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Technische Omschrijving 
 

ALGEMEEN 
 
VOOR R ANG  SWK-BEP ALI NGE N  
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door het SWK 

gehanteerde en voorgeschreven regelingen, het reglement en de standaardvoorwaarden. 

Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving onverenigbaar c.q. nadeliger mocht zijn 

voor de koper, prevaleren steeds bovengenoemde SWK-bepalingen. Indien in de teksten, de 

bijgevoegde tekeningen en de Garantie- en Waarborgregeling strijdige zaken voorkomen, dan is 

de rechtskracht als volgt:  

1. Garantie- en Waarborgregeling;  
2. Afwerkstaat;  
3. Technische omschrijving;  
4. Materiaal- en kleurenstaat;  
5. Tekeningen 

 
TERREININRICHTING 
 
PEIL  V AN DE  WO NI NGE N  
Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning ter plaatse 
van de hal. De juiste hoogte ten opzichte van NAP wordt bepaald in samenwerking met de 
gemeente en de aannemer. In verband met de hoogteverschillen in het aangrenzende terrein 
zullen variaties ontstaan in de aanleghoogte van de terreininrichting.  

GRONDWE RK  

Het uitgraven en aanvullen van het bouwterrein wordt verricht voor de aanleg van de 
fundering, de (nuts)leidingen. Ontgravingen worden, waar mogelijk, aangevuld met de 
aanwezige grond. De tuinen worden afgewerkt met de reeds aanwezige grond en tot aan de 
erfgrens geëgaliseerd en aflopend of (indien nodig) oplopend naar het (openbaar)terrein 
opgeleverd. 

De ondernemer houdt de mogelijkheid om eventuele overtollige grond onder de begane 
grondvloer te verwerken.  

BUITENRIOLE RI NG  

De buitenriolering is een gescheiden rioolsysteem voor schoon- en vuilwater. De 
vuilwaterriolering wordt aangesloten op het gemeenteriool. Het hemelwater wordt 
aangesloten op het schoonwaterriool en/of afgevoerd naar het oppervlaktewater. De 
aansluitkosten zijn in de koopsom begrepen. Het rioleringssysteem wordt belucht en is 
voorzien van ontstoppings-mogelijkheden. De binnen- en buitenriolering wordt uitgevoerd in 
recyclebare PVC.  
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BESTR ATI NG  

Op de uit te geven kavels wordt standaard geen zand en bestrating aangebracht. Hier moet u 
zelf voor zorgen. Bij uw woning dient u, na oplevering, tenminste één opstelplaats voor het 
stallen van een auto aan te leggen. De tuinen lopen (sterk) af richting de beschoeiing aan de 
waterzijde. Hier dient u in het tuinontwerp rekening mee te houden. 

TERREI NI NR ICH TI NG  

De hoeken van het perceel worden, daar waar de ondernemer het nodig acht, aangegeven 
met een houten paaltje. Na oplevering is de koper verantwoordelijk voor het handhaven van 
deze erfscheiding. 

Wij adviseren u om de tuin niet volledig te bestraten, zodat regenwater in de bodem 
geïnfiltreerd kan worden of afgevoerd kan worden naar openbaar terrein. 

De houten beschoeiing die reeds aanwezig is ter plaatse van het ‘schiereiland’ blijft bestaan. 
Daar waar nodig zal deze door de koper zelf (na oplevering) hersteld moeten worden.  

Aan de voorgevel (waterkant) wordt een houten privacyscherm als afscheiding geplaatst. 

BERGING  

De tussenwoningen hebben standaard een houten buitenberging. Deze bergingen zijn 
ongeïsoleerd en worden natuurlijk geventileerd door roosters en/of ventilatiespleten. De 
berging voldoet aan de regenwerendheid zoals bepaald in NEN2778 en het bouwbesluit art. 
49. Hierbij kunnen de wanden enigszins waterdoorlatend zijn, waardoor de wanden aan de 
binnenzijde nat kunnen worden. Het kan voorkomen dat de (groene) platen waar het dak mee 
is afgewerkt (binnenzijde) vochtig worden en schimmelvorming vertonen. Deze 
schimmelvorming is met een droge doek te verwijderen (en gaat niet ten koste van de 
kwaliteit van de berging en/of de (groene) platen). U dient de ventilatieroosters vrij te laten 
van spullen, tevens dient het straatwerk/tuinaanleg 10 cm onder de houten gevelbekleding 
(rabat) van de berging te blijven. De houten berging is niet geschikt voor het plaatsen van een 
vriezer/koelkast. De vloer van de houten berging wordt uitgevoerd in betontegels met een 
afmeting van 300 x 300 mm. 

De berging wordt voorzien van melkglas en een gelijksluitende cilinder, zodat de woning en 
berging met dezelfde sleutel te openen zijn. 

RUWBOUW 

FUNDE RI NG  

De woningen worden gefundeerd op betonstroken. De afmeting van de betonstroken alsmede 
het al dan niet toepassen van grondverbetering wordt door de constructeur berekend aan de 
hand van een sonderingrapport. 

VLOERE N  

De begane grondvloeren van de woningen worden uitgevoerd als een geïsoleerde prefab 
betonvloer met een isolatiewaarde van tenminste Rc (vloer) ≥ 3,7 m²K/W. In deze prefab 
vloeren wordt een  vloerluik opgenomen. Deze wordt nader gepositioneerd. 
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De verdieping- en dakvloeren worden uitgevoerd als betonnen systeemvloer. Bij deze vloeren 
blijven aan de onderzijde, ter verdere uitwerking van de ondernemer, de v-naden zichtbaar in 
het plafond. 

DRAAGCO NST RUC TIE  

De dragende binnenwanden en stabilisatiewanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen in 
diverse dikten volgens opgave van de constructeur. Daar waar noodzakelijk zullen lateien 
worden opgenomen. De woningscheidende wanden worden uitgevoerd met een luchtspouw 
(ankerloze spouwmuur).  

BUITENGEVEL S  

De buitengevels van de woningen bestaan uit schoonmetselwerk met hierin opgenomen de 
benodigde dilataties (onderbrekingen). De kleur van de gevelsteen staat in de kleuren- en 
materiaalstaat aangegeven. Waar nodig zullen open stootvoegen ten behoeve van de 
spouwventilatie en/of afwatering worden aangebracht. De leverancier van de gevelstenen en 
de constructeur geven aan op welke plaatsen in het gevelmetselwerk dilataties 
(onderbrekingen) moeten worden opgenomen. Deze staan niet op tekening aangegeven. 

Voor de isolatie van de gevels wordt isolatiemateriaal toegepast die zorgt voor een 
isolatiewaarde van Rc (gevel) ≥ 4,7 m²K/W.  

Onder de kozijnen, met een gemetselde borstwering worden aan de buitenzijde aluminium 
dorpels geplaatst.  

DAKE N  

Op de platte betondaken van de woningen wordt een isolatieplaat onder afschot aangebracht 
die een isolatiewaarde bezit van Rc (dak) ≥ 6,3 m²K/W. Over de dakisolatie wordt een 
bitumineuze dakbedekking met daarboven een ballastlaag van grind aangebracht. In de 
dakrand worden enkele noodoverstorten opgenomen. Een en ander volgens opgave van de 
constructeur. 

HEMELWATER AFVOE REN  

Het regenwater van de daken wordt door middel van een hemelwaterafvoer afgevoerd. De 
hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in kunststof. De plek en het aantal 
hemelwaterafvoeren en noodoverstorten zijn indicatief en zullen op basis van een 
capaciteitsberekening definitief worden bepaald.  

BUITENTIMME RWER K  

De incidentele gevelbekleding bij de grote puien van de hoekwoningen wordt uitgevoerd in 
onderhoudsvriendelijke beplating.  

MET ALEN D R AAGCONSTR U CTIE  E N ME TAAL WERKE N  

Alle toe te passen staalconstructies, opgenomen in het buitenmetselwerk, worden verzinkt. De 
plaats en afmeting van de metalen draagconstructie is volgens berekening van de 
constructeur. 
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VENTIL AT IE  

De doorspuibaarheid van de woonkamer en slaapkamers vindt plaats door middel van ramen 
en/of deuren. Daarnaast worden de woningen voorzien van een gebalanceerd 
ventilatiesysteem zoals verderop in de ze omschrijving wordt beschreven. 

KOZIJ NE N ,  R AME N E N DE URE N  

De op tekening aangegeven buitenkozijnen worden vervaardigd in kunststof. In de 
buitenkozijnen worden de benodigde condensprofielen, tochtstrippen en slijtstrippen 
opgenomen. De draaiende delen worden voorzien van een kierdichting. 
De kleuren van de buitenzijde staan aangegeven in de kleur- en materiaalstaat. De binnenzijde 
is in de kleur wit. 

Alle draaiende delen in de kozijnen worden voorzien van hang- en sluitwerk van blank metaal, 
dat voldoet (daar waar van toepassing) aan de eisen voor inbraakwerendheid klasse 2.  

De voordeuren worden uitgevoerd in kunststof. Hierin is geen brievenbus aanwezig. De 
verkrijger dient zelf voor een brievenbus of postkast (aan de gevel) te zorgen. De afstand van 
de brievenbus tot de openbare weg mag niet meer dan 10 meter zijn. 

AFBOUW 

N IET-D R AGE NDE BI NNENWANDE N  

De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden met een 
dikte van 100 mm. Ten gevolge van krimp van de materialen bestaat de mogelijkheid dat 
krimpscheuren ontstaan tussen de binnenwanden en de binnenspouwbladen met het plafond.  

B INNENKOZIJ NE N E N -DE URE N  

De binnenkozijnen worden uitgevoerd als stalen deurkozijnen en, daar waar de constructie het 
mogelijk maakt en geen verlaagd plafond noodzakelijk is, voorzien van bovenlichten met blank 
glas. Uitzondering hierop is de trapkast (indien aanwezig) en de meterkast. 

Alle binnendeuren (met uitzondering van de meterkastdeur) hebben een hoogte van 2315 mm 
en worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren zonder glasopeningen. Er 
worden geen onderdorpels toegepast, behalve bij het toilet- en badkamerkozijn, daar wordt, 
in verband met het aan te brengen vloertegelwerk, een dorpel aangebracht. 

STU K ADOO R SWER K  

De dragende- en niet dragende binnenwanden in de woningen worden behangklaar afgewerkt, 
uitgezonderd de wanden van onafgewerkte ruimten (zoals in de afwerkstaat staat 
aangegeven) en de te betegelen wanddelen. 

Om scheurvorming in wanden zoveel mogelijk te voorkomen worden dilataties (vooraf 
gevormde voegen) aangebracht. Dilataties worden vaak aangebracht bij de buitenkozijnen, 
maar zijn ook in lange wanden noodzakelijk. 

De verkrijger dient er rekening mee te houden dat, alvorens er door hem kan worden 
behangen, voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht. Het betreft hier het 
verwijderen van kleine oneffenheden, het vullen van kleine gaten en dergelijke, het stofvrij 
maken en waar nodig het behandelen van sterk zuigende ondergronden. 
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De wanden boven het tegelwerk en de betonplafonds in de woningen worden voorzien van fijn 
structuur spuitpleisterwerk, uitgezonderd de plafonds van onafgewerkte ruimten, zoals in de 
afwerkstaat staat aangegeven. 

TEGELWERK/  KUNST-  E N NATU UR STEE N  

Wandtegels, afmeting circa 250 x 300 mm, volgens monster, worden geleverd en aangebracht 
op de volgende wanden: 

 toilet tot circa 1350 mm + vloerpeil 

 badkamer tot circa 2100 mm + vloerpeil 

Ter plaatse van betegelde wanden zal geen vensterbank worden aangebracht, hier wordt het 
tegelwerk bij de neggekanten van de kozijnen omgezet. 

Vloertegels, afmeting circa 300 x 300 mm, volgens monster, worden geleverd en aangebracht 
op de volgende vloeren: 

 toilet 

 badkamer 
In de badkamer wordt, ter plaatse van de douchehoek, de vloertegels onder afschot 
aangelegd. De wand- en vloertegels worden niet-strokend aangebracht. Alle inwendige hoeken 
in de douche worden afgekit. Onder de deuren van het toilet en de badruimte worden 
kunststenen dorpels aangebracht. 

Onder de raamkozijnen met een borstwering, worden aan de binnenzijde een kunststenen 
vensterbanken toegepast. 

DEKVLOE REN  

Alle betonvloeren in de woningen, met uitzondering van de betegelde vloeren, worden 
voorzien van een dekvloer. Hierin worden leidingen voor vloerverwarming (zie hoofdstuk 
verwarming voor de specificaties) en elektraleidingen opgenomen. Spijkeren of boren in 
vloeren kan schade aan deze leidingen veroorzaken en wordt derhalve dringend afgeraden.  

B INNENTIMMER WERK  

De vloerranden ter plaatse van de trapgaten worden afgewerkt met een plaatmateriaal. 

Afhankelijk van de verdere uitwerking van kanalenstelsel voor het ventilatiesysteem, is het 
mogelijk dat er op de overloop een verlaagd plafond wordt geïntroduceerd. Wanneer dit het 
geval is zullen de binnendeurkozijnen op de bovenverdieping (bouwnummer 1, 5 ,6  en 10) 
zonder bovenlicht worden uitgevoerd. 

De meterkast wordt uitgevoerd als prefab meterkast en uitgevoerd in melamine spaanplaat 
met een witte kleur afwerking. In de deur en/of in het bovenpaneel wordt een wit kunststof 
ventilatie rooster aangebracht conform voorschriften Nutsbedrijven. De meterkastdeur wordt 
voorzien van een kastdeurslot. 

Er worden geen vloerplinten en geen keukeninrichting geleverd.  

TRAP PEN  

In de woningen waar een opbouw standaard is (of via kopersmeerwerk is gekozen) wordt een 
trap geplaatst. De trap is een in witte kleur gegrondverfde, vurenhouten trappen. Langs de 
trap wordt aan één zijde (fabrieksmatig) gelakte leuningen aangebracht. De open zijde langs 
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trapgat en trap wordt voorzien van traphekken. De trap wordt uitgevoerd als een gesloten 
trap. 

De trap wordt uitgevoerd met een lepe hoek, waarin leidingwerk kan worden opgenomen. 
Wanneer na de verdere installatietechnische uitwerking blijkt dat de afmeting en/of de 
aanwezigheid van de lepe hoek en de uitvoering van het traphek anders moet worden, bestaat 
de mogelijk dat een dicht paneel in plaats van het traphek wordt geplaatst. 

BEGLAZI NG  

In de buitenkozijnen en -deuren in de woningen, waar glas in voorkomt, wordt isolerende 
beglazing (HR++) aangebracht. De U-waarde van de beglazing is 1,1 W/m²K. De buitendeur van 
de berging wordt uitgevoerd in melkglas. 

SCH ILDE RWE RK  

Aan de binnenzijde van de woningen wordt het houtwerk voorzien van een fabrieksmatige 
grondlaag. Deze wordt – net als het in het zicht zijnde leidingwerk – niet verder dekkend 
afgeschilderd. De meterkast, de binnendeuren en -kozijnen zijn fabrieksmatig afgelakt en 
behoeven op de bouw geen verdere behandeling. 

INSTALLATIES 

B INNENRIOLE RI NG  

De binnenriolering voor de aangegeven toestellen wordt samengesteld uit recyclebare pvc-
buizen en bijbehorende hulpstukken en wordt aangesloten op het gemeenteriool. 

De volgende toestellen worden op de binnenriolering aangesloten: 

 toilet en fonteintje in de toiletruimte 

 wastafel, doucheputje en toilet in de badkamer 

 wasmachine  

 warmtepomp 

Bij de opstelplaats voor de keuken wordt een afgedopte riolering aangebracht onder de 
geplande plaats voor de gootsteen. 

WATERI NST ALL ATIE  

De woningen wordt aangesloten op het drinkwaterleidingnet. De waterleiding wordt 
aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast en is hier eveneens afsluitbaar. 

De volgende tappunten worden op de koudwaterleiding aangesloten: 

 reservoir en fonteintje in de toiletruimte 

 afgedopte leiding voor de keukenkraan 

 douche-, wastafelmengkraan en reservoir t.b.v. het toilet in de badkamer 

 aansluitpunt wasmachine 

 boiler 

De warmwaterleiding wordt aangesloten op: 

 de afgedopte leiding voor de keukenmengkraan 

 de douche- en wastafelmengkraan in de badkamer 
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SANIT AI R  

Het sanitair van het fabricaat Villeroy & Boch, wordt geleverd en geplaatst in standaard witte 
uitvoering. Dit sanitair wordt gecompleteerd met kranen van het fabricaat Grohe en met de 
nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het sanitair omvat de volgende onderdelen: 

Toiletruimte: 

 wandclosetcombinatie met inbouwreservoir en witte kunststof closetzitting 

 keramische fonteinbak met verchroomde sifon, een muurbuis en kraan. 

Badkamer: 

 keramische wastafel met waterbesparende kraan, verchroomde sifon, een muurbuis, 
kraan en een spiegel 

 douchehoek met vloertegelwerk op afschot, douchemengkraan, glijstang en 
waterbesparende handdouche 

 wandclosetcombinatie met inbouwreservoir en witte kunststof closetzitting 

VERW ARMI NG SI NST ALL AT I E  

De woningen worden uitgerust met een warmtepomp, die werkt met bodemwarmte 
(water/water). De warmtepomp onttrekt via een koeltechnisch circuit energie uit de bodem. 
Met die energie wordt de woning via vloerverwarming op de juiste temperatuur gebracht en 
wordt ook het warme tapwater bereid. Het klimaatsysteem zorgt dag en nacht voor een 
gelijkmatige warmte.  
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Temperatuurregeling: 
De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een centrale thermostaat in de 
woonkamer. De slaapkamer(s) op de begane grond zijn voorzien van een na-regeling. Hierbij is 
de thermostaat in de woonkamer dus leidend en kan in de betreffende ruimten de 
warmtetoevoer worden beperkt. Deze regeling wordt ook wel een Master/Slave regeling 
genoemd. 

De warmtepomp bepaalt op basis van buiten temperatuur de benodigde aanvoertemperatuur 
naar het afgiftesysteem. Als in het hoofdvertrek (meestal de woonkamer) de temperatuur te 
laag is, wordt de berekende aanvoertemperatuur omhoog bijgesteld. Wordt het hoofdvertrek 
te warm, dan zal de berekende aanvoertemperatuur omlaag worden bijgesteld 
(gecompenseerd).  
 
Optioneel kunt u kiezen voor een zoneregeling of een regeling per vertrek 
Zoneregeling: 
Bij een zoneregeling kunnen verschillende verwarmingscircuits (begane grond + 1e verdieping) 
onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden. Zo kan de 1e verdieping worden verwarmd, 
zonder dat de begane grond wordt verwarmd. 
 
Regeling per vertrek: 
Bij een regeling per vertrek wordt bedoeld dat alle ruimtes (met uitzondering van 
verkeersruimte) onafhankelijk van elkaar geregeld worden. In elke ruimte wordt dan een 
thermostaat geplaatst. Met deze regeling kunt u de temperaturen per ruimte het beste 
regelen. De regeling wordt ook wel een Master/Master regeling genoemd. 

Warm tapwater:  
De warmtepomp zorgt dat het water in het voorraadvat efficiënt wordt opgewarmd. Het water 
wordt opgewarmd tot een temperatuur van bijna 60°C en gebruikt voor keuken en badkamer. 
Het warme water wordt opgeslagen in een boilervat van 200 liter. Eenmaal per week vindt het 
legionella ontsmettingsprogramma plaats, waarbij het gehele voorraadvat veilig tot boven de 
60°C wordt verwarmd. 

Verwarmen en koelen via de vloer:  
Op lage temperatuur verwarmen en koelen werkt het best met een afgiftesysteem via de 
vloer. Door het grote oppervlak hiervan is de woning goed te verwarmen en te koelen. Het 
klimaatsysteem past de temperatuur van het water automatisch aan de buitentemperatuur 
aan. 

Het koele water dat door de vloer stroomt, neemt de warmte uit de woning op. Zo blijven de 
ruimtes waar vloerverwarming is aangebracht ook tijdens warme zomerdagen op een 
aangename temperatuur. Het klimaatsysteem regelt de temperatuur van het water zo, dat er 
geen condens op de vloeren kan ontstaan. 

De verblijfs- en verkeersruimten (inclusief de badkamer) worden verwarmd door middel van 
vloerverwarming. In de badkamer is standaard vloerverwarming aanwezig. Wanneer blijkt de 
capaciteit door wijziging in indeling van de badkamer niet toereikend is, dan dient er rekening 
mee gehouden te worden dat er aanvullend een elektrische radiator benodigd is.  

De leidingen vanaf de warmtepomp naar de vloerverwarmingsverdeler zijn van kunststof en 
worden, waar mogelijk, weggewerkt. De plaats van de verdeler is indicatief aangegeven. 
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De temperatuurregeling van de (vloer)verwarming vindt plaats door middel van een 
kamerthermostaat in de woonkamer. Door de toepassing van vloerverwarming is 
nachtverlaging niet aan te bevelen. 

De keuze van de vloerafwerking bij vloerverwarming heeft invloed op de warmteafgifte en kan 
tot verlaging van het vermogen en mogelijk tot klachten leiden. Laat u daarom goed 
informeren welke vloerafwerking goed past bij vloerverwarming.  

Conform de van toepassing zijnde garantieregeling kunnen, bij verwarming van alle 
vertrekken, tenminste de temperaturen, zoals in de afwerkstaat staan genoemd, worden 
behaald. De te behalen en te handhaven temperatuur is bij gelijktijdige verwarming van alle 
vertrekken en bij gesloten ramen, deuren en roosters. 

VENTIL AT IE  

De woningen wordt voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning. Hiervoor wordt een warmte terugwinningsunit (WTW) geplaatst. De 
ventilatie vindt plaats via de inblaas- en afzuigrozetten. Via inblaasroosters wordt de juiste 
hoeveelheid van buiten afkomstige lucht toegevoerd in de verblijfsruimten van de woning. De 
plaatsen van de ventilatieventielen ten behoeve van de afvoer van lucht en van de 
inblaasventielen, worden in samenwerking met de aannemer en de installateur definitief 
bepaald.  

De luchttoevoer- en afzuigrozetten worden door de installateur op een bepaalde stand 
ingesteld. Om een goede balans te waarborgen mogen de rozetten niet versteld (of 
verwijderd) worden. Bij de dimensionering van het kanaalsysteem is rekening gehouden met 
het voorkomen van geluidsoverlast en overspraak. In de woonkamer en in de badkamer komt 
een schakelaar. Hiermee is het mogelijk de afzuigcapaciteit naar een hogere stand te 
schakelen. 

De ventilatiekanalen worden zoveel mogelijk in de vloeren en leidingschachten weggewerkt. In 
de onafgewerkte ruimten worden de kanalen in het zicht gemonteerd. Voor het ventileren van 
de woningen zijn openingen onder de binnendeuren noodzakelijk. 

Het is niet toegestaan om een afzuigkap met een geïntegreerde motor aan te sluiten op het 
ventiel in de keuken. Wij adviseren u om een recirculatie afzuigkap toe te passen.  
Het is eveneens niet toegestaan om een wasdroger op het ventilatiesysteem aan te sluiten. 
Wij adviseren u om een condensdroger aan te schaffen. 

ELEKTRO TEC HNISC HE INS T ALL ATIE  

De elektrotechnische installatie wordt vanaf de meterkast verdeeld over de benodigde 
groepen naar diverse aansluitpunten volgens het centraaldozensysteem. De 
wandcontactdozen en schakelaars worden in wit kunststof uitgevoerd. De montagehoogte van 
de wandcontactdozen en lichtschakelaars is in het algemeen als volgt: 

 wandcontactdozen woonkamer : 300 mm 

 wandcontactdozen slaapkamers : 300 mm 

 gecombineerde wandcontactdozen met lichtschakelaar : 1050 mm 
 
De installatie met aansluitpunten, schakelaars, lichtpunten en dergelijke staat op de tekening. 
Alle aansluitpunten zijn inbouwdozen met uitzondering van de elektrapunten in de 
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onafgewerkte ruimten. De aansluitpunten in de keuken staan als suggestie in de brochure 
opgenomen. De installatietechnische uitwerking voor de keukenopstelling is opgenomen in de 
alternatievenlijst. 

Ten behoeve van de veiligheid worden de vluchtroutes uitgerust met rookmelders die op de 
elektrotechnische installatie worden aangesloten. De ruimten waar rookmelders worden 
aangebracht zijn op tekening aangegeven. 

De woningen hebben een belinstallatie bestaande uit een transformator in de meterkast, een 
schel in de hal en een beldrukker bij de voordeur. 

TELEVISIE/  TELE FOO N/  I NTE RNE T  

Vanuit de meterkast worden enkelvoudige loze buisleidingen getrokken naar de woonkamer 
en slaapkamer 1. Deze onbedrade buisleidingen eindigen met een inbouwdoos, op circa 
300mm boven de afgewerkte vloer. Door deze leidingen kunt u naar keuze de bekabeling voor 
de door u gewenste media trekken (door een erkende installateur). Er wordt geen splitter of 
versterker aangebracht. 

Door de geliberaliseerde telecommarkt wordt uw woning mogelijk niet voorzien van een 
telefoon- en/of kabelaansluiting voor telefonie, internet en/of televisie. De aanbieders van 
deze dienstverlening zijn niet meer verplicht om standaard iedere woning aan te sluiten. U 
heeft zelf de mogelijkheid om een leverancier te kiezen. De door u gekozen leverancier 
realiseert de aansluiting in de meterkast van uw woning na oplevering. De hieraan verbonden 
kosten zijn voor uw rekening. 

CONSUMENTENDO SSIER  

Op basis van artikel 7:757a BW is de Ondernemer verplicht om een consumentendossier 
beschikbaar te stellen aan de Verkrijger. Dit dossier wordt beschikbaar gesteld bij de 
kennisgeving dat het werk gereed is voor oplevering, zoals bedoeld in artikel 7:758 lid 1 BW. Het 
dossier bevat gegevens en bescheiden die inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst 
door de Ondernemer en de door of onder de verantwoordelijk van de Ondernemer uitgevoerde 
werkzaamheden.  

Door de ondertekening van de overeenkomst komen partijen overeen dat het 
consumentendossier, naast de bij de overeenkomst behorende contractstukken, de volgende 
onderdelen bevat:  

Verklaringen en keuringen  
• Verklaring van de kwaliteitsborger per woning dat deze voldoet aan Bouwbesluit/SWK 
Garantie- en waarborgregeling/contractueel niveau (alleen voor woningen in Gevolgklasse 1)  
• Energielabel  
• Meetrapport Mechanische Ventilatie  

 
Tekeningen en berekeningen  
• Bouwkundige revisietekeningen  
• Revisietekeningen W-installatie inzake riolering, verwarming, mechanische ventilatie en 
waterleidingen  
• Revisie elektra + groepenoverzicht 
• Kopers optietekeningen + meterkastlijst  
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Gebruikshandleidingen  
• Warmtepomp  
• Mv-box  
• PV-panelen en omvormer  
• Boiler  
• Rookmelders  
• Opstookprotocol  
• Etc.  

 
Onderhoudsadviezen  
• Beglazing  
• Kozijnen  
• Etc.  

 
Service  
• Overzicht van bij de realisatie van het object betrokken partijen  
• Woonwijzer o.i.d.  
• Overzicht garantie  

 
 

Meppel, 14 december 2021 


