






EEN WOORD 
VOORAF
Souburg Noord is een eigentijdse woonwijk met een dorps karakter 

aan de noordkant van Oost-Souburg. Deze wijk bevindt zich in een 

gezellige, natuurlijke omgeving met veel water en is toch centraal 

gelegen tussen Vlissingen en Middelburg. Een unieke locatie!

Souburg Noord is verdeeld in drie fasen met alle het dorpse, open 

karakter. De patiowoningen van Valkhof vormen de afronding van 

de eerste fase. Deze brochure vertelt u meer over deze woningen. 

Gegarandeerd comfortabel, duurzaam, veilig en sfeervol dorps 

wonen. In Valkhof kan het!
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DE WETHOUDER
Afronding van de eerste fase Souburg Noord

6

“De gemeente Vlissingen is blij te vernemen 

dat Marsaki en Bouwgroep Peters het 

voornemen hebben om aan de rand van de 

eerste fase het project Valkhof te realiseren. 

Hiermee wordt de eerste fase van Souburg 

Noord afgerond en wordt begonnen met de 

defi nitieve aanleg van het openbaar gebied.”, 

aldus wethouder Drs. J.C.G.M. de Jonge. 

De bijzondere woningen van project Valkhof 

komen met de vlonders in het water te staan. 

Eén van de onderdelen van de nieuw aan te 

leggen groene overgangszone naar het open 

landelijk gebied.

In de groenzone wordt onder andere een 

wandelpad langs het water aangelegd. 

En de natuur biedt kinderen uit de buurt 

mogelijkheden om te spelen. Valkhof past 

mede door de architectuur en het gebruikte 

materiaal goed in de overgang van het dorpse 

karakter van OostSouburg naar het groene 

weidse landschap. Kopers van een woning in 

Valkhof zullen zich snel thuis voelen op deze 

unieke locatie!

Drs. J.C.G.M. (John) de Jonge,
wethouder Gemeente Vlissingen
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DE WETHOUDER
Afronding van de eerste fase Souburg Noord

LOCATIE 
& OMGEVING

De naam Souburg is afkomstig van de Sudburgh, 

‘Zuidburg’. Deze nederzetting werd laat in de 

negende eeuw opgericht als vluchtplaats voor 

bewoners uit de omgeving tegen invallen van de 

Vikingen. De burg was in tegenstelling tot een burcht 

of kasteel een omwald terrein. Toen de functie van 

de burg overbodig werd, verrees in de elfde eeuw 

een kerk aan de westzijde van Souburg. Op dat 

moment ontstond een levendig dorp. In de dertiende 

eeuw bouwde ook OostSouburg een kerk. 

De inlijving door Vlissingen vond in 1966 plaats. In 

die periode zijn nieuwe wijken aangebouwd om aan 

de groeiende vraag naar woningen in Vlissingen te 

voldoen. Mede dankzij de aanleg van deze wijken 

kent OostSouburg inmiddels zo’n 11.000 inwoners. 

Daarmee is het dorp één van de grootste dorpen 

van Zeeland. Het dorpse karakter is ondanks de 

samenvoeging met Vlissingen en het inwonersaantal 

bewaard gebleven.
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DE MAKELAAR
Valkhof is een uniek project waarbij kwaliteit, ruimte en landelijk wonen met 
vrij uitzicht over een waterpartij de boventoon voeren. Ben de Weerd van 
Schinkel de Weerd Makelaardij: “De verbinding met buiten is in het ontwerp 
van deze woningen optimaal doorgevoerd.” 

De woningbreedte van de woonkamer is tot 12,5 meter breed 

en bestaat grotendeels uit een raampartij waardoor vrij 

zicht op het water ontstaat. De omvang van woonkamer en 

woonkeuken varieert tot meer dan 60 m2. Een unicum op de 

huidige woningmarkt. 

Op het gebied van duurzaamheid is Valkhof zonder gas

aansluiting en met een bodemwarmtepomp in combinatie 

met zonnepanelen een voorbeeldproject. Ideaal is het feit 

dat de warmtepomp niet alleen verwarmd in koude periodes, 

maar ook koelt wanneer het warmer is. Hierdoor heerst in alle 

seizoenen een aangename binnentemperatuur. De woningen 

zijn tevens onderhoudsarm en o.a. voorzien van kunststof 

kozijnen. De omgeving biedt veel rust en privacy mede omdat 

uitsluitend bestemmingsverkeer door de wijk rijdt. Valkhof is 

hiermee een buitenkans voor wie op zoek is naar elegantie en 

luxe in een rustige, groene omgeving.

Makelaar Ben de Weerd



HET ONTWERP

Het woonprogramma is primair georiënteerd op 

het weidse landschap getuige de grote pui aan 

de achterzijde. In het verlengde van de ruime 

zit en eetruimte wordt aan de achterzijde een 

grote vlonder gerealiseerd, gelegen in het nog aan 

te leggen meer. Daardoor geniet u optimaal van  

een prachtig weids uitzicht over het water en de 

landerijen en woont u in Valkhof extra aangenaam. 

Op de bovenverdieping bevindt zich de technische 

ruimte en bergruimte. De ruime verdieping leent 

zich uitstekend voor twee extra slaapkamers en een 

badkamer (optioneel). 

De woningen zijn duidelijk herkenbaar aan hun 

strakke in hout uitgevoerde verdiepingen en het 

donker genuanceerde metselwerk. Deze aspecten 

geven de woningen een stevige en eenduidige 

architectonische hoofdvorm. De woningen 

worden extra duurzaam uitgevoerd door een goed 

isolerende gevelschil en een zuinige technische 

installatie. Daarnaast worden ze standaard voorzien 

van een warmtepomp. Op het platte dak worden 

zonnepanelen geplaatst.

De woningen zijn levensloopbestendig ontworpen door Ard Flipse van 
RoosRos Architecten, met een uitgebreid leefprogramma op de begane 
grond. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de hoofdslaapkamer met 
en suite een badkamer. 

Schaal 1:1000

NOORDEN



Valkhof telt 9 woningen gesplitst in een rijtje van 

4 en 5 woningen met daartussen openbaar groen. 

Het zijn levensloopbestendige woningen met 

een zeer ruime woonkamer, open keuken en alle 

voorzieningen op de begane grond. Alle woningen 

hebben een garage die op twee manieren te 

bereiken is. Op de eerste verdieping zijn nog twee 

optionele slaap of studeerkamers. Een tweede 

badkamer is ook mogelijk. 

Waterwoningen 
Project Valkhof vormt met deze prachtig gelegen 

waterwoningen de steden bouw kundige afronding 

van deze wijk Souburg Noord fase 1. De exclusieve 

waterwoningen zijn van architectonisch hoge 

kwaliteit en zijn afgewerkt met hoogwaardige 

materialen. 

Plattegronden
Verderop in deze brochure vindt u de plattegronden 

van de woningen. In de technische omschrijving, 

achterin deze brochure, is het afwerkingsniveau van 

de woningen beschreven. 

Indeling algemeen
Via een grote hal komt u de woning binnen. Van 

hieruit heeft u toegang tot de woonkamer met 

open keuken, de garage, de hoofdslaapkamer met 

badkamer en een separaat toilet. De toiletruimte 

is uitgevoerd met een hangend toilet. De ruime 

woonkamer heeft een open keuken en biedt met een 

schuifpui toegang tot de ruime vlonder. 

Naast de keuken is de bijkeuken, tevens technische 

ruimte  gesitueerd. In deze ruimte zijn ook de aan

sluitingen voor de wasmachine en droger voorzien. 

De badkamer op de begane grond is naast de hoofd

slaapkamer gelegen en voorzien van een douche 

en wastafel combinatie. Een bad en toilet kunnen 

optioneel voorzien worden. Op de eerste verdieping 

zijn twee slaapkamers mogelijk die tevens als atelier, 

studeer of werkkamer gebruikt kunnen worden. In de 

optionele badkamer worden de leidingen standaard 
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afgedopt aangebracht. Ook op de eerste verdieping 

bevindt zich een technische ruimte.  

Energiezuinig
De vloeren, gevels en daken zijn goed geïsoleerd 

(energielabel A) en de woningen worden voorzien 

van isolerend glas. Dankzij mechanische ventilatie 

heeft u 24 uur per dag frisse lucht. Dit zorgt voor een 

comfortabel binnenklimaat. De mechanische afzuig

unit hangt op de eerste verdieping. De woning wordt 

zonder aardgasaansluiting opgeleverd. In plaats van 

deze aansluiting wordt een combiwarmtepomp 

geplaatst. De binnenunit wordt aangesloten op een 

bodemlus in de bijkeuken. 

Ard Flipse,
RoosRos Architecten



Veiligheid
Bij de bouw is veiligheid voor de bewoners 

een belangrijk aandachtspunt. In elke woning 

worden standaard rookmelders geïnstalleerd. 

Verder worden alle te openen ramen en deuren 

voorzien van inbraakwerend hang en sluitwerk 

(Politiekeurmerk).

Grond-water warmtepomp
Met een grond/water warmtepomp wordt de 

warmte die in de grond aanwezig is, benut om 

in warm water voor het sanitair en de centrale 

verwarming te voorzien. Het is een milieuvriendelijk 

alternatief voor de traditionele aardgasgestookte 

verwarmingsketel. Een grond/water warmtepomp 

verwarmt zeer energiezuinig. Driekwart van de 

benodigde energie komt namelijk kosteloos uit 

de natuur. Voor het resterende deel is elektriciteit 

nodig. Deze elektriciteit zal worden opgewekt door 

toepassing van extra zonnepanelen.

Werking
In de aardbodem is warmte aanwezig. Deze warmte 

komt zowel van de zon als van het magma dat zich 

diep in de aarde bevindt. Deze warmte noemen 

we geothermische warmte. Wanneer we nu een 

ondergronds buizennetwerk aanbrengen, kan 

deze geothermische warmte gebruikt worden om 

het water in het buizennetwerk te verwarmen. De 

temperatuur hiervan is echter nog niet hoog genoeg 

om de woning mee te kunnen verwarmen. Vandaar 

dat de pomp met behulp van een compressor, 

verdamper en condensor de temperatuur verder 

omhoog brengt. Door tussenkomst van een 

warmtewisselaar wordt de warmte uiteindelijk 

afgegeven aan het centrale verwarmingssysteem in 

huis. 
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e 1

BEGANE GROND
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LIGGING IN PROJECT

WATER

NOORDEN
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Bouwnummer 1 en bouwnummer 9 gespiegeld 
(bouwnummer 4 en 5 in basis zonder uitbouw)
Schaal 1:75

Kenmerken:
• Gebruiksoppervlakte ca. 160 m² excl. vlonder
• Inpandige garage
• Extra terras aan zuidoost / zuidwest zijde
• Open gevels richting waterpartij
• Alle voorzieningen op de begane grond
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BEGANE GROND
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Bouwnummer 2, 3, 6, 7 en 8
Schaal 1:75

Kenmerken:
• Gebruiksoppervlakte ca. 142 m² excl. vlonder
• Inpandige garage
• Zowel aan de voor als achterzijde de mogelijkheid

voor een terras
• Open gevels richting waterpartij
• Alle voorzieningen op de begane grond
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GEVELS 
& DOORSNEDE

Voorgevel

Achtergevel

Rechter zijgevelLinker zijgevel

Doorsnede

bwnr. 1 (en 9 gespiegeld) bwnr. 2 en 8 bwnr. 3, 6 en 7

bwnr. 2 en 8 bwnr. 1 (en 9 gespiegeld)bwnr. 3, 6 en 7bwnr. 4 (en 5 gespiegeld)

bwnr. 4 (en 5 gespiegeld)



1. DUURZAAMHEID 
De woningen worden extra duurzaam 

uitgevoerd door een verbeterde gevelschil 

en een zuinigere installatie. Het dak en gevel 

zijn ten opzichte van de huidige eisen beter 

geïsoleerd door het toepassen van betere 

isolatie in de gevel en het dak. Daarnaast 

hebben de woningen een verbeterde 

kierdichting. Aanvullende voorzieningen zijn 

de grond/water warmtepomp, CO2-gestuurde 

ventilatie en PVpanelen (deels optioneel). 

Grond/water warmtepomp

In de wijk SouburgNoord in OostSouburg ligt 

geen ondergrondse infrastructuur voor gas. Alle 

woningen worden middels duurzame energie 

systemen  verwarmd. Voor project Valkhof is 

gekozen voor een grond/water warmtepomp 

systeem wegens de betrouwbaarheid en de 

mogelijkheid om met individuele warmtelussen 

te werken.

CO2-gestuurde ventilatie 
De woningen worden voorzien van een CO2

gestuurd mechanisch ventilatiesysteem. Het 

is een vraag gestuurd systeem op basis van 

CO2meting. In het systeem zit een sensor in de 

woonkamer, die deze meting verricht. 

PV-panelen 

De basisvoorziening voor PV-panelen (ca. 5 

panelen) op het dakvlak worden standaard 

aangebracht. De mogelijkheid wordt optioneel 

geboden om meer PVpanelen te plaatsen op 

het dak. 

2. PEIL 
Het peil waaruit alle hoogten worden gemeten, 

komt overeen met de bovenzijde van de 

afgewerkte begane grondvloer. Dit peil ligt bij 

de voorzijde van de woningen boven de kruin 

van de weg. De exacte maat wordt vastgesteld 

in overleg met de gemeente Vlissingen. 

3. GRONDWERK 
Voor het maken van de funderingen, 

grondleidingen, bestratingen en het op hoogte 

brengen van het terrein worden de benodigde 

ontgravingen en aanvullingen verricht. 

De tuinen worden geëgaliseerd met

 uitkomende grond. 

4. BUITENRIOLERING 
Vanaf de diverse afvoerpunten in de woning 

worden kunststof afvoerleidingen gelegd 

en aangesloten op de buitenriolering. De 

buitenriolering is van recyclebaar kunststof en 

wordt aangesloten op het openbare rioolstelsel. 

5. FUNDERING 
De woningen worden gefundeerd op betonnen 

heipalen met daarover een raster van 

gewapende betonnen funderingsbalken, één en 

ander volgens opgave van de constructeur. 

6. VLOEREN 
De begane grondvloer van de woningen 

wordt uitgevoerd met een geïsoleerde 

systeemvloer (Rc=3,5 m²K/W). De vloer 

wordt afgewerkt met een afwerkvloer m.u.v. 

de betegelde vloerdelen. De vloeren van de 

verdiepingen van de woningen zijn prefab 

betonnen breedtplaatvloeren. Deze vloeren 

worden afgewerkt met een afwerkvloer met 

uitzondering van de verlaagde douchehoek 

(hier de dekvloer sparen).

 7. BOUWMUREN EN GEVELS 
De woningscheidende wanden zijn van 

kalkzandsteen en hebben een ankerloze 

luchtspouw van circa 60 mm. Ter plaatse van 

de verdiepingsvloeren worden koppelstaven 

ten behoeve van de stabiliteit aangebracht; 

deze hebben geen invloed op de geluidseisen. 

De buitengevels van de woningen bestaan 

uit kalkzandsteen binnenspouwbladen met 

isolatie (Rc=4,5 m²K/W), een luchtspouw en 

een buitenspouwblad. De buitenspouwbladen 

worden uitgevoerd in traditioneel metselwerk 

(begane grond). Onder de gevelkozijnen 

met gemetselde borstwering worden aan 

de buitenzijde aluminium waterslagen 

aangebracht. Onder de kozijnen op het 

maaiveld komen betonnen kantplanken. Boven 

de kozijnen komen waar nodig stalen lateien. 

De voegen in het metselwerk worden 

terugliggend uitgekrabd. De dakopbouw wordt 

uitgevoerd in houtskeletbouw.

8. DAKEN 
De platte daken van de woningen worden 

voorzien van een geïsoleerde bitumineuze 

dakbedekking en afgewerkt met een aluminium 

daktrim, één en ander zoals aangegeven op de 

gevelaanzichten.

9. GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in 

kunststof. Kleuren volgens de kleur en 

materiaalstaat. Het dakwater wordt via de 

hemelwaterafvoeren aan de gevel afgevoerd, 

zie ook artikel 4. Buitenriolering.

10. BUITENKOZIJNEN, -RAMEN EN 
-DEUREN 
De kozijnen en ramen van de woningen 

zijn van kunststof. De entreedeur is een 

geïsoleerde, houten deur voorzien van een 

briefplaat in een houten kozijn. Alle bewegende 

delen in de buitenkozijnen zijn voorzien van 

tochtweringsprofielen. De garagedeur is een 

handbediende sectionaal deur.

11. BEGLAZING 
In alle buitenkozijnen, ramen en deuren van de 

woning wordt isolerende beglazing toegepast 

met een isolatiewaarde van 1,10 W/m²K. 

12. HANG- EN SLUITWERK 
Alle draaiende delen in de kozijnen worden 

voorzien van hang- en sluitwerk, dat voldoet 

aan de huidige regelgeving. Alle buitendeuren 

krijgen sloten met gelijksluitende cilinders. 

13. VENTILATIE 
De ventilatie in de woning geschiedt door een 

vraag gestuurd afzuigsysteem bestaande uit 

een op de 1ste verdieping te plaatsen ventilatie 

unit. De regeling van het van het systeem 

gaat middels CO2 detectie. In de kozijnen en/

of ramen zijn aluminium ventilatieroosters 

opgenomen voor de natuurlijke toevoer. Kleur 

roosters volgens de kleur en materiaalstaat. 

Voor de mechanische afvoer wordt de woning 

standaard uitgevoerd met een mechanisch 

ventilatiesysteem, die de ruimteafzuiging 

verzorgt in het toilet, de badkamer, de 

keuken en de berging. In de woonkamer is 

een bedieningsschakelaar ten behoeve van 

de regeling van het toerental aangebracht. 

Deze ventilatie kan niet volledig worden 

uitgezet. Voor een goed binnenklimaat 

in de woning is het nodig dit ingeregelde 

ventilatiesysteem intact te laten. De afzuigunit 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
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van de mechanische ventilatie bevindt zich op 

in de technische ruimte op de 1ste verdieping. 

De afvoer van de MV vindt plaats door 

middel doorvoer in het platte dak op de 1ste  

verdieping. 

14. BINNENWANDEN 
De nietdragende binnenwanden zijn van lichte 

bouwelementen. Afhankelijk van de betreffende 

ruimte worden deze behangklaar, betegeld, 

met spuitwerk of onafgewerkt opgeleverd, zoals 

vermeld in de afwerkstaat. 

15. BINNENKOZIJNEN EN -DEUREN 
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als 

metalen montagekozijnen met bovenlicht. De 

kozijnen zijn geschikt voor opdekdeuren. Onder 

de kozijnen van de bijkeuken en de toegangs 

deur vanuit de hal naar de garage komt een 

kunststeen dorpel.

16. TRAPPEN 
De trap van de begane grond naar de eerste 

verdieping wordt uitgevoerd als open 

vurenhouten trap. Langs de vrije zijden van 

de trapgaten wordt een vurenhouten hekwerk 

aangebracht. Langs de muren worden 

muurleuningen aangebracht op lichtmetalen 

leuningdragers. 

17. STUKADOORSWERK 
Alle wanden in de woningen, met uitzondering 

van de wanden, die zijn voorzien van 

tegelwerk, de wanden op zolder én in de 

meterkast, worden behangklaar opgeleverd. 

Dat betekent, dat je hierop zelf behang kunt 

aanbrengen. Voordat u gaat behangen, moet 

u wel een aantal voorbereidingen treffen. 

Bijvoorbeeld kleine oneffenheden verwijderen, 

kleine gaatjes vullen, stofvrij maken en sterk 

zuigende ondergronden voorbewerken. De 

wanden boven het tegelwerk in het toilet 

én de betonplafonds worden voorzien 

van structuurspuitwerk. Een en ander als 

omschreven in de afwerkstaat. 

18. SCHILDERWERK 
De houten voordeur wordt dekkend 

geschilderd volgens de kleuren in de kleur en 

materiaalstaat. De trap wordt fabrieksmatig in 

de grondverf gezet. Alleen de trapbomen, de 

trapspil, de traphekken, de aftimmeringen van 

het trapgat worden dekkend afgeschilderd. De 

muurleuningen worden transparant afgelakt. 

De treden en stootborden van de trap van 

begane grond naar de eerste verdieping worden 

in de grondverf opgeleverd. De binnendeuren 

en –kozijnen worden fabrieksmatig afgelakt en 

krijgen op de bouw geen verdere behandeling. 

19. BINNENTIMMERWERK 
De vloerranden ter plaatse van het trapgat 

worden afgewerkt met plaatmateriaal. Er 

worden geen vloerplinten aangebracht en 

geleverd. 

20. BINNENRIOLERING 
De binnenriolering wordt samengesteld uit 

recyclebare PVCbuizen en bijbehorende 

hulpstukken en komt uit op het gemeentelijke 

riool. Op de riolering worden de volgende 

toestellen aangesloten: 

• closet en fonteintje in het toilet; 

• wastafel, closet en douche in de badkamer 

 (begane grond);

• wastafel en douche in de optionele badkamer 

 (1ste verdieping, afgedopt); 

• de standaard keuken; 

• wasmachine in de bijkeuken op de b.g. grond;

• de grond/water warmtepomp.

21. WATERINSTALLATIE 
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf 

de watermeter in de meterkast. De volgende 

tappunten worden op de koudwaterleiding 

aangesloten: 

• closet en fonteintje in het toilet; 

• de keukenmengkraan van het standaard

keukenblok; 

• closet, wastafel- en douchemengkraan in de 

badkamer (begane grond); 

• wastafel en douche in de optionele badkamer 

 (1ste verdieping, afgedopt); 

• aansluitpunt wasmachine in de bijkeuken; 

• het vulpunt ten behoeve van de grond/water 

 warmtepomp in de bijkeuken 

De warmwaterleiding wordt vanaf de grond/

water warmtepomp aangesloten op: 

• de keukenmengkraan van het standaard 

 keukenblok; 

• wastafel en douchemengkraan in de 

 badkamer (begane grond), de optionele 

 badkamer op de verdieping wordt aan 

 twee zijde afgedopt. 

22. WARMTEPOMP INSTALLATIE 
Warmtepomp voorzien van individuele 

bodembron. De warmtepomp wordt in 

de bijkeuken van de woning geplaatst en 

wordt gekoppeld aan een afgiftesysteem 

(vloerverwarming) voor verwarming van 

de woning. De temperatuurregeling vindt 

plaats door middel van een in de woonkamer 

aangebrachte thermostaat. De vloerverwarming 

is verdeeld in zones en via de verdeler op de 

begane grond per zone aan of uit te zetten. 

De plaats en de afmeting van de getekende 

radiator in de badkamer is indicatief op 

de tekeningen aangegeven. Om te kunnen 

beschikken over een voldoende hoeveelheid 

warmwater wordt in dit systeem ook een 

voorraadvat van 178 liter opgenomen. De in 

totaal 9 bodem bronnen voor de water/water 

warmtepomp kunnen goed ondergebracht 

worden op eigen terrein voor elke woning.

Installatie berekenen volgens ISSO publ.41989 

+ aanv. 4-1994 en NEN 5066;

binnentemperatuur als volgt:

Woonkamer/keuken  20gr. C

badkamer 22gr. C

slaapkamer 20gr. C

verkeersruimte voor alle woningen 20gr. C

Transmissieberekening door installateur te 

leveren. 

23. ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
De elektrische installatie wordt uitgevoerd 

volgens het centraaldozensysteem. 

De  leidingen worden opgenomen in wanden en 

vloeren met uitzondering van de

meterkast en bij de opstelplaats voor de 

bron/water warmtepomp en MVbox. Deze 

worden uitgevoerd als zichtleidingen.

Wandcontactdozen, schakelaars e.d. worden 

uitgevoerd in de kleur wit en zijn van kunststof. 

De dubbele wandcontactdozen worden 

verticaal aangebracht. Het aantal lichtpunten, 

schakelaars, wandcontactdozen e.d. zijn op de 

tekeningen aangegeven en voldoen aan de NEN 

1010. Voor de plaats op de wanden worden de 

volgende circa hoogten aangehouden, gemeten 

vanaf de afgewerkte vloer (in millimeters): 

• hoogte schakelaars/wandcontactdozen 

 algemeen 1050+ 

• hoogte wandcontactdozen woonkamer, 

 slaapkamer 300+ 



• hoogte loze leidingen t.b.v. telefonie/CAI 300+ 

• hoogte wandcontactdozen (mogelijke) 

 opstelplaats keuken 1200+ 

• ter plaatse van de opstelplaats voor een 

 afzuigkap 2250+ 

• aansluitpunt buitenverlichting voor en 

 achterdeur 2000+ 

In de woningen worden rookmelders geplaatst 

volgens de voorschriften; plaats zoals op 

tekening aangegeven. De woningen worden 

voorzien van een belinstallatie. 

Ter plaatse van de meterkast wordt een schel 

geplaatst en buiten naast de voordeur een 

beldrukker.

24. LOZE LEIDINGEN 
De woonkamer is voorzien van 2 stuks loze 

leidingen en de (optionele) slaapkamers zijn 

allen voorzien van 1 loze leiding. Deze loze 

leidingen kunnen voor de CAI-, telefoon-, of 

UTPaansluiting gebruikt worden. Voor de 

plaats van de aansluitingen wordt u verwezen 

naar de tekeningen.

25. KEUKENINRICHTING 
Kopers van nieuwbouwwoningen hebben 

steeds meer behoefte om bij de inrichting 

van de woning individuele wensen in te 

brengen. Met name de keuze van de keuken 

is erg persoonlijk. Vandaar dat de woning 

verkocht wordt zonder keuken. Wel zijn 

de aansluitpunten voor een standaard 

keukenopstelling opgenomen.

 26. TEGELWERK, KUNST- EN 
NATUURSTEEN 
De woning wordt standaard voorzien van 

tegelwerk in het toilet en de badkamers. 

De standaard wandtegels van de woningen 

hebben een formaat van 20 x 50 cm en worden 

liggend aangebracht. In het toilet tot circa 

1,40 meter boven de afgewerkte vloer en in de 

badkamer tot aan het plafond. Het standaard 

wandtegelwerk is te verkrijgen in de kleuren 

mat wit en glans wit. Het voegwerk is zilvergrijs 

van kleur. De standaard vloertegels van de 

woningen hebben een formaat van 30 x 30 cm 

met uitzondering van de douchehoek; deze zijn 

15 x 15 cm. De vloertegels worden niet strokend 

verwerkt met de wandtegels. De standaard 

vloertegels in de badkamer zijn antislip. De 

standaard vloertegels zijn te krijgen in de kleur 

Black. Het voegwerk is donkergrijs van kleur. 

Het douchegedeelte in de badkamer wordt 

uitgevoerd met verdiept tegelwerk en voorzien 

van een draingoot. Alle inwendige hoeken 

en aansluitingen van het tegelwerk op de 

kozijnen worden afgekit. De deurkozijnen van 

het toilet en de badkamer worden voorzien 

van kunst steendorpels in een antraciete kleur. 

De uitwendige hoeken van het wandtegelwerk 

worden voorzien van een wit kunststof profiel. 

Onder de raamkozijnen met een borstwering 

worden marmercomposiet vensterbanken 

aangebracht. Uitzondering hierop is de bad

kamer. Hier wordt de vensterbank betegeld met 

de gekozen wandtegel. De standaard tegels zijn 

te bezichtigen in onze showroom. Hier kun je 

jouw keuze maken. Ook is het mogelijk ander 

tegelwerk te kiezen. Hierbij wordt het standaard 

tegelwerk verrekend. Indien je besluit jouw 

tegelwerk (en daarmee sanitair) bij showroom 

naar eigen keus uit te zoeken, ontvang je een 

teruggaveprijs voor het casco opleveren van het 

toilet en de badkamer. Meer informatie tref je 

aan in de meer en minderwerkprocedure.

27. SANITAIR 
Het op tekening aangegeven sanitair wordt 

geplaatst en aangesloten op de binnenriolering. 

Het sanitair bestaat uit: 

Closetcombinatie toilet en badkamer: 

• Wandcloset, Villeroy & Boch, type Omnia 

 Novo, kleur wit; 

• Kunststof closetzitting met deksel, kleur wit; 

• Bedieningsplaat: Wisa Argos dualflush 

 Fonteincombinatie toilet: 

• Villeroy & Boch, Omnia Novo, kleur wit; 

• Grohe Costa fonteinkraan, chroom; 

• Verchroomde plugbekersifon, rozet en  

 vloerbuis.

Wastafelcombinatie: 

• Villeroy & Boch, Omnia Novo, kleur wit; 

• Grohe Eurosmart wastafelmengkraan met 

 waste, chroom; 

• Villeroy & Boch, Omnia Novo, keramisch 

 plancet, kleur wit; 

• Spiegel, rechthoekig 40 x 60 cm met pvc 

 spiegelklemmen; 

• verchroomde plugbekersifon en vloerbuis.

Douchecombinatie: 

• Grohe Grohetherm 1000, thermostatische 

 douchemengkraan; 

• Grohe Tempesta New Doucheset glijstang 

• met waterbesparende handdouche.

Doucheplek: 

• Betegelde douchehoek op afschot 90 x 90 ca. 

 1 cm d.m.v. afschuining in tegel werk; 

• RvS doucheplug met draingoot. 

Via onze showroom kun je eventueel ander of 

aanvullend sanitair uitzoeken. Hierbij wordt het 

standaard sanitair verrekend. Indien je besluit 

jouw sanitair ( en daarmee het tegelwerk) bij 

een showroom naar eigen keus uit te zoeken, 

ontvang je een teruggaveprijs voor het casco 

opleveren van het toilet en de badkamer. 

Meer informatie tref je aan in de meer en 

minderwerkprocedure. 

28. PERSOONLIJKE WENSEN 
De koper zal in het bezit worden gesteld van een 

lijst van mogelijke alternatieven (keuzelijst). 

Hij of zij zal de gelegenheid krijgen in een 

persoonlijk gesprek hieruit zijn of haar keuze 

te maken, waarbij na de start van de bouw de 

stand van de bouwwerkzaamheden bepalend is 

voor de resterende mogelijkheden.

29. ERFAFSCHEIDINGEN 
In het plan zijn de zijerfgrenzen ontworpen 

als afscheiding tussen privé – privé en 

privé  openbaar. Deze erfgrenzen worden 

voorzien van een lage schanskorven. In of 

tegen de erfafscheidingen worden eventueel 

de door de gemeente voorgeschreven CAI 

verdeelkasten opgenomen. Een en ander staat 

nader uitgewerkt op de situatietekening in de 

verkoopbrochure. 



Koopsom vrij op naam 

De koopsommen van de woningen zijn ‘vrij op 

naam’. Dat wil zeggen dat een aantal kosten al in 

de koopsom is opgenomen, te weten:  

• Grondkosten

• Bouwkosten  

Bijkomende kosten zoals o.a.:  

• Honoraria architect

• Constructeur, directie en toezicht

• Kosten voor het verkrijgen van een 

 bouwvergunning

• Verkoopkosten

• De belasting toegevoegde waarde ad. 21%    

• De notariskosten die betrekking hebben op 

 de overdracht

• De aansluitkosten voor water, elektra en CAI  

• Sanitair, vloer- en wandtegelwerk in de 

 badkamer en toiletruimte.

In de koopsom zijn niet begrepen 

Niet inbegrepen zijn de kosten voor: 

• Renteverlies tijdens de bouw

• Financieringskosten/ afsluitprovisie

• Keuken

Procedure bij de aankoop van uw woning

Indien u tot koop heeft besloten, lees dan eerst 

de volgende procedure. U weet dan welke 

handelingen verricht moeten worden. Nadat 

u heeft besloten een woning te kopen wordt 

een koop en een aannemingsovereenkomst 

getekend en verwerkt. Uiterlijk na het vervallen 

van de ontbindende en opschortende 

voorwaarden, wordt u eigenaar van de door 

u gekochte woning. Hiervoor moet u naar 

de notaris, die u de leveringsakte en de 

hypotheekakte laat tekenen. 

Tijdens de bouwperiode ontvangt u rekeningen 

in duplo van bouwtermijnen. Eén exemplaar 

verstuurt u naar de hypotheeknemer of bank. 

 

Het tekenen van een koop- en 

aannemingsovereenkomst

In de koop en aannemingsovereenkomst zijn de 

verplichtingen van ontwikkelaar, ondernemer 

en koper vastgelegd. De koper verplicht zich de 

koop en aanneemsom te betalen. Van de gete

kende overeenkomst ontvangen ontwikkelaar, 

ondernemer en koper beide een kopie, het origi

nele exemplaar wordt naar de notaris gezonden 

die de notariële akte van eigendomsoverdracht 

opmaakt. De notaris nodigt u vervolgens uit voor 

het tekenen van de leveringsakte.  

Eindafrekening bij leveringsakte  
Vóór het notarieel transport krijgt u van de 

notaris een eindafrekening met het definitieve 

bedrag, dat u op de transportdatum dient 

te betalen. Als extra kosten kunnen in de 

eindafrekening vermeld zijn:  

• rente over de grondkosten, eventuele 

 bijkomende kosten en de inmiddels 

 vervallen, maar nog niet betaalde 

 aannemingstermijnen;  

• notariskosten voor de hypotheekakte en 

 kadastraal recht;  

• afsluitkosten hypotheek van uw geldgever;  

• eventueel vooruit verschuldigde premie(s) 

 levensverzekeringen;  

• eventueel de kosten voor de eigenaarslasten;  

• op de eindafrekening vindt u eveneens 

 vermeldt welk bedrag u eventueel zelf nog 

 aan de notaris moet overmaken.  

Hypotheek, rente, fiscus  

Op de eindafrekening blijft na aftrek van alle 

kosten en de reeds vervallen bouwtermijnen een 

bedrag over, het hypotheekbedrag ‘in depot’. 

Dit bedrag moet minimaal gelijk zijn aan de 

bouwtermijnen die u nog moet betalen en de 

eventuele rentenota’s en/of meerwerkkosten. 

Over dit hypotheekbedrag in depot ontvangt u 

rente. Hypotheekrente en kosten die verband 

houden met de financiering van uw woning 

zijn fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin u die 

kosten heeft betaald. Voorbeelden van dergelijke 

aftrekkosten zijn:  

• de hypotheekrente;  

• de kosten van de hypotheekakte, incl.

 kadastraal recht;  

• afsluitkosten die uw geldgever/

 hypotheekverstrekker in rekening brengt;  

• advieskosten inzake de bemiddeling voor u 

 hypothecaire lening.  

Aanvraag hypotheek  

De makelaar kan u behulpzaam zijn bij het 

doorverwijzen naar een onafhankelijke adviseur 

voor aanvraag van een hypothecaire geldlening.  

Eigendomsoverdracht van uw woning  

De eigendomsoverdracht van uw woning 

vindt plaats wanneer bij de notaris de 

‘leveringsakte’ is gepasseerd. In de koop en 

aannemingsovereenkomst wordt daarvoor een 

uiterste datum genoemd. De geldigheidsduur 

van de hypotheekaanbieding is tevens 

van belang. Het is gebruikelijk dat op de 

leveringsdatum zowel de akte van 

eigendomsoverdracht van de woning en de 

hypotheekakte met betrekking tot de lening die 

u van de geldgever ontvangt, worden getekend.  

Betalingen tijdens de bouw  

Na ondertekening van de koop en 

aannemingsovereenkomst krijgt u elke keer 

als er een bouwtermijn is vervallen een factuur 

conform de termijnregeling. Bij de financiële 

afhandeling van die facturen zijn in principe drie 

situaties mogelijk:  

• U betaalt de factuur uit eigen middelen.; 

• U heeft voor de financiering van uw woning 

 een hypotheek afgesloten en de koopaktes 

 van de grond zijn reeds gepasseerd. In dat 

 geval ondertekent u de factuur  en stuurt u 

 die naar de geldgever/ hypotheekverstrekker, 

 die voor de betaling zorg draagt; 

• U heeft een hypotheek afgesloten, maar de 

 aktes zijn nog niet gepasseerd. In dat 

 geval heeft u automatisch uitstel van 

 betaling. U betaalt de vervallen termijnen 

 pas na het passeren van de aktes bij de 

 notaris. U bent dan wel de in de koop en 

 aannemingsovereenkomst vermelde rente 

 verschuldigd over de periode van het uitstel.  

Meer- en minderwerk  

Het meer en minderwerk valt onder dezelfde 

garantievoorwaarden als het overige werk, 

tenzij anders vermeld. Wanneer u een wijziging 

wenst, valt dit onder individueel meer- en 

minderwerk. U kunt u dit overleggen met de 

kopers begeleider. Deze onderzoekt of uw 

wens realiseerbaar is.  Het is noodzakelijk uw 

individuele wensen zo snel mogelijk kenbaar 

te maken aan de kopers begeleider, dit kan 

de uitvoerbaarheid van uw wensen vergroten. 

Alhoewel onze intentie is om zoveel mogelijk met 

ieders individuele wensen rekening te houden, 

is het helaas niet altijd mogelijk alle verzoeken 

AANKOOPINFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN WONING.  HET IS VAN BELANG VOORAF TE 

WETEN WELKE KOSTEN BINNEN DE KOOPSOM VALLEN EN WELKE DAAR BUITEN.  



te honoreren, omdat de woning deel uit maakt 

van een seriematig bouwproces en de woning 

bij oplevering dient te voldoen aan onder 

andere de afgegeven omgevingsvergunning, 

het bouwbesluit, de NEN-normen en de eisen 

van de nuts bedrijven. Wijzigingen in posities en 

afmetingen van leidingschachten en meterkast, 

alsmede wijzigingen aan de buitengevel 

(behalve de wijzigingen volgens de optielijst) 

zijn niet toegestaan.  

Prijsstijgingen  

De met u in de koop en aannemings

overeen komst overeengekomen totale 

koop aanneemsom staat vast. Loon en 

materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw 

worden dus niet doorberekend. Eventuele 

wijzigingen van het BTWtarief worden wel 

verrekend.

Derden  

Het is niet mogelijk om tijdens de bouw 

werkzaamheden door derden te laten 

verrichten. Derden zijn participanten in het 

bouwproces die werken zonder opdracht 

van Marsaki. Voorbeelden zijn het in eigen 

beheer laten leggen van vloerbedekking of het 

aanbrengen van wandafwerking. Dit kan pas 

na de oplevering van uw woning. De standaard 

afwerking wordt vanzelfsprekend wel voor 

oplevering aangebracht.  

Uw huidige woning  

Bij verkoop van uw huidige woning adviseren 

wij u in de koopakte een clausule mee te nemen 

waarin de datum van leegkomen variabel wordt 

gesteld. Ook ter zake van de opzegtermijn van 

uw huurwoning raden wij u aan de grootst 

mogelijke voorzichtigheid te betrachten.  

Oplevering van uw woning 
Circa zes weken voorafgaand aan de oplevering 

wordt de verkrijger de week van oplevering en 

vooroplevering medegedeeld. Uiterlijk twee 

weken voor de oplevering wordt de verkrijger 

schriftelijk op de hoogte gesteld van de 

definitieve datum en het tijdstip van oplevering. 

Een week voor de opleverdatum wordt u 

op een vastgestelde dag in de gelegenheid 

gesteld om de woning te inspecteren op 

eventuele gebreken of onvolkomenheden 

(vooropleveren). Deze punten meldt u middels 

een formulier bij de kopers begeleider. 

Indien de genoteerde punten terecht zijn, 

zal de aannemer proberen deze punten voor 

oplevering te verhelpen.  

Op de datum van oplevering inspecteert u samen 

met een vertegenwoordiger van Marsaki uw 

nieuwe woning. Eventuele gebreken of onvol

komenheden worden vastgesteld in een ‘proces 

verbaal’ van oplevering of ‘opleveringsverkla

ring’. De opleveringsverklaring wordt in twee

voud opgemaakt en door/ namens Marsaki en de 

koper ondertekend. Let met name op bescha

digingen van sanitair, binnendeuren, beglazing 

en dergelijke, garantieclaims na op levering zijn 

met betrekking tot de bewijslast zeer moeilijk te 

honoreren. De genoteerde punten worden door 

de bouwer binnen 15 werkbare werkdagen ver

beterd of hersteld. Indien de bouwer afhankelijk 

is van bepaalde nalevering of seizoensgebonden 

uitvoering, mag hij een ruimere tijd stellen dan 

de hiervoor genoemde 15 werkbare werkdagen. 

Zo’n ruimere hersteltermijn mag maximaal 11 

weken bedragen.  

 

Sleuteloverdracht

Indien aan alle betalingsverplichtingen is 

voldaan, krijgt u de sleutels van de woning 

overhandigd, waarmee de oplevering een feit is.  

Bezemschoon

De gehele woning wordt ‘bezemschoon’ opgele

verd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de 

beglazing, deze worden gezeemd opgeleverd. 

Het bij de woning behorende terrein wordt ont

daan van bouwvuil en puinresten.  

Direct na oplevering 

Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de 

woning (bouwvocht), hiervoor is het 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, door uittredend 

bouwvocht, beperkt. Ook het aanbrengen van 

diverse vloer en wandafwerkingen direct na 

oplevering kunnen tot vervelende schades van 

de aangebrachte afwerkingen leiden, ondermeer 

doordat er bouwvocht “opgesloten” wordt 

en door het optreden van kruip en krimp in 

constructieonderdelen als gevolg van droging en 

verharding in een geruime periode na oplevering. 

Krimp

Door de toepassing van diverse materialen met 

verschillende eigenschappen en mede door 

droging zullen er vooral bij de aansluitnaden 

krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen in een 

later stadium, bij het onderhoud, worden 

dichtgezet; hiervoor zijn er speciale (flexibele) 

materialen in de handel. De eventuele ontstane 

krimpscheuren vallen niet onder de afgesloten 

garantieregeling. 

Beglazing

Glasetsing: dit wordt veroorzaakt door uitloging 

van bijvoorbeeld metselwerk of betonnen 

onderdelen. Deze uitloging vindt plaats door een 

chemische reactie tussen deze bouwmaterialen 

en het verontreinigde hemelwater. Om 

schade te voorkomen is het frequent reinigen 

van de beglazing noodzakelijk. Er zijn ook 

gespecialiseerde bedrijven, welke u opdracht 

kunt geven om de beglazing te voorzien van een 

speciale coating.

Schilderwerk

Alle kozijnen, ramen, deuren en geveltimmer-

werken worden tijdens de bouw behandeld 

met verf conform het nader op te stellen 

schildersbestek. Correct onderhoud van het 

kit en schilderwerk (dit geldt ook voor het 

binnenschilderwerk) conform het advies van 

de ondernemer is noodzakelijk. Enerzijds met 

betrekking tot uw garantierechten, maar zeker 

ook met betrekking tot (vroegtijdige) schade aan 

het houtwerk. 

 Verzekeringen  

Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd 

tegen risico’s van brand en stormschade tot 

12:00 uur op de dag van de oplevering van uw 

woning. Gezien de eventuele werkzaamheden 

die u in uw woning wenst uit te gaan voeren 

na oplevering is het verstandig een inboedel

verzekering af te sluiten. 

Onderhouds- en servicetermijn  
Na de oplevering gaat een onderhoudstermijn 

van drie maanden en een servicetermijn 

op installaties van 12 maanden in werking. 

Tijdens deze periode krijgt u de gelegenheid 

ons te berichten of alle eerder geconstateerde 

onvolkomenheden zijn verholpen en/of kunt u 

ons berichten over nieuwe onvolkomenheden, 

die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik, 

of zijn ontstaan door eigen toedoen. Na de 

onderhouds en servicetermijn gaan de garanties 

in volgens de van toepassing zijnde regeling.

Algemeen  

Alle afspraken gemaakt met ons personeel 

betreffende de datum van oplevering, betalingen 

en alle andere aangelegenheden betreffende de 

bouw en de daarmee verband houdende zaken, 

zijn slechts geldig nadat daarvan schriftelijke 

bevestiging is verkregen van Marsaki. Marsaki 

houdt zich uitdrukkelijk wijzigingen voor met 

betrekking tot de uitvoering en de maatvoering, 

voor zover deze wijzigingen de bouw niet nadelig 

beïnvloeden. 
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