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ALGEMEEN 
Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Wij moeten echter een 
voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen vanuit de overheid en/of nutsbedrijven. De 
ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de 
noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, 
kwaliteit, het uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de woning. Een en ander ter beoordeling van de 
ondernemer. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van 
verrekening van minder- of meerkosten. De bouwonderneming zorgt voor verzekering van het 
gebouwde tot de dag van oplevering. Tussentijdse wijzigingen ten aanzien van veranderde 
overheidsvoorschriften en/of BTW-tarief zullen worden doorberekend. 
 
TEKENINGEN 
De nummers bij de woningen zoals op tekening staat aangegeven zijn bouwnummers (geen 
huisnummers). Ze worden tijdens de bouw door alle participanten gehanteerd, ook in alle officiële 
stukken en correspondentie. De schaal van de tekening, waarop de kavel(s) is/zijn aangegeven, is 
niet bindend. De juiste maten worden na oplevering door het kadaster vastgesteld. De bebouwing van 
het aangrenzende gebied van het onderhavige bouwplan, aanleg van wegen en parkeergelegenheid 
buiten het plangebied zijn ontleend aan de gegevens van de gemeente. De inrichting van het 
openbare gebied buiten het plan is gebaseerd op de laatst bij ons bekende gegevens. Wijzigingen 
daarvan vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Voor vragen daarover verzoeken wij de koper zich 
tot de gemeente te wenden. 
De opgenomen perspectieftekeningen geven een “artist-impressie” weer; aan deze tekeningen 
kunnen geen rechten worden ontleend. Tuinaanleg en gemeentelijke groenvoorzieningen op de 
“artist-impressie” zijn het product van de fantasie van de illustrator. De in de tekeningen aangegeven 
maten zijn “circa maten” in millimeters. Wat betreft de maatvoering tussen de wanden geldt dat geen 
rekening is gehouden met enige wandafwerking.  
 
UITVOERING 
Voor de bouw van de woning zijn maximaal 240 werkbare werkdagen uitgetrokken, gerekend vanaf de 
start van de bouw van de woning. Afhankelijk van het jaargetijde kan de oplevering van het 
buitenschilderwerk op een later tijdstip plaatsvinden. 
 
BOUWBESLUIT 
De hier beschreven woningen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit dat van overheidswege 
vanaf 01.01.2021 geldig is. Hierbij geld voor duurzaamheid de nieuwe BENG-regelgeving. 
 
Vertrekken in de woning hebben in het Bouwbesluit een andere naam dan men gewend is. Begrippen 
als keuken, woonkamer en slaapkamer worden niet meer gebruikt in de officiële stukken. Ze hebben 
plaats gemaakt voor termen als verblijfsgebied, verblijfsruimte en verkeersruimte. Het vertrek heet nu 
volgens het Bouwbesluit: 
woonkamer, keuken, slaapkamer: verblijfsruimte 
hal, overloop: verkeersruimte 
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toilet: toiletruimte 
badkamer: badruimte 
zolder en kasten: onbenoemde ruimte 
garage/bergruimte: stallingsruimte 
 
Het ontwerp van de villa wordt nog gecontroleerd op het volledig voldoen aan het geldende 
Bouwbesluit. De ondernemer behoud zich daarom het recht voor om in het ontwerp wijzigingen, 
toevoegingen of aanpassingen te doen ten einde aan het Bouwbesluit te kunnen voldoen. 
Bijvoorbeeld het toevoegen van installatie- en isolatievoorzieningen, leidingkokers en constructieve 
elementen. Zie ook het hoofdstuk ‘Algemeen’. 
 
HOOGTELIGGING 
Als peil ‘P’ geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer in de entree. De hoogte van dit 
peil ten opzichte van het omliggende terrein wordt door de gemeente vastgesteld. 
 
TUINAFWERKING 
Ten behoeve van de bouw van de woning wordt het benodigde grondwerk verricht en de tuin wordt op 
hoogte gebracht en geëgaliseerd met aanwezige grond. E.e.a. conform de bij deze overeenkomst 
behorende kavelkaart. 
 
TERREININVENTARIS 
Aan de voor- en zijerfgrens van het perceel, dat grenst aan de openbare ruimte, wordt een 
beukenhaag aangeplant van circa 1m hoog. De woning wordt opgeleverd zonder bestrating en/of 
verharding. 
 
ERFGRENZEN 
De erfgrenzen worden voorzover een en ander niet voor zich spreekt, eenmalig voor de oplevering 
aangegeven door middel van perkoenpalen of -buizen op de hoekpunten van de percelen. 
 
BRIEVENBUS 
Aan de straatzijde van de woning wordt een brievenbus geplaatst met een huisnummer. De 
brievenbus zal nader worden uitgewerkt. 
 
BUITENRIOLERING 
De riolering bestaat uit een gescheiden stelsel voor de afvoer van fecaliën en hemelwater. De 
uitgaande grondleidingen worden aangesloten op het gemeente riool. De leidingen bestaan uit 
recyclebaar kunststof en zijn voorzien van de benodigde ontstoppingsstukken. Bij oplevering wordt 
door de ondernemer een revisietekening geleverd van het verloop van de leidingen. 
 
FUNDERING 
De fundering van de woning wordt uitgevoerd in gewapend beton op mortelschroefpalen. Afmeting en 
type volgens opgave van de constructeur. Onder de begane grondvloer bevindt zich een 
bodemafsluiting van schoon zand. De kruipruimte is toegankelijk via een geïsoleerd kruipluik welke in 
de vloer van de entree is gelegen. Een extra kruipluik wordt eventueel toegepast volgens opgave 
constructeur. 
 
BEGANE GRONDVLOER 
De begane grondvloer van de woning is een vrijdragende geïsoleerde betonvloer, Rc-waarde ≥ 5,0 
m2.K/W. De bovenzijde wordt afgewerkt met een cementdekvloer met uitzondering van de betegelde 
gedeelten. De dekvloer heeft een dikte van minimaal 70 mm. 
In de garage wordt een geïsoleerde betonvloer aangebracht. De bovenzijde van deze vloer wordt 
eveneens voorzien van een dekvloer welke vlak wordt afgewerkt. 
 
VERDIEPINGSVLOEREN 
De eerste en tweede verdiepingsvloer van de woning zijn betonnen breedplaatvloeren. De bovenzijde 
wordt afgewerkt met een cementdekvloer, met uitzondering van de betegelde gedeelten en de 
gedeelten achter het knieschot op de tweede verdieping. De dekvloer heeft een dikte van minimaal 70 
mm. 
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De zoldervloer (derde verdieping) is een houten vloer, bestaande uit houten balken, aan de 
bovenzijde voorzien van underlayment. Aan de onderzijde wordt het plafond afgewerkt met gipsplaat. 
De zolderverdieping is bereikbaar middels een vlizo trap. 
 
DAKEN  
Het schuine dak van de woning wordt uitgevoerd als een houten systeemkap, Rc-waarde ≥ 6,0 
m2.K/W, welke op de tweede verdieping en op zolder volledig in het zicht komt. De schuine delen van 
de systeemkap worden fabrieksmatig voorzien van houten beplating. Op de tweede verdieping wordt 
de binnenzijde van de schuine delen afgewerkt met gips, voorzien van wit spuitwerk. Op de 
zolderverdieping blijven de houten platen in het zicht (kleur naturel, donkergroen of bruin), met een 
afdeklat of strip t.p.v. de naden. 
 
Op de schuine daken worden keramische dakpannen aangebracht met een ‘ribbel’, e.e.a. conform 
kleur- en materialenstaat. In elke slaapkamers op de tweede verdieping wordt een Velux dakraam 
aangebracht (924x1600mm), voorzien van een witte binnenzijde. Ten behoeve van de installaties 
worden diverse kunststof aan- en afvoerpijpen op het dak geplaatst, waar mogelijk met elkaar 
gecombineerd. De plaats en exacte uitvoering is conform opgave van de installateur.  
 
De gedeelten van de woning met een plat dak wordt uitgevoerd als betonnen breedplaatvloer met een 
isolatielaag, dat wordt afgedekt met een dakbedekking van bitumen. De dakrand wordt afgewerkt met 
een aluminium daktrim, e.e.a. conform kleur- en materialenstaat. 
 
De dakkapellen aan de zijgevels op de eerste verdieping worden tevens uitgevoerd in 
houtskeletbouw, als onderdeel van de kap. De gevels van de dakkapellen worden bekleed met houten 
gevelbekleding. De houten gevelbekleding bestaat uit verticale delen van een duurzame houtsoort, 
welke fabrieksmatig semi transparant worden behandeld. E.e.a. conform de kleur-/materialenstaat. 
 
GEVELS 
De buitengevel van de woning wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur bestaande uit metselwerk 
van gebakken gevelstenen. De spouw wordt voorzien van isolatiemateriaal. Het binnenspouwblad 
wordt uitgevoerd in kalkzandsteen met verschillende dikten. De wanddikten zijn volgens opgave van 
de constructeur. De Rc-waarde van de spouwmuur is ≥ 4,5 m2.K/W. De exacte kleur, het type en 
formaat van de gevelsteen is volgens kleur-/materialenstaat en conform beschikbaar te stellen 
monsters. 
 
De voeg (doorstrijkmortel) aan de buitenzijde van het gevelmetselwerk wordt verdiept aangebracht, 
kleur volgens de kleur- en materialenstaat behorende bij deze overeenkomst. In het gevelmetselwerk 
worden diverse geglazuurde stenen ‘spekbanden’ opgenomen, zie verkooptekeningen en kleur- en 
materialenstaat bij deze overeenkomst. In de binnen- en buitenspouwbladen worden de benodigde 
dilataties opgenomen volgens advies van de steenfabrikant. 
 
SCHOORSTEEN 
De schoorsteen van de woning wordt uitgevoerd in metselwerk, overeenkomstig de gevels. De 
schoorsteen is niet geïsoleerd en kan optioneel geschikt gemaakt worden voor de toepassing van een 
rookkanaal (het rookkanaal is exclusief). De schoorsteen wordt aan de bovenzijde afgedekt met een 
betonnen afdekplaat.  
 
BINNENWANDEN EN STABILITEITSWANDEN 
De dragende binnenwanden en de stabiliteitswanden op de begane grond en verdiepingen worden 
uitgevoerd in kalkzandsteen. De wanddikten hiervan zijn volgens opgave van de constructeur. 
 
Niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in cellenbeton, met een dikte van 100mm. 
 
METALEN CONSTRUCTIES 
Ten behoeve van de vloer- en gevelconstructies worden de benodigde stalen kolommen, lateien, 
raveelijzers, ankers en dergelijke aangebracht volgens tekening en berekening van de constructeur. 
Daar waar dit vereist is, worden deze brandwerend omtimmerd. Kolommen t.p.v. dragende 
binnenwanden worden aan de zichtzijde van de wand vlak afgewerkt. 
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BUITENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN 
De buitenkozijnen, schuifpuien, -ramen en -deuren van de woning worden uitgevoerd in hardhout. De 
ramen worden uitgevoerd als draai-/kiep ramen. Model en uitvoering van de kozijnen, buitendeuren en 
-ramen conform verkooptekeningen behorende bij deze overeenkomst. De buitenkozijnen worden 
fabrieksmatig in een grondverf op juiste eindkleur gemonteerd en in het werk aan de binnen- en 
buitenzijde nog eenmaal afgelakt (dekkend schilderwerk), in de kleur volgens kleur-/materialenstaat. 
 
De voordeur en openslaande garagedeuren zijn dichte houten deuren (multiplex), welke worden 
bekleed met houten gevelbekleding. De houten gevelbekleding bestaat uit verticale delen van een 
duurzame houtsoort, welke fabrieksmatig semi transparant worden behandeld. E.e.a. conform 
verkooptekeningen en kleur-/materialenstaat behorende bij deze overeenkomst en beschikbaar te 
stellen monsters. 
 
Alle bewegende delen in de buitenkozijnen, behoudens t.p.v. de garage, worden voorzien van 
tochtweringsprofielen. Het hang- en sluitwerk is van deugdelijke kwaliteit waarbij de inbraak 
werendheid voldoet aan skg**®. Dit betekent dat alle gevelelementen inbraak werend zijn volgens de 
eisen uit het Bouwbesluit. De voordeur, terrasdeuren en schuifpuien zijn voorzien van sloten met 
gelijksluitende cilinders en meerpuntsluitingen. De dorpel t.p.v. de voordeur en de terrasdeuren is van 
hoogwaardig kunststof of gelijkwaardig. 
 
Onder de raamkozijnen, t.p.v. een gemetselde borstwering, worden aan de buitenzijde geglazuurde 
raamdorpelstenen aangebracht, volgens kleur-/materialenstaat. Aan de binnenzijde wordt t.p.v. een 
borstwering onder een raam een kunststeen vensterbank aangebracht met een breedte van ca. 
200mm.  
 
BUITENBEGLAZING 
De woning wordt voorzien van beglazing, met thermisch isolerend hoog rendementsglas, zogenaamd 
HR++ glas. 
 
HEMELWATERAFVOEREN EN DAKGOTEN 
De hemelwaterafvoeren (HWA’s) zijn van zink, uitgevoerd in een rond model in de kleur naturel. De 
HWA’s worden aangesloten op het gemeenteriool voor hemelwater. Exacte aantallen en posities van 
de HWA’s volgens opgaven installateur. In de gevels worden ook noodoverstorten aangebracht, 
exacte uitvoering, aantallen en positie volgens opgave installateur/constructeur. 
 
De dakgoten worden eveneens uitgevoerd in zink, dat wordt voorzien van een boei vervaardigd uit 
multiplex. De onderzijde van de dakoverstekken wordt tevens vervaardigd uit multiplex, dat een  
 
BUITENSCHILDERWERK 
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden fabrieksmatig voorzien van grondverf in een kleur 
afgestemd op de eindafwerking. De binnen- en buitenzijde van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren 
worden in het werk nog eenmaal afgelakt. De multiplex omtimmering van de goten en dakoverstekken 
worden dekkend geschilderd. De kleuren zijn volgens kleur- en materialenstaat behorende bij deze 
overeenkomst. 
 
BINNENWANDEN 
De niet-dragende binnenwanden, die geen stabiliteitsfunctie hebben, worden uitgevoerd als lichte 
scheidingswanden en hebben een dikte van 100mm. In de wanden worden waar nodig boven ramen 
of deuropeningen lateien opgenomen. 
 
BINNENKOZIJNEN- EN DEUREN 
De binnendeurkozijnen in de woning worden uitgevoerd als houten kozijnen zonder bovenlicht, welke 
worden opgeleverd in witte grondverf (niet afgelakt). De kozijnen van de badkamer en het toilet 
worden voorzien van een kunststeen onderdorpel in de kleur antracietgrijs. De overige kozijnen 
worden niet van een onderdorpel voorzien. 
 
De binnendeuren worden uitgevoerd als stompe vlakke deuren en opgeleverd in witte grondverf (niet 
afgelakt). De binnendeuren worden voorzien van standaard loopsloten en deugdelijk hang- en 
sluitwerk. De toilet- en badkamerdeuren worden voorzien van vrij- en bezetsloten.  
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TRAPPEN 
De trappen naar de eerste en tweede verdieping worden uitgevoerd als open vurenhouten trappen. 
Het model is conform de verkooptekeningen behorende bij deze overeenkomst. Aan de muurzijde van 
de trapopgang wordt een houten leuning op aluminium leuningdragers gemonteerd. Aan de vrije zijde 
wordt, waar geen muur is gesitueerd, een borstwering/wand aangebracht tot leuninghoogte voorzien 
van een houten afdekker. De trap wordt fabrieksmatig voorzien van witte grondverf (niet afgelakt). 
 
De derde verdieping (zolder) is bereikbaar middels een Vlizotrap, bestaande uit een luik in het plafond 
van slaapkamer 4 met een neerklapbare/uitschuifbare trap. Model en positie van de trappen conform 
de verkooptekeningen bij deze overeenkomst.  
 
KEUKEN 
De woning wordt standaard zonder keukenmeubel opgeleverd. Standaard aansluitpunten worden 
opgeleverd conform verkooptekeningen behorende bij de overeenkomst. De binnenriolering wordt 
afgedopt opgeleverd.  
 
AFBOUWTIMMERWERK 
In de meterkast wordt de achterwand en zijwand bekleed met multiplex op achterhout. Aan de 
binnenzijde van de buitenkozijnen worden de dagkanten afgewerkt met stucwerk en aftimmerlijsten 
langs de kozijnen. De aftimmerlijsten worden in grondverf opgeleverd (niet afgelakt). Leidingkokers 
worden omtimmerd met multiplex en behangklaar afgewerkt. 
 
De stalen liggers ten behoeve van opvang van verdiepingsvloeren blijven, zover geen brandwerende 
eisen gelden, in het zicht aan het plafond. De in het zicht blijvende stalen liggers worden voorzien van 
spuitwerk (wit). 
Er worden geen vloerplinten geleverd en/of aangebracht. 
 
WAND- EN VLOERTEGELWERK 
Alle standaard wand- en vloertegels zullen door de ondernemer worden bemonsterd. 
Er worden standaard gebakken geglazuurde wandtegels toegepast (mat of glans wit, afmeting 
30x60cm volgens bemonstering), in de volgende ruimten: 
- toilet(ten):  tot bovenzijde toiletombouw (circa 1.250mm+);  
- badkamer(s):  tot onderzijde plafond. 
Het voegwerk van de wandtegels is zilvergrijs. 
 
Er worden standaard gebakken vloertegels toegepast (donker- of muisgrijs, afmeting 60x60cm 
volgens bemonstering), in de volgende ruimten: 
- toilet(ten);     
- badkamer(s). 
Het voegwerk van de vloertegels is grijs. 
 
Op de benodigde plaatsen zal het tegelwerk worden afgewerkt met een elastische kitvoeg. Op 
uitwendige hoeken van het tegelwerk wordt een aluminium tegelstrip aangebracht, in de kleur wit (bij 
wandtegels) of blank (bij vloertegels). 
 
STUKADOORSWERK 
De plafonds, m.u.v. de garage, de zolder, de meterkast en onderzijde van de trap, worden afgewerkt 
met wit spuitwerk. Hierbij blijven de V-naden van de betonvloeren in het zicht. 
 
De kalkzandsteenwanden wanden, de lichte scheidingswanden worden behangklaar afgewerkt met 
uitzondering van de wanden die worden voorzien van tegelwerk, de wanden in de meterkast en het 
schuine dak. Afwerking is tot ca. 10 mm boven de vloer, rekening houdend met toepassing van 
vloerplinten. Vloerplinten worden niet door de ondernemer geleverd. Behangklaar houdt in dat dikker 
behang en sierpleister (korreldikte vanaf 2,5mm) direct op de ondergrond kan worden aangebracht 
(vooraf licht schuren).  
 
BINNENRIOLERING 
Vanaf de diverse afvoerpunten worden recyclebaar kunststof afvoerleidingen gelegd en aangesloten 
op de vuilwaterriolering. De volgende afvoerpunten worden op de riolering aangesloten: 
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- keuken (gootsteen/vaatwasser gecombineerde afvoer afgedopt op vloerniveau); 
- toilet(ten); 
- fonteintje(s); 
- wastafel(s); 
- douche(s); 
- bad (optioneel); 
- wasmachine/droger (gecombineerd); 
- boiler warmtepomp. 
 
SANITAIR EN KRANEN 
De standaard aantallen en de standaard plaats van het sanitair en de kranen staan aangegeven op de 
verkooptekeningen behorende bij deze overeenkomst. Het sanitair dat standaard wordt aangebracht 
is van het merk Ideal Standard (type Cube) en wordt weergegeven in een te verstrekken 
sanitairboekje/-lijst, danwel de omschrijving van de installateur. 
 
VENTILATIE 
De woning wordt voorzien van mechanische ventilatie. Dit wil zeggen dat aanvoer van lucht in de 
verblijfsruimten (woon- en slaapkamers) geschied door roosters boven het glas in de kozijnen. De 
afvoer van lucht geschied door mechanische afzuigpunten in de keuken, badkamer(s), toiletruimte(n) 
en de bijkeuken. De afzuiging is CO2-gestuurd.  
 
Het systeem heeft een ventilatie-box in de technische ruimte en wordt op het elektrisch net 
aangesloten. De installateur bepaalt de exacte plaats van de aan- en afvoerpunten.  
 
VERWARMINGSINSTALLATIE 
De woning wordt voorzien van een luchtwarmtepomp (LWP), welke wordt aangesloten op het 
elektrisch net. Dit systeem krijgt in de technische ruimte een warmtepomp met een boilervat van 300 
liter. De warmtepomp wordt opgesteld in de technische ruimte. Dit systeem heeft tevens een ‘buiten-
uit’ (BU), welke standaard is opgesteld bij de achtergevel van de garage. Het exacte type en de 
benodigde capaciteit van de LWP wordt bepaald door de installateur. 
De luchtwarmtepomp combineert de volgende functies: 
- vloerverwarming op de begane grond, 1e en 2e verdieping, m.u.v. de garage en meterkast; 
- warmwatervoorziening. 
 
De woning kan middels het vloerverwarmingssysteem ook ‘comfort gekoeld’ worden. Comfortkoeling 
betekent een paar graden koeler dan de omgevingstemperatuur van de woning. De vloerverwarming 
bestaat uit een kunststof dicht leidingnetwerk, opgenomen in de cementdekvloer. De plaats van de 
vloerverwarmings-verdeel-unit(s) wordt bepaald door de installateur. Het vloerverwarmingssysteem 
kan eisen stellen aan of een beperking opleveren in de mogelijk toe te passen vloerafwerking. 
 
De hierna genoemde temperaturen kunnen worden gehandhaafd voor zover in de ruimte 
vloerverwarming aanwezig is en bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen vertrekken en bij 
gesloten ramen en deuren: 
- woonkamer  22°C 
- keuken  22°C 
- entree en overloop 18°C 
- afzonderlijk toilet(en) 18oC 
- badkamer(s)  22°C 
- slaapkamers  22°C 
- bijkeuken  15°C 
- (berg)zolder  niet verwarmd 
- garage (/berging) niet verwarmd 
 
WATERVOORZIENING 
Het warme water voor huishoudelijk gebruik wordt geleverd door de warmtapwatervoorziening van de 
luchtwarmtepomp. Naar de diverse aansluitpunten worden de nodige koud- en warmwaterleidingen 
gelegd. De koud- en warmwaterleidingen zijn uitgevoerd in koper en/of kunststof en worden zoveel 
mogelijk weggewerkt in de wanden en vloeren. 
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De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter naar de volgende aansluitpunten: 
- aansluiting keukenkraan (afgedopte leiding op vloerniveau); 
- aansluiting vaatwasser (afgedopte leiding op vloerniveau); 
- toiletkraan(en); 
- fonteinkraan(en); 
- wastafelmengkraan(en); 
- douchemengkraan(en); 
- aanvoer warmtepomp/boiler; 
- wasmachinekraan; 
- (bad is optioneel). 
 
De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf de luchtwarmtepomp/boiler naar de volgende 
aansluitpunten: 
- aansluiting keukenkraan (afgedopte leiding op vloerniveau); 
- wastafelmengkraan(en); 
- douchemengkraan(en) 
- (bad is optioneel). 
 
Exacte aantallen en de standaard plaats van de wateraansluitingen staan aangegeven op de 
verkooptekeningen behorende bij deze overeenkomst. 
 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
De plaats en aantallen van de lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen en overige onderdelen van 
de elektrische installatie zijn aangegeven op de verkooptekeningen behorende bij deze overeenkomst. 
De installatie voldoet aan de norm NEN 1010. De leidingen worden weggewerkt in de wanden en de 
vloeren, met uitzondering van de leidingen in een geïsoleerde garage en in de meterkast. Deze 
leidingen worden uitgevoerd als zichtleidingen. 
 
Al het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in standaard (helder) wit kunststof (volledig) inbouw. De 
wandcontactdozen worden uitgevoerd in standaard wit kunststof (volledig) inbouw en voorzien van 
randaarde. Ter plaatse van de ruimten waar zichtleidingen worden aangebracht, worden opbouw 
wandcontactdozen en opbouw schakelmateriaal toegepast. 
 
Er worden gecertificeerde rookmelders met akoestisch signaal aangebracht. Deze rookmelders zijn 
aan elkaar gekoppeld en aangesloten op het elektriciteitsnet. 
 
ZONNEPANELEN 
De woning wordt voorzien van zonnepanelen, zogenaamde PV-panelen. De panelen worden 
gemonteerd op het schuine dakvlak, in kleur (mat) zwart. De woning krijgt het aantal panelen dat 
benodigd is om het vermogen (Wp) te leveren dat nodig is om de woning te laten voldoen aan de 
huidige BENG-regelgeving (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Het exacte aantal van de panelen en het 
leg-plan wordt door de installateur nader berekend. 
 
BELINSTALLATIE 
Naast de voordeur wordt een beldrukker geplaatst, die aangesloten wordt op een bel, boven de 
meterkast in de entree. 
 
RADIO-, TV- EN TELEFOONAANSLUITING 
Ten behoeve van radio, televisie en telefoon wordt in de meterkast een aansluitingsmogelijkheid 
gerealiseerd voor Wifi. In de woonkamer en slaapkamer 1 (hoofdslaapkamer) wordt een loze 
buisleiding (met trekdraad) aangebracht ten behoeve van een aansluitpunt voor bijvoorbeeld een 
UTP-kabel. 
 
AANSLUITINGEN NUTSBEDRIJVEN 
Het aanvragen van de technische aansluitingen voor riolering, water, elektra, Wifi en eventueel 
glasvezel wordt door de ondernemer verzorgd. De energiekosten tot oplevering zijn voor rekening van 
de ondernemer. De aansluitkosten voor, water, elektra en riolering zijn voor rekening van de 
ondernemer. De aansluitkosten voor Wifi en eventueel glasvezel zijn voor de verkrijger. 
De woning wordt opgeleverd zonder gas-aansluiting. 
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WERKZAAMHEDEN DERDEN 
Werkzaamheden door derden, aangesteld door de verkrijger, zijn vóór de oplevering van de woning 
niet toegestaan. Dit geld voor zowel de woning als het omliggende terrein. 
 
 
 
 
 
WONINGBORG, BETALING EN OPLEVEREN 
 
Algemeen  
Woningborg is het garantie-instituut waaronder uw woning wordt gebouwd. De ondernemer is hierbij 
aangesloten. Bij aankoop ontvangt u (voor de levering) het Woningborg garantie-certificaat, waarmee 
u meer zekerheid heeft bij de aankoop van een Woning. 
 
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de bepalingen uit de 
Garantie- en waarborgregeling en de (model) aannemingsovereenkomst zoals gehanteerd en 
voorgeschreven door Woningborg. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving 
onverenigbaar c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde 
bepalingen van Woningborg.  
 
Wat betekent Woningborg-garantie voor u?  
Als u een woning met Woningborg-garantie koopt, betekent dat onder andere het volgende: 
1. Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het Woningborg-garantie certificaat, verplicht 

de bouwondernemer zich tot garantie op de kwaliteit van de woning; 
2. De tekst van de aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van Woningborg. U heeft 

dus altijd een veilig contract; 
3. De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van Woningborg; 
4. Bij het tekenen van de aannemingsovereenkomst ontvangt u het Woningborg-boekje, waarin u 

nog gedetailleerder alle bijzonderheden over de garantie en de instantie Woningborg kunt vinden; 
5. De bouwondernemer en haar bouwplannen worden beoordeeld en tijdens de bouw kunnen 

inspecties worden uitgevoerd; 
6. U blijft nooit met een half afgebouwd huis zitten wanneer er tijdens de bouw iets mis mocht gaan 

met de bouwondernemer. Door bemiddeling van Woningborg wordt de woning door een ander 
afgebouwd, terwijl de schade tot een bepaald maximum door Woningborg wordt gedragen; 

7. Wanneer er geschillen zouden ontstaan omtrent de kwaliteit van de woning kan Woningborg een 
uitspraak doen die bindend is voor koper en bouwer. 

 
Een huis met zekerheid  
Om deze zekerheid te kunnen geven werkt de ontwikkelaar uitsluitend met bouwondernemingen die 
zijn aangesloten bij een garantie-instituut als Woningborg, Bouwgarant of SWK. Deze instanties 
hanteren strenge selectienormen voordat een bouwondernemer ingeschreven kan worden. Deze zijn: 
vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid etc. Bij 
elk bouwplan dat voor garantie bij Woningborg wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig 
bekeken of het voldoet aan alle technische eisen die door het instituut worden gesteld, maar ook of de 
omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van de bouwondernemer niet te boven 
gaat. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag de woning onder Woningborg-garantie worden 
verkocht en ontvangt de koper na het tekenen van de overeenkomst het garantie-certificaat. 
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WEGWIJZER BIJ DE AANKOOP VAN UW WONING 
 
Het tekenen van de aannemingsovereenkomst  
Met het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van de aanneemsom, 
terwijl de bouwondernemer zich door medeondertekening verplicht tot de bouw van de woning. Nadat 
de overeenkomst door koper en ondernemer is getekend, ontvangt u hiervan een exemplaar. Een 
kopie wordt rechtstreeks naar de notaris gezonden die dan de notariële akte van 
eigendomsoverdracht kan opmaken. Bij dit project koopt u de grond van BPD PC Ontwikkeling BV 
waarvoor u een koopovereenkomst ondertekent, en tegelijkertijd sluit u een aannemingsovereenkomst 
met Bouwonderneming Gebroeders Benus BV voor de realisatie van uw woning. Deze twee 
overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 
Aanvraag hypotheek 
Na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst kan een hypotheekadviseur u behulpzaam 
zijn bij uw aanvraag voor een hypothecaire geldlening. Een hypotheek is maatwerk. Het is naast het 
kopen van een woning, een van de belangrijkste beslissingen die u moet nemen. Juist omdat in de 
toekomst allerlei omstandigheden kunnen wijzigen. Let daarom ook op de flexibiliteit van de 
verschillende hypotheekvormen. 
 
Eigendomsoverdracht 
Deze geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van levering’ bij de notaris. In de koop- en 
aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van levering vermeld, terwijl tevens rekening moet 
worden gehouden met de geldigheidsduur van uw hypotheekofferte. Het ‘passeren’ van de eventuele 
hypotheekakte geschied tegelijkertijd met de levering van de grond. Voor de datum van de notariële 
levering zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is 
aangegeven. Dit overzicht is inclusief de bijkomende kosten zoals: 
- de (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de leverdatum; 
- de notariskosten voor het opmaken/passeren van uw eventuele hypotheekakte; 
- de afsluitkosten van uw hypotheek.  
 
Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet minimaal gelijk zijn aan de vanaf de leverdatum nog 
verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag 
aangevuld moeten worden uit eigen middelen. 
 
Bijkomende kosten 
Kosten welke niet in de koop- en/of aanneemovereenkomst zijn opgenomen kunnen zijn: 
1. (Bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de leverdatum; 
2. Notariskosten voor het opmaken van uw hypotheekakte; 
3. Afsluitkosten/-provisie voor uw hypotheekverstrekker; 
4. Eventuele aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie; 
5. Eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering. 
 
Wanneer moet u gaan betalen 
U gaat pas betalen nadat u eigenaar bent geworden door de levering bij de notaris. Tot die tijd heeft u 
automatisch uitstel van betaling, zoals in de aannemingsovereenkomst staat. U wacht gewoon af tot u 
een factuur gestuurd wordt overeenkomstig de termijnregeling, die in de overeenkomst is opgenomen. 
Er zijn dan een aantal mogelijkheden: 
1. Als u “eigen geld” heeft en u bent reeds eigenaar, dan betaalt u de factuur; 
2. Heeft u (nog) geen “eigen geld” en is ook de hypotheekakte nog niet gepasseerd, dan betaalt u 

nog niet. U wacht dan tot het moment van levering bij de notaris. Over de verschuldigde maar niet 
betaalde termijnen wordt de overeengekomen rente berekend, die bij de notariële 
eigendomsoverdracht met u wordt verrekend; 

3. Maakt u gebruik van een hypotheek en is de eigendomsoverdracht geweest? Dan stuurt u een 
kopie van de factuur, voorzien van uw handtekening/akkoord, zo spoedig mogelijk naar uw 
geldverstrekker, welke voor betaling kan zorgdragen. 

 
Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat één van de termijnen is vervallen, ontvangt u 
van de ondernemer een verzoek tot betaling. 
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Prijsstijgingen  
De met u in de aannemingsovereenkomst overeengekomen totale aanneemsom staat vast. Stijgingen 
in loon- en materiaalkosten tijdens de bouw worden dus niet doorberekend. Indien van overheidswege 
het percentage van de omzetbelasting (BTW) wordt gewijzigd, zal tussen partijen verrekening 
plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.  
 
Verzekeringen  
Tijdens de bouw is de woning volledig verzekerd tegen (brand- en storm-) schade middels een 
zogenaamde “Constructie-All-Risk (CAR)” verzekering van de ondernemer. Vanaf de dag van 
oplevering dient u zelf voor verzekering zorg te dragen.  
 
Wijzigingen  
Indien de woning gekocht wordt terwijl deze al gereed is en er een verschil mocht zijn tussen de 
technische omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering van de woning. 
 
Oplevering en sleuteloverdracht 
Uiterlijk 14 dagen voordat de woning helemaal gereed is en de notariële levering en het passeren van 
de eventuele hypotheekakte is geweest, krijgt u van de ondernemer een uitnodiging voor de 
‘oplevering’. Dit is het moment dat de woning aan u wordt overgedragen. 
 
Bij oplevering wordt de woning door de ondernemer met u opgenomen en worden eventuele 
geconstateerde gebreken genoteerd. Indien u dat wenst, kunt u bij oplevering gebruik maken van 
ondersteuning door een gecertificeerd expert, bijvoorbeeld via Vereniging Eigen Huis. Na deze 
opname en wederzijds akkoord over de opgenomen gebreken, ontvangt u van de ondernemer de 
sleutels. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent dat de woning aan u is opgeleverd. 
 
Vóór oplevering moet u aan al uw financiële verplichtingen hebben voldaan. Ter zekerheid van het 
herstel van eventuele gebreken, heeft de ondernemer ten gunste van u als verkrijger een 
bankgarantie gesteld bij zijn notaris ter hoogte van (maximaal) 5% van de overeengekomen 
aanneemsom. 
 
 
Tot slot wensen wij u veel plezier en geluk met uw nieuwe woning! 


