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Aan het historische plein Het Jach in Culemborg komt het 
stijlvolle en luxe appartementencomplex “De Molenaar”. 
Het Jach is een sfeervol plein dat wordt gedomineerd door de 
monumentale korenmolen “De Hoop”, een stellingmolen uit 
1854, die samen met de gebouwen ernaast een sfeervol geheel 
vormt. Korenmolen “De Hoop” is een molen waar nog steeds 
granen op windkracht worden gemalen. Het meel wordt onder 
andere verwerkt in het “Kuilenburgs Molenbrood”. Bewoners 
van De Molenaar zijn daar dagelijks getuige van want het is het 
onderdeel van het schitterende uitzicht.

Uitzonderlijk wonen op slechts enkele minuten wandelen 
van het historische centrum van het fraaie provinciestadje 
Culemborg.

Met een grote variëteit aan winkels, gezellige barretjes en 
eethuisjes praktisch om de hoek en op dinsdag de wekelijkse 
markt. Een markt met een zeer gevarieerd aanbod op de twee 
naast elkaar liggende gezellige pleinen, Markt en Varkensmarkt, 
in het oude centrum van Culemborg.  De makelaar voorziet u 
hierover van alle informatie! 

Wonen in Culemborg
Stijlvolle en luxe appartementencomplex
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De Molenaar is helemaal in lijn met de energietransitie. U hebt 
vast wel eens van de term “BENG” gehoord, dit betekent “bijna 
energie neutraal gebouw”, de verplichte norm vanaf 1 januari 
2020, als bewoner en mede-eigenaar van de Molenaar heeft u 
het al.

De appartementen worden elk voorzien van een warmtepomp 
en er komen 143 zonnepanelen op het dak van het gebouw, 
9 per appartement en 8 voor de gemeenschappelijke ruimten. 
Met dit onafhankelijke, moderne energiesysteem bent u op tijd 
klaar voor de gasloze toekomst. Ervaar de nieuwe luxe van 
onafhankelijkheid. Een e-home betekent comfortabel wonen 
met alle gemakken van de toekomst. Het moderne en stabiele 
energiesysteem zorgt in combinatie met de comfortabele 

vloerverwarming altijd voor een aangename temperatuur in 
huis. Warm in de winter, koel in de zomer.

Duurzaam energiegebruik
Klaar voor de gasloze toekomst bij De Molenaar

Met dit appartement 
bent u helemaal 
voorbereid op de 

toekomst!
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The FCTR E
Vaste lage kosten, geen grote investering! Uw e-home wordt 
gerealiseerd zonder dat u een grote investering hierin moet doen. Dit 
kan door het membership via The FCTR E, het membership kost niet 
meer dan uw huidige energierekening. In plaats daarvan betaalt u een 
vaste maandelijkse membership fee. Hierdoor vermijdt u stijgende 
energieprijzen, ook bent u vrij in de keuze van uw energiebedrijf. Het 
hele jaar door wordt de werking van uw energiesysteem gemonitord. 
Een storing wordt direct verholpen, 24/7. Een Onderhouds- of 
schoonmaakbeurt nodig? The FCTR E zorgt dat het gebeurt, het zit 
allemaal standaard in het membership.
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Dit appartement is van alle gemakken voorzien, uitgerust met een stijlvolle moderne badkamer, een luxe keuken en aan 
de woonkamer een mooi gelegen, ruim terras. In de badkamer zijn een douche, een mooi wastafelmeubel en een 2e toilet 
opgenomen. Daarnaast is er een riante woonkamer, 2 ruime slaapkamers en een berging met ruimte voor wassen en drogen. 
Hier is ook de techniek zoals de warmtepomp, de ventilatie en de WTW (warmte terugwin installatie) ondergebracht.

APPARTEMENT 01
Hoekwoning op de begane grond
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Woonlaag
Oppervlak   
Aantal kamers

1
107 m2
3

APPARTEMENT 01
Balkon oppervlak
Parkeerplaats   
Prijs

6 m2
31
v.a. € 339.900,- v.o.n.
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Dit appartement is van alle gemakken voorzien, uitgerust met een stijlvolle moderne badkamer, een luxe keuken en aan de 
woonkamer een mooi gelegen, ruim terras. In de badkamer zijn een douche, een mooi wastafelmeubel en als optie een 2e 
toilet opgenomen. Daarnaast is er een riante woonkamer, 2 ruime slaapkamers en een berging met ruimte voor wassen en 
drogen. Hier is ook de techniek zoals de warmtepomp, de ventilatie en de WTW (warmte terugwin installatie) ondergebracht.

APPARTEMENT 12-15
Woning op de bovenste etage
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Woonlaag
Oppervlak   
Aantal kamers

3
103 m2
3

APPARTEMENT 12
Balkon oppervlak
Parkeerplaats   
Prijs

11 m2
34
v.a. € 344.900,- v.o.n.
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Algemene informatie
Bij aankoop van uw appartement
Wanneer u hebt besloten een appartement te kopen wordt u geconfronteerd met 
onderwerpen waarmee u niet dagelijks te maken heeft. Om u zo veel mogelijk 
behulpzaam te zijn zetten wij hieronder de diverse zaken op een rij waarmee wij u de 
nodige helderheid zullen verschaffen.

Verkoop en begeleiding
De makelaars informeren alle belangstellenden over financiering en hypotheken en alle andere 
zaken die betrekking hebben op het appartement en/of de situatie. Het is ons gebleken dat 
kopers ook na het ondertekenen van de koop- en de aanneemovereenkomst nog vragen 
hebben, zowel ten aanzien van de door hen gekochte woning, als ten aanzien van het project 
in het algemeen. Ook met dergelijke vragen kunt u terecht bij de makelaar.

Financiering
Vaak is voor de financiering van een appartement het afsluiten van een hypotheek 
onvermijdelijk. De makelaar is deskundig van verschillende hypotheekvormen. Hij zal u aan 
de hand van uw persoonlijke gegevens en wensen duidelijk advies te geven, hij berekent de 
mogelijkheden en kan ook de aanvraag voor uw hypotheek verzorgen.

Belastingvoordeel
De aankoop van een woning is vaak ook fiscaal interessant omdat de fiscus een behoorlijk stuk 
van de jaarlasten voor haar rekening neemt. De rente van de hypotheek, verminderd met de 
huurwaarde bijtelling, levert een besparing aan loon en/of inkomstenbelasting op. In het eerste 
jaar kunnen ook de afsluitkosten, notariskosten en eventuele taxatiekosten voor de hypotheek 
als aftrekpost worden opgevoerd. Belangrijk voor u is te weten dat uw belastingadviseur bij de 
fiscus kan organiseren dat het voornoemde fiscale voordeel per maand rechtstreeks door de 
belastingdienst aan u wordt overgemaakt.

Woningborg Garantie
De appartementen worden verkocht en gebouwd met toepassing van de Woningborg Garantie- 
en Waarborgregeling 2010. Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst 
(volgens Woningborgmodel), ontvangt u een waarborgcertificaat dat, kort samengevat, bouw 
en afbouw van uw huis dekt en een garantie omvat na oplevering van in hoofdzaak 6 jaar op 
technische gebreken. Tevens kan Woningborg bemiddelen bij eventuele geschillen aangaande 
het appartement. Ziet u hiervoor ook de Garantie- en Waarborgregeling die u bij ondertekening 
van uw koop- en aannemingsovereenkomst ontvangt.

Koopsom vrij op naam
De koop-/aanneemsom van de woningen is vrij op naam, dat wil zeggen dat hierin de volgende 
kosten zijn inbegrepen.

• De grondkosten en kosten grondonderzoek.

• Bouw- en installatiekosten incl. loon- en materiaalkostenstijgingen.

• Verzekering tijdens de bouw.

• Aansluitkosten voor elektriciteit, water en riolering.

• Honoraria van architect, constructeur, installatie adviseur e.d.

• Verkoopkosten (courtage voor makelaar).

• Notariële overdrachtskosten (akte van levering).

• De bouwleges.

• Kosten kadastrale inmeten.

• Aanmeldkosten en premie Woningborg.

• 21% B.T.W. (evt. wijzigingen van het B.T.W.-tarief worden ingevolge wettelijk voorschrift 
aan de koper doorberekend).   

• De overdrachtsbelasting (voor zover van toepassing).

Niet inbegrepen zijn:

• De kosten voor een evt. hypothecaire lening zoals: afsluitprovisie, notariskosten, 
hypotheekakte, premie levensverzekering.

• De rente tot aan het notarieel transport over de grondkosten en over de vervallen nog niet 
of niet tijdig betaalde bouwtermijnen.

• Ingebruikstellings-leveringskosten van water en elektra, en de ingebruikstelling en 
abonnementskosten van telefoon- en kabelnet.



De
 M

ol
en

aa
r

Pagina 15

Het ondertekenen van de koop- en 
aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het 
betalen van de koopprijs, en wij als verkoper door medeondertekening verplichten ons 
tot de bouw van het appartement en de overdracht van de daarbij behorende grond. Na 
ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst ontvangt u hiervan een kopie. De 
originele exemplaren worden aan de notaris verstrekt om de akte van eigendomsoverdracht 
gereed te maken.

Mogelijkheden meer- en minderwerk

Er zijn diverse wijzigingen mogelijk volgens de standaard meer- en minderwerklijst, die u 
tijdig zal worden overhandigd. Met deze standaard meer- en minderwerklijst worden u zoveel 
mogelijk opties aangeboden. Het kan zijn dat u alsnog wensen heeft die niet op deze lijst 
vermeld staan. In dat geval is het raadzaam voor de koop in grote lijn uw wensen met de 
makelaar te bespreken. Deze zal voor u nagaan of de wijziging(en) die u wenst tot de mogelijk 
zijn. Wanneer u een wijziging wilt wordt dit schriftelijk overeengekomen met de verkoper.

Wijzigingen worden voor rekening van de koper uitgevoerd, wijzigingen kunnen mogelijk de 
opleveringstermijn verlengen. Wijzigingen zijn ook alleen mogelijk wanneer de voortgang op de 
bouwplaats daardoor niet wordt vertraagd en/of niet strijdig zijn met de geldende voorschriften. 
De verkoper is gerechtigd om andere door de koper gewenste wijzigingen die afwijken van de 
standaard meer- en minderwerklijst, onverkort en ongemotiveerd af te wijzen. In het geval dat 
appartementen verkocht worden na de start van de bouw behoudt de verkoper zich het recht 
voor de wijzigingen zoals aangegeven in de standaard meer- en minderwerklijst, afhankelijk van 
de stand van het werk, al dan niet te accepteren of er een prijsverhoging op toe te passen.

Vereniging van eigenaren
Omdat de appartementen deel uit maken van een gebouw met meerdere appartementen 
wordt het gesplitst in zogeheten appartementsrechten. Als u koopt wordt u eigenaar van een 
appartementsrecht dat u het exclusieve recht geeft op het gebruik van een appartement en 
parkeerplaats met toebehoren. De omschrijving van het eigendom, met bijbehorende rechten 
en plichten, wordt uiterst nauwkeurig bepaald en in een notariële splitsingsakte vastgelegd.

Om zowel de exploitatie als het onderhoud van het gemeenschappelijke eigendom en 
onderlinge rechten en plichten goed te kunnen regelen, wordt elke eigenaar automatisch 
van rechtswege lid van de VVE. De VVE heeft in haar regelementen alle gemeenschappelijke 
belangen vastgelegd van de eigenaren onderling en ten aanzien van de gemeenschappelijke 
voorzieningen. De exploitatie van het gebouw waarin het appartementsrecht en het 
gemeenschappelijke terrein brengen kosten met zich mee. Deze kosten worden over alle 
eigenaren van een appartementsrecht door middel van een, middels de splitsingsakte 
vastgelegde, verdeelsleutel omgeslagen. 

Tenminste eenmaal per jaar komen alle leden/eigenaren in vergadering bijeen en (her)
benoemen uit hun midden een voorzitter, secretaris, penningmeester en, in sommige gevallen, 
nog een aantal extra functies. Tijdens zo’n vergadering wordt er dan met het bestuur overlegd 
over de exploitatiekosten van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Met 
het aan u toekomende stemrecht stemt u mee in de besluitvorming over deze zaken.

Onder de gemeenschappelijke kosten van de VVE kunnen, bijvoorbeeld, onderstaande kosten 
worden verstaan:

• Kosten voor de opstalverzekering van de gebouwen, dit is een van de zaken die collectief 
door de VVE worden afgesloten. Voor de verzekering van uw inboedel dient u zelf een 
verzekering af te sluiten.

• Kosten die gemaakt zijn voor het normale onderhoud of het normale gebruik van de 
gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw of de daartoe behorende installaties of tot 
het onderhoud daarvan.

• Kosten die verband houden met de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden en 
vernieuwingen, voor zover deze niet volgens de bepalingen van de splitsingsakte ten laste 
komen van (een) bepaalde eigenaar/eigenaren.

• Kosten die verband houden met de oprichting van de Vve en met de administratie van het 
gebouw of met de aanstelling van een administrateur.

• De verschuldigde publiekrechtelijke lasten, voor zover de eigenaren daarin niet individueel 
worden aangeslagen.

• Het schoonhouden en de verlichting van de gemeenschappelijke gedeelten van het 
gebouw, zoals trappenhuizen, entrees, gangen, galerijen, liften en het energieverbruik van 
de (fietsen)bergingen etc.

• Alle overige kosten en lasten, gemaakt in het belang van alle eigenaren of door de 
gezamenlijke eigenaren als zodanig verschuldigd.

Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht gebeurt door middel van een zogenaamde “akte van juridische 
levering” bij de notaris. In de koop- aannemingsovereenkomst wordt het uiterste datum van 
transport vermeld, terwijl tevens rekening zal worden gehouden met de geldigheidsduur van de 
hypotheekaanbieding.

Voor de datum van het notarieel transport ontvangt u van de notaris u een afrekening waarop 
het totale op de datum van levering verschuldigde bedrag, inclusief bijkomende kosten (kosten 
hypotheek(akte) e.d. is aangegeven. Op de afrekening wordt ook vermeld welk bedrag de 
notaris zal ontvangen van uw geldgever. Het hypotheekbedrag, dat in het bouwdepot van de 
hypotheekverstrekker blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf transportdatum nog verschuldigde 
bouwtermijnen + hypotheekrente. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende 
bedrag uit eigen middelen aangevuld moeten worden.

Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee aktes getekend, te weten;

• De akte van eigendomsoverdracht;

• De hypotheekakte.
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Wanneer u moet gaan betalen
Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst zult u, zolang de woning niet bij 
akte is overgedragen, bericht ontvangen wanneer reeds vervallen termijnen in rekening worden 
gebracht.

Er is een aantal mogelijkheden:

Als u beschikt over eigen middelen beschikt kunt u verzoeken alvast een rekening te ontvangen 
die u vervolgens betaalt.

Heeft u geen eigen geld en is de hypotheek ook nog niet gepasseerd, dan betaalt u 
niet. U verzoekt dan om uitstel van betaling, zoals dit in de koopakte staat omschreven. 
U dient zekerheden te geven tot betaling van de termijnen. (Zie hiervoor de koop- en 
aannemingsovereenkomst) Over de verschuldigde, en nog niet betaalde, termijnen wordt de 
overeengekomen rente berekend, die met u zal worden verrekend.

Betaling van de koopsom (grond) en eventueel vervallen termijnen geschiedt bij het passeren 
van de akte bij de notaris, de resterende aanneemsom wordt in termijnen verrekend. Telkens 
wanneer de bouw zover gevorderd is dat er een van de termijnen is vervallen ontvangt u 
hiervoor een factuur. (Zie ook hiervoor de koop- en aannemingsovereenkomst)

Hypotheek tijdens de bouw
Na het notariële transport ontvangt u de facturen over de vervallen termijnen in tweevoud. De 
kopie zendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening, naar uw geldgever, die dan 
voor betaling hiervan zorgt. Vanaf de datum van transport betaalt u hypotheekrente tijdens de 
bouw. Deze is opgebouwd uit de rente, die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag, met 
eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in bouwdepot van de 
hypotheekverstrekker staande hypotheekbedrag.

Opleveringsprocedure en onderhoudstermijn
Over de datum van oplevering wordt u ten minste twee weken ervoor schriftelijk geïnformeerd. 
De oplevering volgt direct nadat u aan al uw verplichtingen hebt voldaan. 

Bij de oplevering zijn aanwezig:

• De koper.

• Een vertegenwoordiger van de uitvoerende onderneming (aannemer).

• Een vertegenwoordiger van de verkopende partij.

Bij de oplevering wordt door of namens de verkopende partij en door u een verklaring 
ondertekend, het zogenaamde “Procesverbaal van oplevering”, waaruit blijkt dat dat het 
appartement door u wordt aanvaard. Hierna worden de sleutels overhandigd en kunt u het 
appartement in gebruik nemen. Eventueel geconstateerde gebreken worden genoteerd op een 
daarvoor bestemd formulier, de zogenaamde “lijst van opmerkingen bij oplevering”. De hierop 
aangegeven opmerkingen worden in de regel binnen 15 werkdagen, in overleg met de koper, 
door de aannemer afgehandeld.

De ondertekening van het “Procesverbaal van oplevering” houdt in, dat gebreken die na de 

oplevering naar voren komen en die redelijkerwijs bij oplevering te constateren waren, niet 
aanvaard zullen worden.

Met name wijzen wij hierop beschadigingen van schilderwerk, glas, keukeninrichting, kasten, 
deuren, sanitair, tegelwerk en/of overige vloer, wand en plafond afwerkingen.

Na de oplevering treedt een onderhoudstermijn van 3 maanden in, binnen deze periode zullen 
eventueel optredende problemen door de aannemer worden verholpen.

Klachten die na de onderhoudstermijn optreden, dienen uitsluitend schriftelijk te worden 
gemeld aan het postadres van de verkopende onderneming, de garanties volgens de koop- en 
aannemingsovereenkomst zijn dan van toepassing. Het kan zijn dat u zich rechtstreeks kunt 
wenden tot de aannemer, hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

De algemene ruimten van het appartementencomplex worden opgeleverd zullen aan 
het bestuur van de VVE, dit gebeurt voor de oplevering van het eerste appartement. 
Behoudens dat de algemene ruimten gereed moeten zijn voor de oplevering, moeten ook de 
respectievelijke gemeenschappelijke instanties (brandweer/bouwtoezicht) goedkeuring geven 
op het in gebruik nemen van het complex. 

Overeenkomstig de koop- en aannemingsovereenkomst zal bij oplevering 5% van de 
aanneemsom zijnde 50% van de door de koper gestorte waarborgsom in depot blijven bij 
de notaris, danwel zal de verkoper tijdig een bankgarantie van een even groot bedrag bij de 
notaris hebben gedeponeerd. Het bedrag of, indien in de plaats hiervan de door de verkrijger 
gestelde bankgarantie, wordt door de notaris vrijgegeven op het moment dat door de 
aannemer alle geconstateerde gebreken, opgenomen in het “proces-verbaal van oplevering” 
zijn hersteld. Indien in verband met de weersomstandigheden het buitenwerk later wordt 
afgewerkt zal de waarborgsom/bankgarantie in overleg met de notaris worden verlaagd tot 1%. 
(Zie hiervoor ook de koop- en aannemingsovereenkomst).

Verzekeringen
Tijdens de bouw en tot op de datum van oplevering, zijn de woningen en appartementen door 
de verkoper c.q. de aannemer verzekerd. Vanaf de datum van oplevering van uw woning dient 
u zelf een opstalverzekering hebben afgesloten. Voor appartementen moet de VVE zorg dragen 
voor een opstalverzekering. De verzekering van uw inboedel is altijd individueel. Controleert u 
zekerheidshalve voor de oplevering uw verzekeringen en de ingangsdata ervan.
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Materialen en eisen 
De terreininrichting
Peil
De bovenkant van de (dek)vloer van het appartement op de begane grond, wordt als peil 
aangehouden. De hoogte van het vloerpeil wordt in overleg met de dienst Bouw en Woning-
toezicht bepaald.

Grondwerk
Voor de aanleg van de funderingen, rioleringen, diverse nutsleidingen en kabels worden de 
noodzakelijke grondwerken verricht. De ontgravingen worden aangevuld met zand en/of uit-
komende grond. Aanvulling bwnr. 1 t/m 5. Het appartement wordt voorzien van een kruipruim-
te. De kruipruimte wordt voorzien van schoon zand.

(Buiten) riolering
De aanleg- en aansluitkosten van de rioleringen zijn in de koop- of aanneemsom begrepen. De 
aanleg en aansluiting van de buitenriolering op het hoofdriool geschiedt overeenkomstig de 
geldende gemeentelijke voorschriften en eisen. De riolering en de hemelwaterafvoeren worden 
in een gescheiden systeem aangesloten op het openbaar rioolstelsel.

Bestrating
Parkeerplaatsen en buitenruimte van de appartementen op de begane grond worden voorzien 
van bestrating.

Afscheiding
Er worden terras- en/of privacy-schermen aangebracht bij de appartementen met bouwnum-
mer 12, 13, 14 en 15.

Het appartementencomplex 
Fundering 
Appartementen

Voor de appartementen en de externe bergingen wordt uitgegaan van een fundering op palen. 
Het aantal, de soort, de afmetingen en de lengte worden bepaald door de constructeur en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de dienst Bouw- en Woningtoezicht.

Algemene ruimten 
Voor de algemene ruimten wordt uitgegaan van een fundering op palen. Het aantal, de 
soort, de afmetingen en de lengte worden bepaald door de constructeur en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de dienst Bouw- en Woningtoezicht.

Betonwerk 

Appartementen 
De hierna genoemde onderdelen worden uitgevoerd in (gewapend) beton.  
De funderingsconstructie van de appartementen en de externe bergingen. De vloer van de 
externe bergingen. De balkons van de appartementen op de verdiepingen. De dragende 
wanden of stabiliteitswanden (niet zijnde kalkzandsteenelementen).

De muurafdekkingen

Algemene ruimten 
De hierna genoemde onderdelen worden uitgevoerd in (gewapend) beton.  
De funderingsconstructie incl. lift put van de algemene ruimten. De dragende kolommen, 
wanden, liggers of stabiliteitswanden (niet zijnde kalkzandsteenelementen). Trappen en (tussen) 
bordessen. De muurafdekkingen. De betononderdelen worden van het nodige wapeningsstaal 
voorzien. Voor de installaties en dienstleidingen van de nutsbedrijven worden waar nodig 
mantelbuizen, doorvoeren, sparingen, et cetera aangebracht.

Metselwerk en gevel
Appartementen
Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in baksteen, waalformaat, in kleur overeenkomstig het 
kleurenschema. De uitvoering van het voegwerk wordt nader door de architect bepaald.
De isolatie in de buitenmuur is minerale wol. Om krimpscheuren in het metselwerk op te 
vangen, worden verticale dilatatievoegen aangebracht, volgens de voorschriften.
Binnen spouwmuren en scheidingswanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen, dik 
100/120/150/300 mm afhankelijk van de situatie. Niet dragende scheidingswanden worden 
uitgevoerd middels gipsblokken, dik 70/100mm, één en ander volgens de geldende normen.
Waar nodig worden boven de in de gevels aanwezige kozijnen stalen, in kleur gecoate, lateien 
toegepast. Daar waar aangegeven op tekening worden betonnen afdekkers toegepast.

Algemene ruimten
Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in baksteen, waalformaat, in kleur overeenkomstig het 
kleurenschema. De uitvoering van het voegwerk wordt nader door de architect bepaald.
Om krimpscheuren in het metselwerk op te vangen, worden verticale dilatatievoegen 
aangebracht, volgens de voorschriften. De scheidingswanden worden uitgevoerd in 

Technische omschrijving
Van uw appartement
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kalkzandsteen, dik 100/120/150/300mm afhankelijk van de situatie. Waar nodig worden boven 
de in de gevels aanwezige kozijnen stalen, in kleur gecoate, lateien toegepast.

Systeemvloeren 
Appartementen
De begane grondvloer is uitgevoerd in geprefabriceerd beton voorzien van isolatie.
De verdiepings- en dakvloeren van de appartementen zijn uitgevoerd in beton. In de vloeren 
worden waar mogelijk de leidingen van elektra, riolering en ventilatie, etc. opgenomen. 
Afmetingen van de vloeren en de benodigde hoeveelheden wapening worden in overleg met 
constructeur bepaald.

Algemene ruimten
De verdiepingsvloeren en dakvloer van het trappen- en lifthuis worden uitgevoerd in beton. 
Afmetingen van de vloeren en de benodigde hoeveelheden wapening worden in overleg met 
constructeur bepaald.

Houten constructies
Samenstelling van de buitenberging 
Verduurzaamde houten geveldelen aangebracht op een vurenhouten stijl- en regelwerk.
houten deurkozijn met dichte deur. Houten balklaag voorzien van dakbeschot met 
dakbedekking en hemelwaterafvoeren aangesloten op openbaar rioolstelsel.

Algemene ruimte
De vloeren van de galerijen, tussen het trappen- en lifthuis en entree van de appartementen op 
de verdiepingen zijn voorzien van houten delen. De balkenlaag van de luifel en toegangspoort 
tot het binnenterrein.

Metalen constructies 
Appartementen
Metalen liggers, kolommen, spanten, lateien en overige draagconstructies worden 
toegepast volgens de eisen van de constructeur - thermisch verzinkt (indien opgenomen in 
constructiedelen) in kleur gemoffeld, of (brandwerend) afgetimmerd.

Algemene ruimten
Metalen liggers, kolommen, lateien en overige draagconstructies worden toegepast volgens de 
eisen van de constructeur - thermisch verzinkt (indien opgenomen in constructiedelen) in kleur 
gemoffeld, of (brandwerend) afgetimmerd. De draagconstructie van de galerijen tussen het 
trappen- en lifthuis tot aan de entree van de appartementen op de verdiepingen, de brandtrap 
t.p.v. de galerijen.

Kanalen/ventilatievoorzieningen
Appartementen en algemene ruimten. In het metselwerk en in de overige constructies 
worden waar nodig de vereiste ventilatievoorzieningen aangebracht. Leidingkokers bij 
ventilatieleidingen en standleidingen van de riolering worden waar nodig aangebracht. Op de 
platte daken zijn metalen schoorsteenkappen voorzien t.b.v. ventilatie en riolering. In de daken 
worden diverse afvoeren voor onder andere de mechanische ventilatie, de ontluchting van de 
riolering aangebracht.

Kozijnen, ramen en deuren
Appartementen
De gevelkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in kunststof, inclusief tochtstrippen, 
condens profielen, waterkerende folies, boven panelen et cetera. De entreedeuren van de 
appartementen worden uitgevoerd in hout, met een glasopening. De schuifpui wordt uitgevoerd 
in gecoat aluminium en voorzien van glasopeningen zoals op tekening is aangegeven. 
De binnendeurkozijnen zijn stalen montagekozijnen met bovenlichten. De binnendeuren zijn 
fabrieksmatig afgelakte opdek deuren. Onder de binnendeuren worden geen stofdorpels 
toegepast met uitzondering van de onder kunststeen genoemde dorpels.

Algemene ruimten
De gevelkozijnen en deuren worden uitgevoerd in hout, inclusief tochtstrippen, condens 
profielen, waterkerende folies. De hoofdentreedeuren en binnen entreedeuren worden 
uitgevoerd in hout, dicht of met een glasopening (afhankelijk van de situatie). De overige 
binnendeurkozijnen zijn stalen montagekozijnen zonder bovenlichten. De binnendeuren zijn 
fabrieksmatig afgelakte opdek deuren. Onder de binnendeuren worden geen stofdorpels 
toegepast.

Hang- en sluitwerk 
Appartementen
Hieronder valt het leveren en aanbrengen van het benodigde hang- en sluitwerk, inclusief 
bevestigingsmiddelen. De entree-, balkon-, terras- en externe bergingsdeuren worden voorzien 
van inbraak werende insteekcilindersloten met per appartement gelijk sluitende cilinders (alle 
deuren in de buitenschil zijn per appartement met één sleutel te bedienen). Badkamer- en 
toiletdeur worden voorzien van vrij- en bezetsloten. De overige binnendeuren worden voorzien 
van een loopslot. De deurkrukken, vrij- en bezetsloten, deurschilden enz. van de binnen- en 
buitendeuren worden uitgevoerd in lichtmetaal. Het hang- en sluitwerk van de bereikbare 
gevelkozijnen voldoen aan de eisen Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Algemene ruimten
Hieronder valt het leveren en aanbrengen van het benodigde hang- en sluitwerk, inclusief 
bevestigingsmiddelen. De hoofdentreedeur wordt voorzien van cilinderloopslot, elektrische 
sluitplaat met deurdranger. De overige binnendeuren worden voorzien van een loopslot.
De meterkasten en de technische ruimten worden uitgevoerd middels cilinderkastsloten.
De deurkrukken, deurschilden enz. van de binnen- en buitendeuren worden uitgevoerd in 
lichtmetaal. Ter plaatse van zelfsluitende deuren worden deurdrangers gemonteerd.
Nabij de hoofdentree zal conform de voorschriften van de brandweer een sleutelkluis 
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worden aangebracht. Nabij de hoofdentrees zijn postkasten voorzien met bellentableau 
en videofooninstallatie (kijk-spreek-luisterverbinding) waarop alle appartementen m.u.v. de 
appartementen 2 t/m 5 op de begane grond zijn aangesloten.

Trappen, hekwerken en balustrade
Appartementen
De balkons worden voorzien van metalen hekwerk, in kleur. Daar waar aangegeven op tekening 
wordt t.p.v. een te openen raam een metalen doorvalbeveiliging voorzien, in kleur.

Algemene ruimten
De betonnen trappen en bordessen worden voorzien van antislip structuur. De hekwerken ter 
plaatse van de trappenhuizen en galerijen zijn metalen hekwerken, in kleur. De leuningen ter 
plaatse van het trappenhuizen zijn metalen buisleuningen, in kleur.

Dakbedekkingen
Appartementen
De platte daken worden geïsoleerd en afgewerkt met kunststof dakbedekking, inclusief 
bijbehorende daktrimmen en-/of lijsten, grind, aansluitingen.

Algemene ruimten
Als aangegeven op tekening wordt 1 stuks dakluik voorzien, met schaartrap, t.b.v. 
toegankelijkheid platte dak.

Beglazing
Appartementen
De beglazing van de gevelkozijnen zullen worden uitgevoerd in een HR-isolerende beglazing 
(hoog-rendement). De toepassing van veiligheidsglas volgens NEN 3569 is nadrukkelijk 
uitgesloten.

Algemene ruimten
De beglazing van de gevelkozijnen zullen worden uitgevoerd in een HR-isolerende beglazing 
(hoog-rendement). De beglazing van de binnen kozijnen en deuren worden gelaagd en waar 
nodig brandwerend uitgevoerd.

Natuursteen en kunststeen
Appartementen
Bij de deuren van de toiletruimte en badkamer worden kunststeen dorpels toegepast.
Bij de raam-/deurkozijnen in de buitengevels die tot de grond lopen worden glasvezelversterkt 
aluminium dorpels toegepast. De vensterbanken zijn van natuursteen (Nibo Stone). De breedte 
en overstek verschillen per toepassing, in standaard verkrijgbare breedtematen. Het overstek 

zal echter niet meer dan 5 cm. bedragen.

Stukadoorswerk 
Appartementen
De wanden worden behang klaar opgeleverd. De plafonds worden afgewerkt met fijn 
structuurspuitwerk m.u.v. de meterkast en de externe bergingen. De V-naden van de 
(betonnen)systeemvloeren worden niet dichtgezet. De wandgedeeltes in het toilet en badkamer 
die niet betegeld zijn, worden behandeld met structuurspuitwerk.

Algemene ruimten
De wanden van de hoofdentree, binnen entree, lifthallen en trappenhuis worden voorzien 
van glasvlies behang. De plafonds van de trappenhuizen worden afgewerkt met fijn 
structuurspuitwerk. Daar waar nodig wordt akoestisch spuitwerk voorzien.

Tegelwerk 
Appartementen
De afmetingen en kleur van de vloer- en wandtegels geschiedt volgens opgave showroom 
/ brochure. Voor de voegmortel van de wandtegels wordt standaardkleur zilvergrijs 
aangehouden. Door de voegmortel van de vloertegels wordt standaard grijs aangehouden. 
De toiletruimte wordt betegeld tot circa 1200mm. hoogte. De badkamer wordt betegeld tot 
circa 2100 mm. De uitwendige hoeken in de badkamer en toiletruimte worden voorzien van 
aluminium hoekprofielen.

Algemene ruimten
De lifthallen, technische ruimte en werkkast op de begane grond worden voorzien van 
vloertegels, afmeting 300x600mm. inclusief bijbehorende plinttegel.

Dekvloeren 
Appartementen
de vloeren van de appartementen worden glad afgewerkt met een zand-cement dekvloer. De 
afgewerkte vloeren op de verdiepingen worden, behoudens het toilet en badkamer, zwevend 
uitgevoerd. Daar waar sprake is van vloerverwarming wordt randisolatie voorzien.

Metaal- en kunststofwerken
Algemene ruimten
Een slagboom t.p.v. de toegang tot het afgesloten parkeerterrein. Daar waar aangegeven op 
tekening worden op de opstelplaatsen varkensruggen voorzien.
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Plafond en wandsystemen
Algemene ruimten
De plafonds van de hoofdentree, binnen entree en lifthallen worden voorzien van akoestisch 
spuitwerk.

Aftimmeringen, buiten- en binnen afwerking
Appartementen
Het appartement wordt standaard niet voorzien van houten vloerplinten.

Algemene ruimten
De hoofdentree wordt voorzien van een schoonloopmat. De lifthallen op de verdiepingen 
worden voorzien van vloerbedekking. De lifthallen op de verdiepingen worden voorzien van 
houten vloerplinten.

Schilderwerk 
Appartementen
Indien van hout 
Duiten: de gevelkozijnen en deuren, etc. (dekkend);
Binnen: de gevelkozijnen en deuren (dekkend)
De aftimmeringen rondom de gevelkozijnen (gegrond);
De binnendeuren, bijbehorende kozijnen (fabrieksmatig afgelakt);
In het zicht blijvende koperen leidingen in badkamer en toiletruimte (dekkend);
Diversen: verzinkte onderdelen worden niet geschilderd;

Algemene ruimten
Buiten: gevelkozijnen en deuren etc. dekkend.
Binnen: de aftimmeringen rondom de gevel- en binnen kozijnen, plinten lifthallen verdiepingen 
(dekkend).
De binnendeuren, bijbehorende kozijnen (fabrieksmatig afgelakt).
Voor kleurstelling zie het kleurenschema.

Dakgoten en hemelwaterafvoeren
Appartementen en algemene ruimten
De regenwaterafvoerleidingen op de gevels worden, met de benodigde hulpstukken, 
uitgevoerd in PVC. Deze worden bevestigd met bijpassende pijpbeugels aan de gevels.

De installaties 
Binnen riolering 
Appartementen
De binnen riolering wordt uitgevoerd in KOMO-gekeurde kunststofbuis met de volgende 
aansluitpunten:
Voor de afvoer van een wasautomaat. Voor de afvoer (overstort) van de warmtepomp en 
WTW-unit. Voor de afvoer van de spoelbak in de keuken in combinatie met de afvoer van de 
vaatwasmachine. Voor de afvoeren in de badkamer. Voor de afvoeren in de toiletruimte.

Algemene ruimten
Leidingen worden in het zicht aangebracht. De binnen riolering wordt uitgevoerd in 
KOMO-gekeurde kunststofbuis met de volgende aansluitpunten: voor de afvoer van de 
uitstortgootsteen in de technische ruimte.

Waterinstallatie 
Appartementen
De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de koopsom begrepen. 
Vanaf de meterkast wordt een koudwater leiding aangelegd met aftakkingen naar:
De closetpot en het fonteintje in het toilet. De douchemengkranen in de badkamer.
De wastafelmengkranen in de badkamer. De closetpot in de badkamer. De mengkraan 
op het aanrecht in de keuken. De wasautomaat. De warmtepomp. Vanaf de plaats van de 
warmtepomp wordt een warmwaterleiding aangelegd met aftakkingen naar:
De douchemengkraan in de badkamer. De wastafelmengkranen in de badkamer. 
De mengkraan op het aanrecht in de keuken. In de technische ruimte komen leidingen 
in het zicht. De waterinstallatie voldoet aan artikel 3 van bijlage A van de Garantie en 
Waarborgregeling Nieuwbouw 2016.

Algemene ruimten
Leidingen worden in het zicht aangebracht. Vanaf de frontbeveiliging van de 
waterleidingmaatschappij wordt een koud waterleiding aangelegd met aftakkingen naar:
De uitstortgootsteen in de technische ruimte. De drukverhogingsinstallatie in de technische 
ruimte. Hiervandaan worden leidingen aangebracht naar de individuele meterkasten. 

Gasinstallatie 
Het appartement wordt niet voorzien van een gasinstallatie.

Verwarmingsinstallatie 
Appartementen
De installatie is berekend volgens de geldende berekeningsmethode ISSO51 
‘Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen’, volgens de kwaliteitseisen 
van ISSO50. Voor de berekening van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie gelden de 
navolgende normtemperaturen: Buitentemperatuur -10 graden Celsius. Tevens moet worden 
gerekend met een windsnelheid zoals die ter plaatse normatief is vastgesteld.
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De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een hoofdthermostaat in de woonkamer, 
geplaatst op circa 1500mm. boven de vloer. Elke verblijfsruimte voorzien van een naregeling. 
Bij deze regeling bepaalt de woonkamerthermostaat of de gehele installatie in de verwarmings- 
of koelmodus staat. Daarna kan per verblijfsruimte de ruimtetemperatuur worden ingesteld. 

Het appartement wordt voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming. De badkamer 
wordt voorzien van een elektrische designradiator. Onderstaande temperaturen kunnen worden 
gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, bij gesloten ramen en deuren, en 
bij het in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen. Woonkamer/keuken 20 
graden Celsius. Hal 18 graden Celsius. Slaapkamers 20 graden Celsius, Badkamer 22 graden 
Celsius. (externe) berging niet verwarmd. Technische ruimte niet verwarmd. In de berging en 
technische ruimte komen leidingen in het zicht. 

Het appartement wordt voorzien van een warmtepomp ter vervanging van de traditionele Cv-
installatie. De warmtepomp haalt de warmte uit de lucht. De warmtepomp wordt gebruikt om 
het hele huis warm te krijgen en al het tapwater te verwarmen. Het tapwater wordt verwarmd 
door een 200 liter voorraadvat met water. De spiraal in het water geeft de warmte uit de bron 
af en brengt daarmee het water in het voorraadvat op temperatuur. De warmtepomp werkt het 
beste als het verschil in temperatuur tussen de lucht/buitentemperatuur en het afgiftesysteem 
niet te groot is. Daarom wordt bij een warmtepomp bijna altijd gekozen voor vloerverwarming. 
Vloerverwarming kan op warme dagen ook worden gebruikt om het appartement te koelen 
(topkoeling). De verwarmingsinstallatie voldoet aan artikel 3 van bijlage A van de Garantie en 
waarborgregeling Nieuwbouw 2016.

Algemene ruimten
De algemene ruimten zijn onverwarmd.

Ventilatievoorzieningen
Appartementen
Het appartement wordt voorzien van mechanische toevoer en mechanische afvoer. Lucht aan 
en afvoer vindt plaats middels plafond en-/of wandroosters. Aansturing vindt plaats middels 
een hoofdbediening in de woonkamer en een draadloze bediening in de badkamer. Het 
systeem waarborgt op deze wijze comfortabele en energiezuinige ventilatie in het appartement. 
Het ventilatiesysteem wordt geplaatst in de berging en de technische ruimte. De leidingen 
worden in het zicht aangebracht. De afzuigkap in de keuken mag niet aangesloten worden op 
het ventilatiesysteem. Hiervoor kan er een recirculatiekap toegepast worden.

Algemene ruimten
Het trappenhuis wordt voorzien van natuurlijke ventilatie d.m.v. roosters in de deuren en een 
dak doorvoer.

Elektrische installatie
Appartementen
De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de koopsom begrepen.
Waar mogelijk worden de leidingen weggewerkt en wordt inbouwmateriaal toegepast, met 
uitzondering van de meterkast, externe bergingen en ter plaatse van de warmtepomp – waar 
opbouwmateriaal wordt aangebracht. Het schakelmateriaal wordt horizontaal uitgevoerd in de 

kleur wit. De aansluitingen voor de wandlichtpunten worden aangebracht op een hoogte van 
circa 2100mm +vloer. De schakelaars, al dan niet in combinatie met een wandcontactdoos, 
worden aangebracht op een hoogte van circa 1050mm +vloer met uitzondering van 
schakelaars die zich nabij het inbouw reservoir van het toilet bevinden, deze bevinden zich 
op 1350mm +vloer. De wandcontactdozen, en loze leidingen komen circa 300mm +vloer, 
liggend en zoveel mogelijk gecombineerd in één frame. De videofoon, thermostaat, bediening 
ventilatie, worden aangebracht op een hoogte van circa 1500mm +vloer. Ter plaatse van de 
keukeninrichting worden de wandcontactdozen aangebracht conform de 0-tekening. De 
benodigde rookmelder worden aangesloten op de voorziening van elektriciteit. De bij het 
appartement behorende externe berging wordt aangesloten op de algemene meter 230volt. 
Nabij de entreedeuren en bergingsdeuren zijn wand en-/of plafondarmaturen voorzien.

Algemene ruimten
Leidingen worden in het zicht aangebracht. Waar mogelijk worden de leidingen weggewerkt 
en wordt inbouwmateriaal toegepast, met uitzondering van de technische ruimten. Om 
(onnodig) energieverbruik te voorkomen, wordt de verlichting in diverse ruimten geschakeld 
door middel van schemerschakelingen. De videofoon wordt aangebracht op een hoogte van 
circa 1500mm +vloer. De algemene installatie wordt aangesloten op de centrale exploitatiekast, 
te weten: lift, verlichting, entree, lifthallen en trappenhuizen; wandcontactdozen algemene 
ruimten; decentrale noodverlichting; videofoon; drukverhogingsinstallatie; slagboom naar het 
parkeerterrein en algemene verlichting buitengevel.

Videofoon en toegangscontrole 
Algemene ruimten
Bij de hoofdentree wordt een bellentableau geplaatst, welke is voorzien van een kijk-spreek-
luisterverbinding. van een drukknop op het videofoontoestel. 

Noodverlichting
Algemene ruimten
De algemene ruimten worden voorzien van de benodigde noodverlichting.

Liftinstallatie
Algemene ruimten
Complete liftinstallatie met telescopische schuifdeuren met drie stopplaatsen. Cabine afmeting 
1200 (b) x 2100 (d) x 2139 (h) mm; afwerking kooi n.t.b. door de architect;
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Sanitair   
Het toilet en de badkamer worden standaard opgeleverd met het volgende sanitair; 

Toilet
Toiletcombinatie   
Wandcloset, closetzitting met deksel, bedieningsplaat

Fonteincombinatie 
Fontein, verchroomde toiletkraan, verchroomde sifon met muurbuis en rozet

Badkamer
Wastafelmeubel 
Keramische wastafel, 2x wastafelmengkraan, verchroomde sifon met muurbuis en rozet, 
spiegel met ledverlichting en glazen douchescherm

Douchecombinatie 
Verchroomde douchethermostaat, verchroomde glijstangcombinatie, easydrain
geborsteld RVS 70 cm

Radiator  
Elektrische radiator kleur wit

Toiletcombinatie
Wandcloset, closetzitting met deksel, bedieningsplaat

Voor een weergave van de sanitaire toestellen zie de sanitair brochure.

De keuken 
De keuken wordt na oplevering geplaatst door keukenleverancier Asto Keukens uit Rotterdam.
De keuken is opgenomen in de koopsom.

Bekijk de actuele 

verkoopstatus per 

appartement op mijn 

website!
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DKVG

Wijnbrugstraat 69

3011 XW  Rotterdam

+31 108 419 605

info@dkvg-rotterdam.nl

www.dkvg-rotterdam.nl

De Keizer Makelaardij

Voorstraat 54

4132 AS  Vianen

+31 306 008 240 

nieuwbouw@dekeizer.nl

www.dekeizer.nl

*Aan afbeeldingen en teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

Meer informatie?
www.demolenaarculemborg.nl

Gebroeders Blokland

Moerbei 5

3371 NZ  Hardinxveld-Giessendam

+31 184 620 888

info@gebroedersblokland.nl

www.gebroedersblokland.nl
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