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Auteursrecht voorbehouden

Het is een heel proces, een huis kopen. Een 
stappenplan geeft houvast en overzicht:

1. Oriëntatiefase

2. Financiering

3. Koop sluiten

4. Koperskeuze

5. Voorbereiding

6. Bouw

7. Oplevering

8. Na oplevering

In 8 stappen een huis kopen

STAPPENPLAN

• Bedenk wat je wilt...

• Onderzoek wat je kunt betalen

• Maak een overzicht van de kosten voor het huis zelf

• Bereid je goed voor op het hypotheekgesprek

• Zorg dat je de benodigde verzekeringen afsluit

• Regel een notaris om de hypotheekakte en 
eigendomsakte van je huis af te sluiten

• Zorg dat je partnerschapvoorwaarden geregeld zijn / 
dat je getrouwd bent

• Ondertekenen koop/aanneemovereenkomst

• Maak je keuzes voor de ruwbouw- en show-
roomoptie’s

• Betaal de bouwtermijnen

• Regel het (gas), water en de elektriciteit

JE EIGEN CHECKLIST

Even alles op een rijtje



4

HOE WIL JIJ WONEN?

Hoe willen we de tuin in kunnen lopen? Via dubbele openslaande 
tuindeuren, een enkele deur, de berging of vanuit de garage?

Hoeveel slaapkamers hebben we nodig? 
Wat hebben we nu nodig en wat in de 
toekomst?

Willen we slaapkamers samenvoegen 
zodat we een grote slaapkamer hebben?

Hoe willen we dat de badkamer eruit ziet? Een bad, 
een inloopdouche of een dubbele wastafel...

Willen we de woning uitbreiden, 
op de begane grond?

Willen we de zolder inrichten 
door middel van wanden of 
doen we dat later?

Hoeveel en waar hebben we 
stopcontacten nodig?

Waar willen we lampen ophangen/
neerzetten?
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Waar verblijven we het grootste deel van de dag in ons huis?

Willen we vanuit onze bank op straat kijken of 
willen we graag de tuin in kijken?

Waar willen we onze televisie ophangen of neerzetten?

Willen we een woonkeuken?

Als we samen eten, willen we dan de tuin in kijken of willen 
we op straat kijken?

Hoe richten we onze keuken in? 
Met een spoeleiland, een kookeiland, 

in welke vorm, welke kleur, 
met of zonder bovenkasten?

Welke binnendeuren vinden we mooi?

Waar bergen we onze spullen op? 
In een trapkast, in de bovenkasten 

van de keuken, in de berging 
of garage?

Waar willen we wassen en drogen?
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Aanneemsom

Aansprakelijkheidsverzekering

Bouwrente

Bouwrijp terrein

Akte van levering

Eigenwoningforfait

Hypotheekakte

Inboelverzekering

Overlijdensrisico-verzekering

Koop-/aannemingsovereenkomst

Oplevering

Dit is het afgesproken bedrag waarvoor een bouwbedrijf de uitvoering 
van een werk (in dit geval je huis) aanneemt.

Een (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering dekt tegen materiële 
schade, veroorzaakt door bijvoorbeeld jezelf, je partner, kinderen en 
soms huisdieren waarvoor je aansprakelijk gesteld wordt. Wordt ook 
wel WA-verzekering genoemd.

De rente die je betaalt vanaf het moment van ondertekening van het 
koopcontract tot aan de oplevering van je huis.

Grond is bouwrijp als het bouwterrein in een zodanige staat verkeert 
dat Plegt-Vos kan gaan bouwen.

Ook wel: overdrachtsakte. De akte die door de notaris wordt 
opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Deze akte 
wordt geregistreerd bij het Kadaster.

Het bezit van een eigen huis wordt door de fiscus als een bron van 
inkomen gezien. Deze inkomsten worden forfaitair belast door middel 
van het eigenwoningforfait. Afhankelijk van de WOZ-waarde van je 
huis dient een vast bedrag bij het inkomen te worden geteld bij de 
belastingaangifte.

De notariële akte waarin de rechten en plichten tussen de 
hypotheekgever en de hypotheeknemer zijn vastgelegd.

Verzekering van alle spullen in huis (zoals tv, meubelen, kleding, etc.) 
tegen (brand)schade, inbraak en diefstal. 

Levensverzekering waarbij het verzekerde bedrag ineens wordt 
uitgekeerd bij overlijden en/of op een vaste datum.

Een gemengde overeenkomst waarbij zowel een perceel grond wordt 
gekocht als een opdracht tot de bouw van het huis wordt gegeven.

De oplevering is het moment waarop Plegt-Vos het huis overdraagt aan 
jou, zodat je er alleen nog een ‘thuis’ van hoeft te maken.

BEGRIPPENLIJST

Opschortende voorwaarden

Opstalverzekering

Onherroepelijke bouwvergunning

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Bouwrente tijdens de bouw

Bouwrente voor afsluiten 
hypotheek

Nota van afrekening

Een voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeenkomst 
pas in werking treedt indien aan deze voorwaarde is voldaan.

Daarmee is je huis (niet de inboedel) verzekerd tegen brand, storm, 
blikseminslag en andere rampen. Verplicht voor het afsluiten van een 
hypotheek.

Definitief verlenen van een bouwvergunning.

Een gemeentelijke belasting die eigenaren over onroerende goederen 
betalen. De hoogte van de onroerendezaakbelasting wordt jaarlijks 
vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van een onroerend goed.

Na het passeren van de hypotheekakte kunnen de nota’s van de 
aannemer worden betaald. Je betaalt dan geen rente meer aan de 
aannemer, maar aan de hypotheekverstrekker. Je bent deze rente 
verschuldigd over het al opgenomen hypotheekbedrag. Voor deze 
rente gebruikt men de term “rente tijdens de bouw”. Deze term wordt 
vaak verward met de term “bouwrente”. Rente tijdens de bouw is 
fiscaal aftrekbaar.

Het moment dat je een woning hebt gekocht, de bouw is gestart, 
en je hebt nog geen hypotheek. In deze maanden spreek je over 
een voorlopig koopovereenkomst, maar kun je de bouw nog niet 
financieren uit een hypotheek. De aannemer werkt gewoon door en hij 
blijft dus kosten maken. Hierover rekent hij rente, totdat de rekeningen 
zijn terugbetaald. Deze rente is fiscaal aftrekbaar.

In de nota van afrekening die je ontvangt van de notaris, staan de 
bedragen vermeld die je met betrekking tot de aan- of verkoop van 
een woning ontvangt of betaalt. Op de nota van afrekening kun je als 
koper of verkoper het volgende tegenkomen:

• De koopsom en alle bijbehorende kosten die te maken hebben met de  
eigendomsoverdracht

• Kosten van het kadaster 
• Het verstrekte hypotheekbedrag en alle daarmee samenhangende 

kosten

Onder aan de nota van afrekening staat uiteindelijk het bedrag dat je 
als koper moet betalen.
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Je eerste of een nieuw huis kopen is leuk én spannend tegelijk. Voor de meesten van ons is het waarschijnlijk 
ook een van de grootste financiële aankopen in je leven. Er komt dan ook heel wat bij kijken. Voordat je een 
woning koopt heb je waarschijnlijk al goed rondgekeken en eventueel al wat woningen bezocht. Leuk dat 
jullie interesse hebben voor een woning in dit project. We zien er naar uit om samen met jullie van dit huis 
een écht thuis te maken. 

Oriënteren, bedenk wat je wilt...

1. ORIENTATIËFASE

Makelaar
Via Funda of een pro-
jectwebsite kom je veelal 
bij de desbetreffende  
makelaar terecht. 

Geldverstrekker
De hypotheekverstrek-
ker heb je nodig voor de 
financiering van je huis. 
Dit moet je zelf regelen. 

Notaris
Plegt-Vos heeft de no-
taris geselecteerd waar 
de akte van levering zal 
plaatsvinden (grondover-
dracht).

Bouwer
Plegt-Vos realiseert je 
huis. Samen met Plegt-
Vos bespreek je de wen-
sen en mogelijkheden 
voor je huis.

Je contactpersonen tijdens het kooptraject
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Nog geen hypotheek afgesloten? Je kunt 
bij meerdere hypotheekverstrekkers een 
oriënterend gesprek voeren. Het eerste 
gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Door 
meerdere gesprekken te voeren krijg je 
mogelijk een goed gevoel bij één bepaal-
de hypotheekverstrekker. 

Hypotheek, waar naar toe?

Let op de kosten voor het 
hypotheek adviesgesprek, 
deze kunnen verschillen per 
aanbieder!

Je krijgt uitleg over de dienstverlening 
en de kosten daarvan. In het 
dienstverleningsdocument en de adviesofferte 
staan deze beschreven. Je ontvangt deze 
documenten van de hypotheekverstrekker.

Je wensen worden besproken. Daarnaast 
worden de verschillende hypotheekvormen en 
de producten daarvoor besproken.

Je wordt geïnformeerd over de actuele 
rentepercentages en er wordt een schatting 
gedaan van hetgeen je maximaal kunt lenen.

Welke documenten moet je meenemen: 
recente salarisstrook, pensioenoverzicht en 
een geldig paspoort of identiteitskaart.

Wat is een oriënterend gesprek? 

Met een snelle berekening krijg je een globale 
indicatie van wat je maximaal kunt lenen. Deze 
eenvoudige berekeningen kun je volop vinden 
op internet.

Wil je meer weten? Dan kun je het beste een 
afspraak maken bij een hypotheekverstrekker 
voor een oriënterend gesprek.

Onderzoek, wat kun je betalen?
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2. FINANCIERING

Het afsluiten van een hypotheek voor de 
aankoop van een huis is niet iets wat je 
vaak doet. De meeste mensen hebben 
er geen of weinig ervaring mee. In het 
hypotheekgesprek bespreekt de adviseur 
de volgende onderwerpen met je:

• Wat kun je maximaal lenen?
• Hoe gaat het aflossen van de 

hypotheek?
• Wat is de hypotheekrente die je gaat 

betalen?
• Wat zijn je maandlasten?

Daarnaast worden de risico’s van 
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid 
en overlijden besproken. Ook de 
verzekeringen van het huis en de inboedel 
komen aan bod. De adviseur kijkt samen 
met je naar je specifieke situatie en 
adviseert je bij het nemen van beslissingen. 
Je krijgt een persoonlijk advies. Een advies 
dat nu bij je past, maar ook in de toekomst.

Persoonlijk advies

Je hypotheek in 8 stappen

1. Gratis oriënterend gesprek
2. Inzicht in je situatie en wensen en het  

hypotheekadvies
3. Hypotheekofferte doorspreken
4. Offerte getekend
5. Naar de notaris (na bericht van Plegt-Vos)
6. Betalen voor je hypotheek
7. Eigenaar van het huis (bij oplevering)
8. Je hypotheek onderhouden
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In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn opschortende voorwaarden meegenomen, met een termijn 
van 6 maanden. Het verkrijgen van een onherroepelijke bouwvergunning, het verkooppercentage, het ter 
beschikking staan van bouwrijpe grond zijn drie van deze opschortende voorwaarden. Indien Plegt-Vos 
aan alle in de overeenkomst genoemde opschortende voorwaarden heeft voldaan, ontvang je een officiële 
bevestiging van Plegt-Vos, ook wel “hoerabrief” genoemd. Dit is het moment dat Plegt-Vos de seinen op 
groen “zet” om te starten met de bouw van de huizen. Ook vindt dan bij de notaris de overdracht van de 
bouwkavels naar de kopers plaats, eventueel gezamenlijk met de hypotheekakte.

Het is van belang dat je hypotheekofferte minimaal 6 maanden geldig is in verband met de duur van de 
opschortende voorwaarden die in de koop-/aannemingsovereenkomst zijn opgenomen. Laat je hier goed 
over adviseren door de hypotheekadviseur!

Let op! 6 maanden geldigheid

1. Voorbereiding, de beste hypotheek verschilt 
per situatie en hierbij is elk detail van belang. 
Bereid je dus goed voor op het gesprek en 
zorg ervoor dat je de benodigde gegevens bij 
de hand hebt.

2. Keuze adviseur, je kunt kiezen voor 
een adviseur van een bank, of voor een 
onafhankelijke adviseur.

3. Alle documenten meenemen, van een werk-
geversverklaring, pensioenpapieren, salaris-
stroken en jaaropgaven tot verzekeringen en 
hypotheken uit het verleden.

4. Lees je in, op internet kun je alles vinden 
over de verschillende hypotheekvormen 
en bijbehorende termen. Zo kun je 
gemakkelijker meepraten tijdens het gesprek 
en kun je beter samen beslissingen nemen. 

5. Huishoudboekje, maak een overzicht van je 
inkomsten en uitgaven. Op de website van 
Nibud kun je bijvoorbeeld een ‘huishoudboekje’ 
bijhouden.

6. Vooruit kijken, probeer een plaatje van je 
leven te maken over 5, 15 en 30 jaar. Wil je 
bijvoorbeeld nog een keer verhuizen? Wil je 
minder gaan werken? Is er een kinderwens?

7. Met pensioen, op welke leeftijd wil je 
met pensioen en wat verwacht je dan qua 
levensstandaard?

8. Risico’s, wat gebeurt er als je partner overlijdt, 
als jij of je partner arbeidsongeschikt raakt of 
in de WW terechtkomt? Waartegen kun je je 
verzekeren?

9. Maandlasten, wat wil je maximaal per maand 
aan wonen besteden? Vraag in het gesprek 
naar de bruto en netto maandlasten.

Goed voorbereid op hypotheekgesprek
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Bouwrente
De bouwrente is alleen aftrekbaar na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst. 

Bouwdepot
Een bouwdepot is een speciale rekening waaruit je de kosten van nieuwbouw betaalt. Samen met je 
hypotheekadviseur bepaal je welk bedrag van je hypotheek er naar het bouwdepot gaat. Let op dat je de 
rekeningen goed bewaart! Er kan gecontroleerd worden of je het geld in het bouwdepot gebruikt voor de 
bouw van je huis. 

Periodieke kosten
Huiseigenaren zijn verplicht om één keer per jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente te 
betalen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de WOZ-waarde (Waardering onroerende zaken) van 
je huis en van de gemeente waar je huis staat. Andere heffingen en belastingen voor huiseigenaren zijn: 
rioolheffing, afvalheffing en waterschapsbelasting.

Kosten voor het huis zelf
De kosten voor verhuizen, schilderen/behangen en inrichten van het huis lijken bijkomende kosten, maar 
tel ze eens bij elkaar op. Dan staat er onderaan de streep al gauw een groot bedrag, dat lang niet iedereen 
zomaar uit eigen zak beschikbaar heeft. Maak voor jezelf een goed financieel overzicht!
Het huis zelf brengt ook kosten met zich mee, denk hierbij aan schilderen/behangen, tuinaanleg, 
erfafscheiding, bestrating, verhuizen, inrichten en stoffering.

Extra kosten nieuwbouw huis
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Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geef je je geldverstrekker de 
zekerheid dat je hypotheekschuld wordt terugbetaald in bepaalde situaties. 
Als je de hypotheek niet meer kunt opbrengen vanwege echtscheiding, 
werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden 
van je partner, kun je een beroep doen op NHG.

Voorwaarden NHG
Als je een woning koopt, kun je een hypotheek met NHG afsluiten. 
Voorwaarden en bedragen kunnen jaarlijks veranderen. Kijk voor de        
laatste informatie hierover op www.nhg.nl

Een aansprakelijkheidsverzekering is 
een  morele verplichting en feitelijk 
noodzakelijk. Met een eigen huis kun je niet 
zonder inboedel- en opstalverzekering. Bij 
een  woonlastenverzekering en een rechts-
bijstandverzekering is een zorgvuldige 
afweging tussen risico en kosten op zijn 
plaats. Een overlijdensrisicoverzekering is 
meestal gekoppeld aan de hypotheek.

Welke verzekeringen heb je 
echt nodig?

Wat is NHG? En hoe werkt het?
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Wanneer je een nieuwbouwhuis koopt, teken je een koop-/aannemingsovereenkomst. Deze overeenkomst 
bestaat uit twee delen: de koopovereenkomst voor de aankoop van de grond waarop je nieuwe huis 
gebouwd gaat worden, en de aannemingsovereenkomst waarin overeengekomen wordt dat het huis voor je 
gebouwd gaat worden. De makelaar neemt samen met jou de koop-/aannemingsovereenkomst door zodat 
je weet waarvoor je tekent.

Tekenen koop-/aannemingsovereenkomst

3. KOOP SLUITEN

Het kan altijd gebeuren dat je de beste intenties hebt om een huis te kopen, maar dat er toch iets misgaat. 
Je krijgt bijvoorbeeld de financiering niet rond. Om te voorkomen dat je dan in de problemen komt, wordt er 
een ontbindende voorwaarde in de koop-/aannemingsovereenkomst opgenomen.

De ontbindende voorwaarde is
• Het niet verkrijgen van een financiering tegen acceptabele voorwaarden.

De verkoopprijzen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dat wil zeggen 
dat de volgende kosten in de prijs zijn inbegrepen:

• Grondkosten
• Bouwkosten incl. loon- en materiaalkostenstijging
• Kosten van architect en overige adviseurs
• Aansluitkosten (gas), water, elektra en riolering
• Aanlegkosten kabel en glasvezel (indien van toepassing)
• Gemeentelijke leges
• Notaris- en overdrachtskosten (m.u.v. de hypotheekakte)
• Kosten Woningborg-garantie
• Omzetbelasting

Wat is inbegrepen in de prijs?

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

De financiering moet 
binnen 2 maanden 
na tekenen rond zijn!
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Je woning wordt gebouwd met 
Woningborggarantie. Je ontvangt het 
Waarborgcertificaat per post voor de start 
van de bouw. Het Waarborgcertificaat 
biedt je als koper een aantal belangrijke 
zekerheden, namelijk de afbouwwaarborg 
en de herstelwaarborg (garantie).

Zekerheid Woningborg

Uitgebreide informatie kun je vinden 
op www.woningborggroep.nl

Bij de notaris worden de hypotheekakte en 
de akte van levering van het nieuwbouwhuis 
ondertekend. Dit heet het passeren van de akte 
bij de notaris. Pas op het moment dat de akten 
ondertekend zijn, is er sprake van eigendom 
van de grond en het recht op uitbetaling van de 
hypotheek. Het geld van de hypotheek wordt 
ter beschikking gesteld en de kosten worden 
verrekend. De notaris zal na het ondertekenen 
van de leveringsakte en de hypotheekakte 
zorgen dat de akten worden ingeschreven bij 
het kadaster. 
De notaris, voor de grondoverdracht, wordt 
aangewezen door Plegt-Vos. Het advies is om 
één notaris te hebben voor beide zaken, maar 
daarin ben je natuurlijk vrij!

Als er voldaan is aan de opschortende 
voorwaarden kun je een afspraak 
inplannen met de notaris. De notaris 
nodigt je hiervoor uit.

Wanneer naar de notaris?

Ga je voor het eerst samenwonen? Zorg 
dan dat je een samenlevingscontract hebt, 
een geregistreerd partnerschap of dat je 
getrouwd bent.

Wat moet je zelf regelen?
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4. KOPERSKEUZE

Als koper kom je soms voor lastige keuzes 
en belangrijke beslissingen te staan. Want 
hoe komt je huis er straks uit te zien? 
Het is een intensief proces, omdat de 
keuzes vaak in relatief korte tijd moeten 
worden gemaakt. Van begin tot eind 
is de kopersbegeleider, jouw vaste 
aanspreekpunt. Hij/zij kent alle ins en 
outs van het bouwsysteem en weet welke 
specifieke wensen wel of niet mogelijk zijn. 

Wie is je kopersbegeleider?

“Getrouwd met Wilma, vader van Pien en Emmie en pleegvader van Scott. 
Reizen is en blijft mijn grote hobby! Daarnaast ben ik wekelijks te vinden op 
het badmintonveld. Ik zie ernaar uit nader kennis te maken en om voor jullie 
woonwensen de optimale oplossing te mogen bieden!”

Harold Wessels

“Ik hou van reizen en tijd doorbrengen met mijn vrienden en familie. Anderen 
omschrijven mij als eerlijk, nieuwsgierig, belangstellend en vrolijk. Graag zorg 
ik er samen met jou voor dat het gehele proces rondom jouw woning zo 
soepel en prettig mogelijk verloopt!“

Mandy Eijsink
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“In mijn vrije tijd ben ik samen met mijn zus in de sportschool te vinden voor 
een les zumba of bodyshape. Verder vind ik het gezellig om met vriendinnen 
of familie af te spreken. Ik help je graag met al je vragen over je woning.

Lidian Koerssen

Mijn Plegt-Vos is het online communicatieplatform voor jouw toekomstige 
woning. De communicatie tijdens het koperskeuzetraject zal via dit platform 
plaatsvinden middels een berichtenfunctie. Vanaf de koop van je huis 
krijg je inloggegevens. In een persoonlijk dossier vind je niet alleen alle 
standaard verkoopinformatie, maar ook de afspraken die je individueel 
hebt gemaakt met de kopersbegeleider en andere partijen die bij je woning 
zijn betrokken. Denk hierbij aan de showrooms voor keuken, sanitair en 
tegelwerk. Tijdens de bouw van jouw woning word je via Mijn Plegt-
Vos op de hoogte gehouden van de werkzaamheden die plaatsvinden 
op de bouwplaats. Na de oplevering van je woning blijft Mijn Plegt-Vos 
beschikbaar voor het raadplegen van alle informatie.

Bij voorkeur vindt het contact zoveel mogelijk plaats via Mijn Plegt-Vos, zo 
kun je altijd alles teruglezen. Bij dringende zaken kun je ons uiteraard altijd 
bellen op telefoonnummer 088-5886000.

Wat is Mijn Plegt-Vos?

Je privacy is 
verzekerd door 
het gebruik van 
jouw e-mailadres 
in combinatie met 
een persoonlijk 
wachtwoord.

“Tijdens mijn vrije uren kun je me vinden op het volleybalveld of de 
squashbaan. Ik hou van gezelligheid en spreek dan ook graag af met 
familie en vrienden. Wil je meer informatie of heb je vragen over de door jou 
aangekochte woning? Ik help je graag verder!”

Jorien Breukers

“Een geboren en getogen Twentenaar en onderhand al een aantal jaren 
werkzaam bij Plegt-Vos. Ik hou van gezelligheid en breng mijn vrije tijd graag 
door met mijn vrienden en familie onder het genot van een hapje en drankje. 
Samen met jou streef ik er naar om het bouwproces voor jou zo makkelijk 
en duidelijk mogelijk te maken. Mocht je vragen hebben, ik ben je graag van 
dienst!”

Brigitte Oude Booyink
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Je ontvangt een koperskeuzelijst waarin alle 
extra mogelijkheden voor je huis staan, zoals 
wijzigingen in de installaties. Het aanbrengen 
van wijzigingen in je huis vraagt een zorgvuldige 
planning. Daarom is het van groot belang dat je 
de keuzes voor de sluitingsdatum doorgeeft via 
Mijn Plegt-Vos. 

Wanneer keuzes maken?

Omdat alle meer- en minderwerk keuzes een voorbereiding- en/of 
leveringstijd met zich meebrengen, hanteren wij de sluitingsdatum strikt.

Na deze datum zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. Enerzijds omdat 
na deze datum je keuze technisch niet meer mogelijk is, anderzijds om de 
voortgang van het bouwproces niet in gevaar te brengen. Indien er geen 
keuzes worden gemaakt uit de koperskeuzelijst zal de woning standaard 
worden opgeleverd conform verkoopstukken. 

Waarom een sluitingsdatum?
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Het staat je vrij vooraf al een kijkje in de projectshowroom te 
nemen. De showroommedewerkers willen je uiteraard graag 
te woord staan, maar houd er wel rekening mee dat voor een 
gesprek toch al gauw enkele uren staat. Het is de bedoeling 
dat je vooraf met de showroom een afspraak maakt.

Bij de showroom krijg je een persoonlijk advies met betrekking 
tot de keuken, het sanitair en het tegelwerk. Je wensen 
worden vertaald in een offerte, eventueel met bijbehorende 
tekening(en). Via Mijn Plegt-Vos is een flyer te downloaden 
waaraan het leidingschema van de keukenleverancier moet 
voldoen. Deze flyer kun je meenemen als je naar een andere 
showroom dan de projectshowroom gaat. Op basis van deze 
informatie kan de betreffende showroom ervoor zorgen dat 
hun offerte de juiste gegevens bevat.

Via Mijn Plegt-Vos is het mogelijk een specifieke deurkeuze 
te maken. Op de site is een overzicht te zien van de deuren 
ingedeeld per vertrek. Zo kun je op je gemak de binnendeuren, 
de beglazing en het garnituur kiezen die bij jouw smaak en 
inrichting passen. Alle uitgezochte showroomonderdelen 
zullen worden toegevoegd aan uw Mijn Plegt-Vos account.

Showroom, persoonlijk advies

Voorbeeld van een flyer 
welke allemaal in Mijn Plegt-
Vos te vinden zijn.

In het koperskeuzeboekje staan aandachtspunten 
t.a.v. bijvoorbeeld een casco badkamer.

Nadat wij jouw koperskeuzes en de offertes van de 
showroom ontvangen hebben, worden jouw wensen in een 
opdrachtbevestiging, inclusief koperscontracttekeningen, 
offertes keuken, sanitair, tegelwerk en binnendeuren, verwerkt 
en ontvang je deze opdrachtbevestiging ter ondertekening 
in Mijn Plegt-Vos. De opdrachtbevestiging dient binnen 
5 werkdagen ondertekend te worden. In verband met de 
planning van de bouwactiviteiten is het van groot belang dat 
je tijdig opdracht voor het uitvoeren van de koperskeuzes hebt 
gegeven. Jouw woning wordt gerealiseerd conform de door 
jouw ondertekende stukken.

Vastleggen gemaakte keuze’s
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5. VOORBEREIDING

Om er voor te zorgen dat het bouwproces 
voorspoedig verloopt dient er bij Plegt-Vos een 
intern proces doorlopen te worden.

Je huis wordt uitgetekend in een 3D model. 
De keuzes die je gemaakt hebt, worden hierin 
verwerkt. Het voordeel van dit 3D model 
is dat iedere bouwpartner, bijvoorbeeld de 
installateur, exact weet wat er gemaakt dient 
te worden.

Wanneer je huis volledig uitgetekend is en je 
hebt je handtekening geplaatst onder je keuzes 
en showroomoffertes worden de benodigde 
materialen ingekocht. Een aantal materialen 
heeft een lange levertijd, dat betekent dat ze 
tijdig besteld dienen te worden.

Welke voorbereiding is er?

Voordat er met de bouw van je huis 
begonnen kan worden, moet er veel 
geregeld worden. Het projectteam speelt 
in het voortraject een belangrijke rol. 
Hij/zij zorgt voor de planning van de 
werkzaamheden en dat er voldoende 
werklieden, materiaal en materieel op de 
bouwplaats aanwezig zijn om het werk te 
kunnen doen. Als de planning gereed is kan 
de bouw van start. Tijdens de bouw wordt 
samen met de uitvoerder de voortgang 
nauwlettend in de gaten gehouden en 
ziet hij/zij erop toe dat er geen onnodige 
vertraging ontstaat.

Wat doet het projectteam?
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Wanneer er voldaan is aan de opschortende 
voorwaarden (maximaal na zes maanden), 
ontvang je een uitnodiging van de notaris 
voor levering van de grond.

Wanneer is de grondoverdracht?

Voor de start van de bouw word je uitgenodigd 
voor een informatieavond. Het uitvoeringsteam 
wordt aan je voorgesteld, je krijgt informatie 
over de laatste stand van zaken en het 
bouwproces. Tevens is er de mogelijkheid tot 
het stellen van vragen. 

Aansluitend kun je onder het genot van een 
hapje en drankje kennismaken met je nieuwe 
buren. 

Wanneer is de informatieavond?
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6. BOUW

Van Plegt-Vos ontvang je via Mijn Plegt-Vos een bericht wanneer er met de bouw van je huis wordt gestart. 
Ook tijdens het bouwproces word je op de hoogte gehouden van de voortgang van je huis. 

Start bouw

Waar kun je de voortgang zien?

Tijdens de bouw van je huis word je op de 
hoogte gehouden van de vorderingen. Dit 
gebeurt onder andere door nieuwsberichten en 
foto’s die je in Mijn Plegt-Vos kunt vinden. 

Kijkmiddag in je huis

Tijdens de bouw wordt een kijkmiddag 
georganiseerd. Uiteraard is het mogelijk 
om familie mee te nemen naar de 
kijkmiddag! Tijdens de kijkmiddag bestaat 
de mogelijkheid om het een en ander in 
te meten. Hierbij kun je denken aan de 
keuken, gordijnen, etc. Je ontvangt een 
uitnodiging voor de kijkmiddag via Mijn 
Plegt-Vos.

Tips om mee te nemen naar de kijkmiddag
• Fotocamera
• Meetmateriaal (bijv. rolmaat)
• Pen en papier
• Geschikt schoeisel voor op de bouwplaats
• Getekende koperscontracttekening
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Veiligheid op de bouwplaats

De bouwplaats is een locatie waar gewerkt 
wordt en waar de veiligheid hoog in 
het vaandel staat. Wanneer mensen op 
‘eigen houtje’ de bouwplaats betreden 
(dus ook jouw woning) kan dit gevaarlijke 
situaties opleveren. Tijdens de bouw is 
de bouwplaats niet toegankelijk voor 
ongevoegden. 

Betaling in termijnen

In de koop-/aannemingsovereenkomst is de 
aanneemsom gesplitst in bouwtermijnen, die 
gekoppeld zijn aan afgeronde fases in het 
bouwproces. Omdat bouwen een dynamisch 
proces is, kan het voorkomen dat een aantal 
fases heel snel achter elkaar afgerond wordt. 
Hierdoor kunnen facturen elkaar vlot opvolgen. 
Houd er rekening mee dat de facturen binnen 
14 dagen betaald dienen te worden, conform de 
koop-/aannemingsovereenkomst. Dit voorkomt 
onnodige kosten (bouwrente).

Wanneer vooroplevering?

Vóór de oplevering vindt de zogenoemde 
‘vooroplevering’ plaats. Tijdens de voorschouw 
beoordeel je je huis alvast. De eventueel 
geconstateerde punten worden vermeld op een 
voorschouwformulier. Wij stellen zoveel mogelijk 
in het werk om de geconstateerde punten voor 
de oplevering af te handelen. Uitzonderingen 
hierop kunnen materialen zijn die een lange 
levertijd vergen zoals deuren en beglazing. Bij de 
voorschouw is het van belang goed te kijken naar 
de gekozen opties.
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7. OPLEVERING

Minimaal twee weken van te voren ontvang je 
per post een uitnodiging voor de oplevering 
van je huis. Bij de oplevering levert Plegt-
Vos het huis aan jou over zodat je er alleen 
nog maar een ‘thuis’ van hoeft te maken. Alle 
bouwwerkzaamheden van je huis zijn gereed. 
Je huis is aangesloten op gas (indien van 
toepassing), water en elektra. De installaties in 
jouw woning zijn te gebruiken. 
Tijdens de oplevering wordt een proces-
verbaal van oplevering opgesteld (ook 
wel: opleveringsrapport). Daarop worden 
eventuele gebreken aan het huis genoteerd. 
Dit opleveringsrapport moet zowel door jou 
als door Plegt-Vos worden ondertekend. Je 
verklaart hiermee dat je het huis aanvaardt, 
met uitzondering van de eventuele genoteerde 
opleveringsgebreken. Plegt-Vos moet 
vervolgens de gebreken uit dit rapport binnen 
drie maanden herstellen. Waar mogelijk binnen 
tien werkdagen. Wij adviseren je tijdens 
oplevering te laten bijstaan door Vereniging 
Eigen Huis. 

Je ontvangt de sleutel van je huis!

Meer informatie? op www.eigenhuis.nl

Zorg ervoor dat alle termijnen voor de 
oplevering van je huis op tijd zijn bijgeschreven 
op rekening van Plegt-Vos, bij voorkeur een of 
twee werkdagen voor de oplevering. 

Houd er rekening mee dat hypotheek-
verstrekkers 5 werkdagen nodig hebben om de 
gelden over te maken.

Wanneer de rekeningen niet zijn bijgeschreven 
voor oplevering, vindt er geen sleuteloverdracht 
plaats! 

Betaal de termijnen op tijd!

Bij de oplevering van je huis ontvang je 
van Plegt-Vos een USB sleutel met daarop 
alle informatie van jouw huis. Een tip is 
om deze USB sleutel in de meterkast te 
hangen.

Alle informatie op een USB
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Let op! Voor de sleuteloverdracht dient je huis verzekerd te zijn tegen brand en storm (opstalverzekering). 
Indien je uitgebreid gaat klussen zorg ervoor dat je ook op tijd een inboedelverzekering hebt. Als er zaken 
zoals gereedschappen gestolen worden, kom je niet voor een vergoeding in aanmerking.

Afvoeren afval
Wij willen je vriendelijk verzoeken je afval van tijdens en na je verhuizing niet in onze bouwafvalcontainers te 
deponeren. Deze containers zijn uitsluitend bestemd voor bouwafval. 

Verzeker je huis!

Wanneer je de uitnodiging voor de oplevering 
van je huis hebt ontvangen, kun je de levering 
van gas (indien van toepassing), water en 
elektriciteit op je nieuwe adres regelen. 
Regel dit dan direct, zodat je het risico dat je 
wordt afgesloten uitsluit! Na de oplevering zegt 
Plegt-Vos namelijk de levering van engergie op 
bij de betreffende energieleverancier.

Regel je (gas), water en elektriciteit

De verkopende partij van de woning is verplicht 
bij oplevering het energielabel aan te leveren. 
Wij zorgen dat het energielabel op je USB 
sleutel staat die je bij oplevering ontvangt.

Energielabel
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8. NA OPLEVERING

Door de ingebruikname van je huis kunnen er na oplevering 
onderhoudsbehoeften ontstaan, na oplevering gaat dan ook de 
3 maanden onderhoudstermijn in. Je kunt daarbij denken aan 
klemmende deuren, ramen en dergelijke. Om deze 
onderhoudsbehoeften zo efficiënt mogelijk af te handelen kun je 
deze op het onderhoudsformulier vermelden, die je ontvangt bij de 
oplevering. Na ontvangst zal Plegt-Vos deze onderhoudspunten 
in behandeling nemen en deze gaan verhelpen. 
De procedures en garantienormen/-termijnen zijn omschreven in 
de Woningborgbrochure die je bij de makelaar hebt ontvangen. 

Bij voorkeur ontvangen wij het ingevulde onderhoudsformulier 
binnen twee weken nadat de drie maanden verstreken zijn. 
Dit formulier kun je, zoals ook in de begeleidend brief staat 
aangegeven per e-mail versturen naar onze serviceafdeling. 

Onderhoudsperiode, 3 maanden

Na drie maanden gaat de garantieperiode van Woningborg in. De 
procedures en garantienormen/- termijnen zijn omschreven in de 
Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. 

Enkele aandachtspunten voor het melden van klachten in de 
garantieperiode:

• De klacht dient zo spoedig mogelijk na constatering te worden 
gemeld bij onze afdeling service & garantie

• De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij Plegt-Vos, 
een kopie hiervan moet naar Woningborg gezonden worden.

• Je dient Plegt-Vos altijd in de gelegenheid te stellen om het 
garantiegebrek te herstellen.

• Door jou gemaakte kosten zonder vooroverleg met Plegt-Vos 
kunnen niet worden verhaald.

Klachten in de garantieperiode
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Plegt-Vos West
Winthontlaan 6e
3526 KV Utrecht

T 088 588 6000
E service.west@plegt-vos.nl 

Plegt-Vos Noord
Amerikaweg 8-1
9407 TK Assen
Postbus 25
9400 AA Assen

T 088 588 6000
E service@plegt-vos.nl

Plegt-Vos Oost
Sherwood Rangers 5
7551 KW Hengelo
Postbus 825
7550 AV Hengelo

T 088 588 6000
E service.oost@plegt-vos.nl

Contactgegevens

Garantietermijnen Woningborg

De hieronder weergegeven brochure heb 
je bij de aankoop van jouw huis (bij de 
makelaar) ontvangen. 

Veel woonplezier!

Diverse tips met betrekking tot jouw 
opgeleverde woning kun je vinden in Mijn 
Plegt-Vos!

Wij wensen je veel woonplezier in jouw nieuwe 
woning toe!
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Sherwood Rangers 5  /  7551 KW Hengelo
T 088 - 588 600 00  /  E info@plegt-vos.nl

WIJ WENSEN JE

VEEL WOONPLEZIER!


