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Ontdek de veelzijdigheid van Vries

Het plan Nijstad is een ruim opgezet plan in het centrum
van Vries. Vries is een rustig dorp met landelijk karakter in
een bosrijke omgeving, ruime voorzieningen en
sportmogelijkheden. Ook scholen zijn dichtbij. Door de
centrale ligging zijn de steden Groningen en Assen
uitstekend bereikbaar! Via de ontsluiting A28 bent u in
binnen 20 minuten in het bruisende centrum van de stad. 

Kortom: wonen in een rustige en groene omgeving met
de bedrijvigheid om de hoek!

Heerlijk
wonen in
Vries
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Vogelvlucht
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Begane grond
- Zij entree, ruime hal, toilet en trapopgang
- Woonkamer met open (woon)keuken
- Dubbele openslaande deuren naar de tuin
- Vloerverwarming
- Trapkast
- Aangebouwde garage
- Diverse opties mogelijk
- Totale oppervlakte: ca. 69 m²
- Schaal 1:50

5900

2980

10
36

0

6
0

0
0
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1ste verdieping
- 3 ruime slaapkamers van ca. 8 m², ca. 9,4 m² en ca. 15 m².
- Complete badkamer
- Lichte overloop met bergkast
- Draai-kiep-ramen
- Schaal 1:50

5900

10
36

0
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2de verdieping
Schaal 1:50

Vast trap naar royale zolder verdieping
Bergruimte
Extra slaap- en/of hobbykamers(s) mogelijk

5900

10
36

0
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Levensloopbestendig
Schaal 1:37,5

Optie levensloopbestendig
(buitenberging toepassen, niet getekend)
Woonoppervlakte: 68,8 m2

Optie levensloopbestendig met inpandige berging
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Uitbreiding
Schaal 1:37,5

Optie uitbreiding 1200 mm

Optie uitbreiding 2400 mm
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Kleinschalige en
bijzonder
woonvorm
Een mooie kleinschalige en bijzonder woonvorm aan
de oude Asserstraat. Stedenbouwkundig heb ik de
plek opgedeeld en gescheiden door een dorpsstraatje.
6 Woningen aan de zuidwest zijde als afronding van
de bestaande wijk. Met de 4 vrijstaande woningen
refereer ik met de woningtypologie naar een “brink”
situatie. De woningen heb ik bewust niet strak in de
rooilijn gezet om iedere woning een eigen identiteit te
geven. Voor- en achterkant lopen geruisloos in elkaar
over, zodat er terloops en informeel straatbeeld
ontstaat. 

De 4 vrijstaande woningen hebben mooie en
eenvoudige klassieke elementen. De 6 tweekappers
hebben een parmantige en rijke voorgevel, en
ingetogen zijgevels.

Romke Lemstra
Architect AVB bna bnsp - directeur 
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ALGEMENE INfORMATIE
Aanneemsom 
In de aanneemsom zijn inbegrepen:
- De kosten van architect, constructeur en adviseurs;
- De kosten voor de bouw (excl. meerwerken);
- De aansluitkosten ten behoeve van de nutsvoorzieningen;
- B.T.W. (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wet-

telijke voorschriften doorberekend).
Niet bij de koopsom inbegrepen, zijn: 
- De kosten verbonden aan het advies en afsluiten van de hypotheek;
- Aankoop kavel
- Eventuele rente tijdens de bouw;

Koop- / aannemingsovereenkomst
In de koop- / aannemingsovereenkomst wordt vastgelegd wat de
koper en het bouwbedrijf met elkaar hebben afgesproken. Tevens
wordt vastgelegd dat de kavel aan u wordt overgedragen en dat de
woning volgens afspraak zal worden gebouwd. Zodra u de overeen-
komst heeft ondertekend, verplicht u zich tot het betalen van de
koopprijs. De kavel betaalt u bij juridische overdracht van uw kavel. De
kosten voor de bouw van de woning worden bij u in termijnen in reke-
ning gebracht. De hoogte van de termijnen zijn vastgelegd in de koop-
/ aannemingsovereenkomst. U ontvangt een kopie van de door u en de
aannemer ondertekende overeenkomst. Het originele exemplaar zal
naar de notaris worden gestuurd. De notaris zorgt ervoor dat u eigen-
aar wordt van de nieuwe woning.

Meer- en minderwerk
Bij uw eerste gesprek met de verkoopmakelaar ontvangt u een lijst
met mogelijke opties en de prijzen voor het standaard meer- en min-
derwerk. Aan de hand van deze lijst kunt u uw eigen keuzes invullen.
Of bepaalde keuzes nog mogelijk zijn, is wel afhankelijk van de stand
van de bouw op dat moment. Zodra de lijst door koper en aannemer
ondertekend is, kan het meerwerk in uitvoering worden genomen en
verplicht u zich tot het betalen van het meer- en minderwerk.

Prijswijzigingen
Behoudens eventuele wijzigingen in het geldende BTW tarief staat de
totale koopsom vast. Extra kosten als gevolg van materiaal en loon-
kosten stijgingen worden niet doorberekend.

Verzekering
De aannemer sluit voor de gehele bouwperiode van uw woning een
verzekering af. Vanaf de dag van de oplevering bent u zelf verantwoor-
delijk voor de verzekering van uw woning tegen brand- en storm-
schade. 

Oplevering
Voor de oplevering van uw woning ontvangt u van de aannemer vroeg-
tijdig een uitnodiging. Tijdens de oplevering gaat u samen met de aan-
nemer de woning inspecteren. Tijdens de oplevering worden de
vastgestelde gebreken en onvolkomenheden vastgelegd in het Proces
Verbaal van Oplevering. Zodra het PVO is ondertekend en u heeft aan
al uw verplichtingen voldaan, ontvangt u de sleutels van uw nieuwe
woning. De genoteerde gebreken en onvolkomenheden worden, in
overleg met u, normaliter binnen enkele weken hersteld. Het verdient
onze aanbeveling om u tijdens de oplevering te laten bijstaan door een

onafhankelijke partij, bijvoorbeeld de vereniging Eigen Huis. Deze bie-
den u een opleveringskeuring aan waarbij een bouwkundige van de
vereniging uitvoerig uw nieuwe woning inspecteert. Kijkt u voor meer
informatie op www.eigenhuis.nl

Woningborg
De woningen worden aangeboden met de Woningborg-garantierege-
ling. Wat betekent dit voor u als koper? 

Zekerheden Certificaat Nieuwbouw
Het Certificaat Nieuwbouw biedt u als koper een aantal belangrijke
zekerheden. Bovendien is aan het certificaat het keurmerk van de
Stichting GarantieWoning verstrekt, mocht u voor de woning Natio-
nale Hypotheek Garantie (NHG) willen aanvragen.

De afbouwwaarborg
Gaat uw bouwondernemer gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan
zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is het afbouwen om
wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een
schadeloosstelling. In dit geval conform de vastgestelde regels in de
voor u van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling.

De herstelwaarborg
De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning. Als zich
een gebrek voordoet, herstelt de bouwonderneming dit gebrek als
dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van de woning heb-
ben een garantietermijn tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering.
Maar bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs 10
jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte ga-
rantietermijn. Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van
de bouwonderneming.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Woningborg: tel: 0182 -
58 00 04 of mail: info@woningborggroep.nl

TECHNISCHE OMSCHRIjVING
Grondwerk
Peil 
Het peil -P- van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen
met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer ter plaatse
van de entree. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten. Het
peil wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht
van de gemeente. 

Grondwerk 
Ten behoeve van de fundering, riolering, kabels en  leidingen worden
de nodige grondwerken verricht. Overtollige grond wordt ontdaan van
bouwresten en verspreid over de kavel (uitgangspunt is een zoge-
naamde gesloten grondbalans). 

Riolering 
De gehele buitenriolering wordt uitgevoerd in P.V.C.- buis, in overeen-
stemming met de geldende regelgeving. 
Er wordt een gescheiden rioleringssysteem aangelegd. 
De vuilwaterafvoer (DWA) en de hemelwaterafvoer (HWA) worden
ieder afzonderlijk op het hoofdriool van de gemeente in de straat aan-
gesloten. De leidingen zijn voorzien van de nodige ontstoppingsstuk-

ken, stankafsluiters en beluchtingen. De verzamelleiding van de bin-
nenriolering zal ter plaatse van de fundering met een flexibele koppe-
ling worden aangesloten op de buitenriolering. De kosten voor
aansluiting op het gemeenteriool zijn bij de koopsom inbegrepen. 

Terreininrichting 
Perceelgrenzen
De hoekpunten van het perceel zijn namens/door  gemeente aangege-
ven in het terrein. 

Terreininrichting
Er worden geen ophogingen, aanvullingen, verhardingen, bestratingen
en beplantingen geleverd, behoudens beplanting beukenhaag.

Constructie 
Fundering 
Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek
en de opgaaf volgens de constructeur wordt een fundering aangelegd. 

De woningen hebben een fundering bestaande uit prefab betonpalen
met daarop een funderingsbalk, één en ander conform advies van de
constructeur en ter goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. Onder
de begane grondvloer van de woning is een kruipruimte aanwezig.

Vloeren en betonwerken 
De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als  een geïso-
leerde kanaalplaatvloer met een RC-waarde van 3,5 m²K/W. De 1e en
2e verdiepingsvloer wordt uitgevoerd in een kanaalplaatvloer met een
dikte van 200 mm. In de kanaalplaatvloeren worden de rioleringen en
luchtkanalen ingestort. 

Buitengevels en binnenwanden 
De binnenspouwbladen en dragende binnenwanden van de begane
grond, 1e en 2e verdieping worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De
overige binnenwanden zijn lichte scheidingswanden van gasbeton. 
Het buitenspouwblad wordt uitgevoerd in een baksteen. Het metsel-
werk wordt uitgevoerd als een doorgestreken voeg. De spouw van de
gemetselde buitengevels wordt voorzien van  isolatie, behorende bij de
RC-waarde van 4,5 m²K/W. Open stootvoegen worden in de spouw-
muur aangebracht t.b.v. de afvoer van eventueel vocht hierin. De con-
structief noodzakelijke dilatatievoegen in het metselwerk worden
uitgevoerd als onafgewerkte open voegen. Onder de kozijnen worden
metalen lekdorpels aangebracht, m.u.v. de kozijnen die doorlopen tot
op het maaiveld, hier worden geïsoleerde kantplanken toegepast. 

Daken
De platte daken worden uitgevoerd in balklagen voorzien van OSB-
platen, dikte 18mm. De hellende daken zijn zogenaamde geïsoleerde
prefab Hout Skeletbouw daken met een RC-waarde van 6,0m2K/W. De
binnenzijde van het dak is wit afgewerkt. De daken worden voorzien
van keramische dakpannen. De woning wordt voorzien van aluminium
goten. De platte daken worden voorzien van bitumen dakbedekking
incl. PIR isolatie.

Metaalwerken 
Lateien en geveldragers.
Constructief noodzakelijke gevellateien zijn van thermisch verzinkt en
gecoat staal, conform de berekening van de constructeur. 

Buiten- en binnenkozijnen 
Buitenkozijnen 
Alle buitengevelkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in
kunststof, model zoals op tekening staat aangegeven. De voordeur
wordt uitgevoerd in kunststof. De draaiende delen van de buitenkozij-
nen worden uitgevoerd als draai/kiep. De buitenkozijnen worden voor-
zien van standaard hang- en sluitwerk en voldoen aan
inbraakwerendheid klasse 2. Als vensterbank worden marmercompo-
siet vensterbanken toegepast.

Binnenkozijnen 
De binnenkozijnen in de woning zijn fabrieksmatig afgelakte stalen
montagekozijnen die voorzien zijn van fabrieksmatig afgelakte opdek-
deuren. Het hang- en sluitwerk van de binnendeuren is afgestemd op
de functie. De binnenkozijnen in de woning zijn voorzien van een bo-
venlicht, waarin enkel floatglas wordt geplaatst. Bij de binnendeurko-
zijnen van de toiletruimte en de badruimte worden stenen dorpels
aangebracht. Bij de overige binnendeurkozijnen worden geen stofdor-
pels aangebracht. De prefab meterruimte is ingericht conform de eisen
van de nutsbedrijven. 

Afbouw 
Trappen 
De trappen worden gemaakt van vuren hout en zijn voorzien van een
witte grondverflaag. De trappen zijn zgn. dichte trappen. Langs de
trappen worden aan de muurzijde houten stokleuningen aangebracht
en op de trapboom aan de spilzijde bevinden zich, daar waar nodig ba-
lusters. Traphekken worden op de tweede verdieping geplaatst langs
de open zijden van het trapgat.

Aftimmerwerken 
De trapgaten en leidingschachten worden voorzien van aftimmering.
Verder worden alle timmerwerken, nodig voor een nette afwerking,
voorzien van een witte grondverflaag en in het werk afgeschilderd. In
de woning worden geen vloerplinten aangebracht of geleverd. De me-
terkast wordt voorzien van een meterkastschot van 18 mm underlay-
ment.

Beglazing 
Beglazing binnen en buiten
De glasopeningen in de buitengevels worden voorzien van HR++ isole-
rende beglazing, daar waar nodig uitgevoerd als gelaagd glas. In de bo-
venlichten van de binnendeurkozijnen wordt enkel helder floatglas
geplaatst. 

Wand- en plafondafwerking
Wandafwerking 
De niet betegelde binnenwanden worden behangklaar afgewerkt, met
uitzondering van de meterkastruimte, bijkeuken/berging onbenoemde
ruimten. Wanden zijn geschikt voor het aanbrengen van behang of
scan en sauswerk. Het stofvrij maken en sterk zuigende ondergronden
voorbewerken zijn niet inbegrepen. 

Spuitwerk 
De plafonds worden in alle vertrekken, (m.u.v. de schuine dakvlakken)
voor zover van beton of gips, voorzien van spackwerk. De wandgedeel-
ten boven het tegelwerk in de toiletruimte worden tevens voorzien
van spackwerk. Door droging en de werking van diverse materialen

Technische omschrijving
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kunnen krimpscheurtjes ontstaan. Deze zijn niet te voorkomen en val-
len niet onder de garantie. 

Tegelwerk 
Voor het leveren en aanbrengen van de wand- en vloertegels is in de
aanneemsom een stelpost van € 20,00 per vierkante meter incl. 21%
BTW opgenomen. De stelpost is gebaseerd op uitvoering van het te-
gelwerk zoals hieronder omschreven. Het tegelwerk wordt recht (niet
diagonaal) aangebracht. 

Vloertegels 
Volgens de standaard keuzemogelijkheid (vloertegels afm. 200 x 200
mm., kleur volgens monster) worden vloertegels toegepast in de bad-
kamer en het toilet. Stelpost € 26,50 per vierkante meter incl. 21%
BTW.

Wandtegels
Volgens de standaard keuzemogelijkheid (wandtegels afm. 200 x 250
mm., kleur volgens monster) worden wandtegels toegepast in: 
- toilet tot een hoogte van 1200 mm; 
- badkamer tot plafond. 

Indien koper een andere keuze maakt zal deze keuze worden opgeno-
men in de meer- en minderwerk lijst.

Dekvloeren
Op de begane grond, de 1e en 2e verdieping wordt een cement dekvloer
aangebracht. In de badruimte wordt de dekvloer voorzien van een wa-
peningsnet t.b.v. de elektrische aarding. In de cementdekvloer worden
de leidingen van de vloerverwarming opgenomen. 

Schilderwerk
De houten aftimmeringen worden geschilderd. De trappen worden af-
geschilderd, met uitzondering van de treden. Al het schilderwerk
wordt uitgevoerd in een 2 laags systeem. Het is mogelijk dat houtner-
ven zichtbaar zijn in de eindlaag. 

Keukens 
Er wordt géén keuken geleverd, de basis installatievoorzieningen hier-
voor zijn wel aanwezig. De voorzieningen zoals de koud- en warmwa-
terleiding en riolering worden afgedopt tegen de wand aangebracht.
Elektra wordt afgemonteerd of voorzien van een afdekplaat. 

Technische installaties 
Hemelwaterafvoeren 
De hemelwaterafvoeren, uitgevoerd in grijze P.V.C.- buis, worden aan-
gesloten op de riolering van het schoonwaterriool. 

Binnenriolering 
De binnenriolering wordt samengesteld uit P.V.C.-buis en wordt voor-
zien van de nodige stankafsluiters en beluchting, d.m.v. een ontspan-
ningsleiding die bovendaks uitmondt. Alle sanitaire toestellen, de
wasmachine aansluiting, overloop van de verwarmingsinstallatie, de
keukenafvoer worden op de binnenriolering aangesloten. 

Waterinstallaties 
Koud waterleidingen uitgevoerd in kunststof leidingen worden aange-
legd vanaf de watermeter in de meterruimte naar de volgende punten: 

- opstelplaats spoelbak in de keuken voorzien van stopkraan; 
- spoelinrichting closet in toilet begane grond en verdieping; 
- fonteinbakje in toilet voorzien van stopkraan; 
- mengkraan op wastafel in badkamer voorzien van stopkraan; 
- thermostatische mengkraan bij douchehoek in badkamer; 
- tapkraan voor wasmachine; 
- vulkraan t.b.v. verwarmingsinstallatie.

Warmwaterleidingen uitgevoerd in kunststof leidingen worden aange-
legd vanaf de cv-ketel naar de volgende punten: 
- opstelplaats spoelbak in de keuken, voorzien van stopkraan; 
- mengkraan op wastafel in de badkamer, voorzien van stopkraan; 
- thermostatische mengkraan bij douchehoek in badkamer.

Sanitair
Voor het leveren en aanbrengen van het sanitair is in de koopsom een
stelpost van € 1.450,00 incl. 21% BTW opgenomen. De stelpost is ge-
baseerd op uitvoering van het sanitair zoals hieronder omschreven:

Toiletruimte begane grond 
- wandcloset en fontein, fabricaat Ideal Sandard met Venlo Nimbus

kranen
Badkamer 1e verdieping
- wandcloset, wastafel- en douchecombinatie, fabricaat Ideal San-

dard met Venlo Nimbus kranen

Het sanitair wordt uitgevoerd in standaard wit. Leidingen worden op
standaard plaats afgedopt. 
Indien koper een andere keuze in het sanitair maakt, zal deze keuze
worden opgenomen in de meer- en minderwerk lijst.

Verwarming 
De woning wordt verwarmd middels een gasgestookte cv installatie
met vloerverwarming op de begane grond. De verdieping wordt ver-
warmd middels radiatoren met thermostaatkranen. In de woonkamer
wordt een thermostaat geplaatst. Als optie kan de koper kiezen voor
een gasloze woning. Deze keuze zal dan worden opgenomen in de
meer- en minderwerk lijst.

Elektrische-, CAI- en telefooninstallatie 
De elektrische installatie wordt aangelegd geheel volgens de voor-
schriften van het normblad NEN 1010. Alle schakelaars (op 1050 mm
hoog) en wandcontactdozen (op 300 mm hoog) zijn inbouw en in de
kleur gebroken wit. De schakelaars en leidingwerken in de meterkast,
garage, onbenoemde ruimten worden uitgevoerd als opbouw (zijn
zichtbaar). De meterkast is voorzien van 4 lichtgroepen en 2 aparte
groepen t.b.v. wasmachine en pv panelen. Ten behoeve van
telecom/cai worden vanuit de meterkast 2 loze leidingen naar de
woonkamer aangebracht. De woning is voorzien van een elektrische
belinstallatie waarbij de drukknop naast de voordeur wordt geplaatst.
In de woning worden in de hal en op de overloop rookmelders aange-
bracht welke zijn aangesloten op het elektranet. 

Nutsinvoeringen
Standaard worden de invoeringen t.b.v. Electra (3x25A), drinkwater
(1,5 m3) en CAI in de meterkast geleverd. Telefoonaansluitingen wor-
den niet meer standaard in iedere nieuwbouw woning aangebracht
door de nutsbedrijven. Indien u dit wenst zult u tijdig een contract af

moeten sluiten met een leverancier wat u vervolgens kenbaar maakt
aan de aannemer. Wanneer de aansluiting kosten met zich meebrengt
dan worden deze aan de koper doorberekend.

Zonnepanelen
Op de woning worden 6 stuks PV-panelen geplaatst. De omvormer
wordt op zolder geplaatst.

Schoonmaken en oplevering 
De woning wordt bezemschoon opgeleverd; sanitair, tegelwerken en
beglazing worden nat gereinigd opgeleverd. Het bij de woning beho-
rende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

Wijzigingen voorbehouden
De informatie in deze technische omschrijving is nauwkeurig en met
zorg samengesteld aan de hand van gegevens van tekeningen, ver-
strekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks het
voorstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzi-
gingen die voortvloeien uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrij-
ven. De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in
het plan aan te brengen, waarvan de noodzaak bij uitvoering blijkt.
Deze wijzigingen mogen geen afbreuk doen aan de waarde en kwali-
teit van de woning. Deze wijzigingen zullen geen van de partijen enig
recht geven tot het vragen van verrekening van minder of meerkosten. 
De indeling op de situatietekening van het openbare terrein (paden,
groen, parkeerplaatsen en dergelijke) en omgeving is aangegeven aan
de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen
buiten de invloedssfeer van de ondernemer. De eventuele gebruikte
perspectieftekeningen van de woningen en de interieurs geven een zo
goed mogelijke indruk van hoe de woning en de omgeving er straks uit
gaan zien. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. 

Woningborg
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden
onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, ge-
hanteerd en voorgeschreven door Woningborg. In geval enige bepaling
in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn
ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bo-
vengenoemde bepalingen van Woningborg. 
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Contact
Onze makelaars staan u graag te woord:

Pandomo Makelaars | Groningen
info@pandomo.nl
+31 (0)50 853 37 33

www.pandomo.nl

Numan Hof ERA Makelaardij | Vries
info.vries@numanhof.nl
+31 (0)592 542300

www.numanhof
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Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van
gegevens en tekeningen, verstrekt door o.a. de architect van dit plan. Desondanks
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit
de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Eveneens behouden wij ons het
recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen, zonder

dat een en ander afdoet aan de kwaliteit. De opgenomen (perspectief)tekeningen
zijn een artist impression. Het kan voorkomen dat er verschillen zijn tussen deze
impressies en de daadwerkelijke uitvoering (bijvoorbeeld de kleuren) en/of de
directe omgeving, derhalve kunnen aan de artist impression geen rechten worden
ontleend. De op tekeningen geschreven maten en ingetekende situaties en

dergelijke zijn schattingen en hebben geen bewijskracht. De uiteindelijk te
verstrekken technische tekeningen en omschrijvingen zijn maatgevend voor wat
u geleverd krijgt.
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Projectontwikkeling:

Eemnesserweg 69G
3743 AE Baarn

www.bluebanner.nl
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