

De (scheidings-)wanden van de bergingen worden uitgevoerd in schoon-

werk beton en schoonwerk kalkzandsteen, die niet nader zijn afge-

werkt. De uitwendige hoeken van het schoonwerk kalkzandsteen 

worden afgewerkt met een kunststoffen hoekstrip. De wanden worden 

aan de bovenzijde vrijgehouden van het plafond om de ventilatie te 

waarborgen. 

De inpandige toegangsdeuren naar de individuele bergingen worden 

uitgevoerd in stalen kozijnen met dichte stompe houten deuren,  

voorzien van een kunststof toplaag. 

Er wordt een brandblusser meegeleverd, welke in de gang wordt 

geplaatst. 

De plafonds van de bergingen worden bekleed met geïsoleerde hout-

wolcement platen, t.b.v. de isolatie van de appartementen op de  

begane grond, conform de geldende eisen. 

Het gehele bergingencomplex wordt in de verkeersruimten en inciden-

teel in de private bergingen voorzien van diverse installatietechnische 

voorzieningen (leidingwerk ventilatie, riolering, Nuts-partijen, etc) 

 

CONSTRUCTIE 
Funderingen 

Onder het appartementencomplex worden betonnen  

funderingsbalken en een betonnen keldervloer met kelder-

wanden aangebracht. Aan de hand van sonderingen wordt 

door de constructeur nader bepaald of er betonnen hei-

palen onder de funderingsconstructie aangebracht dienen 

te worden. Dit heeft geen consequenties voor de V.O.N.-

prijs en de servicekosten van het appartement. 

 

Vloeren 

Als begane grondvloer wordt een geïsoleerde systeem-

vloer toegepast. In de appartementen op de begane grond 

wordt in de hal van het appartement een geïsoleerd  

kruipluik in een stalen omranding opgenomen.  

Het kruipluik voor toegang onder de algemene ruimten 

wordt gepositioneerd in de centrale hal. Ter plaatse van de 

begane grondvloer boven de kelder wordt een betonnen 

vloer toegepast, die aan de onderzijde wordt voorzien van 

isolatie conform de geldende eisen. Bij deze appartemen-

ten wordt geen kruipluik toegepast. 

Alle overige verdiepings- en dakvloeren worden uitge-

voerd als betonnen vloeren, met V-naden aan de plafond-

zijde in het zicht. 

 

Trappen 

De trappen in de algemene ruimten worden uitgevoerd  

in prefab beton. De bovenzijde van de trappen wordt  

afgewerkt met een antislip motief. De onderzijde wordt 

niet nader afgewerkt. Het trappenhuis wordt voorzien van 

trapleuningen. 

 

Wanden 

Dragende wanden 

De woning scheidende wanden, dragende binnenwanden 

in de algemene ruimten en het binnenblad van de buiten-

gevels worden uitgevoerd in kalkzandsteen.  

De dragende/constructief noodzakelijke wanden en bui-

tenwanden in de kelder worden uitgevoerd in beton. 

 

Niet dragende wanden 

De niet dragende binnenwanden in de algemene ruimten 

worden uitgevoerd in kalkzandsteen.  De niet dragende 

binnenwanden in de appartementen worden uitgevoerd in 

100 mm dikke gasbetonelementen. De niet dragende 

scheidingswanden van de bergingen in de kelder worden 

uitgevoerd als kalkzandsteen vellingblokken.
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AFWERKING 
Gevelafwerking` 

De gevels van de appartementen worden uitgevoerd als metsel-

werk van baksteen (waalformaat). Voor de ventilatie van de spouw 

worden open stootvoegen gehouden. Voor de ventilatie van de 

kruipruimte worden vloerventilatiekokers in het metselwerk opge-

nomen.  In de gevels worden metselwerkaccenten, in de vorm van 

rollagen, opgenomen. Dit wordt afgewisseld met gevelmetselwerk 

met een stuclaag, die gesausd wordt in de kleur conform de kleur- 

en materialenstaat. De bovenste bouwlaag wordt voorzien van een 

onderhoudsarme gevelbeplating met zogenaamde felsnaden.  

Een en ander conform de (gevel-)tekeningen en kleurenstaat.  

In de spouwconstructie van de uitwendige gevels wordt isolatie 

aangebracht. De isolatiewaarde Rc van de totale gevelconstructie 

bedraagt 4,7 m2K/W. 

 

Lateien en waterslagen 

Boven de kozijnen komen stalen lateien in het gevelmetselwerk. 

Deze zijn thermisch verzinkt en op kleur gemoffeld volgens de 

kleurenstaat. Onder de kozijnen met een gemetselde borstwering 

worden in kleur gemoffelde aluminium waterslagen aangebracht. 

De kozijnen welke direct aansluiten op het maaiveld worden voor-

zien van een zogenaamde geïsoleerde kantplank (vezelcement-

plaat). Ter plaatse van de derde verdieping wordt een stalen 

geveldrager toegepast, die thermisch verzinkt is en op kleur ge-

moffeld volgens de kleurenstaat. 

 

Sleutelbuizen 

Omdat het gebouw bij calamiteiten te allen tijde bereikbaar moet 

blijven voor de nutsbedrijven en de Brandweer, wordt bij de entree 

op aangeven van de brandweer en nutsbedrijven een aantal sleutel 

buizen in de gevel gemonteerd. De brandweer en de betreffende 

nutsbedrijven hebben een sleutel van deze buizen, zodat zij zich bij 

calamiteiten toegang tot het gebouw kunnen verschaffen. 

 

Balkons 

De vrijdragende balkons worden uitgevoerd in prefab beton. De 

bovenzijde wordt afgewerkt met een antislip motief. De onderzijde 

wordt niet nader afgewerkt.  

De balkons op de eerste verdieping worden voorzien van glazen 

hekwerk. De overige balkons worden uitwerkt als prefab betonnen 

borstweringen voorzien van ingestorte steenstrips, behoudens de 

ronde balkons. Die worden voorzien van stucwerk.  

Bovenop de borstweringen van de vrijdragende balkons van de  

appartementen worden stalen leuningen aangebracht. De posities 

en uitvoeringen van de leuningen conform de (gevel-)tekeningen,  

kleur conform de kleurenstaat.  

In de trappenhuizen wordt over de lengte van de prefab beton- 

trappen éénzijdig een aluminium trapleuning aangebracht,  

gemoffeld in de kleur conform de kleurenstaat.  

 

Dakafwerking 

Het dak van het appartementencomplex wordt voorzien van isola-

tie op afschot en van dakbedekking met een ballast laag van grind. 

Daar waar nodig worden betontegels i.p.v. grind toegepast, e.e.a. 

conform de daktekening. De gemiddelde isolatiewaarde (Rc) van 

de totale dakconstructie bedraagt 6,3 m² K/W. De dakranden wor-

den voorzien van een in kleur gemoffelde aluminium daktrim, kleur 

conform geveltekeningen en kleurenstaat.  

In de gangzone op de 4e verdieping wordt een raam aangebracht 

waardoor het naastgelegen dak betreden kan worden en in de 

gangzone op de 5e verdieping wordt een dakluik inclusief schaar-

trap aangebracht, voor de toegang tot het platte dak. Op het 

platte dak worden valbeveiligingsvoorzieningen aangebracht waar-

door veilig gewerkt kan worden op het dak. Hiervoor wordt bij op-

levering een veiligheidsset meegeleverd aan de VvE.  

 

Luifel 

Ter plaatse van de hoofdentree wordt een getimmerde luifel aan-

gebracht. Deze bestaat uit een houten balklaag, met een houten 

dakplaat voorzien van dakbedekking. De dakrandafwerking wordt 

uitgevoerd met een in kleur gemoffelde aluminium daktrim con-

form kleurenstaat. De onderkant wordt voorzien van onderhouds-

arme beplating, kleur conform de kleurenstaat. Ter plaatse van de 

entree worden aan de gevels verlichtingsarmaturen aangebracht 

die geschakeld worden door een schemerschakelaar. 

De luifel wordt aan de voorzijde voorzien van de naam van het  

gebouw.  

 

Buitenkozijnen, ramen en deuren 

Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in 

kunststof in de kleur conform de kleurenstaat. Daar waar aange-

geven op tekening, worden draaikiepramen aangebracht, kleur 

conform kleurenstaat. 

 

Buitenbeglazing 

De beglazing in de kunststof kozijnen, ramen en buitendeuren 

wordt uitgevoerd als tweelaagse, isolerende beglazing (HR++).  

In het entreekozijn wordt een postkast met bellentableau en  

intercom geïntegreerd. Uitvoering conform de geveltekeningen  

en kleur conform de kleurenstaat. 

 

Glasbewassing  

Een deel van de kozijnen is voorzien van naar binnen draaiende 

ramen of deuren. Dit deel van de beglazing is van binnenuit bewas-

baar. De overige kozijnen zijn van buitenaf bewasbaar vanaf 

balkon/terras of aansluitend terrein.  

Glasbewassing van de algemene ruimtes is voor rekening van de 

Vereniging van Eigenaren. Het wassen van de beglazing van de ap-

partementen is voor rekening van de eigenaar van het betreffende 

appartement, maar de Vereniging van Eigenaren kan besluiten 

deze werkzaamheden collectief te laten uitvoeren en op te nemen 

in de servicekosten. 

 

Binnenkozijnen en – deuren 

Algemene ruimten 

De binnendeurkozijnen in de algemene ruimten worden uitge-

voerd als geschilderde houten kozijn zonder bovenlicht. De kozij-

nen worden voorzien van stompe houten deuren met een 

kunststof toplaag. Deze deuren worden voorzien van een glasope-

ning met enkel glas, behoudens de kastruimten als werkkast, CVZ-

kast, hydrofoorruimte en flatkast. Deze deuren worden uitgevoerd 

als dichte deuren. 

 

Woningtoegangsdeuren 

De woningtoegangskozijnen worden uitgevoerd in als geschilderde 

houten kozijn zonder bovenlicht. De kozijnen worden voorzien van 

stompe houten deuren met een kunststof toplaag met een deur-

spion. Onder deze deuren wordt een dorpel aangebracht.  

 

Appartementen 

De binnendeurkozijnen van de appartementen zijn van gemoffeld 

metaal in een standaard witte kleur en voorzien van een boven-

licht. De bovenlichten worden voorzien van enkel glas, behoudens 

de deur van de meterkast en de techniekruimte. Deze worden 

voorzien van een dicht paneel. 
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In de kozijnen ter plaatse van de badkamer- en toiletdeur wordt 

een vlakke dorpel aangebracht. De binnendeuren zijn fabrieksmatig 

afgelakte vlakke deuren met opdeksponning. In de deur van de me-

terkast worden aan de boven- en onderzijde ventilatieroosters aan-

gebracht. 

 

Hang- en sluitwerk 

Algemeen 

Het toe te passen hang- en sluitwerk in de buitengevelkozijnen vol-

doet aan inbraakwerendheidsklasse 2. De buiten-, woningtoegang-, 

en bergingsdeuren zijn, per appartement, voorzien van gelijkslui-

tende cilinders. De cilinders bevinden zich onder de greep/kruk. 

Voor de toegangsdeuren in de algemene ruimten worden een  

zogenaamd sleutelplan opgesteld. Hierin wordt bepaald welke 

sleutel toegang biedt tot welke ruimte. Als bewoner van het appar-

tement ontvangt u een sleutel voor de algemene toegankelijke 

ruimtes. De sleutels voor o.a. de werkkasten, CVZ-kast en hydro-

foorruimte worden overhandigd aan de VvE. De sleutel van de flat-

kasten blijft in beheer van het NUTS-bedrijf en is opgeborgen in de 

sleutelbuis. 

De hoofdentree wordt voorzien van een elektrische sluitplaat 

zodat deze te openen is vanaf de videofooninstallatie in het appar-

tement. Daarnaast wordt de hoofdentree voorzien van een deur-

automaat die door de bewoners aan de buitenzijde bediend kan 

worden met een sleutelschakelaar. Aan de binnenzijde kan deze 

door een ieder bediend worden met een zogenaamde elleboog-

schakelaar, zonder gebruik van sleutel. 

Ter plaatse van de hoofdentree wordt een postkast aangebracht 

met individuele brievenbussen, een beltableau met videofoon en 

de sleutelschakelaar. De brievenbussen zijn van buitenaf bereikbaar 

voor bezorgers en van binnenuit voor de bewoners. De sleutel voor 

toegang tot de postkasten maakt geen onderdeel uit van het sluit-

plan, dit betreft een separate sleutel. 

Alle deuren in de algemene ruimten zijn voorzien van aluminium 

deurbeslag. 

 

Appartementen 

Alle binnendeuren zijn voorzien van lichtmetalen krukken en schil-

den. De badkamer- en toiletdeur zijn voorzien van een vrij-/bezet 

slot; de meterkastdeur is voorzien van een kastslot. De cilinders be-

vinden zich onder de greep/kruk. 

 

Wand-, vloer- en plafondafwerking 

Wandafwerking algemene ruimten 

Alle wanden in het tochtportaal, de gangzones, trappenhuizen en 

de werkkasten worden voorzien van geruit glasweefsel en gesausd 

in de kleur conform kleurenstaat. De werkkast op de begane grond 

wordt, ter plaatse van de uitstortgootsteen, voorzien van wandte-

gels tot 1.200mm hoog (ca. 1.000mm breed). De wandtegels heb-

ben een afmeting van 200x250mm. Alle overige niet omschreven 

ruimten worden niet nader afgewerkt. 

 

Wandafwerking appartementen 

Alle niet betegelde binnenwanden van het appartement worden 

behang klaar afgewerkt, met uitzondering van de meterkast. 

Onder de kozijnen met een gemetselde borstwering wordt een 

kunststeen vensterbank aangebracht. Waar nodig worden aftim-

merlatten rondom kozijnen aangebracht en afgeschilderd. 

In de badkamer en het toilet worden wandtegels (staand) aange-

bracht, type ‘Villeroy & Boch Unit Two’ tot aan het plafond. De 

wandtegels hebben een afmeting van 200x250 mm. 

 

 

Vloerafwerking algemene ruimten 

Alle overige vloeren van de algemene ruimten, behoudens de vloer 

in de flastkasten en CVZ-kast, worden voorzien van een hechtende 

cementdekvloer. De dekvloer heeft een dikte van circa 70 mm. 

Ter plaatse van de hoofdentree wordt achter de kozijnen een 

schoonloopmat aangebracht. Alle overige gangzones en bordessen 

in de trappenhuizen worden voorzien van projecttapijt. De werk-

kast wordt voorzien van een tegelvloer, welke een afmeting heb-

ben van 300x300mm.  

De prefab betontrappen zijn voorzien van een fabrieksmatig anti-

slip profiel en worden niet nader afgewerkt. 

 

Vloerafwerking appartementen 

In de badkamer en het toilet worden vloertegels aangebracht, type 

‘Villeroy & Boch Unit Four’. De vloertegels hebben een afmeting 

van 300x300 mm. Ter plaatse van de douchehoek worden vloerte-

gels van 50x50mm toegepast, die verdiept en op afschot richting 

de afvoerput worden aangebracht.  

Alle overige vloeren worden opgeleverd met een vlakke hechtende 

cementdekvloer. De dekvloer heeft een dikte van circa 70 mm. Wij 

wijzen u erop dat kleine scheurvorming in deze vloer niet geheel is 

te voorkomen door werking van de betonconstructie en krimp van 

deze cementdekvloer.  

De geluidsreductie van de vloer voldoet aan de eisen van het bouw-

besluit. Deze eis is gekoppeld aan het gebruik van de ruimte waar 

men het geluid hoort. Zo geldt in een badkamer of toilet een la-

gere eis voor contactgeluiden dan bijvoorbeeld een woonkamer.  

Een Vereniging van Eigenaren kan een hogere eis vastleggen in het 

huishoudelijk reglement. Ons advies is om bij de aanschaf van uw 

vloer te letten op het NSG-keurmerk. Het NSG-keurmerk toont dui-

delijk de reductiewaarde en op welke basisvloer het kan worden 

toegepast. Leveranciers van (onder)vloerbedekkingen die gebruik 

maken van het keurmerk worden door de NSG gecontroleerd op 

basis van het vereiste onderzoeksrapport. Let bij de aanschaf van 

een ondervloerproduct op het keurmerk. Zodoende voldoen ze aan 

de eisen die gewoonlijk in hun huishoudelijk reglement zijn gesteld. 

 

Plafondafwerking algemene ruimten 

Alle betonnen plafonds in het tochtportaal, de gangzones, trappen-

huizen en werkkasten worden voorzien van spuitpleister, met uit-

zondering van de plafonds in de CVZ-kast, hydrofoor-ruimte, 

flatkasten en de onderzijde van de prefab betontrappen. Deze wor-

den niet nader afgewerkt. 

Plaatselijk worden akoestische platen toegepast conform de teke-

ningen. 

 

Plafondafwerking appartementen 

Alle betonnen plafonds worden voorzien van spuitpleister, met uit-

zondering van het plafond in de meterkast en het gedeelte ter 

plaatse van de installatiekast in de techniekruimte. 

 

Binnen timmerwerk 

Algemene ruimten 

De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde afgetimmerd met af-

timmerlatten, die in het werk worden afgelakt. In de CVZ-kast 

wordt een meterbord geplaatst. 

Het dakluik op de 5e verdieping wordt aan de binnenzijde afge-

werkt met houten plaatmateriaal, die in het werk afgeschilderd 

wordt in de kleur wit. 

De aansluiting op de vloer wordt afgewerkt met een hardhouten 

vloerplint, die in het werk wordt afgeschilderd. 
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INSTALLATIES 
Installaties 

De appartementen worden aangesloten op het waterleidingnet, 

elektriciteitsnet, centrale antenne inrichting, glasvezelnet en ge-

meenteriool. 

De dienstleidingen van de nutsbedrijven worden tot in de meter-

kast gebracht. De overige installaties worden aangebracht door er-

kende installateurs volgens de bepalingen van de plaatselijke 

nutsbedrijven. 

 

Riolering 

Hemelwater- en oppervlaktewaterafvoer 

Het hemelwater van de platte daken wordt afgevoerd door middel 

van PVC hemelwaterafvoeren langs de gevels en ondergronds aan-

gesloten op het gemeentelijke rioolstelsel.  In de dakrand worden 

de benodigde nood overstort voorzieningen opgenomen, conform 

de geveltekeningen. 

 

Vuilwaterafvoer 

De binnen riolering wordt uitgevoerd in pvc en voorzien van ont-

luchtings-, ontstoppings- en expansievoorzieningen conform de 

voorschriften. De vuilwaterafvoer van het gebouw wordt uitge-

voerd in pvc, die wordt aangesloten op het gemeenteriool. 

 

Waterinstallatie algemene ruimten 

Watertappunten algemene ruimten 

De algemene ruimte wordt voorzien van een separate watermeter 

die in de CVZ-kast wordt aangebracht. In de werkkast wordt een 

koud waterleiding voorzien voor de aanwezige uitstortgootsteen. 

In warm water wordt voorzien door middel van een boiler. 

Nabij de achteringang van het appartementencomplex wordt een, 

vorstvrije buitenkraan aangebracht t.b.v. het gezamenlijke groen 

op het parkeerterrein. Het beheer van deze sleutel komt bij de VVE 

te liggen. 

 

Hydrofoor 

De centrale hydrofoorinstallatie zorgt voor voldoende waterdruk in 

de appartementen. Deze wordt aangebracht in de hydrofoorkast 

naast de liftinstallatie. Vanaf hier lopen de waterleidingen naar de 

watermeters van de appartementen en de CVZ-kast. 

 

Waterinstallatie appartementen 

Koud waterleidingen 

Vanaf de watermeter in het appartement wordt een leidingnet 

voor koud water gemaakt van kunststof leidingen met aluminium 

inlage, waarop onderstaande toestellen worden aangesloten: 

• Keuken: afgedopte aansluitingen t.b.v. gootsteenmengkraan en 

vaatwasmachine; 

• Toilet: toiletreservoir en fonteintje; 

• Badkamer: douchemengkraan, wastafelmengkraan en  

toiletreservoir;  

• Techniekruimte: warmtepomp en wasmachine; 

 

Warmwaterleidingen 

Vanaf de warmtepomp wordt een leidingnet voor warm water ge-

maakt van kunststofbuis met aluminium inlage, waarop onder-

staande toestellen worden aangesloten: 

• Keuken: afgedopte aansluiting t.b.v. gootsteenmengkraan; 

• Badkamer: douchemengkraan en wastafelmengkraan. 

De installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van het 

waterleidingbedrijf. 

 

Sanitair  

Algemene ruimten 

In de werkkast op de begane grond wordt een uitstortgootsteen 

met kraan toegepast. De uitstortgootsteen wordt aangesloten op 

de aanwezige vuilwaterriolering. 

 

Appartementen 

Het onderstaande sanitair wordt geleverd, geplaatst en aangeslo-

ten op de riolering en waterleidingen: 

Toilet 

• Wandclosetcombinatie met closetzitting Villeroy & Boch O Novo 

met inbouwreservoir (met spaarknop); 

• Fonteincombinatie Villeroy & Boch O Novo voorzien van Hans-

Grohe Focus fonteinkraan, chroom bekersifon en muurbuis. 

 

Badkamer 

• Wastafelcombinatie Villeroy & Boch breed 600 mm voorzien van 

HansGrohe Focus eenhendel wastafelmengkraan, spiegel 

800x600 mm en chroom bekersifon en muurbuis; 

• Douchemengkraan en glijstangset, HansGrohe 100 Vario, 

chroom; 

• Wandclosetcombinatie met closetzitting Villeroy & Boch O Novo 

met inbouwreservoir (met spaarknop); 

• Vasco elektrische handdoekradiator; 

• Doucheput Easydrain 15x15cm met RVS rooster. 

Om tegemoet te komen aan uw individuele woonwensen, wordt u 

als koper uitgenodigd bij de projectshowroom Raab Karcher in 

Assen. Hier kunt u tegen verrekening de badkamer en het toilet 

naar persoonlijke wensen aanpassen.  
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Appartementen 

De buitenkozijnen in de appartementen worden aan de 

binnenzijde afgetimmerd met fabrieksmatig gegronde 

aftimmerlatten. In de meterkast wordt een meterbord 

geplaatst.  

 

Bebording 

In de gangzones worden verwijs- en overzichtsborden 

per verdieping aangebracht. Deze borden zijn gemaakt 

van een volkern beplatingsmateriaal, voorzien van be-

drukking. De borden worden aangebracht nabij de lift-

ingangen. 

 

Keuken 

Het appartement wordt zonder keuken opgeleverd. 

De installatie-aansluitpunten worden standaard con-

form de op tekening aangegeven plaatsen aangebracht. 

De verkoper biedt de mogelijkheid om een keuken aan 

te schaffen via de projectshowroom en/of de aansluit-

punten tegen verrekening naar uw eigen wensen aan te 

passen. De opdracht voor de eventuele installatiewijzi-

gingen maakt onderdeel uit van het meer- en minder-

werk. De levering en montage van de keuken is een 

rechtstreekse overeenkomst tussen de showroom en 

de koper en zal na oplevering plaatsvinden.



 

Verwarmingsinstallatie 

Het appartement wordt verwarmd door middel van een eigen 

warmtepompinstallatie. Het betreft een lucht-water warmtepomp 

met een buitenunit op het dak en een binnenunit met boilervat van 

circa 180 liter in de installatiekast.  

Het appartement wordt voorzien van vloerverwarming als hoofd-

verwarming, met uitzondering van de meterkast, inpandige berging 

en de techniekruimte. 

In de badkamer wordt, naast leidingen ten behoeve van vloerver-

warming, een elektrische handdoekradiator aangebracht, die aan-

vullend functioneert op de vloerverwarming.  

In de woonkamer/keuken wordt een thermostaat aangebracht, 

waarmee de basistemperatuur te regelen is. In de slaapkamers en 

de badkamer wordt een ruimteregelaar opgenomen, waarmee de 

temperatuur in de betreffende ruimte kan worden na-geregeld. 

Deze na-regeling is afhankelijk van de temperatuurvraag in de 

woonkamer/keuken. De verdeler van de vloerverwarming wordt in 

de techniekruimte geplaatst. 

De capaciteit van de installatie wordt berekend volgens de eisen 

van Woningborg waarbij de volgende temperaturen gelden bij een 

gelijktijdige verwarming van alle vertrekken: 

Woonkamer:                  22°C 

Keuken:                           22°C 

Hal:                                   18°C 

Slaapkamers:                 22°C 

Badkamer:                      22°C 

Toilet:                               18°C 

Meterkast:                      onverwarmd 

Techniekruimte:           onverwarmd 

Het rendement van vloerverwarming wordt beïnvloed door het 

type vloerafwerking dat de koper op de dekvloer aanbrengt. Een 

vloerafwerking met een lage warmteweerstand (de zogenaamde R-

waarde) zal tot een hoger rendement van het vloerverwarmingssys-

teem leiden. De R-waarde van vloerbedekking mag maximaal 0,13 

m² K/W zijn bij hoofdverwarming. In het algemeen geldt voor de 

vloerafwerking: hoe lager de R-waarde hoe beter! De leverancier 

van uw vloerafwerking kan u informeren over de R-waarden van de 

verschillende vloerafwerkingen. 

 

Mechanische ventilatie 

Het appartement is voorzien van een ventilatiesysteem met warm-

teterugwinning, waarbij lucht wordt toegevoerd en afgezogen via 

roosters in het plafond.  De ventilatiekanalen lopen vanaf de wo-

ning door naar het dak waar de aanvoer en afvoerkanalen van el-

kaar weg versleept worden.  

De toevoerventielen worden in de woon- en slaapkamers geposi- 

tioneerd. De afzuigpunten bevinden zich ter plaatse van de keuken, 

badkamer, het toilet en in de techniekruimte. Op de plafondventie-

len in de keuken kan geen afzuigkap worden aangesloten. Voor de 

afzuigkap kan alleen het recirculatiesysteem worden toegepast.  

De Warmte Terug Win installatie (WTW) kan geregeld/aangestuurd 

worden door middel van een 3 standen schakelaar die in de keuken 

zal worden aangebracht.  

Daarnaast wordt er 1 draadloze schakelaar meegeleverd, waarmee 

met de hand het systeem overruled kan worden, indien behoefte is 

aan meer ventilatie.  

De indicatieve posities van de aan- en afzuigventielen zijn op de te-

keningen aangegeven. De ventielen dienen vrij van obstakels te 

worden gehouden, zodat ruimteventilatie gewaarborgd is. 

De algemene gang- en verkeersruimten worden door middel van 

mechanische toevoer en mechanische afvoer geventileerd. De ber-

gingsgangen in de kelder worden geventileerd door middel van na-

tuurlijke ventilatie toevoer (een rooster in de gevel) en 

mechanische afvoer. 

 

Elektrische installatie 

Algemene ruimten 

In het tochtportaal op de begane grond zijn een tweetal flatkasten 

gepositioneerd. In deze kast bevindt zich de hoofdaansluiting van 

de elektrische installatie. Deze ruimte is enkel bereikbaar voor de 

Nutsbedrijven en zorgt voor een verdeling van de stroom naar de 

elektrameters van de appartementen en de CVZ-kast (Centrale 

VoorZieningen).  

In de gangzone op de begane grond is de CVZ-kast en de werkkast 

gepositioneerd. In de CVZ-kast bevindt zich de meter van het 

stroomverbruik van de algemene ruimten. Deze kast is toegankelijk 

voor de (beheerder van de) VVE. 

De werkkast is voorzien van een lichtpunt met schakelaar, wand-

contactdoos en een aansluitpunt voor de boiler, die is aangesloten 

op een separate groep in de CVZ-kast. 

De gangzones worden voorzien van lichtarmaturen, geschakeld op 

een schemerschakelaar in combinatie met een tijdschakelaar. 

De elektra voorzieningen (wandcontactdoos en lichtpunt) van de 

individuele bergingen in de kelder worden aangesloten op de  

meterkast het betreffende appartement. 

Nabij de achteringang van het appartementencomplex wordt een, 

middels sleutel afsluitbare, spatwaterdichte wandcontactdoos aan-

gebracht t.b.v. het onderhoud van het gezamenlijke groen op het 

parkeerterrein. Het beheer van deze sleutel komt bij de VVE te  

liggen. 

Het is mogelijk om per appartement maximaal 2 stuks optionele 

zonnepanelen te laten plaatsen, die rechtstreeks worden aangeslo-

ten op de meter van het appartement. Voor deze optie verwijzen 

wij u naar de kopers keuze lijst. In de koopovereenkomst is het  

opstalrecht van deze zonnepanelen opgenomen. 

Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat in alle situaties 

de kosten voor ‘vast recht’ blijven bestaan en dat we geen invloed 

hebben op de salderingsgrens.   

 

Liftinstallatie  

In de centrale hal wordt een personenlift aangebracht waarmee 

alle verdiepingen te bereiken zijn. De liftinstallatie is geschikt voor 

13 personen, met een maximaal hefvermogen van 1.000 kg. De lift-

kooi is standaard afgewerkt met kunststof wandplaten en een 

vloerafwerking van rubber, kooiverlichting, handrails en nood- 

spreek-/luisterinstallatie. Na oplevering voldoet de liftinstallatie 

aan het goedkeuringscertificaat van het Nederlands Liftinstituut. 
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Terrein 

rijbaan (straatsteen beton)         grijs 

parkeervakken  

(straatsteen beton)                       antraciet/zwart 

belijning parkeervakken              wit  

voetpaden (straatsteen beton) rood/bruin 

lantaarnpalen                                  grijs/antraciet 

 

Buiten 

metselwerk algemeen                  rood-bruin (genuanceerd) 

en steenstrips (balkons) 

voegen basis                                    rood-bruin 

accent steen (begane grond)     donkerbruin 

gestucte gevel                                donkerbruin/roodbruin 

en ronde balkons 

buitengevelkozijnen                      buitenzijde: donkerbruin/roodbruin 

                                                             binnenzijde: wit  

 

draaikiepramen                              buitenzijde: donkerbruin/roodbruin 

                                                             binnenzijde: wit  

buitendeuren                                  buitenzijde: donkerbruin/roodbruin 

                                                             binnenzijde: wit   

lateien in metselwerk                   zwart 

waterslagen                                     donkerbruin/roodbruin 

daktrim                                              donkerbruin/roodbruin 

balkons                                              naturel beton 

balkons - handregels                     donkerbruin/roodbruin 

glashekwerk voorzien van  

metalen balusters                          donkerbruin/roodbruin 

dakopbouw - gevelplaten (fels) (licht)groen 

dakopbouw -                                   buitenzijde: groen 

buitengevelkozijnen                      binnenzijde: wit  

dakopbouw  - draaikiepramen   buitenzijde: groen 

                                                             binnenzijde: wit  
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Kleurenschema

Appartement 

Het appartement wordt voorzien van een 

complete elektrische installatie, die vol-

doet aan NEN 1010.  Het schakelmateriaal 

wordt uitgevoerd in wit kunststof van fa-

bricaat Busch & Jaeger, type ‘Busch-ba-

lance SI’ (inbouwuitvoering). 

Hoogte van de aansluitpunten vanaf de 

bovenkant van de vloer (tenzij anders ver-

meld op tekening): 

• Schakelaars in het appartement ca 

1.050 mm; 

• Wandcontactdoos woonkamer/slaapka-

mers ca 300 mm; 

• Wandcontactdoos boven het aanrecht-

blad ca 1.250 mm;  

• Wandcontactdoos in de badkamer ca 

1.050 mm; 

• Wandcontactdoos gecombineerd met 

schakelaar ca 1.050 mm; 

Daar waar nodig zullen rookmelders, aan-

gesloten op het lichtnet, worden toege-

past. 

 

In de keuken worden de volgende aan-

sluitpunten gerealiseerd: 

• Wandcontactdoos t.b.v. koelkast; 

• Wandcontactdoos op aparte groep 

t.b.v. oven / (combi)magnetron; 

• Wandcontactdoos op aparte groep 

t.b.v. vaatwasser; 

• Perilex aansluiting t.b.v. elektrische 

koken (maximaal 11.040W); 

• Wandcontactdoos t.b.v. (recirculatie-) 

afzuigkap; 

• 2 dubbele wandcontactdozen boven 

het aanrecht voor algemeen gebruik. 

 

In de meterkast zijn 8 groepen aanwezig:  

• 1 voor de wasmachine;  

• 1 voor de droger; 

• 1 voor de oven / (combi)magnetron; 

• 1 voor de vaatwasser;  

• 1 voor de zonnepanelen;  

• 1 drie-fase krachtgroep voor de elektri-

sche kookplaat; 

• 2 algemene groepen voor de overige 

wandcontactdozen en lichtpunten; 

• 1 voor de warmtepomp. 

 

Videofoon 

Standaard worden de appartementen 

voorzien van een deuropeningssysteem 

voor de bediening van de toegangsdeur 

tot het tochtportaal. Dit deuropeningssys-

teem beschikt over een video-/spreek-

/luisterverbinding (videofooninstallatie):  

• Deurbel met spreek-/luisterverbinding 

nabij de postkasten; 

• Wandtoestel met zoemer, beeldscherm 

en deuropener in de woonkamer van 

het appartement. 

De toegangsdeuren van de appartemen-

ten worden voorzien van een beldrukker. 

 

Energielabel 

U ontvangt bij oplevering van uw apparte-

ment een energielabel. Het energielabel 

geeft met de klassen A (zeer zuinig) tot en 

met G (zeer onzuinig) aan hoe energiezui-

nig een huis is in vergelijking met soortge-

lijke appartementen. Alle appartementen 

in het project hebben standaard energie-

label A.  

 

Telecommunicatie 

In de woonkamer en slaapkamer 1 worden 

afgemonteerde aansluitpunten gemaakt 

ten behoeve van de telecommunicatie 

(RJ-45 aansluiting). Deze worden op 300 

mm boven de vloer aangebracht. 

Bouwbesluit 

Dit project wordt gerealiseerd volgens de 

eisen van het Bouwbesluit. In het Bouw-

besluit worden de benamingen van de 

verschillende vertrekken anders genoemd 

dan in brochures en op verkooptekenin-

gen. Om begripsverwarring te voorkomen 

is daarin onder meer bepaald dat alle ver-

trekken in een appartement eenduidig en 

naar het karakter van het vertrek worden 

benoemd. Begrippen als woonkamer, hal 

of berging worden in het bouwbesluit niet 

gehanteerd. Daarvoor in de plaats wordt 

er gesproken van verblijfsruimte, ver-

keersruimte of onbenoemde ruimte.  

 

De grootte van de verblijfsruimten wordt 

bepaald door de mate van de aanwezige 

hoeveelheid daglichttoetreding. Soms is 

de hoeveelheid daglicht niet toereikend 

om het volledige vertrek aan te mogen 

duiden als verblijfsruimte. In dit geval 

wordt een beperkt deel van het vertrek 

als onbenoemde ruimte aangeduid in 

plaats van verblijfsruimte zodat wordt vol-

daan aan de eisen van daglichttoetreding 

uit het bouwbesluit. Deze methode wordt 

in het bouwbesluit ook wel de ‘krijtstreep-

methode’ genoemd. In dit plan wordt in 

alle verblijfsruimten gebruik gemaakt van 

deze methode.  



 

dakopbouw -  buitendeuren       buitenzijde: groen 

                                                             binnenzijde: wit  

Waterslagen                                    groen              

Daktrim                                             groen 

plafond luifel hoofdentree         wit 

postkasten                                       donkerbruin/roodbruin 

hemelwater afvoeren                   PVC zwart 

 

Binnen in algemene ruimten 

Leuningen                                         donkerbruin/roodbruin 

kozijnen                                              wit 

deuren                                                wit 

wandafwerking                                wit 

plafondafwerking                           wit  

akoestische beplating                    wit  

 

vloerafwerking  

(schoonloopmat)                            zwart/antraciet 

vloerafwerking (projecttapijt)    antraciet 

houtwerk dakluik                            wit   

 

 

aftimmerlatten                                wit  

plinten                                                wit  

 

Binnen in appartementen 

binnenkozijnen                                wit   

binnendeuren                                   wit  

deurbeslag                                        aluminium naturel 

vensterbank                                      Mont Blanc wit 

plafondafwerking                           wit   

aftimmerlatten                                wit gegrond 

 

ALGEMENE RUIMTEN 
 
Ruimte                                      Benaming bouwbesluit Vloer                                 Wand                                         Plafond  

Centrale hal                               Verkeersruimte                   Schoonloopmat                Geruit glasweefsel, wit          Spuitwerk***/akoestisch  

(nabij hoofdentree)                                                                                                                 gesausde houten plint           plaatmateriaal 

Centrale hal (overige) /          Verkeersruimte                   Projecttapijt                      Geruit glasweefsel, wit          Spuitwerk***/akoestisch 

gangzones                                                                                                                                 gesausde houten plint           plaatmateriaal 

Trappenhuis                               Verkeersruimte                   Projecttapijt/                    Geruit glasweefsel, wit          Spuitwerk***/onafgewerkt 

                                                                                                       schoon beton                    gesausde houten plint            

Werkkast (begane grond)      Kastruimte                           Vloertegels                        Geruit glasweefsel, wit          Spuitwerk*** 

                                                                                                                                                      gesausd/wandtegels                

Werkkast (kelder)                     Kastruimte                           Schoon beton                   Onafgewerkt                             Onafgewerkt 

Hydrofoorruimte                      Technische ruimte             Cementdekvloer*            Onafgewerkt                             Onafgewerkt 

CVZ-kast                                      Meterruimte                        Meterkastbodem             Onafgewerkt                             Onafgewerkt 

Flatkast                                        Technische ruimte             Meterkastbodem             Onafgewerkt                             Onafgewerkt 

 

 
APPARTEMENTEN 
 
Ruimte                                      Benaming bouwbesluit Vloer                                 Wand                                         Plafond  

Hal                                                 Verkeersruimte                   Cementdekvloer*            Behangklaar**                          Spuitwerk*** 

Meterkast                                   Meterruimte                        Meterkastbodem             Onafgewerkt                             Onafgewerkt 

Techniekruimte                        Onbenoemde ruimte        Cementdekvloer*            Behangklaar**                          Spuitwerk***/onafgewerkt 

Woonkamer                               Verblijfsruimte                    Cementdekvloer*            Behangklaar**                          Spuitwerk*** 

Keuken                                         Verblijfsruimte                    Cementdekvloer*            Behangklaar**                          Spuitwerk*** 

Slaapkamers                               Verblijfsruimte                    Cementdekvloer*            Behangklaar**                          Spuitwerk*** 

Toilet                                            Toiletruimte                         Vloertegels                        Wandtegels tot plafond        Spuitwerk*** 

Badkamer                                   Badruimte                            Vloertegels                        Wandtegels tot plafond        Spuitwerk*** 
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*Volgens vlakheidsklasse 3 tabel 1 – classificatie van de vlakheid NEN 2747.  

 

**Met behangklaar wordt bedoeld: een wand geschikt voor het aanbrengen van behang; er wordt dus geen behang aangebracht. Kleine oneffenheden dienen zelf te worden weggehaald.  

Volgens oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen (Bedrijfschap afbouw) groep 3. Voor vlakkere afwerkingen als vliesbehang of sauswerk is een (optionele) extra behandeling nodig 

 

***De v-naden tussen de betonnen vloerelementen blijven in het zicht. De afstand van de v-naden onderling is afhankelijk van de breedte van de betonnen vloerelementen en kan verschillen. 

 

Staat van afwerking



Deze technische omschrijving in deze brochure en de separate 

verkooptekeningen zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld en 

maken onderdeel uit van de overeenkomst (contractstukken). Bij 

tegenstellingen tussen de (technische) verkooptekeningen en de 

technische omschrijving, heeft de technische omschrijving altijd 

voorrang. De op tekeningen aangegeven opties c.q. alternatieven 

behoren niet tot het verkochte. De technische omschrijving heeft 

alleen betrekking op het standaard appartement en niet op de 

aangeboden opties, tenzij anders vermeld in de optieomschrijving. 

De genoemde maten betreffen ‘circa’ maten, aangeduid in milli-

meters. Geringe maatafwijkingen zijn voorbehouden. Indien de 

maatvoering is aangegeven tussen de wanden is er geen rekening 

gehouden met enige wandafwerking (wandtegels, spuitwerk, 

etc.). De plaatsbepaling van de elektra (wandcontactdozen, licht-

punten, schakelaars e.d.) en ventilatieventielen op de verkoopte-

keningen is ter indicatie en derhalve niet gemaatvoerd. In verband 

met de nadere uitwerking van de details en maten kunnen er 

kleine afwijkingen ontstaan in de plaatsbepaling van de elektra en 

ventilatieventielen. 

De aannemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in 

het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uit-

voering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de 

kwaliteit van het appartement. Deze wijzigingen zullen geen der 

partijen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere 

of meerdere kosten. Dit zal met een erratum (zie toelichting ver-

derop) aan u kenbaar worden gemaakt. Ongeacht hetgeen in de 

technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelin-

gen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en 

voorgeschreven door Woningborg.  

 

De situatietekening, de getoonde plattegronden, visualisaties en 

impressies, betreffen een momentopname en zijn indicatief. Aan 

deze stukken kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen 

met betrekking tot maatvoering, kavelgrootte, (toekomstige) om-

liggende en belendende bebouwing, openbare inrichting, bomen, 

aangegeven hoogtes en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen.
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Erratum 

In het geval er tijdens de nadere uitwerking 

van de appartementen wijzigingen optreden, 

wordt dit vastgelegd in een zogenaamd erra-

tum. Dit erratum zal met u worden gedeeld 

en geldt als aanvulling op de contractstuk-

ken. 

 

Mogelijkheden woonwensen 

Hoewel elk appartement in het project stan-

daard al compleet is uitgerust, is het mogelijk 

dat de koper specifieke kopers wensen heeft 

die gekozen kunnen worden uit de kopers 

keuzelijst. Aanvullende woonwensen kunnen 

met de kopersadviseur besproken worden. 

Alhoewel het onze intentie is om zoveel mo-

gelijk met ieders individuele wensen rekening 

te houden, is het helaas niet altijd mogelijk 

alle verzoeken te honoreren, omdat de bouw 

van de appartementen deel uitmaakt van een 

seriematig bouwproces en het appartement 

bij oplevering naast het Bouwbesluit ook 

dient de voldoen aan de installatievoorwaar-

den (NEN-normen), de eisen van de nuts-

bedrijven en de garantieregelingen van 

Woningborg.  

 

Het meer- en minderwerk wordt in een sepa-

rate opdrachtbevestiging opgenomen. Om 

de koper te kunnen garanderen dat zijn keu-

zen ook juist worden uitgevoerd, wordt een 

termijn gesteld waarbinnen opties kunnen 

worden gekozen. Na de sluitingsdatum is een 

keuze voor meer- en minderwerk in principe 

niet meer mogelijk. Verrekening van meer-

werk geschiedt volgens de hiervoor door Wo-

ningborg opgestelde betalingsregeling, die 

als volgt luidt: ‘Voor meerwerk geldt dat bij 

opdracht aan de koper 25% mag worden ge-

declareerd door de ondernemer als vergoe-

ding voor algemene en voorbereidende 

kosten’. Het resterende gedeelte dient te 

worden gedeclareerd bij het gereedkomen 

van het meerwerk, dan wel bij de eerst-

komende betalingstermijn daarna. Het meer-

werk dient betaald te zijn voor oplevering. 

Alle wijzigingen in opdracht van de koper 

moeten voldoen aan het gestelde in de be-

treffende artikelen van Woningborg en het 

Bouwbesluit alsook de geldende richtlijnen 

van de gemeente. Werkzaamheden uit te 

voeren door derden of de koper, zullen na 

oplevering van de appartementen kunnen 

plaatsvinden. Eventuele daarvoor benodigde 
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goedkeuring van de VvE, Bouw en Woning-

toezicht van de gemeente en/of nuts-

bedrijven dient de koper zelf te verzorgen. 

 

‘Vrij op Naam’ 

Een appartement wordt ‘vrij op naam’ ver-

kocht. Het betekent dat in de koopsom 

niet alleen de bouwkosten zijn begrepen, 

maar ook het architectenhonorarium, no-

tariskosten (voor de transportakte) ver-

koopkosten van de eventuele makelaar, 

gemeentelijke leges, btw, kosten voor ka-

dastraal uitmeten en de aansluitkosten 

voor de water-, riool- en elektriciteitsleidin-

gen. Als de kosten van bouwmaterialen en 

lonen tijdens de bouwperiode stijgen, wor-

den die niet doorberekend. De koopsom 

staat van te voren vast en blijft gehand-

haafd. Alleen eventuele rentekosten en 

meerwerkopties  zullen worden doorbere-

kend. 

 

Het tekenen van de koop-/aannemings-

overeenkomst 

Met het ondertekenen van deze overeen-

komsten verplicht u zich tot het betalen 

van de koopprijs eventueel vermeerderd 

met de in de overeenkomst genoemde 

rente, terwijl wij ons door medeonderteke-

ning verplichten tot de bouw van het ap-

partement en de levering van de daar 

bijbehorende grond. Nadat de overeen-

komst door koper, verkoper en aannemer 

zijn getekend, ontvangt u hiervan een 

kopie via uw persoonlijke woningdossier. 

De originele exemplaren worden naar de 

notaris gezonden die dan de notariële akte 

van eigendomsoverdracht kan opmaken. 

 

Eigendomsoverdracht 

Deze geschiedt door middel van een zoge-

naamde ‘akte van levering’ bij de notaris. In 

de koop-/aannemingsovereenkomst wordt 

het uiterste moment van de eigendoms-

overdracht vermeld. Hierbij dient u tevens 

rekening te houden met de geldigheids-

duur van de hypotheekaanbieding. Voor 

de datum van eigendomsoverdracht zendt 

de notaris u een afrekening waarop, op die 

dag het totale bedrag is aangegeven (in-

clusief eventuele bijkomende kosten). Op 

die rekening wordt tevens vermeld welk 

bedrag de notaris zal ontvangen van uw 

geldverstrekker en welk bedrag u  tijdig 

aan de notaris zelf dient over te maken. 

Het hypotheekbedrag dat in depot blijft 

moet gelijk zijn aan de vanaf transportda-

tum verschuldigde bouwtermijnen. Indien 

dit niet het geval is, dient het eventueel 

ontbrekende bedrag aangevuld te worden 

uit eigen middelen. Op de transportdatum 

worden bij de notaris in het algemeen 

twee akten getekend: 

•    De akte van eigendomsoverdracht; 

•    De hypotheekakte. 

 

Bijkomende kosten kunnen zijn: 

• De (bouw) rente over de vervallen,       

maar niet betaalde termijnen zoals      

omschreven in de koop-/aannemings-

overeenkomst; 

• De notariskosten voor het opmaken van 

de hypotheekakte; 

• De afsluitkosten van de geldverstrekker. 

 

Splitsingsakte 

De gebouwen worden bij notariële akte 

gesplitst in appartementsrechten. Onder 

een appartementsrecht wordt verstaan 

een aandeel in het gebouw met toebeho-

ren, dat de bevoegdheid geeft tot het al-

leengebruik van een bepaald gedeelte van 

dat gebouw. Het aandeel, dat in de regel 

afhankelijk is van de grootte van het appar-

tement, vormt met het daarbij behorende 

gebruiksrecht het appartementsrecht. Alle 

appartementseigenaren zijn samen eige-

naar van het hele gebouw en van het om-

liggende terrein met parkeerplaatsen. 

Hieruit volgt, dat een appartementseige-

naar op grond van zijn mede-eigendoms-

recht, alles wat in het gebouw voor 

gezamenlijk gebruik is, mag gebruiken 

(zoals het trappenhuis, de lift en de tuin 

met parkeerplaatsen). Het gedeelte waar-

van de betreffende eigenaar het uitslui-

tend gebruik heeft (uw gekochte 

appartement), wordt veelal aangeduid als 

privé-gedeelte. In de notariële akte van 

splitsing in appartementsrechten is ver-

meld voor welk gedeelte een eigenaar is 

gerechtigd in het gemeenschappelijke ei-

gendom en voor welk gedeelte hij moet 

bijdragen in de gemeenschappelijke lasten 

en kosten (de zogenaamde servicekosten). 

Voorts bevat de akte ‘Het reglement van 

splitsing’ waarin de gedragsregels voor de 

eigenaars/bewoners staan.  

De Vereniging van Eigenaars (VvE) 

Iedere appartementseigenaar is van 

rechtswege lid van de Vereniging van Eige-

naars (VvE) van het gebouw met bijbeho-

rend terrein. Het doel van de VvE is de 

behartiging van de gemeenschappelijke 

belangen van de eigenaars. In de eerste 

plaats behoort het onderhoud en de in-

standhouding van het gebouw en de daar-

bij behorende technische installaties tot 

het gemeenschappelijk belang. Bijvoor-

beeld het bijhouden van binnen- en buiten 

schilderwerk, glasbewassing van algemene 

ruimten, reparaties aan het dak, schoon-

houden van de trappenhuizen, gangen, lif-

ten en onderhoud van het terrein. De VvE 

heeft net als andere verenigingen een be-

stuur en een ledenvergadering, de zoge-

naamde organen van de vereniging. De 

vergadering van appartementseigenaars 

vertegenwoordigt de hoogste macht in de 

vereniging. Met de vergadering van eige-

naars wordt zowel het orgaan als de bij-

eenkomst zelf aangeduid. De vergadering 

van eigenaars neemt besluiten bij vol-

strekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen (de helft + één), tenzij het regle-

ment anders bepaalt. Zij beslist bijvoor-

beeld of het gebouw weer geverfd moet 

worden, hoe vaak het gras gemaaid moet 

worden, wanneer en door wie dit wordt 

uitgevoerd. De vergadering moet de be-

groting van kosten voor het volgende 

boekjaar goedkeuren en dient haar fiat te 

geven aan de rekening en verantwoording 

van de uitgaven van het afgelopen boek-

jaar van de vereniging. Tenzij anders in het 

reglement is bepaald, beslist de vergade-

ring van eigenaars over alle zaken die de 

eigenaars aangaan. Het beslissen gebeurt 

in de bijeenkomst van eigenaars, ten min-

ste één maal per jaar of zoveel meer als 

nodig is. In de vergadering kan iedere eige-

naar zelf of via een gemachtigde zijn stem 

uitbrengen over op de agenda geplaatste 

onderwerpen en wat eventueel op de ver-

gadering verder ter tafel komt. Hoeveel 

stemmen een appartementseigenaar in de 

vergadering kan uitbrengen, wordt be-

paald door het reglement der splitsing. 

Voor de dagelijkse gang van zaken kan de 

vereniging een derde benoemen, die het 

geld van de vereniging beheert, toeziet op 

de uitvoering van reparaties, regelmatig 
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onderhoud laat plegen en dergelijke. Voor 

het eerste jaar wordt een contract afgeslo-

ten met een VvE beheerder die door Vazet 

wordt aangewezen. Deze zal zorgdragen 

voor de opstart van de VvE en een eerste 

oprichtingsvergadering organiseren 

waarin de maandelijkse servicekosten wor-

den vastgesteld. Bij de afrekening van de 

overdracht bij de notaris, wordt de eerste 

termijn servicekosten in rekening ge-

bracht. Hiermee worden deze aanloopkos-

ten betaald. Na dit eerste jaar is het aan de 

VvE of het contract met deze VvE beheer-

der wordt doorgezet. Een zeer belangrijke 

taak van de beheerder is het opstellen van 

een begroting voor het komende boekjaar 

van de vereniging en het klaarmaken van 

een exploitatieoverzicht over het afgelo-

pen boekjaar. Op basis van een begroting 

wordt de bijdrage per maand in de service-

kosten voor elke appartementseigenaar 

bepaald. De beheerder zorgt voor inning 

en verrekening van deze bijdrage (de ser-

vicekosten).  

 

Servicekosten 

Voor de bijdrage in de kosten zoals hier-

voor genoemd is iedere eigenaar van het 

appartementsrecht verplicht om haar aan-

deel daarin te betalen. Dit zijn de zoge-

naamde servicekosten. Deze worden 

maandelijks vooraf betaald aan de VvE. 

Deze bijdrage wordt onder andere ge-

bruikt voor onderstaande zaken: 

• Opstal- en WA verzekering van het ge-

bouw. Dit is zonder de inboedelverzeke-

ring van uw appartement; 

• Glasverzekering; 

• Water en elektraverbruik ten behoeve 

van de gemeenschappelijke voorzienin-

gen; 

• Algemene kosten, administratiekosten, 

vergaderingen, eventuele kosten van 

derden voor het beheer; 

• Schoonmaak gemeenschappelijke ruim-

ten, gemeenschappelijke tuin met par-

keerterrein en glas van de 

gemeenschappelijke ruimten; 

• Onderhoud aan buitengevels en kozij-

nen aan de buitenzijde; 

• Bijdrage in reservering opbouw onder-

houdsbudget op basis van een meerja-

ren onderhouds prognose (MJOP). 

 

Voor deze servicekosten zal bij oprichting 

van de VvE een voorlopige begroting wor-

den gemaakt. Deze servicekosten kunnen 

op basis van de door de VvE te maken keu-

zes hoger of lager worden vastgesteld 

door deze VvE. Dit kan worden beïnvloed 

door bijvoorbeeld de te maken keuzes 

over hoe vaak wordt schoongemaakt of 

hoe vaak het gras in de tuin wordt ge-

maaid. 

 

Financiering van uw appartement 

Vaak zal voor het bekostigen van een 

eigen appartement het opnemen van een 

hypothecaire geldlening onvermijdelijk 

zijn. De hypotheekadviseurs zijn bereid u 

hierin een duidelijk advies te geven. Zij be-

rekenen aan de hand van uw persoonlijke 

gegevens de mogelijkheden en kunnen uw 

aanvraag van een hypotheek verzorgen. 

Tevens geven zij desgewenst toelichting 

op de hypotheekofferte en controleren of 

u op basis van de condities ook werkelijk 

aan uw betalingsverplichtingen kunt vol-

doen. De kosten voor hypoteekadvies en –

afsluitkosten zijn voor rekening van de 

koper. 

 

Wanneer moet u gaan betalen 

In de koop-/aannemingsovereenkomst 

staat omschreven hoe gedeclareerd gaat 

worden naarmate de bouw van uw appar-

tement vordert. Er wordt namelijk gede-

clareerd op basis van een zogenaamde 

termijnregeling conform Woningborg. 

Deze termijnregeling houdt in dat u voor 

elke fase in het bouwproces van uw appar-

tement een factuur toegestuurd krijgt. Er 

wordt geen gespecificeerde factuur ver-

strekt voor een eventuele teruggaaf van 

BTW. 

Het is mogelijk dat er al aan uw toekom-

stige appartement gebouwd wordt voor-

dat u de akte van levering bij de notaris 

ondertekend heeft waardoor u, nadat u de 

koop-/aannemingsovereenkomst gete-

kend heeft, al een aantal termijn(en) ver-

schuldigd bent. Voor de betalingen van 

deze termijnen heeft u recht op uitstel van 

betaling tot de dag waarop u bij de notaris 

de akte van levering moet gaan tekenen, 

hier moet u de verschuldigde bouwtermij-

nen, de grondsom en de daarover ver-

schuldigde uitstelrente, inclusief 

omzetbelasting, voldoen. Na het onder-

tekenen van de akte van levering bij de no-

taris worden u, naarmate de bouw vordert, 

termijnnota’s toegestuurd. Deze nota’s 

moeten door u of uw geldverstrekker bin-

nen veertien dagen betaald worden. 

Hypotheek tijdens de bouw 

Na de notariële overdracht ontvangt u van 

de aannemer de nota’s over de vervallen 

bouwtermijnen. De kopie zendt u zo spoe-

dig mogelijk, voorzien van uw handteke-

ning naar uw geldverstrekker, die dan voor 

betalingen zorgdraagt. Vanaf de transport-

datum betaalt u hypotheekrente tijdens 

de bouw. Deze is opgebouwd uit de rente 

die u betaalt over het volledige hypotheek-

bedrag, met daarop in mindering te bren-

gen de te ontvangen rente over het nog in 

depot staande bedrag. 

 

Schoonmaken en opleveren  

Minimaal twee weken voor oplevering 

worden kopers schriftelijk op de hoogte 

gesteld van de definitieve datum en tijd-

stip van oplevering. Het gehele apparte-

ment wordt bezemschoon opgeleverd. 

Het sanitair, tegelwerk en de beglazing 

worden ‘schoon’ opgeleverd. De opleve-

ringsprocedure zal volgens de richtlijnen 

van Woningborg plaatsvinden.  

 

Aansluitingen op nutsvoorzieningen  

Met het oog op de aanvraag voor de leve-

ring van water en elektra zullen wij u tijdig  

informeren. Het aanvragen en het sluiten 

van leveringsovereenkomsten met de ver-

schillende leveranciers dient u zelf te ver-

zorgen. 

 

Aansluitkosten  

De aansluitkosten van water, elektra en te-

lecommunicatie zijn in de koop-/aan-

nemingssom begrepen. De kosten voor 

ingebruikstelling van de installatie tot de 

oplevering zijn voor rekening van de aan-

nemer. Bij oplevering zullen de meterstan-

den in het proces-verbaal van oplevering 

worden genoteerd.  

 

Verzekering  

De aannemer verzekert tijdens de bouw 

het appartement tegen de gevolgen van 

brand- en stormschade. Vanaf de opleve-

ringsdatum dient de VvE/uzelf zorg te  

dragen voor de benodigde verzekeringen 

tegen brand, inbraak en overige schade/ 

inboedel.  
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Oplevering / sleuteloverhandiging 

Wanneer het appartement gereed is, ont-

vangt u een uitnodiging om samen met ons 

uw appartement te inspecteren voor opleve-

ring. Tijdens deze inspectie worden eventuele 

geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk 

vastgelegd.  

Wij doen onze uiterste best deze onvol-

komenheden zo snel mogelijk te verhelpen.  

Inmiddels heeft u van ons de eindafrekening 

ontvangen. Als u aan al uw financiële verplich-

tingen heeft voldaan, inclusief voortvloeiend 

uit het meer- en minderwerk en het proces 

verbaal van oplevering van het appartement 

is getekend ontvangt u de sleutels van het  

appartement. Het in ontvangst nemen van  

de sleutel betekent voor ons dat het  

appartement aan u is opgeleverd. 

 

 

Als u een appartement koopt, wilt u de garantie dat uw appar-

tement in perfecte staat en overeenkomstig uw wensen wordt 

opgeleverd. Om deze te kunnen geven heeft de aannemer zich 

aangesloten bij Woningborg. Dit instituut hanteert strenge  

selectienormen voordat een aannemer ingeschreven kan wor-

den. Deze zijn: vakbekwaamheid, deskundigheid, technische 

kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid etc. Bij elk 

bouwplan dat voor garantie bij Woningborg wordt aangemeld, 

wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of het voldoet aan alle 

technische eisen door het instituut gesteld, maar ook of de 

omvang van het plan de financiële en technische kwaliteiten 

van de aannemer niet te boven gaat. Als aan alle eisen wordt 

voldaan mag het appartement onder de Woningborggarantie 

worden verkocht en ontvangt de koper na het tekenen van de 

koop-/aannemingsovereenkomst het waarborgcertificaat. 

 

Wat Woningborg Garantie- en waarborgregeling  

Nieuwbouw 2020 voor u betekent 

Als u een appartement met Woningborggarantie koopt,  

betekent dat onder meer: 

• Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het 

Woningborgwaarborg certificaat verplichten wij ons tot  

garantie op de kwaliteit van het appartement; 

• De tekst van de aannemingsovereenkomst is overeenkom-

stig het model van het Woningborg. U heeft dus altijd een 

veilig contract waarin de rechten en plichten  

van de koper en aannemer evenwichtig zijn vastgelegd; 

• De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de  

richtlijnen van Woningborg;

• Bij het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst  

ontvangt u een verwijzing naar een door Woningborg uitge-

geven boekje waarin nog meer informatie is terug te vinden 

over de garantie en Woningborg o.a. oplevering en gereed-

melding); 

• U blijft nooit met een half afgebouwd huis zitten wanneer er 

tijdens de bouw iets mis zou gaan met de aannemer. Door 

bemiddeling van Woningborg wordt uw appartement door 

een ander afgebouwd, terwijl de schade tot een bepaald 

maximum door Woningborg wordt gedragen; 

• Wanneer er geschillen zouden ontstaan omtrent de kwaliteit 

van het appartement kan Woningborg uitspraak doen die 

bindend is voor de koper en aannemer. 

 

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? 

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden 

uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk of voorzieningen 

buiten het appartement), vallen niet onder de Woningborg  

Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw aan-

nemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waar-

borgregeling een aantal aspecten genoemd die van de 

garantie zijn uitgesloten. 

 

Voorrang Woningborg-bepalingen 

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden 

onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschre-

ven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het 

geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee 

onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de ver-

krijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van 

Woningborg.  
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Gezamenlijke belangen in relatie tot het eigendom van uw appartement 

Uw appartement maakt deel uit van meerdere appartementen in het gebouw. Door 

het kopen van een appartement koopt u een zogenaamd appartementsrecht. Hiermee 

wordt u mede-eigenaar van het totale gebouw. Dit project bestaand 36 appartemen-

ten. Ook is het terrein met parkeerplaatsen rondom het gebouw een gezamenlijk ei-

gendom van alle 36 appartementseigenaren. Alle eigenaren zijn in de toekomst 

gemeenschappelijk verantwoordelijk voor instandhouding en het onderhoud van het 

gebouw met het omliggende terrein. Conform de wet dient hiervoor een vereniging 

van eigenaren (VvE) te worden opgericht waarvan ieder appartementseigenaar ver-

plicht lid is. Om dit allemaal voor u en de toekomstige eigenaren te regelen, zullen er 

een aantal zaken worden geregeld door de Notaris en wordt deze VvE opgericht. 

 

Vazet, mei 2022 
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