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De Weijzen
8 

 rijwoningen  

C.W. Lubbersstraat 

Wildervank



De Weijzen ligt op een prachtige locatie tussen water en groen. De woonbuurt 

bestaat uit verschillende woningtypen met dezelfde uitstraling. De architectuur 

is geïnspireerd op het voormalige kantoorpand bij de jachthaven. De 

driehoekige vormen komen abstract terug in een grafisch spel van witte 

accenten, Groninger rood-oranje bakstenen en bijpassende kozijnen.  

 

Foppe Hoekstra, architect BNA

Vogel-
vlucht

3

“Een gezellige en karakteristieke 
nieuwe buurt op een markante plek 
in Wildervank”



De Weijzen 
Een thuis met  
een verhaal

natuursteenbedrijf  

De Weijs 

 250 jaar 
een begrip in  

Wildervank

Een bedrijf met bijna 250 jaar historie: dat is natuur-

steenbedrijf De Weijs in Wildervank. Eigenaren Roelof 

Jacob en Hanneke de Weijs stoppen met pijn in hun 

hart, maar op het terrein komt iets moois terug.  

Nieuwe woonbuurt 
Op de voormalige locatie van 
natuursteenbedrijf De Weijs realiseren 
we een nieuwe woonbuurt: De Weijzen. 
De buurt wordt gekenmerkt door  
8 rijwoningen, 4 geschakelde woningen 
en 10 levensloopbestendige woningen.  
Het bijzondere kantoorpand op het 
terrein blijft behouden. Deze wordt 
verbouwd tot woning om deze binnen 
de familie te houden. 

Water en groen 
De nieuwe woonbuurt is ruim opgezet, 
ligt in een waterrijke omgeving en 
grenst aan de knusse jachthaven van 
Wildervank. Het geheel heeft een 
groene uitstraling: er staan van 
oudsher veel bomen, de tuinen  
worden omgeven door beukenhagen. 
In combinatie met de grote 
verscheiden heid aan stijlvolle 
woningen is dit een kleinschalige  
buurt met een dorps karakter. Een  
fijne plek om thuis te komen.  

Woonbuurt De Weijzen ligt in het dorp 
Wildervank, vlak bij Parkstad Veen-
dam. Om de hoek, op nog geen vijf 
minuten lopen, bevindt zich een klein 
winkelcentrum met onder meer een 
supermarkt. Ook andere voorzieningen 
zijn dichtbij, zoals een basisschool,  
kinderdagverblijf, huisartsenpraktijk  
en sportfaciliteiten.  

Roelof Jacob en  
Hanneke de Weijs voor het 

kantoorpand van 
natuursteenbedrijf  

De Weijs.  

Foto uit ca. 1956, het jongetje met de fiets is  
Roelof Jacob die zijn vader opwacht bij de poort. 
Het kantoor met de dubbele-W stond er toen 
nog niet.

Het centrum  

op loopafstand

4



winkelcentrum

 De Weijzen

jachthaven

O
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te
rd
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Wildervank is een typisch Gronings lintdorp met 

woningen die verspreid langs het Oosterdiep en 

Westerdiep staan. Het dorp ligt centraal in de  

provincie. Op deze plek geniet je van de schoonheid 

van de natuur en het gemak van de stad.  

Oude  
veenkolonie 
 

Wildervank is een oude 
veenkolonie. Op deze foto uit 
1905 zie je de Kamminga-
straat tussen de 36e en 42e 
laan. Het Oosterdiep werd in 
die periode volop gebruikt 
voor het vervoer van goede-
ren, zoals turf. Op de weg is 
de rails van de paardentram 
van Zuidbroek naar Ter Apel 
zichtbaar.  

 
Water en groen 
 
Aan de rand van Wildervank ligt plas 
Langebosch, een plas waar je onder meer 
kunt varen, vissen en zwemmen. Even 
verderop bevindt zich de Hondsrug, een 
prachtig natuurgebied met hunebedden, 
vennetjes en een pad tussen de toppen 
van de bomen. Je kunt hier heerlijk 
wandelen, fietsen en mountainbiken of 
met familie van het buitenleven genieten.  
 

 

 

 

 

Gemak van de stad 
 

Wildervank wordt omgeven door water en 
groen, maar ook door historische steden. 
Het dorp bevindt zich tussen Stadskanaal 
en Hoogezand en in een halfuur rijd je 
naar provinciesteden Groningen en Assen. 
Dankzij deze centrale ligging vormt het 
dorp een mooie uitvalsbasis om leuke 
dingen te doen én beschik je over alle 
voorzieningen die je nodig hebt om fijn te 
kunnen wonen.  

Wildervank  
en Veendam 

Je merkt het niet wanneer je langs het 

Oosterdiep rijdt, maar opeens kom je 

vanuit Wildervank Veendam binnen of 

andersom. De dorpen grenzen direct 

aan elkaar.   

Centraal 
gelegen 

7
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Invulling nader te bepalen

= bestaande boom/groenstrook = rijbaan, betonstraatsteen DF,
elleboogverband, kleur rood

= haag bxh 400x500

= haag bxh 400x1200

= betontegels 300x300

= betontegels 600x400

= lichtmast

= rabatstrook, straatbaksteen KF
hergebruik, elleboogverband

= perceelsgrens

= parkeerplaatsP= water

= talud

= nieuw te planten boom

8 rijwoningen  

4 geschakelde woningen 

10  levensloopbestendige woningen 

Situatie
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Jachthaven



Spreekt de combinatie van een gezinswoning op een unieke locatie en  
een eigentijdse uitstraling jou aan? Dan passen deze rijwoningen bij jou.  
De begane grond bestaat uit een keuken, een berging en een zithoek  
met een grote pui die uitzicht biedt over de tuin. Op de eerste verdieping  
bevinden zich drie slaapkamers, een badkamer en een wasruimte. 

10 11

8 rijwoningen  

“Een eigenzinnig grafisch 
spel op de gevel”



Interieur impressie - rijwoningen 12 13

“Keuken met zicht op de straat 
en woonkamer over de volle 
breedte aan de tuin”
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Rijwoningen (hoek) 
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Rijwoningen - opties 
Schaal 1:75
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01.02B Verlengen woonkamer +2400mm 
02.01B Openslaande terrasdeuren 

Verdieping 
01.02B Verlengen begane grond +1200mm 
02.60B Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 



Voorgevels 
bwnr  3                                                                                      bwnr  4                                                                          bwnr  5                                                                               bwnr  6 

Linker zijgevel 
bouwnummer 3

Rechter zijgevel 
bouwnummer 10

Achtergevels 
bwnr  6                                                                                      bwnr  5                                                                           bwnr 4                                                                                bwnr 3 

Rijwoningen - gevels 
Schaal 1:100

20 21



Zoek je een huis waar je lang kunt blijven wonen? In een levensloop-
bestendige woning ben je klaar voor de toekomst. De woning bestaat uit 
één verdieping met alle voorzieningen die je nodig hebt. Je beschikt hier 
over een keuken en een zithoek met een openslaande deur naar de tuin, 
maar ook over een badkamer en maar liefst twee slaapkamers. 

22 23

10  levensloopbestendige woningen 

“Warme tinten in combinatie 
met een fris accent bij de 
voordeur”



Interieur impressie - Levensloopbestendige woningen 24 25

“Ruim wonen met de slaap- en 
badkamer gelijkvloers”
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26 27

Voorgevel 
bouwnummers:  1, 11, 13, 15 en 17                                                                      bouwnummers:  2, 12, 14, 16 en 18

Achtergevel 
bouwnummers:  2, 12, 14, 16 en 18                                                                   bouwnummers:  1, 11, 13, 15 en 17

Linker zijgevel 
bouwnummers:  1, 11, 13, 15 en 17   

Rechter zijgevel 
bouwnummers:  2, 12, 14, 16 en 18  



Levensloopbestendige woningen opties 
Schaal 1:75
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Begane grond 

01.01A Verlengen woonkamer/slaapkamer 1  +1200 mm 
01.04A Berging 
02.01A Openslaande terrasdeuren 
02.50A Vergroten badkamer +600 mm 
02.20A Solatube  

 

Begane grond 

01.02A Verlengen woonkamer /slaapkamer 1  +2400 mm 
01.03A Erker 
02.02A Schuifpui 
02.51A Verschuiven badkamer/vergroten slaapkamer 2 +600 mm 
02.03A Extra kozijn in de zijgevel 
03.57A Schuifdeur naar de  badkamer 

 

 



Wil je vrij wonen? Dat kan in deze geschakelde woningen. Aan de achterzijde  
bevinden zich bomen en aan de voorzijde kijk je uit over het water van het  
Oosterdiep of groen. Op de begane grond beschik je over een een zithoek,  
hobbykamer/slaapkamer en een keuken met openslaande deuren naar de tuin. 
De bovenverdieping bestaat uit drie slaapkamers, een badkamer en  
een waskamer.  

30 31

4 geschakelde woningen 

“Een karakteristieke kap 
en royale raampartijen” 
 
 



Interieur impressie - geschakelde woningen32 33

“Grote doorzonwoonkamer 
met ramen die uitzicht bieden 
over de royale tuin”
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berging

Voorgevel 
bouwnummers 19, 21 getekend 

bouwnummer 22 gespiegeld

Linker zijgevel 
bouwnummers 19, 21 getekend 

bouwnummer 22 gespiegeld

Rechter zijgevel 
bouwnummers 19, 21 getekend 

bouwnummer 22 gespiegeld

Achtergevel 
bouwnummers 19, 21 getekend 

bouwnummer 22 gespiegeld

geschakelde woningen 
Schaal 1:100

38 39

De woningen met een  
zadeldak zijn ter plaatse 
van de bergingen aan  
elkaar geschakeld



 

Variant: Een ”Vlaamse” 
gevel, de dakkapel loopt 
door vanuit de de voor-
gevel. Hierdoor onstaat er 
extra ruimte in de  
badkamer op de eerste 
verdieping en door extra 
raam op de begane grond 
meer licht en ruimte.  

berging

Voorgevel 
bouwnummer 20

Linker zijgevel 
bouwnummer 20

Rechter zijgevel 
bouwnummer 20

Achtergevel 
bouwnummer 20

Geschakelde vrijstaande woning (bwnr 20) 
Schaal 1:100

40 41



Geschakelde woning - opties 
Schaal 1:100
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Verdieping 

01.01C Verlengen 
     slaapkamer  2 +1200 mm  
02.60C Inloopkast 
02.70C Dakraam 
02.61C Samenvoegen  
     slaapkamer 3 en 4 

Verdieping 
 

01.02C Verlengen slaapkamer 2 
     +2400 mm (alleen mogelijk  
     in combinatie met optie  
     0102c) 
02.61C Samenvoegen  
     slaapkamer 3 en 4 
02.62C Inloopkast 
01.03C Vergroten badkamer 
     (onderdeel optie  
     vlaamse gevel) 

Begane grond 

01.02C Vergroten  
     woonkeuken +2400 mm 
02.01C Openslaande  
     terrasdeuren 
01.03C Raam zijgevel  
     (onderdeel optie  
     vlaamse gevel) 

 



Wat betekent 

Vazet voor  

u als koper? 

 

 

 

Keuzevrijheid  

Zoveel mensen, zoveel wensen. Wij begrijpen als 

geen ander dat kopers verschillende behoeftes 

hebben. Er zijn diverse mogelijkheden om uw woning 

naar eigen wensen aan te passen.  

Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen om de wanden af te 

laten werken met behang, of uw woning te 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.  

Stappenplan 
Van aankoop tot oplevering

 

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 koperskeuzes. 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.

VERKOOPGESPREK MAKELAAR  
Als u een optie op een nieuwbouw woning 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 woning.  

ONDERTEKENEN OVEREENKOMST  
U tekent bij de makelaar een koopovereen-

komst voor de grond én een aannemings-

overeenkomst voor de bouw van de woning. 

BEZOEK PROJECTSHOWROOM 
Tijdens een bezoek aan de projectshowroom kunt u het sanitair en  

tegelwerk bekijken. Ook kunt u hier de badkamer en het toilet naar uw 

persoonlijke wensen laten aanpassen. We hebben ook een showroom 

geselecteerd voor een keuken. U bent echter vrij om hier zelf over te 

beslissen.  Er is geen stelpost voor een keuken van toepassing 

AFRONDEN KOPERSKEUZES 
Rekening houdend met de bouwplan-

ning en bouwvoorbereidingstijd, moe-

ten alle koperswijzigingen een aantal 

weken voor start bouw  bekend zijn. De 

koperskeuzes worden vastgelegd in een 

opdrachtbevestiging. De keuzes worden 

vervolgens vertaald in definitieve bouw-

tekeningen en naar de bij de bouw  

betrokken partijen verzonden. 

NOTARIS 
Als de vergunning is verleend en (bijna) alle woningen 

zijn verkocht, wordt u uitgenodigd voor het zogenaamde 

transport bij de notaris. Via de notaris betaalt u nu de 

koopsom. U wordt dan eigenaar van de grond waarop 

uw woning zal worden gebouwd.

BOUW 
De bouw kan van start. Gedurende 

de bouw wordt u als koper een paar 

keer uitgenodigd om op de bouw-

plaats de voortgang van de bouw te 

komen  bekijken. Tijdens de speciale 

kijk-/inmeetdag 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 

onvolkomenheden te noteren. 

PERSOONLIJK KOPERSGESPREK 
In een persoonlijk kopersgesprek met de  

kopersadviseur van Vazet worden de optie-

mogelijkheden doorgenomen. Naast de  

opties van de standaardkeuzelijst, kunt u ook 

individuele woonwensen kenbaar maken. 

Persoonlijke  
begeleiding  

Bij de aankoop van een nieuw woning, 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 persoonlijke kopersgesprek tot 

aan de oplevering. 

OPLEVERING 
Eindelijk is het zover, de 

woning is van u.  U kunt 

aan de slag met het in-

richten 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. 

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 projectshow-

room en kunt zelf afspreken wanneer u de  keuken na 

oplevering geplaatst wilt hebben. 

KeukenImpressies betreffen 
voorbeelden van  
keuzemogelijkheden

Als koper wordt u uitgenodigd bij de projectshowroom 

van Raab Karcher in Assen om de  badkamer en het  

toilet 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. 
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Voor u ligt de technische omschrij-
ving die bestaat uit een technische 
omschrijving van de woning, inclu-
sief de staat van afwerking, de  
kleur- en materiaalstaat en een al-
gemeen deel. Het doel van de tech-
nische omschrijving is in de eerste 
plaats om u zo goed mogelijk te in-
formeren over hoe uw woning  
eruit gaat zien. De technische om-
schrijving en de technische ver-
kooptekeningen maken onderdeel 
uit van de overeenkomst.  
 
 
ALGEMEEN 
Peil 
Als peil wordt aangehouden de boven-

kant 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 aanvul-

lingen. De ontgravingen in het terrein 

worden aangevuld met uitkomende 

grond. Onder de bestratingen wordt een 

zandbed van 150 mm opgebracht. Het 

terras aan de tuinzijde van de woningen 

zal volgens tekening worden voorzien 

van een zandbed 150 mm dik; hier 

wordt geen bestrating aangebracht. 

Het overige terrein rondom de wonin-

gen wordt geëgaliseerd met de uitko-

mende grond en een gelijkmatig 

afschot naar de voor-, (zij-) en achter-

erfgrens.  

 
Bestratingen 
De woningen van het type A en C heb-

ben ieder twee opstelplaatsen voor een 

auto op eigen terrein. Voor deze opstel-

plaats(en) geldt een instandhoudings-

verplichting conform de koopovereen-

komst. Voor de woningen van het type B 

is het parkeren voorzien in de openbare 

rabatstroken (parkeerstroken) in het 

plan. 

 
De tegelstroken ter plaatse van de op-

ritten worden volgens tekening uitge-

voerd in betontegels 400x600mm. Voor 

woningtype C in de oprit gecombineerd 

met het voetpad naar de entreedeur. 

Ter plaatse van woningtype A en B loopt 

een separaat voetpad naar de entree-

deur, deze wordt volgens tekening uit-

gevoerd in betontegels 300x300. De 

bestrating maakt geen onderdeel uit 

van de instandhoudingsverplichting. 

 
Terreininventaris 
Op de voor- en zij-erfgrenzen grenzend 

aan het openbaar gebied, worden 

plaatselijk  beukenhagen aangebracht. 

Hoogtes en posities conform de situa-

tietekening. Voor de hagen geldt een 

onderhouds- en instandhoudingsver-

plichting conform de koopovereen-

komst. 

 
 
CONSTRUCTIE 
Funderingen 
Onder de woningen worden betonnen 

funderingsbalken/-stroken aange-

bracht. Aan de hand van sonderingen 

wordt door de constructeur nader be-

paald of er betonnen heipalen onder de 

funderingsconstructie aangebracht 

dienen te worden. Dit heeft geen con-

sequenties voor de V.O.N.-prijs van de 

woning.Vloeren 
Als begane grondvloer wordt een ge-

ïsoleerde systeemvloer toegepast. Ach-

ter de voordeur wordt een geïsoleerd 

kruipluik in een stalen omranding opge-

nomen. De gehele ruimte onder de be-

gane grondvloer is bereikbaar, met 

uitzondering van de vloeren onder (op-

tionele)bergingen en optionele erkers. 

De verdiepingsvloeren worden uitge-

voerd als een systeemvloer van beton, 

met V-naden in het zicht. 

 
Wanden 
De woningscheidende wanden, als-

mede de binnen spouwbladen van 

voor-, achter- en zijgevels worden uit-

gevoerd in kalkzandsteen.  

De tussenwand die over de gehele 

lengte van woningtype A loopt wordt 

eveneens uitgevoerd in kalkzandsteen, 

evenals de wand tussen de hal en de 

keuken in woningtype C. 

De binnen spouwbladen op de eerste 

verdieping van woningtype C worden 

uitgevoerd als geïsoleerde houten wan-

delementen met een Rc van de totale 

constructie van 4,7 m² K/W. 

De overige, niet dragende binnenwan-

den, worden uitgevoerd in 100 mm dikke 

gasbetonelementen. Scheurvorming, 

als gevolg van de werking tussen wand 

en plafond, is niet uit te sluiten. 

 

 

Technische 
omschrijving AFWERKING 

Gevelafwerking 
De gevels van de woningen worden uit-

gevoerd als metselwerk van baksteen. 

Voor de ventilatie van de spouw worden 

open stootvoegen gehouden. Voor de 

ventilatie van de kruipruimte worden 

vloerventilatiekokers in het metselwerk 

opgenomen. De gevels worden door 

middel van een verfsysteem deels af-

gewerkt in een witte kleur, e.e.a. als op 

de geveltekeningen is weergegeven. In 

de spouw van de voor-, achter- en zij-

gevels (eindwoningen) wordt isolatie 

aangebracht. De isolatiewaarde Rc van 

de totale gevelconstructie bedraagt 4,7 

m² K/W. 

 
Lateien en waterslagen 
Boven de kozijnen komen stalen lateien 

in het gevelmetselwerk. Deze zijn ther-

misch verzinkt volgens de kleur- en ma-

terialenstaat. Onder de kozijnen met 

een gemetselde borstwering worden in 

kleur gemoffelde aluminium watersla-

gen aangebracht.  

 
Dakafwerking 
De platte daken van woningtype A en B 

worden uitgevoerd als een systeem-

vloer van beton, met V-naden aan de 

plafondzijde in het zicht. Het dak wordt 

voorzien van isolatie op afschot en 

voorzien van dakbedekking met een 

ballast laag van grind. De gemiddelde 

isolatiewaarde Rc van de totale dak-

constructie bedraagt 6,3 m² K/W. De 

dakranden worden voorzien van een in 

kleur gemoffelde aluminium daktrim, 

kleur conform kleur- en materialen-

staat. 

 
De daken van woningtype C worden 

voorzien van geïsoleerde dak elemen-

ten en worden bekleed met dakpannen. 

De binnenplaat van de dak elementen 

is een wit gegronde spaanplaat. De ge-

middelde isolatiewaarde Rc van de to-

tale dakconstructie bedraagt 6,3 m² 

K/W. De dakgoten worden uitgevoerd in 

Zink.  

 

Kozijnen, ramen en deuren 
Buitenkozijnen 
Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren 

worden uitgevoerd in kunststof in de 

kleur conform de kleuren- en materia-

lenstaat. De ramen worden met een 

draaikiepsysteem uitgevoerd conform 

de tekeningen. 

De beglazing in de kunststof kozijnen, 

ramen en buitendeuren wordt uitge-

voerd als twee-laagse isolerende be-

glazing (HR++).  

 
Binnenkozijnen 
De binnendeurkozijnen zijn van gemof-

feld metaal in een standaard witte kleur 

en voorzien van een bovenlicht. De bo-

venlichten worden in de basis voorzien 

van enkel glas met uitzondering van de 

meterkast en techniekruimte, deze wor-

den voorzien van een dicht paneel. 

Aanvullend zal het bovenlicht in wo-

ningtype B ter plaatse van de trapkast 

op de begane grond en de wasruimte 

op de verdieping voorzien worden van 

een dicht paneel. De binnen kozijnen in 

woningtype C zullen op de eerste ver-

dieping allemaal uitgevoerd worden 

zonder bovenlicht. 

In de kozijnen ter plaatse van de bad-

kamer- en toiletdeur wordt een vlakke 

dorpel aangebracht. De binnendeuren 

zijn fabrieksmatig afgelakte vlakke deu-

ren met opdeksponning. 

 
Hang- en sluitwerk 
Het toe te passen hang- en sluitwerk in 

de buitengevelkozijnen is, waar nodig, 

inbraakwerend overeenkomstig het 

bouwbesluit. De buitendeuren zijn voor-

zien van gelijksluitende cilinders. De ci-

linder van de buitendeuren bevindt zich 

onder de greep/kruk. De brievenbus in 

de voordeur wordt aangebracht over-

eenkomstig NEN 1770. Naast de voor-

deur wordt een huisnummerbord 

aangebracht. 

 
Alle binnendeuren zijn voorzien van 

lichtmetalen krukken en schilden. De 

badkamer- en toiletdeur zijn voorzien 

van een vrij-/bezet slot; de meterkast-

deur is voorzien van een kastslot en de 

nodige ventilatieroosters. Alle overige 

deuren worden voorzien van een loop-

slot.  
 
Trap 
De trappen worden uitgevoerd in vu-

renhout en gegrond in de kleur wit. De 

trap in woningtype B wordt uitgevoerd 

als een ‘dichte’ trap, waarbij de stoot-

borden dichtgezet worden. De trap in 

woningtype C wordt uitgevoerd als een 

‘open’ trap, waarbij de stootborden niet 

dichtgezet worden.  
 
Luifel 
Ter plaatse van de voordeur van de wo-

ningen van het type A en B wordt een 

luifel aangebracht. Kleur conform kleur- 

en materialenstaat. 

 
Wand-, vloer- en  
plafondafwerking 
Wandafwerking 
Alle niet betegelde binnenwanden van 

de woning worden behang klaar afge-

werkt tot 5 cm vanaf cementdekvloer. 

Onder de kozijnen met een gemetselde 

borstwering wordt een kunststeen ven-

sterbank aangebracht. De borstwering 

onder de keukenkozijnen wordt niet 

nader afgewerkt. U kunt via uw keuken-

leverancier een vensterbank bestellen 

in de kleur en materiaal van het aan-

rechtblad, of optioneel een vensterbank 

conform de overige vensterbanken in 

de woning aan laten brengen. 

 
In de badkamer en het toilet worden 

wandtegels (staand) aangebracht, 

type ‘Villeroy & Boch Unit Two’ tot aan 

het plafond. De wandtegels hebben een 

afmeting van 200x250 mm. 

 
Vloerafwerking 
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 

vloertegels van 50x50mm toegepast, 

welke verdiept en op afschot richting de 

afvoerput worden aangebracht.  

 
Alle overige vloeren worden opgeleverd 

met een vlakke cementdekvloer. De 
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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 ce-

mentdekvloer. Wij adviseren u hier reke-

ning mee te houden bij uw keuze voor 

de vloerafwerking. 

Indien u bijvoorbeeld kiest voor gladde 

gehechte vloerafwerkingen zoals giet-

vloeren, andere kunststof, gladde naad-

loze vloeren, of betegelde vloeren, 

adviseren wij u de cementdekvloer aan 

te laten passen op deze afwerking. Door 

gebruik te maken van de optie om een 

gegalvaniseerde krimpwapening op te 

nemen, wordt de kans op scheurvor-

ming tot een minimum te beperkt. 

Wanneer u een dergelijk gladde vloer-

afwerking wilt gaan aanbrengen, advi-

seren wij u zich te laten informeren door 

een vloerleverancier omtrent de moge-

lijkheden en de garantievoorwaarden 

waaronder deze vloer aangebracht zal 

worden. 

 
Plafondafwerking 
Alle betonnen plafonds worden voorzien 

van spuitpleister, met uitzondering van 

het plafond in de meterkast en het ge-

deelte ter plaatse van de installaties in 

de techniekruimte. In woningtype B be-

slaan de installaties de gehele tech-

niekruimte, waardoor die in zijn geheel 

niet van afwerking voorzien wordt.  

 
Binnentimmerwerk 
De buitenkozijnen worden aan de bin-

nenzijde afgetimmerd met fabrieks-

matig gegronde aftimmerlatten. In de 

meterkast wordt een meterbord ge-

plaatst.  

 
Keuken 
De woning wordt zonder keuken opge-

leverd.   

De installatie-aansluitpunten worden 

standaard conform de op tekening 

aangegeven plaatsen aangebracht. U 

heeft  de mogelijkheid om een keuken 

aan te schaffen via de projectshow-

room en/of de aansluitpunten tegen 

verrekening naar uw eigen wensen aan 

te passen. De opdracht voor de even-

tuele installatiewijzigingen maakt on-

derdeel uit van het meer- en minde- 

rwerk. De levering en montage van de 

keuken is een rechtstreekse overeen-

komst tussen de showroom en de koper 

en zal na oplevering plaats vinden. 

 
Houten berging 
De berging van woningtype A en B be-

vindt zich aan de achterzijde van de 

woningen. De berging is uitgevoerd in 

houten regelwerk en houten horizontale  

gevelbekleding. De gevelbekleding be-

staat uit vergrijzende geïmpregneerd 

vuren rabatdelen. Het dak van de ber-

gingen wordt voorzien van een houten 

plaatmateriaal met dakbedekking.  Het 

deurkozijn en deur van de bergingen is 

uitgevoerd in hout. De deur is voorzien 

van beglazing. 

 
De berging van woningtype C bevindt 

zich aan de zijkant van de woningen. De 

berging is uitgevoerd in houten regel-

werk en houten horizontale gevelbekle-

ding. De gevelbekleding bestaat uit 

geïmpregneerd vuren Zweeds rabat-

delen, welke zwart afgewerkt worden. 

Het dak van de bergingen wordt voor-

zien van een houten plaatmateriaal 

met dakbedekking.  Het deurkozijn en 

deur van de bergingen is uitgevoerd in 

hout. De deur is aan de tuinzijde voor-

zien van beglazing en aan de straatzijde 

uitgevoerd als volledig dichte deur. 

 
 
INSTALLATIES 
Installaties 
De woningen worden aangesloten op 

het waterleidingnet, elektriciteitsnet, 

glasvezelnet en gemeenteriool. 

De dienstleidingen van de nutsbedrijven 

worden tot in de meterkast gebracht. 

De overige installaties worden aange-

bracht door erkende installateurs vol-

gens de bepalingen van de plaatselijke 

nutsbedrijven. 

 
Riolering 
De hemelwaterafvoeren langs de ge-

vels worden uitgevoerd in PVC en on-

dergronds aangesloten op een 

afvoerleiding en aangesloten op het 

gescheiden gemeenteriool. De binnen 

riolering wordt uitgevoerd in kunststof 

en voorzien van ontluchtings-, ontstop-

pings- en expansievoorzieningen con-

form de voorschriften. 

 

Koudwaterleidingen 
Vanaf de watermeter wordt een lei-

dingnet voor koud water gemaakt van 

kunststof leidingen met aluminium in-

lage, waarop onderstaande toestellen 

worden aangesloten: 

- Keuken: afgedopte aansluitingen t.b.v. 

gootsteenmengkraan en vaatwas-

machine; 

- Toilet: toiletreservoir en fonteintje; 

- Badkamer Type A en B: douchemeng-

kraan, wastafelmengkraan en toile-

treservoir;  

- Badkamer Type C: douchemeng-

kraan, wastafelmengkraan;  

- Techniekruimte Type A en C: warmte-

pompen en wasmachine; 

- Techniekruimte Type B: warmtepom-

pen; 

- Wasruimte Type B: wasmachine ; 

- In de installatiekast is de waterleiding 

voorbereid op een (optionele) water-

ontharder.  

 

Warmwaterleidingen 
Vanaf de warmtepomp wordt een lei-

dingnet voor warm water gemaakt van 

kunststof buis met aluminium inlage, 

waarop onderstaande toestellen wor-

den aangesloten: 

- Keuken: afgedopte aansluiting t.b.v. 

gootsteenmengkraan; 

- Badkamer: douchemengkraan en 

wastafelmengkraan. 

De installatie wordt uitgevoerd volgens 

de voorschriften van het waterleiding-

bedrijf. 

 

Sanitair 
Het onderstaande sanitair wordt gele-

verd, geplaatst en aangesloten op de 

riolering en waterleidingen: 

 
Toilet 
- Wandclosetcombinatie met closetzit-

ting Villeroy & Boch O Novo met in-

bouwreservoir (met spaarknop); 

- Fonteincombinatie Villeroy & Boch O 

Novo voorzien van HansGrohe Focus 

fonteinkraan, chroom bekersifon en 

muurbuis. 

 
Badkamer 
- Wastafelcombinatie Villeroy & Boch O 

Novo breed 600 mm voorzien van 

HansGrohe Focus eenhendel was-

tafelmengkraan, spiegel 800x600 mm 

en chroom bekersifon en muurbuis; 

- Douchemengkraan en glijstangset, 

HansGrohe Crometta 100 Vario, 

chroom; 

- Wandclosetcombinatie met closetzit-

ting Villeroy & Boch O Novo met in-

bouwreservoir (met spaarknop); 

- Doucheput Easydrain 15x15cm met 

RVS rooster. 

 
Om tegemoet te komen aan uw indivi-

duele woonwensen, wordt u als koper 

uitgenodigd bij de projectshowroom 

Raab Karcher in Assen. Hier kunt u tegen 

Bergingen 
uitvoering afhankelijk 
van type woning
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verrekening de badkamer en het toilet 

naar persoonlijke wensen aanpassen.  

 
Verwarmingsinstallatie 
De woning wordt verwarmd door mid-

del van een 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. Bij woningtype 

C wordt de buitenunit op het dak van 

de berging geplaatst. 

De woning wordt voorzien van vloerver-

warming als hoofdverwarming, met uit-

zondering van de meterkast en 

techniekruimte.  

In de badkamer wordt, naast leidingen 

ten behoeve van vloerverwarming, een 

elektrische handdoekradiator aange-

bracht, die aanvullend functioneert op 

de vloerverwarming.  

In de woonkamer/keuken, de slaapka-

mers en de badkamer wordt een ther-

mostaat aangebracht, waarmee de 

ruimtetemperatuur te regelen is. De 

verdeler van de vloerverwarming wordt 

in de techniekruimte geplaatst en onder 

de trap van woningtype B en C. 

 
De capaciteit van de installatie wordt 

berekend volgens de eisen van Wo-

ningborg waarbij de volgende tempe-

raturen 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 

Berging (inpandig): 15°C 

Meterkast:                  onverwarmd 

Techniekruimte:        onverwarmd 

 

Het rendement van vloerverwarming/- 

koeling wordt beïnvloed door het type 

vloerafwerking dat de koper op de dek-

vloer aanbrengt. Een vloerafwerking 

met een lage warmteweerstand (de zo-

genaamde R-waarde) zal tot een hoger 

rendement leiden. De R-waarde van 

vloerbedekking mag maximaal 0,13 m² 

K/W zijn bij hoofdverwarming. In het al-

gemeen 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 
De woning is voorzien van een ventila-

tiesysteem met warmteterugwinning, 

waarbij lucht wordt toegevoerd en af-

gezogen via roosters in het plafond.  De 

ventilatiekanalen lopen gedeeltelijk bui-

tenlangs over het platte dak, zoals op 

de daktekening is aangegeven.  

De toevoerventielen worden in de 

woon- en slaapkamers gepositioneerd. 

De afzuigpunten bevinden zich ter 

plaatse van de keuken, badkamer, het 

toilet en in de techniekruimte. Bij wo-

ningtype B wordt er aanvullend ook een 

afzuigventiel geplaatst in de wasruimte. 

Op de plafondventielen in de keuken 

kan geen afzuigkap worden aangeslo-

ten. Voor de afzuigkap kan alleen het 

recirculatie-systeem worden toegepast. 

Directe afzuiging naar buiten is niet toe-

gestaan in verband met nadelige beïn-

vloeding van het 

Warmte-Terug-Win-systeem (WTW). 

 

De Warmte-Terug-Win-installatie 

(WTW) wordt automatisch geregeld 

d.m.v. een CO²-meter, die in de woon-

kamer/keuken is geplaatst. Bij een CO² 

gestuurde ventilatie wordt op basis van 

de meting van CO² automatisch ge-

schakeld in aan- en afvoercapaciteit 

van lucht.  

Daarnaast wordt er 1 draadloze schake-

laar meegeleverd, waarmee het sys-

teem handmatig overruled kan worden 

indien behoefte is aan meer ventilatie.  

De indicatieve posities van de aan- en 

afzuigventielen zijn op de tekeningen 

aangegeven. De ventielen dienen vrij 

van obstakels te worden gehouden, 

zodat ruimteventilatie gewaarborgd is. 

 
Elektrische installatie 
De woning wordt voorzien van een 

complete elektrische installatie, die vol-

doet aan NEN 1010.  

 
Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd 

in wit kunststof van fabricaat Busch & 

Jaeger, type ‘Busch-balance SI’ (in-

bouwuitvoering). 

Hoogte van de aansluitpunten vanaf de 

bovenkant van de vloer (tenzij anders 

vermeld op tekening): 

• Schakelaars in de woning ca 1.050 

mm; 

• Wandcontactdoos 

woonkamer/slaapkamers ca 300 

mm; 

• Wandcontactdoos boven het aan-

rechtblad ca 1.250 mm;  

• Wandcontactdoos in de badkamer en 

berging ca 1.050 mm; 

• Wandcontactdoos gecombineerd 

met schakelaar ca 1.050 mm; 

 

Daar waar nodig zullen rookmelders, 

aangesloten op het lichtnet, worden 

toegepast. 

 

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 9 groepen aanwezig:  

• 1 voor de wasmachine;  

• 1 voor de droger; 

• 1 voor de oven / (combi)magnetron; 

• 1 voor de vaatwasser;  

• 1 drie-fase krachtgroep voor de elek-

trische kookplaat; 

• 2 algemene groepen voor de overige 

wandcontactdozen en lichtpunten; 

• 1 voor de zonnepanelen. 

• 1 drie-fase krachtgroep voor de 

warmtepomp 

Bouwnummer 01, 02 en 11 t/m 18  

(woningtype A) worden standaard 

voorzien van vier zonnepanelen. 

Bouwnummer 4 t/m 9 (tussenwoningen 

van woningtype B) worden standaard 

voorzien van drie zonnepanelen. 

Bouwnummer 03 en 10 (hoekwoningen 

van woningtype B) worden standaard 

voorzien van vier zonnepanelen. 

Bouwnummer 19 en 20 (woningtype C) 

worden standaard voorzien van vijf zon-

nepanelen 

Bouwnummer 21 en 22 (woningtype C) 

worden standaard voorzien van zes 

zonnepanelen 

Optioneel kan gekozen worden voor 

extra zonnepanelen. 

 
Energieprestatie 

U ontvangt bij oplevering van de wo-

ning een energielabel. Het energielabel 

voor woningen geeft met de klassen A 

++++(zeer zuinig) tot en met G (zeer 

onzuinig) aan hoe energiezuinig een 

huis is in vergelijking met soortgelijke 

huizen. Alle woningen in het project 

hebben standaard energielabel A+++.  

 
Telecommunicatie 

In de woonkamer en hoofdslaapkamer 

worden afgemonteerde aansluitpunten 

gemaakt ten behoeve van de telecom-

municatie (UTP-kabel met RJ-45 aan-

sluiting). Deze worden op 300 mm 

boven de vloer aangebracht.



Buitengevel donker 
metselwerk                                                     Rood genuanceerd 
voegen basis                                                  Antraciet 
buitengevelkozijnen                                      buitenzijde: grijsbruin (RAL 8019) 
                                                                           binnenzijde: wit (RAL 9016) 
draaikiepramen                                             buitenzijde: grijsbruin (RAL 8019) 
                                                                           binnenzijde: wit (RAL 9016) 
deuren                                                              buitenzijde: grijsbruin (RAL 8019) 
                                                                           binnenzijde: wit (RAL 9016) 
lateien in metselwerk                                   Staal verzinkt (naturel) 
waterslagen                                                   grijsbruin (RAL 8019) 
daktrim                                                             Aluminium naturel 
 
Buitengevel lichte vlakken 
metselwerk                                                     wit (d.m.v. een verfsysteem) 
voegen basis                                                  wit (d.m.v. een verfsysteem) 
buitengevelkozijnen                                      buitenzijde: wit (RAL 9010) 
                                                                           binnenzijde: wit (RAL 9016) 
draaikiepramen                                             buitenzijde: wit (RAL 9010)
                                                                           binnenzijde: wit (RAL 9016) 
deuren                                                              buitenzijde: wit (RAL 9010)
                                                                           binnenzijde: wit (RAL 9016) 
lateien in metselwerk                                   Staal verzinkt (naturel) 
waterslagen                                                   wit (RAL 9010) 
daktrim                                                             Aluminium naturel 
luifel                                                                   wit (RAL 9010) 
 
Overige buitenafwerkingen woningtype A en B 
hemelwater afvoeren                                   PVC grijs 
bergingen                                                        Vurenhout (vergrijzend), naturel 
berging kozijnen                                             wit (RAL9010) 
berging deuren                                              wit (RAL9010) 
bergingen daktrim                                        wit 
 
Overige buitenafwerkingen woningtype C 
bergingen                                                        Vurenhout Zwart 
berging kozijnen                                             donkerbruin 
berging deuren                                              donkerbruin 
bergingen daktrim                                        Zwart 
dakpannen                                                      Keramisch, Zwart  
Zijwangen dakkapel                                      Vurenhout Zwart 
hemelwater afvoeren                                   Zink naturel  
dakgoot                                                            Zink naturel  
dakramen                                                        Kunststof, Antraciet  
 
Binnen 
binnenkozijnen                                               wit (RAL 9010) 
binnendeuren                                                 wit (RAL 9010) 
deurbeslag                                                      aluminium naturel 
vensterbank                                                    Mont Blanc wit 
 
RAL codes zijn bij benadering, deze kunnen afwijken afhankelijk  
van de ondergrond/het materiaal.

WONINGEN 
 
Ruimte                                         Vloer                                                                 Wand                                          Plafond  

Entree/hal                                 Cementdekvloer*                                      Behangklaar**                        Spuitwerk*** 

Meterkast                                  Meterkastbodem                                      Onafgewerkt                           Onafgewerkt 

Techniekruimte                        Cementdekvloer*                                      Behangklaar**                        Spuitwerk***/onafgewerkt 

Wasruimte (type B)                Cementdekvloer*                                      Behangklaar**                        Spuitwerk*** 

Woonkamer                              Cementdekvloer*                                      Behangklaar**                        Spuitwerk*** 

Keuken                                       Cementdekvloer*                                      Behangklaar**                        Spuitwerk*** 

Toilet                                           Vloertegels                                                  Wandtegels                             Spuitwerk*** 

Slaapkamers                            Cementdekvloer*                                      Behangklaar**                        Spuitwerk*** 

Badkamer                                 Vloertegels                                                  Wandtegels                             Spuitwerk*** 
 

*   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. 
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Kleurenschema

BOUWBESLUIT 
Dit project wordt gerealiseerd volgens de eisen van het 

Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden de benamingen 

van de verschillende vertrekken anders genoemd dan in 

de verkoopbrochure en op tekeningen. Om begripsverwar-

ring te voorkomen is daarin onder meer bepaald dat alle 

vertrekken in een woning eenduidig en naar het karakter 

van het vertrek worden benoemd. Begrippen als woonka-

mer, hal of berging worden in het bouwbesluit niet gehan-

teerd. Daarvoor in de plaats wordt er gesproken van 

verblijfsruimte, verkeersruimte of onbenoemde ruimte.  

 

 

 

Ruimte                             Bouwbesluit benaming 

Woonkamer               Verblijfsruimte 

Keuken                       Verblijfsruimte  

Slaapkamer              Verblijfsruimte (gedeeltelijk) 

Entree/hal                  Verkeersruimte  

Berging                      Bergruimte  

Wasruimte                 Bergruimte 

Techniekruimte         Technische 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 voldaan aan de 

eisen van daglichttoetreding uit het bouwbesluit. Deze methode wordt in het bouwbesluit ook wel de ‘krijtstreepmethode’ ge-

noemd en is in dit project toegepast. 



Deze technische omschrijving en de verkoop-
tekeningen 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 de standaard woning en niet op 
de aangeboden opties, tenzij anders vermeld in de 
optie omschrijving. 
 
De genoemde maten betreffen ‘circa’ maten, 
aangeduid in millimeters. 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, lichtpunten, schakelaars e.d.) en 
ventilatieventielen op de verkooptekeningen 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 uitvoering blijkt, mits deze 
wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de 
woning. 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 verderop) aan u kenbaar worden gemaakt. 
Ongeacht hetgeen in de technische omschrijving is 
bepaald, gelden onverkort de regelingen, 
reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd 
en voorgeschreven door Woningborg.  
 
De situatietekening betreft een momentopname en is 
indicatief. Aan deze tekening kunnen geen rechten 
worden ontleend. Wijzigingen met betrekking tot 
maatvoering, kavelgrootte, (toekomstige) 
omliggende en belendende bebouwing, openbare 
inrichting, bomen, aangegeven hoogtes en dergelijke 
kunnen zich dan ook voordoen. 
 
De sfeerbrochure behoort niet tot de contractstukken. 
De hierin getoonde situatie, illustraties en 
plattegronden geven een impressie van het project. 
Aan de informatie in deze brochure kunnen dan ook 
geen rechten worden ontleend.  
 

Erratum 
In het geval er tijdens de nadere uitwer-
king van de woningen wijzigingen op-
treden, wordt dit vastgelegd in een 
zogenaamd erratum. Dit erratum zal 
met u worden gedeeld en geldt als 
aanvulling  op de contractstukken. 
 
MOGELIJKHEDEN WOONWENSEN  
Hoewel elke woning in het project stan-
daard al compleet is uitgerust, is het 
mogelijk dat de koper specifieke kopers 
wensen heeft die gekozen kunnen wor-
den uit de kopers keuzelijst. Aanvullende 
woonwensen kunnen met de adviseur 
besproken worden. Alhoewel het onze 
intentie is om zoveel mogelijk met ie-
ders individuele wensen rekening te 
houden, is het helaas niet altijd mogelijk 
alle verzoeken te honoreren, omdat de 
bouw van de woning deel uitmaakt van 
een seriematig bouwproces en de wo-
ning bij oplevering naast het Bouw-
besluit ook dient de voldoen aan de 
installatievoorwaarden (NEN-normen), 
de eisen van de nutsbedrijven en de 
garantieregelingen van Woningborg.  
 
De gekozen uitbreidingsopties worden 
vastgelegd in de aannemingsovereen-
komst. Het overige meer- en minder-
werk wordt in een separate 
opdrachtbevestiging opgenomen. Om 
de koper te kunnen garanderen dat zijn 
keuzen 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 meerwerk geschiedt 
volgens de hiervoor door Woningborg 
opgestelde betalingsregeling, die als 
volgt luidt: ‘Voor meerwerk geldt dat bij 
opdracht aan de koper 25% mag wor-
den gedeclareerd door de ondernemer 
als vergoeding voor algemene en voor-
bereidende kosten’. Het resterende ge-
deelte dient te worden gedeclareerd bij 
het gereedkomen van het meerwerk, 
dan wel bij de eerstkomende betalings-
termijn daarna. Het meerwerk dient be-
taald te zijn voor oplevering. Alle 
wijzigingen in opdracht van de koper 
moeten voldoen aan het gestelde in de 
betreffende artikelen van Woningborg 
en het Bouwbesluit alsook de geldende 
richtlijnen van de gemeente.  
Werkzaamheden uit te voeren door der-

den of de koper, zullen na oplevering 
van de woning kunnen plaatsvinden. 
Eventuele daarvoor benodigde goed-
keuring van Bouwen Woningtoezicht 
van de gemeente en/of nutsbedrijven 
dient de koper zelf te verzorgen. 
 
‘Vrij op Naam’ 
Een woning wordt ‘vrij op naam’ ver-
kocht. Het betekent dat in de koopsom 
niet alleen de bouwkosten zijn begre-
pen, maar ook het architectenhonora-
rium, notariskosten (voor de 
transportakte) verkoopkosten van de 
eventuele makelaar, gemeentelijke 
leges, btw, kosten voor kadastraal uit-
meten en de aansluitkosten voor de 
water-, riool- en elektriciteitsleidingen. 
Als de kosten van bouwmaterialen en 
lonen tijdens de bouwperiode stijgen, 
worden die niet doorberekend. De 
koopsom staat van te voren vast en 
blijft gehandhaafd. Alleen eventuele 
rentekosten, BTW wijzigingen en meer-
werkopties zullen worden doorberekend. 
 
Het tekenen van de koop-/ 
aannemingsovereenkomst 
Met het ondertekenen van deze over-
eenkomsten verplicht u zich tot het be-
talen van de koopprijs eventueel 
vermeerderd met de in de overeen-
komst genoemde rente, terwijl wij ons 
door medeondertekening verplichten 
tot de bouw van de woning en de leve-
ring van de daar bijbehorende grond. 
Nadat de overeenkomst door koper, 
verkoper en aannemer zijn getekend, 
ontvangt u hiervan een kopie via uw 
persoonlijke woningdossier. De originele 
exemplaren worden naar de notaris ge-
zonden die dan de notariële akte van 
eigendomsoverdracht kan opmaken. 
 
Financiering van uw woning 
Vaak zal voor het bekostigen van een 
eigen woning het opnemen van een hy-
pothecaire geldlening onvermijdelijk 
zijn. De hypotheekadviseurs zijn bereid u 
hierin een duidelijk advies te geven. Zij 
berekenen aan de hand van uw per-
soonlijke gegevens de mogelijkheden 
en kunnen uw aanvraag van een hypo-
theek verzorgen. Tevens geven zij des-
gewenst 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, –
afsluitkosten en het passeren van de 

hypotheekakte zijn voor rekening van de 
koper. 
 
Eigendomsoverdracht 
Deze geschiedt door middel van een 
zogenaamde ‘akte van levering’ bij de 
notaris. In de koop-/aannemingsover-
eenkomst wordt het uiterste moment 
van de eigendomsoverdracht vermeld. 
Hierbij dient u tevens rekening te hou-
den met de geldigheidsduur van de hy-
potheekaanbieding. 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 
transportdatum verschuldigde bouw-
termijnen. Indien dit niet het geval is, 
dient het eventueel ontbrekende be-
drag aangevuld te worden uit eigen 
middelen. Op de transportdatum wor-
den 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-/aan-
nemingsovereenkomst; 

• De notariskosten voor het opmaken 
van de hypotheekakte; 

• De afsluitkosten van de geldverstrek-
ker. 

 
Wanneer moet u gaan betalen 
In de koop-/aannemingsovereenkomst 
staat omschreven hoe u gedeclareerd 
gaat worden naarmate de bouw van 
uw woning vordert. Er wordt namelijk 
gedeclareerd op basis van een zoge-
naamde termijnregeling conform Wo-
ningborg. Deze termijnregeling houdt in 
dat u voor elke fase in het bouwproces 
van uw woning een factuur toegestuurd 
krijgt. Er wordt geen gespecificeerde 
factuur verstrekt voor een eventuele te-
ruggaaf van BTW op de aanschaf van 
zonnepanelen. 
Het is mogelijk dat er al aan uw toe-
komstige woning gebouwd wordt voor-
dat u de akte van levering bij de notaris 
ondertekend heeft waardoor u, nadat u 
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Wat houdt de Woningborg Garantie- en  
waarborgregeling in? 
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt 
kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een even-
tueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw 
en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt 
uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woning-
borg-certificaat.  
 
Woningborg: geeft u meer zekerheid 
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Wo-
ningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op finan-
cieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. 
Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische om-
schrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de con-
cept (koop/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een 
goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouw-
onderneming. 
 
Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborg-
regeling voor u? 
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit 
voor u o.a. het volgende: 
• gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan 

zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw 
om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Wo-
ningborg u een financiële schadeloosstelling.  

• de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de wo-
ning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde 
ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woning-

borg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonder-
neming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer 
kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. 

• bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, 
zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereen-
komst met bijbehorende algemene voorwaarden en toe-
lichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de 
contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als 
koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de 
rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming 
evenwichtig vastgelegd. 

• wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen 
de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwali-
teit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. 

 
Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben 
voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsover-
dracht! 
 
Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? 
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden 
uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder 
de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast 
worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal as-
pecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. 
 
Voorrang Woningborg-bepalingen 
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gel-
den onverkort de door Woningborg gehanteerde en voor-
geschreven regelingen, reglementen en 
standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de 
technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn 
c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds 
de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

de koop-/aannemingsovereenkomst 
getekend heeft, al een aantal 
termijn(en) verschuldigd 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 le-
vering moet gaan tekenen, hier moet u 
de verschuldigde bouwtermijnen, de 
grondsom en de daarover verschul-
digde uitstelrente, inclusief omzetbelas-
ting, voldoen. Na het ondertekenen van 
de akte van levering bij de notaris wor-
den u, naarmate de bouw vordert, ter-
mijnnota’s toegestuurd. Deze nota’s 
moeten door u of uw geldverstrekker 
binnen 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 spoedig mogelijk, voorzien 
van uw handtekening naar uw geldver-
strekker, die dan voor betalingen zorg-
draagt. Vanaf de transportdatum 
betaalt u hypotheekrente tijdens de 
bouw. Deze is opgebouwd uit de rente 
die u betaalt over het volledige hypo-
theekbedrag, met daarop in mindering 

te brengen 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 
tijdstip van oplevering. De gehele wo-
ning wordt bezemschoon opgeleverd. 
Het sanitair, tegelwerk en de beglazing 
worden ‘schoon’ opgeleverd. De ople-
veringsprocedure zal volgens de richtlij-
nen van Woningborg plaatsvinden.  
 
Aansluitingen op  
nutsvoorzieningen  
Met het oog op de aanvraag voor de le-
vering van water en elektra zullen wij u 
tijdig  informeren. Het aanvragen en het 
sluiten van leveringsovereenkomsten 
met de verschillende leveranciers dient 
u zelf te verzorgen. 
 
Aansluitkosten  
De aansluitkosten van water, elektra en 
telecommunicatie zijn in de koop-/aan-
nemingssom begrepen. De kosten voor 
ingebruikstelling van de installatie tot 
de oplevering zijn voor rekening van de 

aannemer. Bij oplevering zullen de me-
terstanden in het proces-verbaal van 
oplevering worden genoteerd.  
 
 
Verzekering  
De aannemer verzekert tijdens de bouw 
de woning tegen de gevolgen van 
brand- en stormschade. Vanaf de ople-
veringsdatum dient u de woning zelf te 
verzekeren tegen brand, inbraak en 
overige schade.  
 
Oplevering / sleuteloverhandiging 
Wanneer de woning gereed is, ontvangt 
u een uitnodiging om samen met de 
aannemer uw woning  
te inspecteren voor oplevering. Tijdens 
deze inspectie worden eventuele ge-
constateerde onvolkomenheden schrif-
telijk vastgelegd.  
Deze  onvolkomenheden worden zo 
spoedig mogelijk verholpen.  
Als u aan al uw financiële verplichtingen 
heeft voldaan en het proces verbaal 
van oplevering van de woning is gete-
kend, ontvangt u de sleutels van uw 
woning en is de woning aan u opge-
leverd. 
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