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Aantrekkelijke wijk
De wijk Rijnhuizen leent zich hiervoor uitstekend. Een wijk met in 

het verleden een typische bedrijven- en kantorenfunctie, gelegen in 

het hart van Nieuwegein tussen bestaande woonwijken. Een wijk 

met grote potentie door de aanwezigheid van het Merwedekanaal, 

veel groen, water en enkele cultuurhistorische parels: Fort Jutphaas 

en Kasteel Rijnhuizen. 

Knipoog naar het verleden
Project Rijnfort vormt binnen Rijnhuizen de nieuwste aanwinst. 

Op het voormalig Rohde-terrein, omgeven door de Plettenburger-

baan, Perkinsbaan en Fultonbaan, ontstaat een nieuw woongebied 

met in totaal 123 wooneenheden en 1 commerciële ruimte. 

Het complex bestaat uit een 5-tal bouwblokken gebouwd in een 

U-vorm met 1 open zijde. Door de keuze voor een onderscheidende, 

robuuste en stevige bouwstijl rondom de ruime binnenplaats, doet het 

ontwerp denken aan een ouderwets fort. Hiermee geeft de architect 

een duidelijke knipoog naar de verre historie van Nieuwegein, 

refererend aan onder andere Fort Jutphaas en Fort Vreeswijk. 

Mooi wonen in eigentijds fort

Binnentuin: recreëren en spelen
De binnentuin vormt het ‘dak’ van de parkeergelegenheid 

en bevindt zich als het ware op niveau van verdieping 1. 

Hierdoor ontstaat een ‘verhoogd maaiveld’ dat zorgt voor een 

veilige omgeving. Deze binnentuin biedt bewoners (volwassenen 

en kinderen) volop ruimte om te wandelen, verblijven, lezen en 

ontmoeten. De ontwikkelaar komt hiermee tegemoet aan de wens 

van de gemeente om een ‘stadse en levendige woonomgeving, 

als onderdeel van het stedelijk weefsel van Nieuwegein’

Wonen, werken en recreëren op een hoger niveau 
Nieuwegein richt zich op het versterken van de kwaliteit van wonen, 
werken en recreëren voor haar bewoners. Eén van de aandachts-
gebieden hierbij is bevordering van wonen in de kern door 
transformatie van bedrijven- en kantorenterreinen tussen bestaande 
woonwijken naar een woonfunctie. Toepassing van vernieuwende 
architectuur moet hierbij aan de uitstraling van de wijk en van 
Nieuwegein een impuls geven. 

Kasteel Rijnhuizen

“een robuuste en stevige 

 bouwstijl rondom 

  de ruime binnenplaats”
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Interessante historie
De keuze om te appelleren aan de historie van Nieuwegein en 

aan de nog steeds bestaande forten, is op zich niet onverwacht. 

De manier waarop met de architectuur van de gebouwen en 

inrichting van de openbare ruimte is omgegaan wel. 

Nieuwegein is een bijzondere plaats. Officieel pas ontstaan in 1971 

door de samenvoeging van de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. 

Maar de geschiedenis van Nieuwegein gaat veel verder terug: in het 

gebied tussen Jutphaas en Vreeswijk stond vroeger een nederzetting 

met de naam Geyne, die in 1295 stadsrechten verkreeg. 

Alleen Huis Oudegein herinnert hier nog aan, nadat de nederzetting 

in 1333 volledig werd verwoest tijdens de oorlog tussen de bisschop 

van Utrecht en de graaf van Holland. De naam ‘Nieuwegein’ voor 

de relatief nieuwe gemeente herinnert aan deze periode van lang 

geleden.

Dat de nederzetting zich al zo lang geleden op deze plek bevond, 

is niet vreemd: omgeven door de rivieren de Lek, de Merwede, de 

Hollandse en de Kromme IJssel vormde de nederzetting een veilige 

enclave op vruchtbare grond. Later bleek deze plek ook nog eens 

centraal in Nederland te liggen. Een duidelijke uiting daarvan was de 

positie in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die liep van Muiden naar 

de Biesbosch. De forten Jutphaas en Vreeswijk bevonden zich in het 

middelste deel van dit vernuftige waterverdedigingswerk uit de 19e 

en 20e eeuw. 

Nieuwegein, een florerende gemeente
Nu is Nieuwegein een 61.000 inwoners tellende, moderne gemeente 

met een geheel eigen dynamiek. Opvallend is het indrukwekkende 

voorzieningenniveau. Met name het winkelaanbod, de vele sportfaci-

liteiten, openbaar vervoer en gezondheidszorg zijn bovengemiddeld. 

Het bruisende stadshart kent volop mogelijkheden voor ontspanning 

en om te genieten van cultuur en horeca van hoog niveau.

Voor degene die houdt van grootstedelijk vermaak en funshoppen 

is het sfeervolle hart van Utrecht dichtbij. Bovendien ligt Nieuwegein 

natuurlijk centraal in Nederland, aan de uitvalswegen A2 en A12/A27.  

RijnFort, daar wil je wonen
Misschien is het (nog) een goed bewaard geheim, maar Nieuwegein 

is een plaats die je verrast, waar je wilt zijn, waar je graag wilt wonen. 

Het nieuwe project Rijnfort biedt daarvoor de een prachtige kans: 

woonvoorzieningen op hoog niveau in een wijk die leeft, in een 

gemeente die bruist. Gelegen in een landelijke omgeving die 

bestaat uit groen en water, is Rijnfort zo ook de uitgelezen plaats 

voor ontspanning. En voor wie het snelle leven zoekt: met de stad 

Utrecht op ‘loopafstand’.  

Fort Jutphaas

 “een gemeente die bruist. 

  Gelegen in een landelijke 

omgeving die bestaat 

   uit groen en water”

Mooi wonen in eigentijds fort

Jutphaas

Vreeswijk

Lek

Zuilenstein

A27

A27

A12

A12

A2

A2

Nieuwegein

Utrecht

IJsselstein
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Leven in het hart van het fort

Multifunctionele binnenplaats 
Een fort is gebouwd om bescherming te bieden. 
Vooral aan de buitenzijde. Maar in het hart van het fort vindt 
het leven van alledag plaats: bewoners ontmoeten elkaar, 
kruisen het ‘centrale plein’ of verpozen daar op momenten van 
rust en ontspanning. Dé ontmoetingsplaats bij uitstek dus. 

Maaiveld

Parkeerlaag 
met bomen

Rondgang met 
privétuinen

Groene 
buitenring

+2m

-1m

In een fort van deze tijd moet er naast deze (semi-)publieke functie 

nog een oplossing komen voor een eigentijds vraagstuk: hoe parkeren 

de bezoekers hun auto’s op een veilige manier zonder te nadrukkelijk 

en continu in beeld te zijn? 

Voor RijnFort heeft de architect gekozen voor een slimme combinatie 

van de verschillende functies van het binnengebied die zich normaal 

moeilijk laten combineren: parkeren en recreëren in een ‘dubbel 

maaiveld’. 

Op niveau 1 ligt verdiept (-1,0 meter) het parkeerdek met strategisch 

geplaatste bomen. Aan de zijkanten vormt, door een zachte overgang 

(1 meter hoger), de brede groene plint (niveau 2) voor verbinding 

met de woningen. Deze plint bestaat uit twee omlopen: de eerste aan 

het parkeerdek te gebruiken als wandelgebied, de tweede grenzend 

aan de woningen waar ruimte is voor balkons/terrassen van de eerste 

bouwlaag. 

Op niveau 3 zien we de creatieve oplossing van de architect om ruimte 

te winnen en meerdere functionaliteiten samen te brengen: de loop- 

en speelbrug die in een lichte boog over het parkeerdek heen buigt. 

Ruimte latend voor de bomen, die vanaf één niveau lager ‘door de 

bodem’ heen groeien en het ‘plein’ een heel groen karakter geven. 

Ruimte voor rust en ontspanning
De loop- en speelbrug verbindt de diverse plekken die zijn 

ingericht op rust, ontspanning en ontmoeting. Hier is het heerlijk 

verpozen zowel overdag als ’s avonds. Via de loop- en speelbrug zijn 

ook de speelruimtes en -voorzieningen bereikbaar die afgestemd 

zijn op kinderen in de leeftijdsklassen 0-6 jaar en 7-12 jaar.  

Op deze manier ontstaat een multifunctioneel, centraal plein. 

Niet alleen aantrekkelijk maar ook veilig. 

Parkeren: afgeschermd, uit het zicht en veilig voor 
spelende kinderen
Het parkeerdek biedt meer dan voldoende ruimte voor bewoners en 

bezoekers (190 parkeerplekken). Veiligheid is natuurlijk een belangrijk 

uitgangspunt geweest bij het ontwerp. Het semi besloten karakter 

van de binnenplaats biedt een zekere mate van bescherming. 

Maar ook de beperkte verdiepte ligging en het ‘open’ karakter van 

de loop- en speelbrug geeft vanuit de bebouwing goed zicht op 

het parkeerdek. Passende verlichting geeft in de avond en nacht 

goed zicht in de parkeerruimte, tegelijkertijd ondersteunt deze de 

verlichting op de loop- en speelbrug zodat de binnenplaats ’s avonds 

sfeervol is, zonder storend te zijn. 
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11 woningen
157 m2

Huis D | E

Huis. De naam zegt het al: het project RijnFort wordt gecompleteerd 

door twee bouwblokken met eengezinswoningen (respectievelijk 

5 en 6 woningen voor de bouwblokken D en E). Opvallend aan 

deze woningen aan de Fultonbaan is dat ze bestaan uit 3 bouwlagen 

per woning, waarbij de derde bouwlaag een volledige is, met 

platte dak. Op deze bouwlaag bevindt zich ook een mooi dakterras. 

De derde bouwlaag is geheel naar eigen wens in te vullen. 

De woningen kenmerken zich door een ruime opzet en hebben in 

totaal een woonoppervlak van circa 157 m2. 

In de voorzijde wordt de entree op verticale wijze geaccentueerd 

door onderscheidend metselwerk over anderhalve verdieping. 

Hierdoor ontstaat een afwisselend beeld in de façade van voorgevels 

en per woning een uitnodigende entree. Aan de binnenzijde, gericht 

op het binnenterrein hebben de gebouwen een open karakter, 

door toepassing van grotere raampartijen en glazen/open metalen 

balkonafrasteringen. Hierdoor ontstaat een sterke interactie met het 

binnenterrein. 
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Gebouw D

Type D1

Type D2 (sp)

Type D3

Type D4 (sp)

Type D5

Gebouw E

Type E1 (sp)

Type E2

Type E3 (sp)

Type E4

Type E5 (sp)

Type E6

Gebouw D

Type D1

Type D2 (sp)

Type D3

Type D4 (sp)

Type D5

Gebouw E

Type E1 (sp)

Type E2

Type E3 (sp)

Type E4

Type E5 (sp)

Type E6

D3Schaal 1:100 Schaal 1:100

Kelder + Entree
• Garage
• Bergruimte

Begane grond 
• Woonkamer
•   Luxe keuken met inbouwapparatuur
•  Toilet
•   Tuin/terras

Huis | Huis |  Type D3 | Kelder  Type D3 | Entree  Type D3 | Begane grond
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tuin/terras
32,9 m2
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Gebouw D

Type D1

Type D2 (sp)

Type D3

Type D4 (sp)

Type D5

Gebouw E

Type E1 (sp)

Type E2

Type E3 (sp)

Type E4

Type E5 (sp)

Type E6

Gebouw D

Type D1

Type D2 (sp)

Type D3

Type D4 (sp)

Type D5

Gebouw E

Type E1 (sp)

Type E2

Type E3 (sp)

Type E4

Type E5 (sp)

Type E6

D3Schaal 1:100Schaal 1:100

Verdieping 2 
•  Kamer
•  Dakterras

Verdieping 1 
•  Badkamer
•  Toilet
• 3 slaapkamers
• Technische ruimte

Huis | Huis |  Type D3 | 2e verdieping Type D3 | 1e verdieping
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dakterras
17,3 m2
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Terrein
01 Peil
Als peil - P – geldt de bovenkant van de afgewerkte vloer ter plaatse 

van de 1e woonverdieping. Vanaf dit peil worden de hoogtematen 

gemeten. De juiste maat t.o.v. NAP wordt bepaald in overleg met de 

gemeente. De rooilijnen zullen door de gemeente in het werk worden 

aangegeven.

02 Grondwerk
Het uitgraven en opnieuw aanvullen van het bouwterrein wordt verricht 

voor de aanleg van funderingen, hoofdleidingen, bestratingen en 

landschappelijke inrichting.

Onder de bestratingen wordt op een fundering van korrelmix 

(gebroken puin) een laag zand aangebracht van ca. 100 mm dik.

03  Buitenriolering
De buitenriolering wordt uitgevoerd in een gescheiden rioolstelsel van 

schoon- en vuilwater. De riolering wordt rechtstreeks aangesloten op 

het openbaar riool. Het materiaal van de buizen van de buitenriolering 

is van kunststof.

04 Bestratingen en terreininrichting
Het bij het gebouw behorende terreingedeelte wordt deels bestraat 

met nog betonklinkers en betontegels in nog nader te bepalen kleuren.

05 Loopbrug
Het loopdek boven het verdiept gelegen parkeerterrein wordt 

vervaardigd van een duurzame constructie en voorzien van een 

loopdek en balustrades. Het loopdek en de balustrades worden 

vervaardigd van nog nader te bepalen materialen en kleuren, 

e.e.a. conform nader uit te werken landschappelijke inrichting.

Ruwbouw
06 Fundering
De woningen met onderliggend souterrain worden gefundeerd op 

de vaste grondslag met gebruikmaking van in de grond gevormde 

betonnen palen.

07 Wanden
De dragende wanden in het souterrain worden uitgevoerd in massief 

beton niet nader afgewerkt.

De dragende wanden en de binnenspouwbladen van de woningen 

worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De niet dragende wanden tussen 

Technische kopersinformatie

de garageboxen worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken, 

onafgewerkt.

De niet dragende binnenwanden van de woningen worden uitgevoerd 

in 70 mm lichte scheidingswanden, m.u.v. van de wanden rondom 

de badruimte. Deze wanden worden uitgevoerd in lichte scheidings-

wanden van 100 mm dik. 

08 Gevels
De buitengevels van het souterrain en van de woningen worden 

samengesteld uit hoogwaardig isolatiemateriaal afgewerkt met 

bakstenen. De bakstenen, dik 20 mm, worden verlijmd op het 

isolatiemateriaal. 

09 Vloeren
De vloer van het souterrain wordt ter plaatse gestort.

De vloeren van de woningen en de dakvloeren worden uitgevoerd in 

prefab betonnen plaatvloeren met een hierop in het werk gestorte 

druklaag van beton (de V-naden aan de onderzijde blijven in het zicht).

10 Daken
Op de platte daken worden isolatieplaten aangebracht met daarop 

een tweelaagse bitumineuze dakbedekking met een ballastlaag 

bestaande uit grof grind. 

De PV-installatie, bestaande uit 8 stuks PV-panelen per woning, 

worden op de platte daken aangebracht.

Op de dakterrassen worden op de dakbedekking betontegels 

gelegd 300 x 300 mm op tegeldragers.

11	 Gevelkozijnen,	ramen	en	deuren
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in 

aluminium in kleur. Ze worden geisoleerd en volgens het bouwbesluit 

inbraakwerend uitgevoerd. 

Het toegangsdeurkozijn tot de woning (achterdeur) op binnenterrein-

niveau wordt uitgevoerd in loofhout.

De buitenbeglazing wordt uitgevoerd in HR++ beglazing van binnenuit 

aangebracht.

Draaiende delen in raamkozijnen worden uitgevoerd als draai/kiep 

met dubbele kierdichting.

De parkeerboxen worden voorzien van elektrische garagedeuropeners 

met geïntegreerde verlichting met afstandsbediening.

Afbouw
12	 Trappen,	hekwerken	en	bordessen
De woningen worden voorzien van houten trappen en waar nodig 

van houten balustraden en/of leuningen. De trappen worden als 

gesloten trappen uitgevoerd met stootborden.

De hekwerken op de dakterrassen worden vervaardigd van profiel-

staal, samengesteld uit een onderregel, bovenregel en balusters van 

stripstaal, thermisch verzinkt en in kleur gepoedercoat. Tegen de 

balusters van de hekwerken op de dakterrassen worden schermen 

geplaatst van gehard glas. 

Op de terrassen 1e woonverdieping worden schanskorven toegepast 

met een hoogte van 1000 mm tussen de woningen onderling en langs 

de rand/openingen met de parkeerlaag en waar de privé terrassen 

aansluiten met openbare ruimten. Tegen de achtergevel worden t.p.v. 

de woning scheidende wanden op de schanskorven glaspanelen in pro-

fielstaal van gelaagd glas geplaatst, hoog 900 mm en diep 2000 mm.

13	 Binnendeuren	en	–kozijnen
In de woningen worden de binnendeurkozijnen uitgevoerd als 

afgewerkt montagekozijn in plaatstaal zonder bovenlicht. 

De binnendeuren worden stomp uitgevoerd.

De toegangsdeur tot de woning (achterdeur) op binnenterreinniveau 

wordt uitgevoerd als stompe massieve deur.

De binnendeuren in de appartementen worden fabrieksmatig afgelakt 

en zijn voorzien van loopsloten. 

De badkamer en het toilet worden voorzien van “vrij en bezet” sloten.

14 Vloerafwerking
In het souterrain en garageboxen worden cementdekvloeren aange-

bracht, dik 30 mm. De dekvloeren in de woningen worden uitgevoerd 

in een zwevende dekvloer, dik 100 mm. De vloerverwarmingsleidingen 

worden in de cementdekvloer opgenomen. De vloer van de badkamer 

en toilet wordt voorzien van keramische vloertegels, 300 x 300 mm, 

kleur antraciet. 

15 Wandafwerking
In de woningen worden de wanden in het toilet en de badkamer 

voorzien van keramische wandtegels, 200 x 300 mm, kleur wit. 

In het toilet tot ca. 1,5 m en in de badkamer tot het plafond. 

De wanden in het toilet worden boven het tegelwerk afgewerkt 

met spuitpleister in fijne structuur (kleur wit).

Alle overige wanden in de appartementen worden behangklaar 

opgeleverd.

16 Plafondafwerking
Plafonds in de woningen, met uitzondering van de meterkast, 

worden afgewerkt met een spuitpleister in fijne structuur (kleur wit).

17 Sanitair
In de woningen wordt in de toiletruimte een vrijhangend toilet van 

Sphinx 300 of gelijkwaardig met 2 knops waterbesparende drukknop 

en 4 liter inbouwreservoir van Geberite of gelijkwaardig aangebracht. 

Het toilet wordt voorzien van een softclose closetzitting met deksel. In 

de toiletruimte wordt tevens een fonteinbakje met verchroomd beker-

syphon, verchroomde wandbuis en een koudwaterkraan aangebracht. 

In de badkamer worden twee enkele 600 mm brede wastafel Sphinx 

300 of gelijkwaardig aangebracht inclusief handmengkraan met 

waste van Grohe of gelijkwaardig, rechthoekige spiegel afmeting 

600 x 800 mm, porselein planchette afmetingen 160 * 600 mm, ver-

chroomde bekersyphon en verchroomde wandafvoerbuis met rozet.

In het vloertegelwerk van de douchehoek wordt een corrosie vast stalen 

lijngoot opgenomen met voldoende afschot en uitneembare corrosie 

vast stalen deksel. De douchehoek wordt voorzien van een thermostaat-

kraan van Grohe of gelijkwaardig en een verchroomde glijstang met 

handdouche van Grohe Tempesta of gelijkwaardig.

18 Keukeninrichting
De woningen worden voorzien van een keukenmeubel, fabricaat 

Bruynzeel, inclusief inbouwapparatuur. Deze keuken bestaat uit de 

volgende onderdelen, t.w.:

•  Keukenmeubelen bestaande uit onder- en bovenkasten met 

 fronttype Atlas Laser, kleur wit;

•  Werkblad multiplex met HPL-toplaag, dik 32 mm, kleur Noce Milano 

en enkele rvs-inlegspoelbak;

•  Siemens wandschouwkap 90 cm, 4 standen, intensief, Touch Control, 

led 2x 1,5W en recirculatie set;

•  Siemens Powerinduction, 4 zones, touchSlider, timer, quickStart,  

reStart, energie, wipeGuard;

• Siemens Combi 44 liter magnetron 900 W;

• Siemens vaatwasser Studioline, 6 programma’s;

• Siemens koelkast, inhoud 141-171, sleepsysteem, A+, 202,5 cm;

• Keukenmengkraan Grohe Eurosmart Cosmopolitan.

De installatievoorzieningen voor de keuken zijn omschreven onder het 

hoofdstuk installaties.
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19 Schilderwerk
Alle houten betimmeringen in de woning, het toegangsdeurkozijn 

met deur tot de woning (achterdeur) op binnenterreinniveau en de 

trappen, met uitzondering van de traptreden aan de bovenzijde, 

worden behandeld met een dekkend verfsysteem. 

20 Overige voorzieningen
In de woningtoegangspuien worden brievensleuven geplaatst.

Onder de gevelkozijnen, waar een gemetselde borstwering voorkomt, 

worden kunststeen vensterbanken aangebracht.

In de woningen worden langs de wanden in de niet betegelde ruimten 

voorgelakte plinten los geleverd.

De woningen worden voorzien van een huisnummer naast de woning-

toegangspui op ooghoogte op de buitengevel en een beldrukker.

Installaties
De energiezuinigheid van de woningen wordt uitgevoerd conform 

Bouwbesluit, versie 01-01-2019. De woningen voldoen aan de 

vereiste energieprestatie (EPC) conform overeenkomst met de 

gemeente Nieuwegein. Er wordt een collectieve lage-temperatuur-

opwekking gerealiseerd. Bij oplevering wordt de warmte opgewekt 

met gasketels in een centrale stookruimte. Het systeem is een 

samenspraak met de gemeente Nieuwegein zodanig ontworpen dat 

op een later moment het gehele systeem kan worden aangesloten op 

een nog aan te leggen stadsverwarming. Omdat het gehele systeem 

ontworpen is op deze omschakeling in de toekomst zijn de daaraan 

te zijner tijd verbonden kosten gering.

21	 Binnenriolering	en	hemelwaterafvoer
De afvoerinstallaties worden gescheiden in een hemelwater- en 

vuilwaterafvoerinstallatie. De spoelbak in het keukenmeubel, 

de vaatwasser, de sanitaire toestellen, spuivoorzieningen, condens-

afvoeren, draingoten en dergelijke worden water-, lucht- en stankdicht 

aangesloten op het afvoerleidingsysteem dat vervolgens aangesloten 

wordt op het gemeentelijk rioleringssysteem. 

22 Waterinstallatie
De koudwaterleiding in de woningen wordt aangelegd vanaf 

de in de meterruimte geplaatste watermeter. 

Aangesloten worden het reservoir en fonteintje in het toilet, 

de keukenmengkraan, de vaatwasser in de keuken, de douche- 

en wastafelmengkranen in de badkamer, de wasmachinekraan, 

Vanaf de warmwatervoorziening worden in het leidingnet aansluit-

punten voor warm water opgenomen voor de douche- en wastafel-

mengkranen in de badkamer en de keukenmengkraan

23 Gasinstallatie
In het vrijstaande garageblok op het binnenterrein is één collectieve 

stookruimte en een gasmeterruimte voorzien. Het warmwater wordt 

vanuit de stookruimte met lage temperatuur getransporteerd naar 

de appartementen van de gebouwen blok A, B, C en naar de 

eengezinswoningen blok D en E.

De woningen worden voorzien van een afleverset met een warmwater-

debietmeter.

Voor verhoging van de temperatuur ten behoeve van tapwater wordt 

een boosterwarmtepomp en voorraadvat in de bergruimte van de 

woning aangebracht.

In de woningen wordt vloerverwarming met separaat regelbare 

zones (slaapkamer(s), woonkamer/keuken, badkamer) aangebracht. 

In de badkamer wordt een loze leiding opgenomen voor een 

optionele E-aansluiting van een handdoekradiator.

De vloerverwarmingsleidingen worden in de dekvloer opgenomen 

en aangesloten op de verdeler in de technische ruimte.

Een per verblijfsruimte programmeerbare digitale kamerthermostaat 

met wifi wordt in de woonkamer geplaatst.

De ontwerptemperaturen per ruimte zijn voor het toilet 15 ˚C, 

de badkamer 22 ˚C, woonkamer 20 ˚C, keuken 20 ˚C, 

interne verkeersruimten 15 ˚C en slaapkamers 20 ˚C.

24 Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
In de woningen wordt een vraag-gestuurde natuurlijke toevoer met 

zelfregelende-ventilatieroosters en mechanische afvoer toegepast. 

Voor de sturing worden RF draadloze bediening in keuken en 

badkamer geleverd.

In de keuken worden twee afzuigventielen aangebracht. Hiermee kan 

in de stand “max” extra afzuiging worden gerealiseerd. Er wordt geen 

aansluiting voor een afzuigkap op het afvoersysteem gerealiseerd. 

De afzuigkap wordt uitgevoerd als recirculatiekap.

25 Elektrische installatie
De gemeenschappelijke ruimte en de verlichting van het binnenter-

rein met parkeren worden voorzien van een individuele meter in een 

centrale meterkast. De woningen worden voorzien van een individuele 

meter in de meterkast van de woning.

Iedere garagebox wordt voorzien van een lichtpunt, een dubbele wand-

contactdoos, een voeding voor de elektrische garagedeuropener met 

geïntegreerde verlichting en een ledige leiding om een laadvoorziening 

in de garagebox mogelijk te maken. De garageboxen worden op de 

meterkast van de woning aangesloten.

De PV-installatie wordt aangesloten op de meterkast.

De elektrische installatie van de woningen wordt aangelegd vanuit 

de meterkast volgens NEN 1010 en NPR 5310 klasse “Normaal”, 

verdeeld over meerdere groepen.

De wandcontactdozen en aansluitpunten voor CAI in de woonkamer, 

slaapkamer (s) en verkeersruimten worden gemonteerd op een hoogte 

van ca. 300 mm+ vloerpeil, in de keuken op ca. 200 mm boven het 

geplande aanrechtblad, in overige ruimten op ca. 1050+ vloerpeil.

De schakelaars ten behoeve van de lichtpunten op een hoogte van 

1050+ vloerpeil.

Daarnaast worden afzonderlijke eindgroepen aangebracht voor afwas-

machine, combi- magnetron/oven, wasmachine, wasdroger, kookplaat 

en boosterwarmtepomp. 

De elektraleidingen worden ingebouwd uitgezonderd in de meterkast.

Het schakelmateriaal en wandcontactdozen zijn van het merk GIRA, 

Jung of gelijkwaardig in de kleur RAL 9001. 

Huis | Type E3

In de badkamer nabij de wastafels wordt naast iedere wastafel een 

dubbele wandcontactdoos met randaarde aangebracht. Een aansluitpunt 

verlichting boven de spiegels geschakeld naast de deur.

In de badkamer wordt een loze leiding opgenomen ten behoeve van 

een optionele elektrische handdoekradiator.

Een schakelbaar aansluitpunt voor de buitenverlichting voor het balkon 

wordt aangebracht inclusief een hoogwaardig ledverlichtingsarmatuur 

van Philips of gelijkwaardig.

In de woonkamer en de slaapkamers worden ledige leidingen voor 

CAI-kabel aangebracht. Tevens wordt in de woonkamer een bedrade 

leiding aangebracht voor glasvezel.
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Deze brochure heeft als doel potentiële gegadigden 
een goede indruk te geven van het project en de 
woningen/appartementen	in	het	project	en	betreft	geen	
contractstuk. Aan deze brochure kunnen derhalve geen 
rechten	worden	ontleend.	Op	basis	van	deze	informatie	
bieden	wij	u	de	mogelijkheid	uw	interesse	voor	een	
woning/appartement	aan	de	makelaar	kenbaar	te	maken.	
Bij	de	verkopende	makelaar,	De	Keizer	makelaarsgroep,	
zijn	contractstukken	aanwezig,	op	basis	waarvan	u	een	
weloverwogen	aankoopbeslissing	kunt	nemen.

De woningen/appartementen in dit project zĳn ontwikkeld door 
Arc en Ciel Holding B.V. (“verkoper”). De woning/appartementen 
worden gebouwd door Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V., Tilburg 
(“ondernemer”). Bij de aankoop van een woning/appartement sluit u 
een koopovereenkomst met de verkoper voor de levering van de grond 
en bouwplan en sluit u een aannemingsovereenkomst met de onder-
nemer voor de bouw van uw woning/appartement. De ondernemer is 
tevens garantieverstrekker en uw aanspreekpunt tijdens en na de bouw 
van uw woning/appartement.

REGELGEVING
Voor het project geldt het Bouwbesluit en de regelgeving zoals deze 
luidt op het moment van aanvraag omgevingsvergunning en e.e.a. 
conform de anterieure overeenkomst van december 2018 met de 
gemeente Nieuwegein. Daarnaast is door de garantie plichtige onder-
nemer een Woning/appartementborg-certificaat aangevraagd conform 
de Woning/appartementborg Garantie en waarborgregeling Nieuw-
bouw 2016. De bij deze Woning/appartementborgregeling behorende 
brochure dient voor het tekenen van de overeenkomst aan u overhan-
digd te worden door de verkoper van de woning/appartement.

WONING/APPARTEMENTBORG-GARANTIE
Dit project wordt gerealiseerd met het Woning/appartementborg-
certificaat Nieuwbouw.
Dit certificaat beschermt u tegen risico’s die verbonden zijn aan de 
aanschaf van een nieuwe woning/appartement.  Zo heeft u extra 
zekerheden ten aanzien van de kwaliteit en garanties van uw woning/
appartement en bent u verzekerd dat uw woning/appartement wordt 
afgebouwd. Op de website: www.woningborggroep.nl vindt u een 
uitgebreide toelichting op deze garantie.

Wat valt niet onder de garantie?
•  Onderdelen die niet door of via de garantie plichtige ondernemer 

worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk of de keuken) 
vallen niet onder de vermelde Woning/appartementborg Garantie 
en waarborgregeling. Daarnaast worden er in uw koopovereenkomst, 
aannemingsovereenkomst en in de Woning/appartementborg  
Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die 
van de garantie zijn uitgesloten;

•  Schade die het gevolg is van onvoldoende onderhoud valt   
vanzelfsprekend niet onder de garantie.

VOORBEHOUD TEKENINGEN
De perspectieftekeningen/sfeerimpressies geven een indruk van hoe 
uw woning/appartement er straks uitziet.  Het is met recht een ‘artist 
impression’, waarin de ‘artist’ zich soms wat artistieke vrijheden gunt. 

AANDACHTSPUNTEN
•  Waar typebenamingen zijn gebruikt, wordt ook de gespiegelde 

uitvoering bedoeld.
•  Tijdens de bouw worden de nodige opslagloodsen en keten  

geplaatst. De ondernemer en andere belanghebbenden behouden 
zich het recht voor op de bouw reclameborden te plaatsen.

•  De volgorde van de uitvoering wordt in nader overleg met de  
gemeente bepaald en kan gedurende het bouwproces wijzigen.

•  De verkoper en de ondernemer behouden zich het recht voor  
het bouwproject gefaseerd te realiseren en/of niet verkochte  
woning/appartementen te verhuren of te herontwikkelen.

•  In de gevels zijn geen bijzondere voorzieningen opgenomen  
voor het aanbrengen van voorzieningen die trekkrachten op  
het metselwerk uitoefenen, zoals bijvoorbeeld zonneschermen, 
airco-units e.d. De gevels zijn hierop niet berekend. Zonder   
aanvullende voorzieningen kan schade aan het metselwerk  
optreden. Op schade aan de gevels en aanliggende constructie, 
veroorzaakt door het aanbrengen van voorzieningen waarbij het 
metselwerk op trek wordt belast, wordt geen garantie gegeven.

•  In de situatie dat de afwerkvloer gelijmd wordt op de dekvloer  
en een ondervloer dus niet toegepast kan worden (natuursteen 
vloeren, tegelvloeren etc.) dient de vloer eerst geëgaliseerd te 
worden. Laat u hierover goed informeren door uw vloerleverancier.

MEER- EN MINDERWERK
•  Bij aankoop van de woning/appartement ontvangt u een meer- en 

minderwerklijst. Ook wordt de mogelijkheid geboden individuele 
woonwensen kenbaar te maken. Coördinatie hiervan is in handen 
van de ondernemer.

•  Het uitvoeren van werkzaamheden vóór oplevering door koper  
en/of derden is niet toegestaan.

KOOPOVEREENKOMST EN AANNEMINGSOVEREENKOMST
Bij de aankoop van een woning/appartement sluit u een koopover-
eenkomst met Arc en Ciel Holding B.V. (“verkoper”) voor de levering 
van de grond en bouwplan en sluit u een aannemingsovereenkomst 
met Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V.  (“ondernemer”) voor de 
bouw van uw woning/appartement. De koop- en aannemingsovereen-
komst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met het ondertekenen 
van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het 
betalen van de koopsom, terwijl Arc en Ciel Holding B.V. zich onder 
de voorwaarden zoals opgenomen in de koopovereenkomst verplicht 
tot de levering van de grond en bouwplan en Van de Ven Bouw en 
Ontwikkeling B.V. zich verplicht tot de bouw van de woning/apparte-
ment. Nadat de koop- en aannemingsovereenkomst door koper(s)  
en verkoper is ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. 
Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden die de  
notariële akte van eigendomsoverdracht opmaakt. Op dit project is 
verder het opschortingsrecht (5%-regeling) van toepassing, zoals 
omschreven in de aannemingsovereenkomst.

Een koper wordt verplicht lid van de Vereniging van Eigenaars, 
welke vereniging ontstaat na splitsing in appartementsrechten.

VRIJ OP NAAM (V.O.N.)
De totale koopsom van de woning/appartement is ‘vrij op naam’ 
dat wil zeggen dat de volgende kosten hierin zijn opgenomen:
• de grondkosten (via koopovereenkomst met de verkoper);
• de plankosten;
• de bouwkosten (via aannemingsovereenkomst met de aannemer);
• honorarium architect en notaris (leveringsakte);
• Kadastrale inmeting;
•  Makelaarscourtage (bij aankoop van een woning of appartement 

hoeft geen courtage betaald te worden als koper, de kosten van  
de makelaar zijn voor de verkoper);

•  Gemeenteleges‚ de bouw van de standaard woning/appartement 
betreffende (dus niet over eventueel meerwerk omtrent wijzigingen);

•  BTW. Eventuele wijzigingen in het BTW-tarief worden conform  
wettelijk voorschrift verrekend;

•  Aansluitkosten voor gas (t.b.v. de collectieve centrale verwarming), 
water, elektra en riolering (niet de aanvraag tot levering);

•  Eventuele loon- en prijsverhogingen (deze worden dus niet   
doorberekend).

De met de financiering van uw woning/appartement verband   
houdende kosten zijn niet in de koop- en aanneemsom begrepen. 

Deze bijkomende kosten kunnen zijn:
•  Kosten in verband met een hypothecaire geldlening 

(bemiddelings-vergoeding voor de geldverstrekker);
• De notariskosten voor de hypotheekakte;
•  De (bouw)rente tot de leveringsdatum over vervallen   

maar niet betaalde termijnen.

ANDERE BIJKOMENDE KOSTEN ZIJN
• De aanvraag voor levering van water, gas (middels VvE) en elektriciteit.
• Abonnee/aansluitkosten voor telefoon. televisie en internet.
• Aanleg beveiligingsinstallatie en kosten voor inrichting/tuinaanleg.
•  De woning/appartement wordt niet behangen. De koper dient  

hier zelf in te voorzien.
•  Eventuele aanvullende gemeentelijke heffingen    

(bijv. inritvergunning indien van toepassing).

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN
Het is niet volledig uit te sluiten dat tijdens de voorbereiding en/of 
de bouw archeologische vondsten worden gedaan. Indien zich dit 
onverhoopt voordoet zijn wij gehouden aan wettelijke voorschriften 
hieromtrent. Eventuele vertraging van de bouw als gevolg daarvan 
kan geen reden zijn tot ontbinding van de koop of boete.

OPLEVERINGSPROGNOSE
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose 
gegeven gerekend vanaf start bouw. Daarbij worden de nodige  
reserves in acht genomen. Voor het uitvoeren van bijvoorbeeld  
metsel- en schilderwerk is de ondernemer sterk afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Naarmate de bouw vordert. kunnen de  
prognoses steeds nauwkeuriger worden.

ENERGIELEVERING
De ondernemer zal bij de beheerders van het elektra-en gasnet  
vóór oplevering de aansluiting aanvragen zodat dit bij oplevering 
van uw woning/appartement beschikbaar is. U dient echter zelf een 
leveringscontract af te sluiten met een energieleverancier naar keuze. 
Indien dit niet tijdig gebeurt, zal de levering van energie na oplevering 
worden stopgezet. Behoudens de gasaansluiting welke geldt voor de 
collectieve warm water voorziening. De woning/appartementen zijn 
niet individueel aangesloten op het gasnet.
De energiezuinigheid van de appartementen wordt uitgevoerd 
conform Bouwbesluit, versie 01-01-2019. De appartementen voldoen 
aan de vereiste energieprestatie (EPC) conform overeenkomst met de 
gemeente Nieuwegein. Er wordt een collectieve lage-temperatuur-
opwekking gerealiseerd. Bij oplevering wordt de warmte opgewekt 
met gasketels in een centrale stookruimte. Het systeem is een 
samenspraak met de gemeente Nieuwegein zodanig ontworpen dat 
op een later moment het gehele systeem kan worden aangesloten op 
een nog aan te leggen stadsverwarming. Omdat het gehele systeem 
ontworpen is op deze omschakeling in de toekomst zijn de daaraan  
te zijner tijd verbonden kosten gering.

BOUWVOCHT
Uw woning/appartement bevat tot geruime tijd na oplevering veel 
bouwvocht. Het is dan ook noodzakelijk veelvuldig te ventileren en  
de verwarming niet te hoog in te stellen. 
Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale  
verkleuring van het spuitwerk beperkt door uittredend bouwvocht.

U dient er rekening mee te houden dat droging altijd leidt tot krimp 
(en dus scheurvorming) van de toegepaste bouwmaterialen. Ook het 
direct na oplevering aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen 
kan tot vervelende schades leiden aan de aangebrachte afwerkingen, 
ondermeer doordat er bouwvocht ‘opgesloten’ wordt en door het 
optreden van kruip en krimp in constructieonderdelen alsmede in de 
dekvloer als gevolg van droging en verharding in een geruime tijd na 
oplevering. U dient bovenstaande aspecten goed te bespreken met 
de leverancier van uw vloer- en wandafwerking.

VEILIGHEID TIJDENS DE UITVOERING
In het belang van de persoonlijke veiligheid van de kopers zelf is  
het niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden.

DISCLAIMER 
Deze technische omschrijving en de bijbehorende verkooptekeningen 
zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de zorgvuldige 
uitwerking wordt er een voorbehoud gemaakt ten aanzien van geringe 
architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede 
eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit de definitieve 
uitwerking, nadere eisen, wensen en goedkeuringen van overheden 
en/of nutsbedrijven, zonder dat dit aanleiding tot verrekening met 
de koper zal geven. Bij tegenstrijdigheden in contractstukken tussen 
de technische omschrijving en de tekeningen is de inhoud van de 
technische omschrijving bindend.

Administratieve bepalingen
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