
 

Technische omschrijving 5 vrijstaande woningen 
Het project Vrijburgh Drachten bestaat uit 5 woningen in Drachten. Het project bestaat uit;  
5 vrijstaande woningen. 
 
Dit project wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Boorsma, welke ingeschreven zijn onder nummer 04335 in het 
Ondernemingsregister van Woningborg.  
 
Deze technische omschrijving vormt één geheel met de verkooptekeningen, zoals omschreven in paragraaf 21 
van deze omschrijving. 
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Inleiding  
Voor uw woning is door de garantie plichtige ondernemer een Woningborgcertificaat aangevraagd, conform de 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2021. 
 
De bij deze Woningborgregeling behorende brochure dient voor het waarmerken van de technische 
omschrijving en het tekenen van de overeenkomst aan u overhandigd te worden door de verkoper van de 
woning.  
 
V.O.N.  
De koop-/aanneemsom van de woning is vrij op naam. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde 
kosten die met het verwerven van een woning zijn gemoeid, in de koop-/aanneemsom zijn opgenomen:  

• Notariskosten voor de leveringsakte; 
• Kadastraal recht en metingen; 
• 21% BTW. 

 
Tevens zijn in de koop-/aanneemsom de volgende kosten opgenomen:  

• Grondkosten (zie koopovereenkomst); 
• Bouwkosten (zie aannemingsovereenkomst); 
• Bijkomende kosten zoals: 

o Honoraria van architect, constructeur en dergelijke; 
o Kosten voor bodemonderzoek(en) t.b.v. de omgevingsvergunning; 
o Verkoopkosten; 
o Gemeentelijke leges t.b.v. de omgevingsvergunning; 
o Standaard C.A.R.-verzekering tijdens bouwperiode; 
o Aansluitkosten nutsbedrijven (water, elektra) 

 
De grondkosten zijn voor aanvang van de bouw verschuldigd. De bouwtermijnen worden u middels een factuur 
ter betaling aangeboden volgens het betalingsschema welke staat vermeld in de aannemingsovereenkomst. 
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Niet in de koop-/aanneemsom inbegrepen kosten zijn:  
• De aanvraag voor het aansluiten van CAI, telefoon en/of glasvezel (indien beschikbaar) en de 
  bijbehorende kosten; 
• Alle kosten die verband houden met de financiering van de woning;  
• Notariskosten voor de hypotheekakte;  
• Rente over de termijnen die op het tijdstip van de ondertekening van de koop- en 
  aannemingsovereenkomst al zijn vervallen; 
• Keukeninrichting; 
• Tuininrichting en dergelijke anders dan omschreven; 
• Inrichting zoals meubilair, wand-/vloerafwerkingen en stofferingen; 
• Verlichtingsarmaturen en/of -bronnen; 
• Eventuele af- of aanvoer van tuingrond en aanvoer van zand t.b.v. bestratingen. 
 
De Aankoop  
De aankoop van een woning wordt gedaan door middel van de koopaannemingsovereenkomst. In deze 
overeenkomst gaan koper (verkrijger) en verkoper (ondernemer) een overeenkomst aan, waarbij de verkrijger 
zich onder meer verplicht tot de betalingsregeling volgens de overeenkomst. De ondernemer verplicht zich tot 
de bouw van de woning en de uitgifte van de grond met de daarbij horende rechten en plichten.  
 
Nadat u de overeenkomsten heeft getekend, worden de overeenkomsten naar de notaris gezonden. De notaris 
gaat de leveringsakte voorbereiden. De notaris nodigt u vervolgens uit voor het tekenen van de leveringsakte, 
nadat (eventueel) uw hypotheekstukken door uw geldverstrekker in haar bezit zijn gesteld en er aan de 
voorwaarden in de overeenkomsten is voldaan.  
 
Van toepassing zijnde voorschriften en voorwaarden  

1. Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2021; 
2. Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk (AVA) 2014; 
3. De geldende eisen en voorschriften van de overheid; 
4. De geldende eisen en voorschriften van de diverse nutsbedrijven; 
5. De geldende normbladen (NEN-normen); 
6. Bouwbesluit 2012. 
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1 Voorrang Woningborg bepalingen  
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de bepalingen uit de 
Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door 
Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. 
nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van 
Woningborg. 
 
Indien in de teksten, de bijgevoegde tekeningen en de Garantie- en waarborgregeling strijdige zaken 
voorkomen, dan is de rechtskracht als volgt: 

1. Garantie- en waarborgregeling; 
2. Technische omschrijving; 
3. Kleur- en materiaalstaat; 
4. Tekeningen. 

 
2 Indeling van de woning in verblijfsgebieden 
Het verblijfsgebied op de begane grond bestaat uit:  
• Woonkamer; 
• Keuken. 
 
Het verblijfsgebied op de eerste verdieping bestaat uit:  
• Slaapkamer 1; 
• Slaapkamer 2;  
• Slaapkamer 3.  
 
Het verblijfsgebied op de tweede verdieping bestaat uit:  
• Geen. 
 

3 Peil van de woning  
Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane 
grondvloer; dit peil wordt bepaald t.o.v. de kruin van de weg en wordt bepaald op aanwijs van de gemeente. 
 

4 Grondwerk  
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen. 
 
De tuinen worden afgewerkt met de reeds aanwezige (gebiedseigen) grond en tot aan de erfgrens enigszins 
vlak opgeleverd. Aangezien het opgebrachte grond is, dient u er rekening mee te houden dat de grond kan 
inklinken. Het kan zijn dat door niveauverschil van de bestrating en/of peilhoogte van de woningen het 
maaiveld van aangrenzende percelen onderling verschilt. De verkrijger dient voor eigen rekening in overleg met 
de aangrenzende percelen hiervoor voorzieningen te treffen. 
 
Er is uitgegaan van een gesloten grondbalans, met uitzondering van het benodigde zand. Een gesloten 
grondbalans houdt in dat er geen grond wordt afgevoerd en/of aangeleverd ongeacht het niveau t.o.v. peil. 
 

5 Rioleringswerken  
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn 
in de koop-/aanneemsom begrepen. 
 
Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel van schoon- en vuilwater aangebracht. Het vuil water zal aangesloten 
worden op de hoofdriolering van de gemeente. Voor het hemelwater dient de verkrijger, voor eigen rekening, 
het hemelwater van dak- en erfverharding bovengronds naar de weg aan de voorzijde van de kavel af te 
voeren. Tevens dient er een voorziening te worden aangelegd om opspattend hemelwater tegen de gevel te 
voorkomen. Afhankelijk van de definitieve tuininrichting kan zijn er diverse mogelijkheden om hier een 
passende invulling aan te geven. 
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De openbare weg wordt dusdanig aangelegd, dat het water via molgoten bovengronds wordt verzameld en 
afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
 
Nota bene, door de aannemer wordt geen enkele voorziening aangebracht om het hemelwater af te voeren. 
 
De buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststofbuis. Het systeem is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden 
en een onststoppingsstuk aan de achterzijde van de woning. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen 
worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is en wordt met de nodige stankafsluiters 
aangesloten op de riolering. 
 
De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt. 
 
Ten behoeve van de plaats van de ontstoppingsmogelijkheden van de riolering wordt, bij de oplevering een 
revisietekening verstrekt. 
 

6 Bestratingen en groenvoorziening  
Bij de woningen worden er geen bestratingen of groenvoorzieningen aangebracht m.u.v. de berging. Deze 
wordt voorzien van grijze betontegels 300x300mm. 
 

7 Terreininventaris  
De inrichting van de openbare ruimten wordt bepaald door de gemeente Smallingerland. Afwijkingen ten 
opzichte van de situatietekening zijn dan ook nog mogelijk. 
 

8 Funderingen  
Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het uitgevoerde terreinonderzoek wordt het 
navolgende funderingssysteem toegepast: 

- De woning wordt gefundeerd op staal  
 
Eén en ander conform het advies van de constructeur en/of in overleg met bouw- en woningtoezicht. 
 
Er is geen kruipruimte aanwezig. 
 
De fundering van de berging wordt uitgevoerd middels een hardhouten ringbalk die wordt bevestigd aan 
hardhouten palen die in de grond worden gedreven. 
 

9 Gevels en wanden  
9.1 Gevelbekleding  
De gevels van de woningen worden als volgt uitgevoerd: 

- Voorgevel: 
o De voorgevel wordt voorzien van steenstrips in halfsteensverband, kleur volgens de kleur- en 

materiaalstaat. De voegen worden platvol uitgevoerd, kleur volgens de kleur- en 
materiaalstaat. 

o De steenstrips worden voorzien van dilatatievoegen conform opgave advies van constructeur 
en/of leveranciers. 

- Achtergevel: 
o De achtergevel wordt voorzien van verticaal houten gevelbekleding in wildverband. De 

verticale delen worden zichtbaar geschroefd bevestigd. Tussen de kozijnen op de 1e en 2e 
verdieping wordt onderhoudsarm plaatmateriaal op kleur aangebracht. De kleuren volgens de 
kleur- en materiaalstaat. 

- Zijgevels: 
o De zijgevels worden voorzien van stalen profielplaten met trapeziumprofiel. Deze worden 

geschroefd bevestigd. Deze schroeven zijn gelijk kleurend met de stalen profielplaten en 
blijven in het zicht, kleur volgens de kleur- en materiaalstaat. 

o Bij bouwnummer 1 en 5 wordt een deel van de zijgevel voorzien van steenstrips. 
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De buitengevels van de woningen worden voorzien van isolatie. De isolatiewaarde voldoet aan de 
berekeningen die onderdeel zijn van de omgevingsvergunning. 
 
De buitengevels van de berging wordt voorzien van verticaal houten gevelbekleding. 
 
9.2 Buitenbetimmeringen 
De kopgevels en dakoverstekken worden uitgevoerd met stalen zetwerk. Kleur volgens kleur- en 
materiaalstaat. 
 
Door de aannemer worden losse huisnummerbordjes geleverd welke door de verkrijger aangebracht dient te 
worden. 
 
9.3 Buitenwanden 
De buitenwanden worden uitgevoerd in geïsoleerde prefab systeempanelen. 
 
9.4 Binnenwanden  
De binnenwanden in de woning worden uitgevoerd als houtskeletwanden, één en ander zoals op de tekening is 
aangegeven. 
 

10 Vloeren  
De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonnen vloer, zonder 
kruipruimte. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in houten vloerelementen. De dikte van deze vloeren 
worden bepaald aan de hand van de berekeningen van de constructeur en op basis van de benodigde sterkte 
en geluidsisolatie eisen. 
 
Voor de toegang tot de zolder wordt op de overloop een sparing in de zoldervloer gemaakt. Deze sparing wordt 
voorzien van een vurenhouten uitklapbare vlieringtrap. 
 

11 Daken  
11.1 Dakconstructie  
De hellende dakconstructie van de woning is opgebouwd uit prefab geïsoleerde houten dakelementen. De 
dakelementen worden aan de muurplaten bevestigd. 
 
De binnenzijde van het dak, grenzend aan de zolder, slaapruimtes, overloop en badruimte, wordt voorzien van 
een fabrieksmatige witte afwerking. De onderlinge aansluitingen van de dakelementen worden afgewerkt met 
witte kunststof strips. 
 
De hellende daken van de woning worden voorzien van stalen profielplaten met trapeziumprofiel. Deze 
worden geschroefd bevestigd. Deze schroeven zijn gelijk kleurend met de stalen profielplaten en blijven in het 
zicht, kleur volgens de kleur- en materiaalstaat. 
 
De dakconstructie van de berging bestaat uit een houten balklaag met dakbeschot, welke wordt afgedekt met 
bitumendakbedekking. De dakrand wordt voorzien van een aluminium daktrim of stalen daklijst. 
 
11.2 Goten en hemelwaterafvoeren  
De woningen zijn niet voorzien van goten, met uitzondering van bouwnummer 1 en 5. Ter plaatse van het 
metselwerk worden aluminium goten, op kleur, aangebracht. 
 
De woningen zijn niet voorzien van hemelwaterafvoeren, met uitzondering van de berging en bouwnummer 1 
en 5. De hemelwaterafvoeren zijn van aluminium, op kleur, en worden met de benodigde beugels gemonteerd. 
De hemelwaterafvoeren van de woning (enkel bouwnummer 1 + 5) wordt door de aannemer middels een PVC 
buis naar de voorzijde van het perceel afgevoerd. Deze afvoer wordt in het zicht, op het maaiveld, aangebracht. 
De hemelwaterafvoer van de buitenberging dient door en voor rekening van de koper bovengronds naar de 
weg aan de voorzijde van de kavel te worden afgevoerd of op eigen perceel te worden geloosd in bijvoorbeeld 
een regenton. De openbare weg wordt dusdanig aangelegd, dat het water via molgoten bovengronds wordt 
verzameld en afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
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12 Ventilatievoorzieningen en rookkanalen     
Op het dak van de woning worden afvoerpijpen gemonteerd ten behoeve van de ventilatieafvoerkanalen en 
het rioolontluchtingskanaal. 
 
Ten behoeve van de ventilatie van de woning is er gekozen voor een systeem met een natuurlijke toevoer 
middels zelfregulerende afsluitbare ventilatieroosters in de kozijnen/ramen in de gevel, en een mechanische 
afvoer middels een mechanische ventilatie (MV) box. De MV-box wordt gestuurd door middel van een CO2-
sensor in de woonkamer en hoofdslaapkamer en een vochtsensor in de MV-box zelf. De MV-box wordt op 
zolder geplaatst. De bijgeleverde driestandenschakelaar wordt gepositioneerd naast de thermostaat in de 
woonkamer. Optioneel kan worden gekozen voor een extra driestandenschakelaar in de badruimte. 
 
Via afzuigventielen wordt lucht afgezogen in de keuken, het toilet, de badkamer en bij de opstelplaats van de 
wasmachine/wasdroger in de bijkeuken. Om een goede ventilatie te bewerkstelligen adviseren wij u de 
zelfregulerende roosters, welke in de buitenkozijnen zijn geplaatst, open te laten staan. 
 
De toegepaste ventilatievoorzieningen waarborgen zowel de toe- als afvoer van ventilatielucht. 
 
De woning kan tevens op natuurlijke wijze worden geventileerd door het openen van ramen en/of deuren 
welke op de als zodanig aangegeven plaatsen in de buitenkozijnen worden aangebracht. Dit betreft het 
zogeheten spuien. 
 
Voor het afvoerkanaal van een afzuigkap met een luchtafvoer naar buiten wordt geen voorziening gemaakt. 
 
Nota bene, op de afzuigventielen van de mechanische ventilatie in de keuken kan geen afzuigkap worden 
aangesloten. 
 

13 Afwerking kozijnen en trappen  
13.1.1 Kozijnen en hang & sluitwerk  
Buitenkozijnen 
De buitenkozijnen worden vervaardigd uit hout en zijn voorzien van alle benodigde draaiende delen conform 
tekening. De begane grond wordt uitgevoerd met draai-kiep-ramen en deuren en de 1e verdieping wordt 
uitgevoerd met draai-kiep-ramen. De voordeur is voorzien van een op tekening aangegeven glasopening en 
niet voorzien van een briefsleuf. De brievenbus dient door en voor eigen rekening van de koper te worden 
aangebracht. De buitendeur in de achtergevel van de woning is voorzien van de op de tekening aangegeven 
glasopening.  
 
De houten buitenkozijnen worden aan de buitenzijde voorzien van aflak en aan de binnenzijde van voorlak. 
Kleuren volgens de kleur- en materiaalstaat. 
 
 
Het kozijn en de deur van de berging zijn gemaakt van hout en is voorzien van de op de tekening aangegeven 
glasopening. 
 
Er worden geen extra voorzieningen aangebracht voor zonwering. 
 
Binnenkozijnen 
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen zonder 
bovenlicht. 
 
De meterkastdeur wordt voorzien van twee ventilatieroosters. 
 
Alle binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. Via de koperbegeleider kunt u tegen verrekening 
luxere binnendeuren en/of garnituren uitkiezen 
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Onder alle overige binnendeuren is een vrije ruimte van circa 3,0 cm aanwezig ten behoeve van de ventilatie 
van de ruimtes. Een blijvende vrije ruimte van circa 2 cm is noodzakelijk voor de ventilatie. Het uitgangspunt is 
dat de vloerafwerking die door u wordt aangebracht maximaal 10 mm dik is. 
 
Hang- & sluitwerk 
Alle ramen en deuren worden voorzien van inbraak vertragend hang- en sluitwerk. De deuren worden voorzien 
van een meerpuntsluiting, uitgevoerd met een cilinderslot, een kruk en een deurschild in een 
standaarduitvoering. De draai-kiepramen worden voorzien van een meerpuntsluiting met raamkruk. De draai-
ramen worden voorzien van een inbraak vertragende raamkruk. De cilindersloten van de voordeur, achterdeur 
en deur van de berging worden gelijksluitend uitgevoerd. 
 
De binnendeuren worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk in een standaarduitvoering met 
loopsloten en deurkrukken. De deuren van de badkamer en het toilet worden voorzien van vrij- & bezetsloten 
en deurkrukken. De meterkastdeur wordt voorzien van een kastslot. Via de koperbegeleider kunt u tegen 
verrekening luxere binnendeuren en/of garnituren uitkiezen  

 
 
13.2 Trappen en (af)timmerwerk  
De trap van de begane grond naar de eerste verdieping zijn vurenhouten gesloten trappen, bedoeld om te 
bekleden. Langs de trapgaten en op de trapboom langs de open zijde van de trap wordt een wand aangebracht. 
 
Langs de muurzijde van de trappen wordt een stokleuning aangebracht op lichtmetalen leuninghouders. Deze 
leuning wordt blank afgelakt. 
 
De trappen inclusief bomen, treden en hekwerken worden fabrieksmatig voorzien van een witte grondlaag en 
dienen door u verder bijgewerkt en afgeschilderd te worden. Eventuele kleine beschadigingen aan de trap 
worden niet gerepareerd. De traptreden zijn bedoeld om te worden voorzien van tapijt of andere 
trapbekleding. 
 
De trapleuning wordt blank afgelakt. 
 
Er worden geen stofdorpels, geen slijtstrippen en geen vloerplinten aangebracht. 
 

14 Plafond-, wand- en vloerafwerking  
Naast onderstaande omschrijvingen verwijzen wij u ook graag naar de afwerkstaat. 
 
14.1 Beschrijving plafondafwerking  
De plafonds van de begane grond en de eerste verdieping in de woning worden afgewerkt met spackspuitwerk. 
Het plafond van de berging wordt niet afgewerkt, de houten balklaag is onbehandeld en blijft in het zicht. 
 
14.2 Beschrijving wandafwerking  
De wanden van de begane grond en de eerste verdieping van de woning worden behangklaar afgewerkt, 
conform groep 3 van het oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen, en zijn geschikt voor een 
behang met een grover structuur. Voor zogeheten papierbehang en/of sausen van de wanden behoeft de 
wand nog nadere stukadoorswerkzaamheden. Aan de binnenzijde wordt de dagkantafwerking ter plaatse van 
de buitenkozijnen ook behangklaar afgewerkt. 
 
De wanden van de bijkeuken worden daar waar mogelijk zoveel mogelijk behangklaar afgewerkt in verband 
met de aanwezige installaties.  
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De wanden van de meterkast en de berging worden niet afgewerkt. 
 
Ter informatie, 'behangklaar' betekent niet dat er behang wordt aangebracht op de wand. 
 
14.3 Beschrijving vloerafwerking  
In de gehele woning worden zandcement dekvloeren toegepast. De toegestane afwijkingen zijn genormeerd en 
vastgelegd in de NEN 2747. Voor dekvloeren wordt standaard klasse 3 gehanteerd. 
 
Nota bene, de bovenkant afgewerkte vloer van de badkamer ligt hoger dan de bovenkant afgewerkte vloer van 
de overloop (opstap). 
 
Ter plaatse van de voordeur mag het hoogteverschil, conform het Bouwbesluit, met de bovenzijde van de 
onderdorpel niet meer dan 20 mm zijn. U dient hiermee rekening te houden bij het maken van uw keuze van 
de vloerafwerking van de hal. 
 
14.4 Beschrijving tegelwerken  
Voor het vloertegelwerk in de toilet- en badruimte is er keuze uit twee types van Villeroy en Boch. In de basis 
wordt het type RKO-HE20105 light grey toegepast. U heeft ook de mogelijkheid om geen tegels te kiezen. 
Indien hiervoor wordt gekozen, wordt de complete badruimte en het toilet casco uitgevoerd. De 
prijsconsequenties hiervan wordt als minderwerk verrekend.  
 

  
Het vloertegelwerk wordt in volsteensverband toegepast. In de douchehoek worden de tegels op afschot 
aangebracht en voorzien van een easy douchedrain. Dit afschot wordt in het werk bepaald. Een eventueel 
douchescherm dient nadien te worden ingemeten. 
 
Voor het wandtegelwerk in de toilet- en badruimte is er keuze uit twee types van Villeroy en Bosh. In de basis 
wordt het type RKO-HE20101 snowy white glossy toegepast. U heeft ook de mogelijkheid om geen tegels te 
kiezen. Indien hiervoor wordt gekozen, wordt de complete badruimte en het toilet casco uitgevoerd. De 
prijsconsequenties hiervan wordt als minderwerk verrekend.  
 

  
Het wandtegelwerk wordt in halfsteensverband toegepast. In de toiletruimte wordt het wandtegelwerk  
toegepast tot ca. 1250+ en in badruimte tot plafond.  
 

http://www.duurzaamwonen.nl


 

Vloer en wandtegels worden niet strokend verwerkt. 
 
14.5 Beschrijving overige voorzieningen  
Onder de raamkozijnen worden aan de binnenzijde werzalit vensterbanken o.g. toegepast. 
 
Aan de buitenzijde worden aluminium waterslagen toegepast voorzien van kopschotten en klangen. 
 
De kozijnen worden rondom afgewerkt met stalen zetwerk. 
 
Onder de toilet- en badkamerdeur wordt een kunststenen dorpel aangebracht. 
 

15 Keuken 
Het leveren en plaatsen van een keuken(inrichting) is bij de koop van de woning inbegrepen. De standaard 
keuken, geleverd en geplaatst door JKD Keuken- & Kastenfabriek, bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Hogekast rechts draaiend met nis van 102 cm voor een koelkast en een nis van 45 cm voor 
combimagnetron. 

• Onderkast met spoelbak, 90 cm breed links en /rechts draaiend met aluminium bodem en 1 legplank. 
• Front t.b.v. een inbouw vaatwasser.  
• Onderkast, 90 cm breed met 2 korfladen en 1 bestek binnenlade. 
• Klepkast, 90 cm breed met 1 legplank. 

Standaard wordt de keuken afgewerkt met onderstaande kleuren en materialen: 

• Werkblad multiplex 70% PEFC 30mm met hpl toplaag betonlook zwart. 
• Bladdeel 243x60 cm met spoelbak vlak inbouw en sparing kookplaat.  
• Spatwand 2430x150 cm.  
• Spoelbak NewYork 40x40 cm.  
• Kasten, binnenzijde wit. 
• Zichtzijden; eik Kunststof n.t.b. R20027 RU Egger Lanchelot oak.  
• Greep Rodas 15x128x143mm mat zwart. 

Standaard wordt de keuken voorzien van onderstaand keukenapparatuur o.g.: 

• Inductiekookplaat, 60 cm breed, type: IK1264  
• Pelgrim multifunctionele oven met magnetronfunctie, type: MAC824rvs 
• Pelgrim afzuigkap schouwkap, 60 cm breed, type: BSK662RVS  
• LongLife koolstoffilter, type: HF2012  
• Pelgrim inbouwkoelkast, type: PKD25102  
• Pelgrim inbouwvaatwasser, type: GVW200L 
• Keukenkraan Logan RVS, type: R31797 

 
Voor de plaatsing van een keuken is rekening gehouden met een aantal standaard aansluitpunten, zoals op de 
tekening aangegeven, voor water, riolering en elektra bestaande uit. 

• Enkele wandcontactdoos t.b.v. de recirculatiekap (verlichting) 
• Dubbel wandcontactdoos t.b.v. de koelkast en combimagnetron 
• Enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken (Perilex op een aparte groep) 
• Enkele wandcontactdoos t.b.v. de vaatwasser 
• Dubbel wandcontactdoos t.b.v. algemeen gebruik boven aanrechtblad (2 stuks) 
• Een loze leiding t.b.v. boiler (geschikt voor een aparte groep, de meterkast is hier niet op voorbereid) 

 
In overleg met uw kopersbegeleider kan de keukeninstallatie worden aangepast, mits dit technisch mogelijk is. 
Hiervoor dient u tijdig aan uw kopersbegeleider een goede installatietekening te verstrekken. De 
prijsconsequenties hiervan worden als meer-/minderwerk verrekend. 
 
Voor het afvoerkanaal van een afzuigkap met luchtafvoer naar buiten wordt geen voorziening gemaakt.  
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16 Beglazing en schilderwerk  
16.1 Beglazing  
Daar waar in alle buitenkozijnen en -deuren van de woning beglazing voorkomt, wordt HR++ isolerende 
beglazing aangebracht. 
 
De deur van de buitenberging wordt voorzien van gelaagd mat enkelglas. 
 
Ter informatie, daar waar beglazing doorloopt tot aan het maaiveld dan wel de vloer, wordt 
veiligheidsbeglazing overeenkomstig de NEN 3569 toegepast. 
 
16.2 Schilderwerk 
Alle in het werk aangebrachte aftimmeringen worden gegrond aangebracht of zijn voorzien van grondverf. 
Eventuele nagels of schroeven ten behoeve van de bevestiging worden niet nader weggewerkt. 
 
Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud wordt u verwezen naar de door Woningborg, samen met het 
certificaat, toegezonden folder ‘Alles over uw woning, aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud’. Met name 
als de architect heeft gekozen voor donkere kleuren is opvolgen van de voorgeschreven onderhoudsfrequentie 
zeer belangrijk. 
 

17 Waterinstallaties  
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot water is in de 
aanneemsom begrepen. De kosten van gebruik van water zijn tot de oplevering voor rekening van de 
ondernemer. 
 
17.1 Waterleidingen  
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, welke is geplaatst in de meterkast. De 
waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing.  
De volgende tappunten worden aangesloten:  

1. Reservoir en fontein in het toilet.  
2. Afgedopte waterleiding voor de gootsteen/spoelbak in de keuken.  
3. Wastafel- en douchemengkraan in de badkamer.  
4. Reservoir 2e toilet badkamer  
5. Wasmachinekraan in de bijkeuken 

 
Vanaf het warmwater voorraadvat wordt een warm waterleiding gelegd naar de volgende tappunten:  

1. Afgedopte waterleiding voor de spoelbak in de keuken; 
2. Douche- en wastafelmengkraan in de badkamer.  

 

18 Sanitair  
Onderstaand is voor elk sanitair onderdeel aangegeven hoe dit wordt uitgevoerd.  
Indien u kiest om één van de combinaties, genoemd in 18.1 t/m 18.4 te laten vervallen, wordt de complete 
badruimte en het toilet casco uitgevoerd. De prijsconsequenties hiervan wordt als minderwerk verrekend.  
 
18.1 Toiletcombinatie  
Het toilet in de toiletruimte en de badruimte betreft een V&B O’Novo wandcloset met zitting softclose, kleur 
wit, gecombineerd met een Geberit bedieningsplaat. Het toilet wordt bevestigd aan een doorlopende wand. Er 
is geen plateau aanwezig boven het toilet. 
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18.2 Fonteincombinatie  
De fontein in het toilet betreft een V&B wastafel fontein met 1 kraangat rechts met overloop 36x25cm, 
kleur wit, gecombineerd met een fonteinkraan GROHE Eurostyle Cosmopolitan toiletkraan XS korte uitloop, 
chroom 

 
18.3 Wastafelcombinatie  
De wastafel in de badruimte betreft een V&B O’Novo 60*49cm, kleur wit, gecombineerd met Hans Grohe 
wastafelkraan 70 zonder waste chroom en een Swallow Square 57*40cm, zonder planchet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
18.4 Douchecombinatie  
De douchecombinatie wordt uitgevoerd in een Hans Grohe glijstangset 65cm met thermostaatkraan chroom. Er 
wordt geen spatscherm aangebracht. In de douchehoek worden de tegels op afschot aangebracht en voorzien 
van een easy douchedrain. Dit afschot wordt in het werk bepaald. Een eventueel douchescherm dient nadien te 
worden ingemeten. 
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19 Elektrische installatie  
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische 
energie zijn in de aanneemsom begrepen.  
 
De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer.  
De installatie voldoet aan de voorschriften van het energiebedrijf en geldende NEN 1010. 
 
19.1 Aansluitpunten  
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de prefab meterkast (3 x 25A), verdeeld over meerdere 
groepen naar de diverse aansluitpunten. De aansluitpunten per ruimte zijn aangegeven op de 
verkooptekeningen. De op tekening aangegeven plaatsen zijn indicatief. Tijdens de uitvoering kan hiervan 
worden afgeweken.  
 
De buitenberging wordt voorzien van een lichtpunt en een stroompunt. 
 
De wandcontactdozen worden gemonteerd op een hoogte van 300 mm boven de vloer. In de bijkeuken ter 
plaatse van de wasmachine en in de berging op circa 1050 mm boven de vloer. Ter plaatse van de opstelplaats 
van het keukenblok op circa 1200 mm boven de vloer. De schakelaars (en met schakelaars gecombineerde 
wandcontactdozen) worden aangebracht op een hoogte van circa 1050 mm boven de vloer.  
 
In de meterkast, op de 2e verdieping en in de berging wordt het elektra als opbouw uitgevoerd.  
 
In de entreehal, op de overloop van de eerste verdieping worden rookmelders geplaatst. Deze worden op de 
elektrische installatie van de woning aangesloten. Doordat alle rookmelders onderling worden gekoppeld, 
zullen alle rookmelders een signaal afgeven zodra één van de rookmelders rook detecteert. 
 
19.2 Zwakstroominstallatie  
De woning is voorzien van een bedrade belinstallatie bestaande uit een beldrukker en een zoemer. 
 
19.3 Telecommunicatievoorzieningen  
De woning is voorzien van onbedrade buizen voor eventueel aansluiten van CAI, Data of telefonie in de 
woonkamer, volgens tekening op een hoogte van 300+. 
 
De meterkast is niet voorzien van een standaard internetaansluiting. De aansluitkosten zijn niet inbegrepen. 
Voor het verkrijgen van een aansluiting dient de koper zelf een contract af te sluiten met een leverancier. 
Hierdoor is de koper geheel vrij in zijn/haar keuze voor het kiezen van een leverancier en type aansluiting. 
 
19.4 PV-panelen  
Op het meest gunstige dakvlak worden PV-panelen aangebracht. 
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Per woning worden er c.a. 4 panelen geplaatst. Het definitieve aantal wordt bepaald door de definitieve 
vergunningsberekening en is ook afhankelijk van de gekozen opties. Dit aantal kan dus per woning verschillen. 
 
Optioneel kan er worden gekozen voor extra PV-panelen, zoals op de optielijst is aangegeven. 
 
De omvormer wordt op de 2e verdieping geplaatst. 
 
19.5 Mantelbuizen 
Ten behoeve van de nutsbedrijven worden er standaard mantelbuizen aangebracht.  
De meterkastvloer wordt geïsoleerd en dicht afgewerkt. 
 

20 Verwarmings-/ warmwaterinstallaties  
Voor de verwarming wordt er als warmteafgiftesysteem op de begane grond (exclusief de berging) 
vloerverwarming aangebracht. De verdeler wordt in de bijkeuken geplaatst. In de badkamer wordt een 
elektrische handdoekradiator geplaatst: Zehnder Aura elektrische handdoekradiator 90.6x50cm, kleur wit: 

 
 
In de slaapkamers worden lage temperatuur convectoren geplaatst. De groottes van de panelen, zoals 
aangegeven op verkooptekeningen, zijn indicatief. Tijdens de uitvoering kan hiervan worden afgeweken. 
 
De 2e verdieping en de berging worden niet voorzien van een afgiftesysteem voor verwarming. 
 
Voor het opwekken van warm water voor het tapwater en de vloerverwarming wordt er een lucht-water-
warmtepomp geplaatst. Dit bestaat uit een zogeheten binnen- en buitenunit. De buitenunit zal worden 
geplaatst achter de berging. De buitenunit wordt uitgevoerd in dezelfde kleur als de buitengevel. De binnenunit 
zal geplaatst worden in de bijkeuken, e.e.a. volgens de tekening.  
 
Onderstaande temperaturen kunnen worden behaald en worden gehandhaafd in de ruimten waarin een 
warmteafgiftesysteem is geïnstalleerd, waarbij geldt dat, bij gelijktijdige verwarming van deze ruimten, de 
minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, ramen en deuren gesloten zijn, en bij een 
buitentemperatuur tot -10°C:  
• Verblijfsruimten 20°C  
• Verkeersruimten 15°C  
• Toiletruimte 15°C  
• Douche- en/of badruimte 22°C  
• 2e verdieping (zolder) 15°C  
• De buitenberging is onverwarmd.  
 
De geïnstalleerde warmwatervoorziening is gebaseerd op het gelijktijdig gebruik van meerdere tappunten in de 
woning, zonder drukverlies. 
 
Met het geïnstalleerde systeem is koelen mogelijk. Dit betreft oppervlakte koeling en heeft niet hetzelfde 
effect als een airco. 
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21 Voor het werk geldende voorwaarden  
21.1 Algemeen  
De woning zal worden gebouwd naar de eis van goed en deugdelijk werk met inachtneming va de voorschriften 
van nutsbedrijven en overheid, waaronder het Bouwbesluit.  
 
De aannemer is gerechtigd om tijdens de bouw wijzigingen in het bouwplan aan te brengen waarvan de 
noodzakelijkheid blijkt bij uitvoering; mogelijk door verandering op aangeven van de overheid of nutsbedrijven.  
 
De wijzigingen zullen geen der partijen enige recht geven tot het vragen van vergoeding van meer- of mindere 
kosten. 
 
21.2 Verkoopdocumentatie  
Aan eventuele naamgeving van ruimten, zowel op tekeningen als in de technische omschrijving, anders dan die 
conform het bouwbesluit, kunnen geen rechten worden ontleend. De eventueel op tekening aangegeven 
meubilair, inrichting, sanitair, beplantingen, etc. voor zover niet in deze technische omschrijving omschreven 
behoren niet tot de levering.  
 
De maatvoering op de verkooptekeningen zijn circa-maten. Van de tekeningen kunnen geen maten worden 
genomen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Aan de in de opgenomen teksten, tekeningen, perspectieven, afbeeldingen, situaties en impressies kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
 
21.3 Verzekeringen  
Tijdens de bouw wordt het project door de aannemer middels een CAR-verzekering voor brand, storm en 
diefstal verzekerd. Dit eindigt bij oplevering. Vanaf het moment van opleveren bent u zelf verantwoordelijk 
voor het verzekeren van uw nieuwe woning. Waarschijnlijk zal u na oplevering beginnen met 
afbouwwerkzaamheden en inrichten, wij raden u aan om ook vanaf de oplevering een opstal- en 
inboedelverzekering af te sluiten. 
 
21.4 Oplevering  
Ca. 2 weken voor de oplevering ontvangt u als koper een uitnodiging tot opleveren van uw woning. De gehele 
woning wordt bezemschoon aan u opgeleverd. De sanitair ruimten en beglazingen worden “nat” 
schoongemaakt en het bij de woning horende terrein wordt vrij van bouwmaterialen aan u opgeleverd.  
 
Tijdens de oplevering bent u vrij om iemand mee te nemen, bijvoorbeeld van Vereniging Eigen Huis.  
 
Gezamenlijk met de aannemer, of een vertegenwoordiger van de aannemer, wordt de gehele woning 
opgenomen. Eventuele gebreken worden genoteerd op de opleverlijst van Woningborg, daarbij wordt ook een 
periode van herstel van genoemde punten genoteerd. Gedurende deze periode bent u verplicht de aannemer 
of betreffende onderaannemers toegang te verlenen tot uw woning en/of terrein om de punten te herstellen.  
 
Mits u aan alle financiële verplichtingen en voorwaarden heeft voldaan, de woning verzekerd is en u de 
opleverlijst heeft ondertekend ontvangt u de sleutels.  
 
Toegang tot de bouwplaats  
Als straks uw woning wordt gerealiseerd wilt u natuurlijk het liefst zo vaak mogelijk komen kijken. Met het oog 
op uw en onze veiligheid staan we dat niet toe. Tijdens, maar ook buiten onze werktijden, is het betreden van 
de bouw dan ook ten strengste verboden. 
 
Om u toch te laten genieten van het bouwproces zullen er 2 kijkmomenten worden georganiseerd waarbij u 
een kijkje kan nemen in uw woning. Het 1e kijkmoment zal plaats vinden in de ruwbouwfase als de trappen zijn 
geplaatst. Dit kijkmoment is vooral bedoeld om u ruimtelijkheid van uw woning te ervaren. Het 2e kijkmoment 
zal tijdens de afbouwfase zijn. Dit moment leent zich voor het uitnodigen van uw onderaannemers en 
leveranciers om e.e.a. in te meten of op te nemen. 
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Wij danken u alvast voor uw medewerking en begrip en we vertrouwen erop dat u de bouwplaats niet zult 
betreden, tenzij u nadrukkelijk toestemming heeft van de betreffende aannemer en de juiste veiligheidskleding 
draagt. 
 

22 Waarmerking  
Waarmerking van deze technische omschrijving d.d. 22 juli 2021 en de verkooptekeningen d.d. 22 juli 2021.  
 
Eerdergenoemde bescheiden, alsmede eventuele bijlagen, behorende bij de gesloten overeenkomst voor uw 
woning in het op pagina 1 van deze Technische Omschrijving genoemd Project Vrijburgh Drachten bestaat uit 5 
woningen in Drachten. 
 
De verkrijger(s): …………………………………………  
Plaats: …………………………………………  
Datum: ………………………………………… 
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Bijlage Optielijst 
 
Ruwbouwopties 
 
R-1. Verlening woning aan de achterzijde met 2.0 mtr 
De woning wordt aan de achterzijde van de woning op alle bouwlagen verlengd met 2,0 mtr, zoals aangegeven 
op de optietekening. 
 
Ten behoeve van de constructie is op zowel de begane grond als de verdieping een balk zichtbaar. Deze balk 
wordt gegrond uitgevoerd en niet meegespackt. De overige afwerking van de uitbreiding is gelijk aan de basis 
van de woning. 
 
Op de begane grond wordt ter plaatse van de verlenging een extra lichtpunt aangebracht en twee extra dubbele 
wandcontactdozen. Op de verdieping worden twee extra dubbele wandcontactdozen aangebracht. De posities 
hiervan worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de optietekening. 
 
R-2a. Openslaande deuren op de achtergevel i.p.v. een enkele deur 
In plaats van het kozijn met vaste beglazing en loopdeur in de achtergevel wordt er in deze sparing een kozijn 
geplaatst met dubbele tuindeuren. Zoals aangegeven op de optietekening. 
 
R-2b. Openslaande deuren op de achtergevel i.p.v. een vast raam 
In plaats van het kozijn met vaste beglazing in de achtergevel wordt er in deze sparing een kozijn geplaatst met 
dubbele tuindeuren. Zoals aangegeven op de optietekening. 
 
R-3. Vergroting van de bijkeuken op de begane grond met de deur aan de keukenzijde 
De bijkeuken op de begane grond wordt uitgebreid, zoals aangegeven op de optietekening. Hierbij komt de gang 
met de daarbij behorende elektra (lichtpunt en schakelaar) te vervallen. De opstelplaats voor het boilervat, de 
verdeler van de vloerverwarming, de wasmachine en de optionele wasdroger blijft onveranderd. 
 
De afwerking van de bijkeuken is gelijk aan de basis bijkeuken van de woning. 
 
R-4. Indelingswijziging begane grond; woonkamer voor en keuken achter 
Op de begane grond wordt de woonkamer aan de voorzijde van de woning gesitueerd, zoals aangegeven op de 
optietekening. De keuken wordt vervolgens aan de achterzijde van de woning gesitueerd. De positie van de hal, 
het toilet, de bijkeuken en de gang blijven onveranderd. Ook de verdieping blijft onveranderd. 
 
De posities ten behoeve van de wandcontactdozen, schakelaars en lichtpunten worden uitgevoerd, zoals 
aangegeven op de optietekening. 
 
R-5. Indelingswijziging verdieping; een enkele slaapkamer aan de achterzijde in plaats van een 
dubbele slaapkamer 
Op de verdieping komt de dubbele slaapkamer te vervallen en wordt deze uitgevoerd als één slaapkamer, zoals 
aangegeven op de optietekening. De resterende indeling van de verdieping blijft hierbij onveranderd. 
 
De posities ten behoeve van de wandcontactdozen, schakelaars en lichtpunten worden uitgevoerd, zoals 
aangegeven op de optietekening. 
 
R-6. Garage 3x6 m 
In plaats van de berging wordt er een garage geplaatst. De positie hiervan is aangegeven op de 
situatietekening. Wanneer deze optie i.c.m. optie R-1 wordt gekozen zal de garage 2 m naar achter worden 
geplaatst t.o.v. de aangegeven positie op de situatietekening.  
 
De vloer van de garage is een i.h.w. gestorte betonvloer. De wanden bestaan uit houten regelwerk welke aan 
de binnenzijde niet nader afgewerkt worden. Het dak wordt vervaardigd uit hout waarbij de balken eveneens 
niet nader worden afgewerkt.  
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De  wanden worden voorzien van verticaal houten gevelbekleding in wildverband. De verticale delen worden 
zichtbaar geschroefd bevestigd. De kleuren volgens de kleur- en materiaalstaat. In de rechtergevel van de 
garage wordt een deurkozijn met loopdeur opgenomen vervaardigd uit hout. Aan de voorzijde wordt een 
stalen kanteldeur opgenomen.  
 
De hemelwaterafvoer mond uit boven het maaiveld, deze wordt niet aangesloten op het riool. De buitenunit 
van de verwarmingsinstallatie t.b.v. de woning wordt op het dak van de garage geplaatst.  
 
In de garage is een lichtpunt in het plafond opgenomen. Deze wordt d.m.v. een hotelschakeling op twee 
punten door een schakelaar, gepositioneerd nabij de deuren, geschakeld. De schakelaar wordt aangebracht 
i.c.m. een enkele wandcontactdoos. Al het installatiewerk wordt als opbouw uitgevoerd.  
 
R-7. Berging verplaatsen 
De berging wordt verplaatst waarbij de voorzijde van de berging gelijk komt te staan met de 
achterzijde van de woning. T.b.v. de toegang tot de tuin wordt er een tweede deur in de berging 
geplaatst aan de achterzijde. De deur wordt gelijk uitgevoerd als de deur aan de voorzijde van de 
berging.  
 

Keuken opties 
K-1. Aanpassen installaties keuken 
De woning wordt opgeleverd met een aantal standaard aansluitpunten, zoals aangegeven op de 
verkooptekeningen en in de technische omschrijving benoemd. Wanneer u wijzigingen hierin wilt doorvoeren 
dient u dit tijdig te overleggen. Bij een aangepaste keukeninrichting middels optie K-2, dient u tijdig een 
gewijzigde keukentekening te overleggen.  
 
Het is mogelijk om de installaties in de keuken aan te laten passen tijdens de bouw. Zo kunt u, wanneer u voor 
optie K-3 kiest, na de oplevering meteen een keuken laten plaatsen, zonder dat de installaties nog aangepast 
hoeven te worden. Om dit tijdens de bouw te laten uitvoeren is het belangrijk dat u bij de kopersbegeleider een 
duidelijke keukentekening aanlevert met maatvoering van aansluitpunten en aansluitwaardes. 
 
U ontvangt een aanbieding voor het aanpassen van de installaties. Hiervoor dient u overeenstemming te 
bereiken vóór de sluitingsdatum van alle opties. 
 
Uw kopersbegeleider zal u nader informeren tijdens het woonwensen-gesprek waar u voor wordt uitgenodigd. 
 
K-2. Aanpassen keukeninrichting 
Eventueel kan de standaard keuken gewijzigd worden of kan er een andere keuken worden samengesteld bij JKD 
Keuken- & Kastenfabriek. Indien dit binnen het gestelde termijn is vastgelegd, wordt de keuken voor oplevering 
in de woning geplaatst.  
 
U ontvangt een aanbieding voor het aanpassen van de keuken, welke middels meer- en minderwerk wordt 
verrekend t.o.v. de standaard keuken. Hiervoor dient u overeenstemming te bereiken vóór de sluitingsdatum 
van alle opties. 
 
K-3. Keuken vervallen 
U kunt ervoor kiezen om de keukeninrichting na de oplevering zelf te (laten) realiseren. In dit geval komt de 
complete keukeninrichting te vervallen.  
 
Hierbij worden de installatiecomponenten (afgedopt) aangebracht op de standaard posities zoals vermeld op 
tekening en in hoofdstuk 15. Wanneer er wijzigingen in het installatiewerk aangebracht dienen te worden kan 
dit middels optie K-1.  
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Afbouwopties 
A-1a. Alternatieve binnendeuren 
In de basis wordt de woning opgeleverd met stalen binnenkozijnen zonder bovenlichten. De kozijnen worden 
voorzien van fabrieksmatig afgelakte opdekbinnendeuren in de kleur wit. Het is mogelijk om een keuze te maken 
uit luxere binnendeuren. De mogelijke keuzes zijn aangegeven op de optielijst. Uw koperbegeleider zal u daar 
over informeren  
 
A-1b. Alternatief deurbeslag 
De fabrieksmatig afgelakte opdekbinnendeuren worden in de basis voorzien van AMI332/180 garnituur. Het is 
mogelijk om een keuze te maken uit luxer garnituur. De mogelijke keuzes zijn aangegeven op de optielijst. Uw 
koperbegeleider zal u daar over informeren  
 
Sanitair en tegelwerk 
S-1. Alternatief vloertegelwerk; Vloertegel mid-grey 
In de basis wordt de woning opgeleverd met een vloertegel light grey, zoals aangegeven in de technische 
omschrijving. Het is mogelijk om ander tegelwerk uit te kiezen. De mogelijke keuze is aangegeven op de optielijst. 
U heeft ook de mogelijkheid om geen tegels te kiezen. Indien hiervoor wordt gekozen, wordt de complete 
badruimte en het toilet casco uitgevoerd. 
 
Het vloertegelwerk wordt in volsteensverband toegepast. In de douchehoek worden de tegels op afschot 
aangebracht en voorzien van een drain. Dit afschot wordt in het werk bepaald. Een eventueel douchescherm 
dient nadien te worden ingemeten. Vloer en wandtegels worden niet strokend verwerkt. 
 
S-2. Alternatief wandtegelwerk; Wandtegel snowy white matt 
In de basis wordt de woning opgeleverd met een wandtegel snowy white glossy, zoals aangegeven in de 
technische omschrijving. Het is mogelijk om ander tegelwerk uit te kiezen. De mogelijke keuze is aangegeven op 
de optielijst. U heeft ook de mogelijkheid om geen tegels te kiezen. Indien hiervoor wordt gekozen, wordt de 
complete badruimte en het toilet casco uitgevoerd. 
 
Het wandtegelwerk wordt in halfsteensverband toegepast. In de toiletruimte wordt het wandtegelwerk  
toegepast tot ca. 1250+ en in badruimte tot plafond. Vloer en wandtegels worden niet strokend verwerkt. 
 
S-3 Badkamer en toilet casco 
U kunt ervoor kiezen om de badkamer en het toilet na de oplevering zelf te (laten) realiseren. In dit geval komt 
dan het complete tegelwerk en sanitair in badkamer en toilet te vervallen. 
 
Kiest u voor casco dan is/zijn bij oplevering; 

• de elektrische radiator in de badruimte niet aangebracht. De aansluiting hiervoor wordt opgeleverd op 
de standaard positie; 

• de cementdekvloer in de badkamer niet aangebracht; 
• de cementdekvloer in het toilet wel aangebracht; 
• het leidingwerk voor riolering, water en verwarming afgedopt opgeleverd op de standaard positie; 
• het leidingwerk in het toilet afgedopt opgeleverd op de standaard positie; 
• de elektrische aansluitpunten opgeleverd op de standaard posities volgens de verkooptekeningen; 
• de plafonds voorzien van spackwerk; 
• de wanden niet voorzien van stucwerk; 
• de voorzetwanden in de badkamer en het toilet niet aangebracht. 

 
Aangezien het tegelwerk niet door de aannemer wordt aangebracht, zal de aannemer geen garantie geven op 
de waterdichtheid van de badkamer en het toilet. 
 
Nota bene: indien u ene alternatieve indeling van de badruimte wenst, ander sanitair en/of ander tegelwerk (wat 
niet is aangeboden op de optielijst) worden zowel de badruimte als het toilet casco uitgevoerd. 
 
Installaties binnen 
IN-1. Aanvullend installatiepakket 
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De woning wordt in de basis voorzien van diverse aansluitpunten. De aansluitpunten per ruimte zijn 
aangegeven op de verkooptekeningen. De op tekening aangegeven plaatsen zijn indicatief. Optioneel is het 
mogelijk om een aanvullend pakket met aansluitingen de kiezen. Deze zijn op de optietekeningen aangegeven.  
Tijdens de uitvoering kan hiervan worden afgeweken.  
 
 
 
IN-2. Wasdroger bijkeuken 
Er wordt een extra wandcontactdoos aangebracht in de bijkeuken, aangesloten op een aparte groep, ten 
behoeve van de condens droger. Deze aansluiting wordt aangebracht naast de aansluiting voor de wasmachine. 
 
IN3. 3-standenschakelaar mechanische ventilatie badkamer 
De badruimte wordt voorzien van een 3-standenschakelaar ten behoeve van het schakelen van de mechanische 
ventilatie. Deze schakelaar is een aanvulling op de standaard schakelaar, welke is aangebracht in de woonkamer. 
 
IN-4. Groter boilervat 
De woning wordt standaard voorzien van een boilervat met een inhoud van c.a. 180 liter. Indien uw 
gezinssamenstelling bestaat uit 2-4 personen is een 180 liter boilervat voldoende bij normaal gebruik. Wilt u 
extra comfort of bent u voornemens een bad aan te brengen dan is het advies om te kiezen voor een groter 
boilervat. Indien u voornemens bent een douche aan te brengen, welke meer water verbruikt dan normaal, zoals 
een regendouche, adviseren is ook het advies om te kiezen voor een groter boilervat. 
 
Het grotere boilervat heeft een inhoud van c.a. 300 liter. Alleen in combinatie met optie BU-4 
 
Installaties buiten 
BU-1. Vorstvrije buitenkraan 
Op het midden van de achtergevel wordt een buitenkraan aangebracht. Deze wordt uitgevoerd in een vorstvrije 
uitvoering. Aan de binnenzijde is de kraan afgewerkt en niet zichtbaar. 
 
BU-2. Dubbele wandcontactdoos zijgevel 
Op de zijgevel, aan de rechterzijde van de voordeur (van buiten gezien), wordt een spatwaterdichte 
dubbele wandcontactdoos aangebracht. Deze wordt als opbouw op de gevel uitgevoerd. Deze 
wandcontactdoos wordt aangesloten op de meterkast en voorzien van een aparte groep. 
 
BU-3. Dubbele wandcontactdoos achtergevel 
Op de achtergevel, aan de linkerzijde van de loopdeur (van buitengezien), wordt een spatwaterdichte 
dubbele wandcontactdoos aangebracht. Deze wordt als opbouw op de gevel uitgevoerd. Deze 
wandcontactdoos wordt aangesloten op de meterkast en voorzien van een aparte groep. 
 
BU-4. Extra PV-panelen 
Het dakvlak wordt volledig voorzien van totaal 18 PV panelen. 
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