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Dit overzicht is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van dit overzicht met vragen en antwoorden 

kunnen geen rechten worden ontleend.  

Vraag: Antwoord: 

Wanneer is de start bouw / verwachte 
oplevering? 

De bouw van de woningen start naar 
verwachting in de eerste helft van 2021. De op 
bouw van de woningen duurt naar verwachting 
1,5 jaar. 

Wie is de leverancier voor sanitair en 
tegelwerk? Kan ik kiezen voor een upgrade 
vanuit de bouw? 

Het sanitair en tegelwerk wordt geleverd door 
Bouwcenter Nelemans. Het is mogelijk om 
optioneel de badkamer anders in te delen of af 
te werken.   

Is er vloerverwarming in de woning? Ja, alle woningen zijn in de hele woning (met 
uitzondering van de toiletruimtes) voorzien van 
vloerverwarming. 

Welk verwarmingssysteem wordt gebruikt 
(warmtepomp, stadsverwarming, etc.)en is de 
installatie bij de koopsom inbegrepen? 

In alle woningen wordt een lucht/water 
warmtepomp toegepast. De prijs van de 
installatie is in de koopsom inbegrepen. 

Komt er een individueel gesprek met de 
kopersbegeleider om de meer- en 
minderwerkzaamheden door te nemen?  
 

Ja,  In het project Fluitenkruid ga je na het 
tekenen van de overeenkomst in gesprek met 
de architect van het project om de woning naar 
wens te realiseren. Als bouwkundige en 
architect denkt Jesse graag mee over de 
optionele mogelijkheden zodat de woning naar 
wens wordt afgebouwd.  

Welke uitbouwmogelijkheden zijn er voor de 
geschakelde woningen? 

De geschakelde woningen bouwnummer 1 t/m 
5 kunnen uitgebouwd worden met 2,5 meter. 
De geschakelde woningen bouwnummer 10 t/m 
13 kunnen uitgebouwd worden met 2,5 of 4 
meter. 

Welke uitbouwmogelijkheden zijn er voor de 
twee-onder-één-kapwoningen? 

De twee-onder-een-kapwoningen kunnen 
uitgebouwd worden met 2,5 meter.  

Hoe diep zijn de achtertuinen? De circa maatvoering van de achtertuinen van 
alle woningen vind je op de situatietekening. 

Heeft elke rijwoning een eigen berging? Ja, elke rijwoning heeft een eigen berging.  

Zijn de woningen inclusief keuken? Nee, de woningen worden zonder keuken 
opgeleverd.  

Is er garantie op de woningen van toepassing? Ja, Bouwgarant garantie is van toepassing bij dit 
project.  

Is de brochure gedrukt/fysiek beschikbaar? Helaas is de brochure op dit moment niet 
gedrukt/fysiek beschikbaar.  


