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32 WONINGEN – Engelse Park, fase III 
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Tuinwoningen:  bouwnummers 64 t/m 68  - woningtype A 
   bouwnummers 85 t/m 95  - woningtype B 
   bouwnummers 69 t/m 76  - woningtype F 
 
Parkvilla’s:   bouwnummers 77, 78, 83, 84  - woningtype C 
   bouwnummers 79, 82   - woningtype D 
   bouwnummers 80, 81   - woningtype E 
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1. BOUWLOCATIE/KAVEL 

Uw kavel is opgebouwd uit bouwgrond geschikt voor het beoogde gebruik: wonen. 
 
 
2. PEIL VAN DE WONING 

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant 
van de afgewerkte begane grondvloer achter de voordeur. De juiste maat wordt bepaald in overleg 
met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente. 
 
 
3. GRONDWERK  

Ten behoeve van de fundering en de riolering worden alle benodigde ontgravingen en aanvullingen 
verricht. De als tuin bestemde terreingedeelten worden aangevuld met uitkomende grond. We 
hanteren hier de zogenaamde gesloten grondbalans. 
 
 
4. RIOLERINGSWERKEN 

De vuilwaterriolering wordt uitgevoerd in pvc. De hemelwaterafvoeren lozen bovengronds op de 
oppervlakte (via tuin/bestrating).  
 
 
5. BESTRATINGEN  

De parkwoningen worden voorzien van een rij grijze betontegels 400x600 mm met tussenliggende 
ruimt, vanaf de erfgrens naar de voor/achterdeur van de woning. Ter plaatse van de opstelplaatsen 
voor auto’s worden grasbetontegels aangebracht. De woningen met bouwnummers 69 t/m 76 en 
85 t/m 95 worden aan de voorzijde voorzien van een verhoogd terras van grijze betontegels 
omzoomd door een betonnen keermuur met aan de voorzijde metselwerk en afgedekt met een 
muurafdekker. 
 
Het mandelig binnenterrein wordt door derden voorzien van betonklinkers, hemelwaterriolering, 
lichtmasten en bomen conform de situatietekening. 
 
 
6. TERREIN 

De erfafscheidingen tussen openbaar en privé bestaan uit gemetselde halfsteens tuinmuren en/of 
beukenhagen en/of rasterhekwerken met hedera. De tuinmuren zijn voorzien van een 
muurafdekker. Positie zoals aangegeven op situatietekening. 
Erf afscheidingen tussen privé – privé worden niet aangelegd. Dit is voor de bewoner. 
 
De Hoekpunten van de percelen worden door middel van perkoenpaaltjes aangegeven. 
 
De buitenberging wordt aangebracht volgens verkooptekening. De vloer wordt uitgevoerd in grijze 
betontegels van 300x300 mm. De berging is niet geïsoleerd. De wanden zijn opgebouwd uit houten 
stijl- en regelwerk welke aan de buitenzijde zijn voorzien van verticale geïmpregneerde houten 
delen. De houten delen zijn fabrieksmatig behandeld. Het dak wordt uitgevoerd als een plat dak 
met 1 laags bitumen dakbedekking. De bergingen hebben een pvc hemelwaterafvoer, welke loost 
op het binnenterrein. In de berging wordt een lichtpunt met schakelaar en enkele 
wandcontactdoos aangebracht.  
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7. FUNDERINGEN 

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen wordt voor de woning het 
navolgende funderingssysteem toegepast: 
- fundering op betonnen palen, aanlegdiepte volgens opgave constructeur; 
- de funderingsstroken c.q. -balken worden uitgevoerd in beton in de afmetingen volgens 

berekening constructeur. 
 
 
8. METSELWERKEN 

De gemetselde gevels bestaan uit gebakken gevelstenen. De gevels worden uitgevoerd in 
wildverband en het voegwerk wordt iets terugliggend uitgevoerd. Waar aangegeven op tekening 
worden boven de gevelopeningen rollagen aangebracht. Waar aangegeven op tekening worden 
onder de gevelkozijnen waterslagen aangebracht.  
 
De benodigde dilataties worden opgenomen in de constructie en het gevelmetselwerk volgens 
advies van de constructeur en de baksteenleverancier. In de buitengevel wordt een voldoende 
aantal open stootvoegen aangebracht ten behoeve van de afwatering/ventilatie.  
 
Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast: 
- buitengevels: gebakken gevelsteen; 
- binnenspouwbladen: geprefabriceerd beton; 
- woningscheidende wanden: geprefabriceerd beton; 
- lichte scheidingswanden: gasbeton; 
- boven de gevelkozijnen worden, wanneer dit aangeven is op de geveltekening, rollagen 

aangebracht. 
   
Buitengevels van de woningen worden uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur constructie (RC ≥4,5 m² 
K/W).  
 
 
9. VLOEREN 

De geïsoleerde begane grondvloer van de woningen (uitwendige scheidingsconstructie RC ≥5,0 m² 
K/W) wordt uitgevoerd als een vrijdragende geïsoleerde betonnen systeemvloer, e.e.a. volgens 
opgave constructeur. Er bevindt zich een kruipruimte onder de begane grondvloer. Voor de toegang 
van de kruipruimte wordt in de hal een sparing in de begane grondvloer gemaakt. De sparing wordt 
afgedekt met een geïsoleerd kruipluik voorzien van afdichtingsband en een luikoog.  
 
Als verdiepingsvloeren worden geprefabriceerde betonnen kanaalplaatvloeren toegepast. In de 
betonvloeren worden onder andere de elektra- en rioleringsleidingen en de kanalen voor de 
mechanische ventilatie opgenomen. 
 
 
10. DAKEN 

De platte daken van de woning en/of de optionele uitbouwen op begane grond worden uitgevoerd in 
prefab beton, voorzien van isolatie en een bitumen dakbedekking. De dakrand wordt afgewerkt met 
een daktrim (totale dakconstructie, RC ≥6,0 m² K/W).  
Op de daken van de woningen worden de nodige dakdoorvoeren geplaatst, ten behoeve van de 
ventilatie en luchtwarmtepomp. Op het platte dak van de woning worden tevens PV-panelen en 
eventuele installaties geplaatst. 
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De platte daken van de erkers op begane grond bij bouwnummers 64  t/m 68 worden uitgevoerd met 
een houten balklaag met een houten beplating en voorzien van isolatie en een bitumen dakbedekking.  
De dakrand wordt afgewerkt met een daktrim. Het plafond wordt aan de binnenzijde voorzien van 
gipsplaten en afgewerkt met spackwerk.  
 
 
11. KOZIJNEN, TIMMERWERKEN EN METAALWERKEN 

Materiaal- en / of uitvoeringsomschrijving: 
- buitenkozijnen en ramen: kunststof; 
- voordeur bouwnummers 64 t/m 76 en 85 t/m 95: hout, voorzien van vuren ruwgeschaafd verticale 

delen met brievenbussleuf; 
- voordeur bouwnummers 77 t/m 84: kunststof, vlak, met brievenbussleuf (waar nodig komt een 

postkast aan de tuinmuur; 
- achterdeur woning: kunststof; 
- onder de voor- en achterdeur zal een aluminium of kunststof onderdorpel worden toegepast; 
- buitendeur berging: fabrieksmatig geschilderd,  houten deur; 
- binnendeurkozijnen: fabrieksmatig afgewerkte plaatstaal met bovenlicht; 
- binnendeuren: fabrieksmatig afgewerkte opdekdeuren; 
- hang- en sluitwerk: buitendeur en raamscharnieren anti-inbraak, ramen voorzien van draai- of 

draai/kiep-beslag, de deuren voorzien van een 3-puntsluiting en gelijksluitende profielcilinders. De 
binnendeuren worden voorzien van aluminium hang en sluitwerk en afgehangen aan stalen 
paumelles. 

 
Trappen en aftimmerwerk 
De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als dichte vurenhouten trap 
met stootborden van plaatmateriaal, plaats conform tekening. De trap van de eerste naar de tweede 
verdieping wordt uitgevoerd als open vurenhouten trap, plaats conform tekening. De muurleuningen 
langs de buitenzijde van de verdiepingstrappen zijn van hout. De traphekken zijn van vurenhout met 
houten bovenregel. De trap en traphekken zijn voorzien van grondverf en worden niet afgelakt. 
 
Materiaalomschrijving van aftimmerwerk: 
- er worden geen vloerplinten aangebracht of geleverd; 
- er worden geen stofdorpels aangebracht bij de binnendeurkozijnen m.u.v. de toiletruimte en de 

badruimte, daar een kunststeen dorpel; 
- de standleiding van de riolering en/of ventilatie wordt in een bouwkundige schacht geplaatst. De 

woningen die volgens de EPC-berekeningen worden voorzien van een douchepijp-wtw krijgen een 
uitneembaar front in de schacht ter plaatse van de douchepijp-wtw; 

- de meterkast wordt voorzien van de nodige betimmeringen; 
- de entrees op begane grond bij bouwnummers 69 t/m 76 en de entrees van bouwnummers 85 t/m 

95 worden opgebouwd in houtsysteembouw en aan de binnenzijde afgewerkt met een gipsplaat. 
  

Hemelwaterafvoeren 
De hemelwaterafvoeren van de woningen worden niet aangesloten op een rioolstelsel, maar lozen 
bovengronds op de oppervlakte (via tuin/bestrating).  
 
 
12. VLOEREN-, WAND- EN PLAFONDAFWERING 

Vloeren 
De gehele woning wordt voorzien van een dekvloer (dikte 70 mm). T.p.v. het kruipluik komt een 
geïsoleerd vloerluik voorzien van een stalen matomranding. 
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Wanden (indien niet betegeld) 
De niet betegelde binnenwanden worden ‘behangklaar’ afgewerkt, met uitzondering van de 
meterruimte en onbenoemde ruimten. Behangklaar wil zeggen dat de wanden geschikt zijn om te 
behangen of een andere afwerking met enige verdichtende structuur aan te brengen. Voordat u 
gaat behangen moet u nog wel de daartoe behorende voorbereidingen treffen; zoals 
oneffenheden verwijderen, kleine gaatjes vullen, stofvrij maken en sterk zuigende ondergronden 
voorbewerken. 
De wanden in de toiletruimte worden boven het wandtegelwerk voorzien van spuitpleisterwerk. 
 
Plafonds 
De plafonds in de binnenvertrekken, met uitzondering van de meterruimte worden voorzien van 
wit spuitpleisterwerk (de V-naden in het plafond blijven zichtbaar). 
 
Tegelwerken 
Zie hoofdstuk 20. 
 
Overige voorzieningen 
Er worden vensterbanken toegepast onder alle kozijnen die niet tot op de vloer lopen. Bij de 
binnendeurkozijnen van de toiletruimte en de badkamer worden aan de onderkant kunststenen 
dorpels aangebracht. Bij de overige binnendeurkozijnen worden geen dorpels aangebracht. 
 
 
13. KEUKEN 

De woning wordt opgeleverd zonder keukeninrichting. Wel wordt een aantal installatietechnische 
voorzieningen aangebracht: 
- dubbele wandcontactdozen voor algemeen gebruik; 
- enkele wandcontactdoos voor een (recirculatie)afzuigkap; 
- dubbele wandcontactdoos voor koelkast; 
- aansluitingen voor spoelbak; 
- loze leiding ten behoeve van boiler; 
- aansluiting voor inductie koken op een aparte eindgroep (max. 7,6 kw). 
 
 
14. BEGLAZING EN SCHILDERWERK 

Beglazing 
Isolerende HR++-buitenbeglazing wordt toegepast in ramen en deuren van de gehele gevel van de 
woning, voor zover niet anders omschreven. Enkel blank wordt toegepast in de buitendeur van de 
buitenberging(matglas) en in de bovenlichten van de binnenkozijnen. Het bovenlicht ter plaatse van de 
meterkast wordt voorzien van een dicht paneel. 
 
Buitenschilderwerk 
Het buitenschilderwerk wordt, daar waar geen fabrieksmatig afgewerkte materialen worden 
toegepast, uitgevoerd in een dekkend systeem. 
 
Binnenschilderwerk 
De bovenzijde van de traptreden, de spil, de trapbomen, de stootborden, het traphek, de onderzijde 
van de trappen en andere houten onderdelen worden alleen voorzien van een laag grondverf en niet 
afgeschilderd.  
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15. WATER 

Waterleidingen / installatie 
De warm waterleidingen worden aangelegd vanaf de interne boiler van de luchtwarmtepomp naar 
de diverse tappunten. De koud waterleidingen worden aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst 
in de meterkast. De waterleidingen zijn afgedopt.  
 
Koud water: 
- het fontein in de toiletruimte; 
-  het reservoir van het toilet in de toiletruimte; 
- de douchemengkraan in de badkamer; 
- de wastafelmengkraan in de badkamer; 
- het reservoir van het toilet in de badkamer (indien van toepassing); 
- de wasmachinekraan in de techniekruimte; 
- de vulkraan van de boiler/vloerverwarming indien de wasmachinekraan niet in de nabijheid zit; 
- het wateraansluitpunt ten behoeve van een keukenkraan. 
 
Warm water: 
- de wastafelmengkraan in de badkamer; 
- de douchemengkraan in de badkamer; 
- het wateraansluitpunt ten behoeve van een keukenkraan. 
 
Warmwatertoestel  
Het warm water voor de centrale verwarmingsinstallatie en het warm tapwater wordt geleverd 
door de luchtwarmtepomp + intern boilervat met een effectieve capaciteit van 185 liter. Er is geen 
losse boiler in keuken of badkamer aanwezig. 
 
Gasleidingen  
De woningen worden niet aangesloten op het gasnet. 
 
Douche WTW (warmte-terug-win) 
Afhankelijk van de EPC-berekening kan de woning worden voorzien van een douche WTW. 
Wanneer uw woning wordt uitgevoerd met een douche WTW zal de woonadviseur u hierover 
informeren. 
De warmte-terugwin-unit (WTW) voorverwarmt koud water met de restwarmte van het 
afgevoerde water van de douche.  Doordat er warmte wordt hergebruikt is er minder energie 
nodig om het douchewater op de gewenste temperatuur te krijgen. 
 
 
16. VENTILATIE 

De woning wordt voorzien van een mechanisch balansventilatiesysteem. Dit houdt in dat zowel de 
aan- als afvoer van lucht in de woning mechanisch wordt geregeld. Dit gebeurt door middel van 
een zogenaamd WTW-systeem, waarvan de unit in de technische ruimte wordt gemonteerd. Voor 
de aanvoer van verse lucht worden inblaasventielen geplaatst in de woonkamer en alle 
slaapkamers. De lucht wordt afgezogen in de keuken, de toiletruimte, de badkamer en de ruimte 
van de (basis) wasmachine opstelplaats. De bediening vindt plaats middels een standenschakelaar 
geplaatst in de keuken/woonkamer.  
De balansventilatie voorverwarmt frisse buitenlucht met de restwarmte van de afgevoerde 
binnenlucht. Doordat er warmte wordt hergebruikt is er minder warmteverlies door ventilatie. Er 
worden geen ventilatieroosters in de gevelkozijnen geplaatst. 
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De (nacht)ventilatie van de verblijfsruimten geschiedt door middel van:  
Inblaasventielen in de verblijfsruimten. Onderstaande ruimten worden uitgerust met de volgende 
ventilatievoorzieningen: 
de badkamer en toiletruimte: 
toevoer ventilatielucht via de opening tussen de dorpel en de onderkant van de binnendeur; afvoer 
via een afzuigopening van de mechanische ventilatie. 
de meterkast:  
ventilatie via het meterkastfront. 
 
De toegepaste ventilatievoorzieningen waarborgen zowel de toe- als afvoer van ventilatielucht.  
 
 
17. ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De elektrische installatie wordt vanuit de meterkast aangelegd volgens de voorschriften, e.e.a. 
zoals aangegeven op de verkooptekeningen. De plaatsaanduiding is indicatief.  
 
De meterkast wordt aangesloten op een 3x25 ampère aansluiting. De groepenkast geeft ruimte 
voor 8 groepen en is als volgt ingedeeld: 
- 3x lichtgroep 
- 2x luchtwarmtepomp 
- 1x wasmachine 
- 1x elektrisch koken 
- 1x pv-panelen. 
 
De prefab meterruimte is ingericht volgens de eisen van de nutsbedrijven. De meterruimte bestaat 
uit een houten frame met geplastificeerde plaatdeur. Voor de montage van energiemeters en 
groepenkast wordt de achterwand van de meterruimte voorzien van een 18 mm dikke plaat.  
 
De installatie wordt zoveel mogelijk afgemonteerd met inbouw schakelmateriaal. Ter plaatse van 
het lichtpunt kan een armatuur worden aangebracht. De wandcontactdozen worden verticaal 
aangebracht, in de kleur wit en zijn voorzien van randaarde. In de meterkast wordt een enkele 
wandcontactdoos (opbouw) aangebracht.  
 
De elektravoorzieningen worden (gemeten ten opzichte van de afgewerkte vloer) op de 
onderstaande hoogtes aangebracht: 
- schakelaars op circa 1050mm; 
- wandcontactdozen en loze leidingen op circa 300mm; 
- wandcontactdozen in combinatie met schakelaars op circa 1050mm; 
- aansluitpunten voor de ruimtethermostaat op circa 1500mm; 
- aansluitpunten keukenopstelplaats volgens keukennultekening. 
PV-panelen (zonnepanelen) 
Op het dak zullen, PV-panelen worden aangebracht. De hoeveelheid PV-panelen is afhankelijk van 
de EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) berekeningen. Voor enkele woningtypen worden extra PV-
panelen geplaatst op de berging en/of carport. 
 
Zwakstroominstallatie  
De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit: een drukknop naast de voordeur of 
tuindeur, een bel in de entree en een transformator in de meterkast.  
 
Rookmelders  
De woning wordt standaard voorzien van de voorgeschreven rookmelders, aangesloten op het 
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lichtnet. Ter plaatse van de begane grond is de rookmelder in de entreehal gesitueerd; ter plaatse 
van de verdiepingen is de rookmelder op de overloop gesitueerd.  
 
Loze leidingen 
De woning is voorzien van loze leidingen in de navolgende ruimte(n): 
- 2x Woonkamer 
- 1x Slaapkamer 1  
- 1x Slaapkamer 2  
- 1x Slaapkamer 3 
- 1x Slaapkamer 4 (indien van toepassing) 
 De loze leidingen worden in basis voorzien van een controledraad en kunt u optioneel laten 
bedraden ten behoeve van een telefoon/data of CAI aansluiting.  
 
 
18. VERWARMINGSINSTALLATIE 

Voor de berekening van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie gelden de 
berekeningsgrondslagen conform de garantienormen die op dit werk van toepassing zijn. 
 
De verwarmingsinstallatie is een individuele verwarming bestaande uit een lucht-water-warmtepomp 
+ boilervat welke ook voor de warmwatervoorziening zorgt.  
 
De woning wordt voorzien van een individuele luchtwaterwarmtepompinstallatie. Deze installatie 
verzorgt de verwarming van uw woning en het warme tapwater.  
De warmtepomp, met een voorraadvat van 185 liter warm tapwater, wordt  in de technische 
ruimte op de tweede verdieping gemonteerd.  
 
Ruimte Temperatuur 
Woonkamer 20°C 
Keuken 20°C 
Slaapkamer 20°C 
Badkamer 22°C 
Toiletruimte Onverwarmd 
Hal 15°C 
Berging/kast (inpandig) Onverwarmd 
Techniek ruimte Onverwarmd 
Overloop Onverwarmd 
Onbenoemde ruimte Onverwarmd 
 
De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een thermostaat in de woonkamer en een 
thermostaat op de slaapkamers op de verdieping. Er wordt vloerverwarming op de begane grond 
en eerste verdieping aangebracht alsook in de verblijfsruimten op de tweede verdieping. De 
vloerverwarmingsverdeler voor de begane grond wordt onder de trap, tegen de wand geplaatst en 
weggewerkt met een omtimmering. De vloerverwarmingsverdeler voor de verdiepingen komt op 
de verdieping en wordt niet omtimmerd. Om de ruimtetemperatuur te kunnen garanderen dient u 
rekening te houden met de Rc-waarde (isolatiewaarde) van de vloerafwerking. Deze mag maximaal 
0,10 m² K/W zijn.  
 
In de badkamer wordt een elektrische designradiator (wit) geplaatst.  
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19. SANITAIR 

Keramisch sanitair: kleur wit. 
 
Toiletruimte: 
- fontein met verchroomde afvoer (muurbuis) en stopkraan en voorzien van een verchroomde 

mengkraan; 
- wandcloset diepspoel voorzien van zitting met deksel met een inbouwreservoir. 
 
Badkamer: 
- wandcloset diepspoel voorzien van zitting met deksel met een inbouwreservoir. 
- wastafel met verchroomde afvoer (muurbuis), stopkranen en voorzien van verchroomde 

mengkraan; 
- rechthoekige spiegel en planchet boven de wastafel; 
- een verchroomde thermostatische douchemengkraan compleet met verchroomde 

handdouche, doucheslang en glijstang. 
 
Overig: 
- tapkraan met beluchter, waterkeerklep en slangwartel voor aansluiting wasmachine in 

onbenoemde ruimte; 
- de warm- en koudwaterleiding in de keuken worden afgedopt. 
 
 
20. TEGELWERK 

Op de hieronder genoemde plaatsen worden standaard wandtegels (keuze uit vier kleuren) met de 
afmeting 200x250 mm aangebracht. De wandtegels worden horizontaal geplaatst. 
Toilet: rondom tot 1.200 mm boven de vloer.  
Badkamer: rondom tot plafond. 
Keuken: geen tegelwerk. 
 
In de badkamer en in het toilet worden vloertegels (keuze uit vier kleuren) met de afmeting 
300x300 mm op de afwerkvloer aangebracht. Ter plaatse van de douchehoek worden de tegels iets 
verdiept op afschot naar de vloerput aangebracht ten opzichte van de rest van de vloer. Wand- en 
vloertegels worden niet strokend aangebracht (dit wil zeggen dat de voegen van de wandtegels 
niet overgaan in de voegen van de vloertegels). 
 
Het tegelwerk wordt afgewerkt met een waterdichte voeg in bijpassende kleur. De 
hoekaansluitingen tussen tegels onderling en tussen tegels met kozijnen worden voorzien van een 
schimmelwerende siliconenkit. Voor uitwendige hoeken worden witte kunststof hoekprofielen 
toegepast. Het is mogelijk af te wijken van het standaard tegelpakket. De woonadviseur kan u 
hierin adviseren.  
 
 
21. GLOBALE KLEUREN- EN MATERIALENSTAAT 

De kleuren- en materialenstaat staat vermeld op de verkooptekening. 
 
 
22. WAARMERKINGEN 

Deze Technische Omschrijving maakt deel uit van de aannemingsovereenkomst zoals die is 
gesloten tussen ondernemer en verkrijger. 


