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Algemen

Technische oms

Renvooi behorend

Op een prachtige locatie, aan het Oeverpark in de Blaricummermeent, 

ontwikkelen wij het bijzondere woonproject ‘De Gooische Gaerde’. 

De Gooische Gaerde is een kleinschalig project (23 woningen) met een 

grote diversiteit aan woonvormen. Het woonpalet omvat 11 ruime rijwoningen, 

4 twee-onder-een-kap woningen, 4 geschakelde en 2 vrijstaande villa’s en 

en de rivier ‘De Meentstroom’, vormen het decor van uw toekomstige 

woonomgeving. Met deze brochure hopen wij ons enthousiasme over dit 

bijzondere project bij u over te brengen. Veel lees- en kijkplezier!
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Centraal in het gooi

Het Gooische Blaricum krijgt 

er een nieuw woongebied 

bij: De Blaricummermeent. 

Het is een groene woon-

wijk,  gelegen tussen het 

 Gooimeer, Huizen en het 

authentieke dorp Blaricum. 

De Blaricummermeent krijgt 

een heel eigen karakter, met 

de authentieke kenmerken 

van het Gooi.

Het Gooische karakter vindt u terug in de dorpse 
architectuur met lage kappen, verspringende 
kaprichtingen, traditionele materialen, groene 
hagen en korte woonstraten. Ook heeft de wijk 
veel eigen kwaliteiten, zoals de fraai aangelegde 
rivier met het Oeverpark.
Wonen in de Blaricummermeent staat voor 

centraal wonen in het Gooi, op een steenworp 
afstand van diverse natuur- en recreatiegebie-
den. Voor authentieke gezelligheid bent u in een 
mum van tijd in het dorp Blaricum. De dagelijkse 
boodschappen doet u op steenworp afstand, in 
de naast gelegen woonwijk. Maar er zijn ook tal 
van andere voorzieningen, zoals onderwijs, 

sport, horeca, cultuur en ontspanning in de 
directe omgeving. 
De centrale ligging is één van de grote pluspunten 
van De Blaricummermeent. U bent snel op de 
A27 en de A1. In de Gooische Gaerde woont u 
niet alleen centraal in het Gooi, maar ook in 
Nederland. Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en 

Almere zijn goed en snel bereikbaar. Door een 
goed busnetwerk en de treinstations Naarden-
Bussum en Hilversum zijn deze steden ook met 
het openbaar vervoer goed te bereiken.

Omgeving

Blaricummermeent

54
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De Gooische Gaerde 
in vogelvlucht

De Gooische Gaerde is een 

aantrekkelijke woonbuurt in 

de Blaricummermeent: een 

groene buurt met een breed 

pallet aan woonvormen en 

veel individualiteit. De vijf 

woningtypen hebben elk hun 

eigen uitstraling. Niet alleen 

de architectuur, maar ook de 

indeling en de ligging van de 

woningen bieden voor elk 

wat wils. Samen vormen ze 

een harmonieuze eenheid. 

 Parkeren kan op eigen ter-

rein (privé opstelplaatsen en 

 garages) en op een centraal 

gesitueerde parkeerhof.  

Zo blijven de straten vrij van 

geparkeerde auto’s en is er 

volop ruimte voor recreatie en 

groen. Zowel de parkeerplaat-

sen op eigen terrein als de 

plaatsen in de hof worden  

met hagen en bomen aan  

het zicht onttrokken. 

Planopzet

76
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Planopzet

Het woningbouwproject is 

gesitueerd in de oksel van het 

Oeverpark en aan de park-

rand van de wijk Bijvanck. 

Bijna alle tuinen liggen op het 

zuidoosten en zuidwesten. 

Met een ruime opzet, veel 

groen en een  gunstige ligging 

op de zon, staat De Gooische 

 Gaerde garant voor optimaal 

woongenot. Om het groene 

karakter ook in uw directe 

woonomgeving te garanderen, 

worden de grenzen tussen 

de percelen en het openbaar 

gebied standaard voorzien 

van hagen. Ook wordt op elk 

perceel een boom geplant. 

Het Oeverpark loopt zo op een 

natuurlijke manier door in uw 

toekomstige woonbuurt.

Anemoon Marjolein

12

14

11

10

09

Voorbehoud bij situatietekening

De situatietekening is bedoeld om u een indruk te geven van de ligging van de bouwkavels in het bouwplan. De juiste maten van de kavels worden 

door het Kadaster vastgelegd. De inrichting van de openbare ruimte (de inrichting van de wegen, openbare groenvoorzieningen en de parkeerhof) 

wordt in een later stadium door de gemeente Blaricum uitgewerkt. Wij adviseren u om ter plaatse van de bouwlocatie zelf  de bestaande situatie waar 

te nemen. Voor (wijzigingen in) de inrichting het openbare gebied kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden. 

13

Stijlvol wonen in een groene   woonomgeving

situatietekening 1:500Renvooi
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De vijf woningtypen hebben elk 

hun eigen uitstraling. Niet alleen 

de architectuur, maar ook de 

woningindeling en de ligging 

bieden voor elk wat wils.

WoningtypeWoningtype

in de Blaricummermeent

Papaver
11 royale rijwoningen

Royale eengezinswoningen met  
132 m2 leefruimte, 40 m2 woonkamer/
keuken, 3 slaapkamers en een ruime 
zolderverdieping. Zuidwest georiën-
teerde tuinen met kaveloppervlakten 
variërend van circa 125 tot 220 m2.

Winde - 4 twee-onder-
een-kap woningen 

Ruime twee-onder-een-kap woningen 
met garage, 132 m2 leefruimte, 40 m2 
woonkamer/keuken, 3 slaapkamers  
en een ruime zolderverdieping.  
Ruime kavels op het zuidwesten met 
oppervlakten van circa 225 tot 245 m2. 

Korenbloem - 2 comfortabele 
semi bungalows

Comfortabele semi bungalows met 
slaap- en badkamer op de begane grond, 
125 m2 leefruimte, 35 m2 woonkamer/
keuken en 3 slaapkamers. Aantrekkelijke 
ligging met kaveloppervlakten van 
respectievelijk circa 285 en 300 m2.

Anemoon  
4 geschakelde villa’s

Riante geschakelde villa’s met garage 
aan het park, 165 m2 leefruimte, 53 m2 
woonkamer/keuken en 4 slaapkamers. 
Mooie zuidoost gerichte kavels met 
oppervlakten van circa 230 tot 260 m2.

Marjolein   
2 vrijstaande villa’s

Prachtige vrijstaande/geschakelde 
villa’s met garage aan het park,  
170 m2 leefoppervlakte, circa 60 m2 
woonkamer/keuken, 4 slaapkamers. 
Prachtige ligging, kaveloppervlakten 
respectievelijk circa 390 en 490 m2.

Eenheid in verscheidenheid

1110



13

WoningtypeWoningtype Leven aan water en groen
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Anemoon

4 geschakelde  
villa’s

Prachtige geschakelde villa’s met garage en een 
zee aan ruimte, gelegen aan het park. De woningen 
bieden circa 165 m2 leefruimte met een riante 
woonkamer van circa 53 m2 met luxe Siematic 
keuken voorzien van Siemens inbouwapparatuur. 
Op de verdieping bevinden zich drie ruime 
slaapkamers, separaat toilet en een ingerichte 

badkamer. De woning heeft een ruime zolderver-
dieping met 4e slaapkamer en een onbenoemde 
ruimte. De kavel oppervlaktes variëren van circa 
230 tot 260 m2. Omdat de tuinen en woonkamers 
op het zuidoosten zijn georiënteerd, hebben alle 
woningen een gunstige zonoriëntatie.

WoningtypeWoningtype

Grootte

Kenmerken

Uitrusting

Opties
e slaap- of werkkamer mogelijk

14 1111111111111111111111115
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AnemoonWoningtype

4 geschakelde  
villa’s

1e verdieping 2e verdiepingBegane grond

16
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4 geschakelde  
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bouwnummer:
9 en 11

1:50

De positie van de 
belendende garage 
van bouwnummer 
10 wijkt af. Zie de 
situatietekening.
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Anemoon

4 geschakelde  
villa’s

1:100

Woningtype

1:100

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

bouwnummer: 09,11

bouwnummer: 10,12

bouwnummer: 10,12

bouwnummer: 09,11 RECHTERZIJGEVEL bouwnummer 10,12

LINKERZIJGEVEL bouwnummer 09,11
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Straatbeeld vanuit park

Anemoon - Opties

4 geschakelde  
villa’s
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optie: uitbouw 1.2m optie: uitbouw 2.4m

optie: dakkapel

Anemoon - OptiesWoningtype

4 geschakelde  
villa’s
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Marjolein

4 twee-onder- 
een-kap woningen

Prachtige vrijstaande/geschakelde villa’s met garage 
en een zee aan ruimte, gelegen aan het park. De 
woningen bieden ruim 170 m2 aan wooncomfort met 
een riante woonkamer van circa 60 m2 en een 
Siematic keuken met kookeiland voorzien van 
Siemens apparatuur. Op de verdieping bevinden zich 
drie ruime slaapkamers, een separaat toilet en een 

ingerichte badkamer. De woning heeft een ruime 
zolderverdieping met een riante 4e slaapkamer en 
onbenoemde ruimte. Kaveloppervlakten respec-
tievelijk circa 390 en 490 m2. Door de ligging op het 
zuidoosten (bouwnummer 13) en het zuidwesten/
noordwesten (bouwnummer 14) hebben de woon-
kamers en tuinen volop zonlicht.

Woningtype

Grootte

Kenmerken

Uitrusting

Opties
e slaap- of werkkamer mogelijk

2 vrijstaande  
villa’s

30 31
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Woningtype Marjolein

2 vrijstaande  
villa’s
De ingerichte plattegronden  
zijn gebaseerd op  
bouwnummer 14

1e verdieping 2e verdiepingBegane grond

32
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2 vrijstaande  
villa’s
Begane grond  
bouwnrs. 13 en 14

Woningtype
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Woningtype

2 vrijstaande  
villa’s
links 1e verdieping 
bouwnrs. 13 en 14

rechts 2e verdieping
bouwnrs. 13 en 14
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Woningtype

2 vrijstaande  
villa’s
Bouwnummer 13

1:100

Marjolein

1:1
ACHTERGEVEL bouwnummer:
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0 +
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LINKERZIJGEVEL 
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Woningtype

2 vrijstaande  
villa’s
Bouwnummer 14
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Marjolein
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Zie voor de opties de
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woningtype Anemoon
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Woningtype Uitrusting keuken en badkamer    Anemoon

De woningen Anemoon zijn 

standaard voorzien van 

een eigentijdse Siematic 

kwaliteitskeuken met 

inbouwapparatuur en luxe 

sanitair. De Gooische Gaerde 

levert uw veel woonruimte en 

een hoog uitrustingsniveau 

met een scherpe prijs-

kwaliteitverhouding.

De keuken is het kloppend hart van uw woning

Een keuken is misschien nog meer dan andere 
gedeelten van een huis, de ruimte waar geleefd 
wordt. Waar de persoonlijkheid van de bewoner 
duidelijk naar voren komt. Waar men zich thuis 
voelt. En tot bijzondere culinaire creaties 
geïnspireerd wordt.

De woningen worden standaard uitgerust met een 
luxe greeploze Siematic keuken met Siemens 
keukenapparatuur. Wilt u de keuken verder uitbreiden 
of afstemmen of uw persoonlijke wensen, dan zijn de 
keukenadviseurs graag bereid om samen met u, uw 
droomkeuken verder samen te stellen. Er is een 
ruime keuze uit de collectie en andere merken 
apparatuur, zodat alle keukenwensen vervuld kunnen 
worden, van modern tot klassiek.

Voor een volledige omschrijving van de keuken 
verwijzen wij u naar de speciale keukenbijlage.

Baden in een luxe droom

De badkamer wordt standaard uitgevoerd met 
een ruime douche met draingoot, vrij hangend 
toilet en een badkamermeubel. Het sanitair komt 
uit de luxe Villeroy & Bosch serie, de kranen zijn 
van Grohe.

U kunt kiezen uit een aantal tegelpakketten. 
Standaard zijn de vloertegels 450 x 450 mm en de 
wandtegels 250 x 500 mm. Er is gekozen voor stijl, 
kwaliteit en luxe. De standaard uitvoering van de 
badkamer is qua stijl zowel modern als klassiek te 

douchescherm naar uw eigen smaak.

Siematic keuken met Siemens apparatuur type Anemoon

Toiletcombinatie begane grond Badkamer verdieping

 
en spiegel

glijstang en handdouche

Voorbeeld impressie van een badkamer
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Woningtype Uitrusting keuken en badkamer    Marjolein

De woningen Marjolein  

zijn standaard voorzien van 

een eigentijdse Siematic 

kwaliteitskeuken met 

inbouwapparatuur en luxe 

sanitair. De Gooische Gaerde 

levert uw veel woonruimte en 

een hoog uitrustingsniveau 

met een scherpe prijs-

kwaliteitverhouding.

De keuken is het kloppend hart van uw woning

Een keuken is misschien nog meer dan andere 
gedeelten van een huis, de ruimte waar geleefd 
wordt. Waar de persoonlijkheid van de bewoner 
duidelijk naar voren komt. Waar men zich thuis 
voelt. En tot bijzondere culinaire creaties 
geïnspireerd wordt.

De woningen worden standaard uitgerust met een 
luxe greeploze Siematic keuken met Siemens 
keuken apparatuur. Wilt u de keuken verder uitbreiden 
of afstemmen of uw persoonlijke wensen, dan zijn de 
keukenadviseurs graag bereid om samen met u, uw 
droomkeuken verder samen te stellen. Er is een 
ruime keuze uit de collectie en andere merken 
apparatuur, zodat alle keukenwensen vervuld kunnen 
worden, van modern tot klassiek.

Voor een volledige omschrijving van de keuken 
verwijzen wij u naar de speciale keukenbijlage.

Baden in een luxe droom

De badkamer wordt standaard uitgevoerd met 
een ruime douche met draingoot, vrij hangend 
toilet en een badkamermeubel. Het sanitair komt 
uit de luxe Villeroy & Bosch serie, de kranen zijn 
van Grohe.

U kunt kiezen uit een aantal tegelpakketten. 
Standaard zijn de vloertegels 450 x 450 mm en de 
wandtegels 250 x 500 mm. Er is gekozen voor stijl, 
kwaliteit en luxe. De standaard uitvoering van de 
badkamer is qua stijl zowel modern als klassiek te 

douchescherm naar uw eigen smaak.

Siematic keuken met Siemens apparatuur type Marjolein

Toiletcombinatie begane grond Badkamer verdieping

 
en spiegel

glijstang en handdouche

Voorbeeld impressie van een badkamer
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Woningtype

Hoe werkt warmte/koude opslag?
In de zomer is er relatief veel warmte aanwezig, 
die in de winter pas nodig is. En andersom:  
’s winters is er veel koude die ’s zomers goed 
gebruikt kan worden. Door opslag van warmte en 
koude worden vraag en aanbod op elkaar 
afgestemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
water in zandlagen diep in de bodem. In geboor-
de bronnen wordt in de zomer warmte en in de 
winter koude opgeslagen. Op het moment dat het 
nodig is, wordt het water omhoog gepompt. De 
onttrokken energie uit een warmte/koude opslag 
(WKO) wordt bronenergie genoemd. Bronwarmte 
levert warmte en koude.

Wat is een warmtepomp?
De warmtepomp vervangt de conventionele 
cv-ketel. De werking van een warmtepomp is 
even ingenieus als eenvoudig en te vergelijken 
met een koelkast. Het apparaat is in staat om de 
temperatuur van de geleverde bronwarmte ‘op te 
pompen’ tot het geschikt is voor verwarming en 
warm tapwater bereiding. In de zomer hoeft de 
warmtepomp geen warmte te maken voor 
verwarming. Het toestel zorgt er enkel voor dat 
het water in de vloer gekoeld wordt en het 
boilervat voor warm tapwater op temperatuur 
blijft. De warmtepomp werkt op elektriciteit.

Woningen met een hoog comfort
Uw woning wordt verwarmd door middel van 
vloerverwarming. Dit heeft een aantal voordelen. 
Meer woonruimte, want radiatoren zijn niet meer 
nodig. Aangename, gelijkmatige stralingswarmte 
met minder luchtstroming. De warmtepomp levert 
lage temperaturen (maximaal 35° C). Rendabel 
én duurzaam, in tegenstelling tot een conventio-
neel verwarmingssysteem dat een temperatuur 
van 60-80° C vereist voor dezelfde warmteafgifte. 
Bij vloerverwarming (en koeling) vraagt de 
regeling en de keuze van de vloerafwerking extra 
aandacht. Bij de oplevering van uw woning 
ontvangt u hierover uitgebreide informatie.

Warm tapwater
De warmtepomp voorziet uw woning ook van 
warm tapwater. De warmtepomp heeft een 
voorraadvat voor warm tapwater. Afhankelijk van 
het type warmtepomp kan hier 180-200 liter water 
in worden opgeslagen. De verschillende water-
stromen lopen door gescheiden circuits. Zowel 
het warme tapwater als het verwarmingswater 
komen noch met elkaar in contact noch in contact 
met het water van het bronenergienet. 

Comfortkoeling
Comfortkoeling betekent dat de temperatuur in de 
woning enkele graden kan dalen ten opzichte van 
de buitentemperatuur. Dit is niet te vergelijken 

Een nieuwe en eigentijdse 

vorm van energie zorgt voor 

een comfortabele tempera-

tuur in uw woning. Uw woning 

worden aangesloten op een 

zogenaamd warmte/koude 

opslagsysteem. Elke woning 

wordt, in plaats van met een 

cv-ketel, uitgerust met een 

warmtepomp. Gas is daardoor 

overbodig geworden. Een 

gasnet wordt dan ook niet 

aangelegd. Naast verwarmen 

kan het systeem ook koelen. 

Uw woning levert - door minder 

CO2-uitstoot - een belangrijke 

bijdrage aan een beter milieu. 

Kortom, uw woning is met deze 

duurzame oplossing klaar voor 

de toekomst, terwijl tegelijk het 

wooncomfort wordt verhoogd.

Voordelen van warmte/koude opslag

2-uitstoot draagt u bij aan een 
schone toekomst.

een hoog energielabel.

 
energiesysteem en bewaakt de levering van 
bronenergie.

Vloerverwarming en -koeling
Warmte/koude opslag (WKO)

met airconditioning, maar wel zo comfortabel. Het 
verschil tussen buiten en binnen is nooit onaan-
genaam. Elke ruimte is koel, maar niet te koud. 
Bovendien blijft de lucht gezond, omdat bij 
koeling van de vloer de lucht niet uitdroogt en 
geen tocht veroorzaakt.

Wat zijn de kosten?
Eteck blijft eigenaar van het WKO-systeem en het 
bronenergienet. De bewoner betaalt aan Eteck 
een jaarlijkse vergoeding (vastrecht) voor de 
aansluiting en levering van bronenergie en een 
huurbedrag voor de warmtepomp. Deze kosten 
worden in maandelijkse termijnen in rekening 
gebracht. De vergoedingen worden jaarlijks 
geïndexeerd met een samengesteld prijsindicatie-
cijfer, waardoor u niet afhankelijk bent van de 
(stijgende) gasprijzen.
De elektriciteit die de warmtepomp verbruikt, 
betaalt u zelf aan de elektriciteitsleverancier. U 
dient zelf zorg te dragen voor het onderhoud van 
de binnenhuisinstallatie, zoals de vloerverwar-
ming, het expansievat, warmteleidingen, narege-
lingen, kranen en thermostaten in de woning.

Uit onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd in 
opdracht van de gemeente Blaricum blijkt dat de 
totale jaarlasten van bronenergie van Eteck voor 
woningen met een oppervlakte tot 350 m2 bruto 
vloeroppervlak in het algemeen niet hoger zijn en 

vaak zelfs lager zullen zijn dan voor verwarming 
met een conventioneel verwarmingssysteem op 
aardgas en een vergelijkbare comfortkoeling. 
Naarmate de gasprijs verder stijgt, zullen de 
totale jaarlasten van bronwarmte gunstiger 
worden.
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Algemene Kopersinfo

Koop- /aannemingsovereenkomst en notariële akten
De koop-/aannemingsovereenkomst heeft betrekking op de aankoop van de 
grond en woning en wordt gesloten tussen de koper en de verkoper. Zodra 
u besluit om een van deze woningen te kopen, wordt de koop- /aannemings-
overeenkomst conform de uitgave die is opgesteld door de Woningborg 
opgemaakt. Hierin worden de rechten en plichten van zowel de koper als de 
verkoper vastgelegd. Met andere woorden: in de koop- /aannemingsover-
eenkomst wordt vastgelegd wat u koopt en wat de verkoper aan u dient te 
leveren, dit onder de opgenomen voorwaarden. 

Middels het sluiten van deze overeenkomsten worden de verplichtingen tus-

 ondertekening alle ingevulde contractstukken toegestuurd. Nadat alle  partijen 
de overeenkomsten ondertekend hebben, ontvangen alle partijen en de nota-
ris een exemplaar. De notaris zorgt voor het opmaken en passeren van de 
 leveringsakte (akte van overdracht) en indien u wenst tevens de hypotheekakte. 
Zodra de levering kan plaatsvinden, ontvangt u van de notaris een uitnodiging.

Garantie
De woningen worden gerealiseerd met de regelingen, reglementen en standaard 
voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Als u een woning 
met Woningborg-garantie koopt, betekent dit onder andere het volgende:  

garantie op de kwaliteit van de woning. De teksten van de koop-/aannemings-
overeenkomst zijn overeenkomstig het model van Woningborg. U beschikt dus 
over een veilig contract. Bij het tekenen van de overeenkomst ontvangt u de 
“Woningborg. garantievoorwaarden, garantietermijnen en garantie-uitsluitingen”. 
U blijft nooit met een onafgebouwde woning zitten, wanneer er tijdens de bouw 
iets mis zou mogen gaan. Ongeacht hetgeen in de technische omschrijving is 
 bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voor-
waarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg conform de 
Garantie en waarborgregeling. In geval enige bepaling in deze technische 
omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn 
voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van 
Woningborg. 
De eventueel door de aannemer aan te brengen keuken, groenvoorzieningen, 
hekwerken, terreininventaris, erfafscheidingen e.d. vallen niet onder Garantie- 
en waarborgregeling 2010.

Koopsommen vrij op naam (v.o.n.)
De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder vermelde kosten die met 
het verwerven van een eigen woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen, 
te weten:

De koopsommen zijn exclusief:

Daarnaast dient u rekening te houden met:

tuinaanleg e.d.

De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koop-
som staat vast met uitzondering van eventuele wijzigingen in het BTW-tarief. 
Stijgingen in loon- en materiaalkosten tijdens de bouw zijn voor rekening van 
de aannemer.

Bedenktijd
Gedurende één kalenderweek na de terhandstelling van de door beide partijen 
ondertekende overeenkomsten aan de verkrijger heeft u het recht de koopover-
eenkomst en aannemingsovereenkomst te ontbinden. Als de datum van ontbinding 
geldt de datum waarop u de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht.

Opschortende voorwaarden
Afhankelijk van het moment waarop u de woning koopt, zullen er in de koop-/
aannemingsovereenkomst mogelijk nog opschortende  voorwaarden zijn op-
genomen. Dit betekent dat alle rechten en plichten van deze overeenkomsten 
pas hun werking krijgen, nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Over 
de exacte status van eventuele opschortende voorwaarden op het moment 
dat u de woning koopt, zal de makelaar u nader informeren. Wij wijzen u er 
nadrukkelijk op om, zolang er nog opschortende voorwaarden in uw overeen-
komst zijn opgenomen, nog geen enkele andere verplichting (zoals b.v. het 
verkopen van uw huidige woning) aan te gaan.

Milieu
Ingevolge de voorschriften van de Rijksoverheid is er een onderzoek gedaan 
naar eventuele verontreiniging van de bodem. Daaruit is gebleken dat de 
 bodemgesteldheid, op basis van de thans gehanteerde wettelijke waarden, 
van dien aard is dat er geen bezwaren zijn tegen de uitvoering van de bouw-
plannen (c.q. het levert geen gevaar op voor de volksgezondheid).

Energie Prestatie Norm
Om het energiegebruik terug te dringen heeft de overheid enige jaren terug  
in de bouwregelgeving de zogenaamde Energie Prestatie Norm ingevoerd. 
Deze norm kent kengetallen voor alle energiefacetten van een gebouw, zoals 
de isolatiewaarden van de toegepaste bouwonderdelen, de verhouding  
glasoppervlakte/geveloppervlakte, de toegepaste verwarming- en lucht-
behandelinginstallaties etc. De combinatie van die kengetallen is de Energie 

Gemeentelijke bepalingen/Kwalitatieve verplichtingen
De woningen worden verkocht conform de gemeentelijke voorwaarden. In de 
koopovereenkomst zal een omschrijving worden gegeven van de bepalingen 
welke uiteindelijk in de leveringsakte zullen worden opgenomen. De voorwaarden 
zijn, bijvoorbeeld:

gehandhaafd te worden.

Veiligheid 
Binnen dit totale project wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid in de 
ruimste zin van het woord. Voor wat de sociale veiligheid betreft is daar waar 
mogelijk aandacht besteed aan de stedenbouwkundige opzet. Voor wat de 
woningen betreft wordt er extra aandacht besteed aan de kwaliteit van het 
hang- en sluitwerk. Al het hang- en sluitwerk van de woningen voldoet aan de 
basisnorm “Weerstandsklasse II”. Tevens worden standaard in de woningen 
rookmelders aangebracht, zoals op de tekeningen aangegeven.
Wanneer u later zelf verbouwingen/aanpassingen aan uw woning doorvoert, 
adviseren wij u rekening te houden met deze normen.

Erfdienstbaarheden
Indien het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden noodzakelijk maakt, 
waaronder de aanleg c.q. onderhoud van kabels en leidingen, plaatsen van 
lantaarnpalen, recht van overpad in de brandgangen e.d., zal de notaris de 
erfdienstbaarheden in de akte van levering vestigen. Dit geldt eveneens voor 
de bepalingen voor het handhaven en onderhouden van groenvoorzieningen, 
achterpaden e.d.

Bouwbescheiden
De woningen worden gebouwd overeenkomstig de desbetreffende verkoop-
tekening en technische omschrijving als opgenomen in de verkoopdocumentatie. 
De hierin opgenomen maatvoeringen en genoemde materialen zijn zuiver 
 indicatief. In werkelijkheid kunnen (geringe) afwijkingen vanwege bouwwijze 
en/of voorschriften van overheidswege c.q. nutsbedrijven zowel ten opzichte 
van de omschrijving als van de tekeningen mogelijk zijn, zonder dat hieraan 
rechten verbonden kunnen worden. 

Situatieschets 
De nummers van de woningen zijn zogenaamde “bouwnummers”. Deze worden 

 correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die betrekking hebben op 
uw nieuwe adres. Die worden tijdig voor de oplevering kenbaar gemaakt.

Aan de hand van de verstrekte terreintekeningen en gegevens worden met de 
grootste zorg de kaveloppervlakten opgemeten en berekend. De juiste maten 
van de kavels worden door het Kadaster vastgelegd. U koopt een kavel met 
een globaal aangegeven oppervlakte. Daarom wordt in de koopovereenkomst 
opgenomen dat het verschil tussen de werkelijke en de opgegeven maat of 
grootte van de kavel niet zal worden verrekend. 

Ook de inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen, eventuele 
groenvoorzieningen en/of parkeerplekken e.d.) is slechts een impressie. 

gebiedsinformatie en informatie over omliggende bestaande bebouwing, verwijzen 
wij u naar de gemeente. Daarnaast kunt u ter plaatse van de bouwlocatie de 
bestaande situatie waarnemen. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan 
de aannemer geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid 
aanvaarden. Ten tijde van oplevering van de woning bestaat de mogelijk-
heid dat de woonomgeving nog niet gereed is. Enige hinder van bouwstraat 
en bouwverkeer kan zich voordoen. De verkoper aanvaardt hiervoor geen 
aansprakelijkheid.

Verkoopdocumentatie en tekeningen
Deze brochure en verkooptekeningen zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld 
aan de hand van de gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en 
adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbe-
houd maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van 
 overheid, nutsbedrijven en/of Woningborg. De aannemer is echter gerechtigd 
tijdens de bouw en afbouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waar-
van de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen 
afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van 

vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten.
De opgenomen perspectief tekeningen geven een (artist) impressie weer.  
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. De in de ver-
koopbrochure ingekleurde plattegronden en gevelaanzichten zijn impressies. 
De kleuren van de toegepaste materialen kunnen in werkelijkheid afwijken.  
De inrichtingen zijn een vrije impressie van de illustrator en wijken af van het 
standaard afwerkingsniveau. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de 
tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.

De plaats en het aantal de aansluitpunten voor elektra, de sanitaire aansluit-
punten, de ventilatievoorzieningen, hemelwaterafvoeren en andere installatie-
technische componenten zijn zo goed als mogelijk op de tekening(en) aange-
geven, doch zij kunnen vanwege bovengenoemde en/of installatietechnische 
reden hiervan afwijken. Plaats, plaatsingsrichting en afmeting zullen in het 
werk bepaald worden.

Op de verkooptekeningen zijn diverse arceringen aangegeven, waar afwerkingen 
zoals onder andere tegels worden aangebracht. 
Deze arceringen zijn expliciet bedoeld om de plaats van de afwerking aan  
te geven. Aan eventueel gesuggereerde indelingen, formaten of legpatroon 
van de arceringen kunnen geen rechten worden ontleend. De indelingen en 
legpatronen worden in het werk vastgesteld en de afwerkingen worden daar 
waar nodig op maat gemaakt.
De op de tekening ingeschreven maten zijn circa-maten. Daar waar in de  
brochure en op tekeningen “merknamen en /of houtsoorten” zijn vermeld,  
dient achter de merknamen o.g. (of gelijkwaardig) te worden gelezen

De algemene koopinformatie is informatief aan de brochure toegevoegd,  
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Notaris
De eigendomsoverdracht van de woning geschiedt door middel van een 
 zogenaamde akte van levering bij de notaris. Ruim voor de datum van 
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 notariële levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale 
op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. Ook blijkt uit deze afrekening 
welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever en welk bedrag u 
(tijdig) aan de notaris moet overmaken.

Bij de berekening van het bedrag dat u zelf moet betalen gaat men er meestal 
van uit dat het hypotheekbedrag dat in depot blijft, gelijk moet zijn aan de 
vanaf de leveringsdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Op de leverings-
datum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten:

de akte van eigendomsoverdracht (leveringsakte) van de woning van verkoper 

Verschuldigde termijnen;  
renteverlies tijdens de bouw
De koop-/aanneemsom is in termijnen onderverdeeld. De termijnen van de 
koop-/aanneemsom vervallen al naar gelang de bouw vordert. Mochten er voor 
de datum van notariële levering reeds termijn(en) vervallen zijn, dan verleent 
de aannemer uitstel van betaling tot de datum van deze eigendomsoverdracht. 
Over de verschuldigde, maar niet betaalde termijn(en) wordt de overeengekomen 
rente berekend. Deze rente wordt eveneens bij de notariële levering met u ver-
rekend. Bij het betalen van de overige nog niet vervallen termijnen dient u wel te 
wachten op de desbetreffende nota’s.

Zodra uw hypotheek is gepasseerd, moet u aan de bank al tijdens de bouw 
het volledige bedrag aan rente over het door u geleende bedrag gaan betalen. 
Echter hiervan kan door de bank een rentebedrag worden afgetrokken dat de 
bank u betaalt, omdat een deel van het hypotheekbedrag bij de bank in depot 
blijft staan.

Meer- en minderwerk
Bij de ontwikkeling van de woningen is rekening gehouden met de meest 
 algemene wensen die u als koper van een woning kunt hebben. Wij kunnen 
ons voorstellen dat u een aantal persoonlijke wensen in de uitvoering van de 
woning verwerkt zou willen zien. Het is op beperkte schaal mogelijk wijzigingen te 
laten aanbrengen in de door u gekochte woning. Eén en ander wordt gecoör-
dineerd door middel van een keuzelijst voor meer- en minderwerk. In deze lijst 
worden de keuzemogelijkheden aan u voorgelegd met de daaraan verbonden 
eventuele meer- of minderprijzen. Ten aanzien van de bouw van uw woning en 

Het is vanzelfsprekend dat de keuzemogelijkheden en de daarbij behorende 
prijzen van wijzigingen afhankelijk zijn van het stadium waarin de bouw zich 
bevindt op het moment van aankoop van de woning c.q. het moment van 
 opdracht geven tot wijzigingen. Het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen 
na oplevering van de woning is geheel voor risico van de koper en valt derhalve 
niet onder de garantiebepalingen.

Terreinbezoek
Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat vanwege de veiligheid het niet toegestaan is 
de bouwplaats te betreden. Gedurende het bouwproces worden koperskijkdagen 
georganiseerd. 

Oplevering en sleuteloverdracht
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven. 
Deze prognose geeft aan wanneer uw woning mogelijkerwijs gereed is voor 
bewoning. De aannemer moet daarbij de nodige reserve in acht nemen,  
omdat het bouwen van een woning nog veel ambachtelijk werk met zich mee-
brengt, dat onder andere door het weer in negatieve zin kan worden beïnvloed. 
Strikt juridisch genomen is het in de koop-/aannemingsovereenkomst vermelde 
aantal werkbare werkdagen een leidraad ten aanzien van het opleveringstijdstip. 
 
Wanneer de woning gereed is, krijgt u van de aannemer een uitnodiging voor 
de oplevering. Eventueel resterende onvolkomenheden worden dan schriftelijk 
vastgelegd.
 
Bij de uitnodiging voor de oplevering ontvangt u tevens de eindafrekening.  

eventueel restant meerwerk), ontvangt u direct na de oplevering de sleutels 
van uw woning.

Opschortingrecht
 

de door de aannemer aan te wijzen notaris te storten als zekerheid voor de 
nakoming van de verplichtingen van de aannemer uit hoofde van de ople-
vering alsmede voor binnen drie maanden na oplevering geconstateerde 
gebreken en tekortkomingen. Wanneer de aannemer evenwel tijdig (bij aan-

de aanneemsom in depot te storten en ontvangt de aannemer bij oplevering in 

Verzekering
Tijdens de bouw zijn alle woningen door de aannemer verzekerd. Deze 
 verzekering eindigt op het moment dat de woning aan u wordt opgeleverd. 
Vanaf die datum moet u de woning uiteraard zelf verzekeren.

Onderhoudstermijn
Gedurende drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, kunt u de 
aannemer berichten of alle eerder geconstateerde onvolkomenheden ná de 
sleuteloverdracht zijn opgelost, alsmede onvolkomenheden te melden, welke 
zijn ontstaan ná de oplevering en die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik 
of het “werken” van materialen. Bij kleine onvolkomenheden moet u met één 
belangrijk ding rekening houden: een woning wordt gebouwd uit materialen 
die nog kunnen gaan “werken”, zoals dat in bouwtermen heet. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat er in hoeken bij stucwerk en spuitwerk haarscheurtjes kunnen 

wegtrekkende vocht. Deuren kunnen gaan klemmen, omdat het hout moet 
“wennen” aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen 
kunnen nooit worden voorkomen. Nadat alle gemelde onvolkomenheden zijn 
verholpen, wordt de aannemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.

Algemene Kopersinfo

Krimpscheuren
Zoals u mogelijk weet worden voor de ruwbouw van uw woning onder andere 
kalkzandstenen verwerkt in diverse afmetingen. Kalkzandsteen is een milieu-
vriendelijk natuurproduct dat in veel Nederlandse woningen wordt toegepast. 

KRIMP. Het gevolg is een verschijnsel, waarbij in de eerste levensjaren van 
uw woning kleine, zogenaamde, krimpscheurtjes kunnen gaan optreden.  
Deze krimp zal echter na verloop van tijd ophouden. Genoemde scheuren 
doen in het geheel geen afbreuk aan de constructieve kwaliteit van het door 
de aannemer af te leveren product. 

Wat kan uw makelaar voor u betekenen?
Uiteraard roept een aankoop veel vragen op. Echter, voordat u beslist te 
kopen kunt u vrijblijvend een reservering op een beschikbare woning nemen. 
Binnen de reserveringstermijn wordt u in een persoonlijk gesprek door de 
makelaar nader geïnformeerd over de woning, woonomgeving en alles wat u 
verder wilt weten. Indien u dit wenst kan de makelaar u uitgebreid informeren 
omtrent de gang van zaken met betrekking tot de verkoop van uw huidige 
woning. De makelaar kan immers het beste inschatten hoe, wanneer en voor 
hoeveel uw woning kan worden verkocht.

Bouwbesluit
Dit project wordt gerealiseerd conform de geldende eisen en regelingen van 
het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden de vertrekken in de woning anders 
benoemd. De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden 
in het Bouwbesluit niet gehanteerd, maar er wordt gesproken in termen als 
gebruiksoppervlak, verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en der-
gelijke. Hiermee worden gebieden of zones binnen een woning aangeduid, 
welke afhankelijk van het beoogde gebruik en/of de opgenomen voorzieningen 
voldoen aan een bepaalde gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones 
of gebieden hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de fysieke 

indeling van een woning binnen de regelgeving mogelijk te maken. 

Om deze brochure voor u, als eventueel niet-bouwkundige, niet onleesbaar te 
maken, hebben wij gemeend om de terminologie van het Bouwbesluit niet in 
de tekst te hanteren. 
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Blaricum - Anemoon  en Marjolein

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Van toepassing zijn de voorschriften:
01. Het Bouwbesluit.
02. Voorschriften Nutsbedrijven.
03. De op de materialen betrekking hebbende kwaliteitsverklaringen.
04. De gemeentelijke verordening.
05. Garantie en Waarborgregeling 2010, Woningborg. 

Voorrang Woningborg-bepalingen
01.  Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden 

onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd 
en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze techni-
sche omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht 
zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van 
Woningborg.

Uitvoeringsduur, datum van aanvang
01.  De uitvoeringsduur van de bouw van de woning bedraagt een nader in de 

koop- /aannemingsovereenkomst vermeld aantal werkbare werkdagen gere-
kend vanaf de datum van het leggen van de ruwe begane grondvloer.

Diversen
01. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de maten uitgedrukt in mil-

limeters. Deze maten zijn onder voorbehoud van ‘om en nabij’. Indien de 
maatvoering tussen wanden wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening 
gehouden met enige wandafwerking en/of plinten.

02. Tot de technische omschrijving behoren tevens de tekeningen, die onderdeel  
      uitmaken van deze brochure. De eventueel aan de brochure toegevoegde 

varianten zijn informatief en worden niet nader omschreven. Zij kunnen in de 
sfeer van meer en minderwerk gerealiseerd worden en behoren niet tot de 
contractstukken.

Wijzigingen tijdens de bouw
01. Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van deze om-

schrijving of tekening worden aangebracht.
02. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk.  
      Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk.
03. Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de koper 
      verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de 
      Algemene Voorwaarden, behorend bij de aannemingsovereenkomst.
04. Voorbehoud wordt gemaakt t.a.v. geringe maatafwijkingen en wijzigingen die  
      voortvloeien uit het niet meer leverbaar zijn van omschreven materialen en of 

eisen van de overheid, Woningborg en/of Nutsbedrijven.

Oplevering
01. De woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, behalve het sanitair, het tegel-

behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

Tijdelijke voorzieningen
01. Tijdens de bouw worden de nodige opslagloodsen en een bouwunit geplaatst.
02. De bouwer en andere belanghebbenden behouden zich het recht voor om op 

de bouwplaats reclameborden te plaatsen.

Volgorde bij de uitvoering
01. De volgorde bij de uitvoering wordt door de bouwer bepaald.

PEIL EN UITZETTEN
01. Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane grond-

vloer in de woonkamer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst 
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

GRONDWERK

Ontgravingen
01. Het terrein onder de woning wordt ontgraven tot onderkant fundering.
02. Voor de riolering en leidingen worden eveneens de nodige graafwerkzaamhe-

den verricht.

Aanvullingen
01. De sleuven voor kabels, leidingen en riolering worden aangevuld met uitgeko-

men grond.
02. Onder de vloer van de bergingen wordt een aanvulling van 100 mm schoon 

zand aangebracht.
03. De tuinen worden afgewerkt met uitgekomen grond.
 

RIOLERINGSWERKEN
01. De buitenriolering wordt uitgevoerd als een gescheiden stelsel volgens voor-

schriften en aanwijzingen van de gemeente. 
02. De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn bij de koop-/aanneemsom  
      inbegrepen.
03. De riolering wordt uitgevoerd in PVC buizen (recyclebaar) van voldoende 

diameter.
04. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal 

05. De binnenriolering van de woning omvat de volgende aansluitpunten:

06. Het rioleringsstelsel wordt voorzien van de vereiste hulp-, ontstoppings-, ver-
loop-, aansluit- en expansiestukken alsmede de vereiste sifons en ontluchting.

07. De hemelwaterafvoer van de woningen worden ondergronds aangesloten op 

Technische omschrijving

BESTRATING
01. Er wordt geen bestrating aangebracht. 

TERREININVENTARIS
01. Op de hoekpunten van de erfgrens worden piketten aangebracht.
02. Aan de voorzijde van de woningen, de achtererfgrens en de zij erfgrens wor-

den hagen geplant e.e.a. volgens de situatietekening. 
03. Naast de erfafscheidingen die op de situatietekening zijn weergegeven 
      worden er geen terras- en erfafscheidingen geplaatst.

FUNDERING
01. Aan de hand van de resultaten van de sonderingen wordt een fundering van  
       prefab betonpalen toegepast met gewapende betonbalken fundatie.
02. De fundering wordt uitgevoerd volgens de door de constructeur te vervaardi-

gen tekeningen en na goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht.

VLOEREN
01. De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde 

prefab betonnen systeemvloer (isolatie conform EPC-berekening) type 
 ribcassette (de ruimte onder de begane grond is niet bereikbaar).

02. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als geprefabriceerde betonnen 
systeemvloer type kanaalplaat. Mogelijk dat de constructie berekeningen de toe-
passing van koppelstaven tussen de woningen onderling noodzakelijk maken.

03. De vloer van de garage bestaat uit een afgewerkte betonvloer.

GEVELS
01. De buitengevels worden uitgevoerd in metselwerk met baksteen, uitvoering en 

kleur volgens monsters. Bouwnummer 13 wordt uitgevoerd met geschilderde 
gevels.

02. In het gevelmetselwerk, boven de kozijnen, worden daar waar nodig betonnen 
c.q. stalen lateien aangebracht.

03. De gevelbekleding van de topgevels wordt conform geveltekening uitgevoerd 
in verticaal overlappende onderhoudsarme geveldelen (sidings).

04. De gevels van de garage bestaat uit halfsteens metselwerk. 
05. In het gevelmetselwerk worden de nodige dilatatievoegen aangebracht.
06. In de spouw van de buitengevels worden isolatieplaten aangebracht (isolatie-

waarde conform EPC-berekening)
07. T.b.v. een goede water- en tochtdichte afwerking worden de nodige kunststof-

stroken en -slabben aangebracht.

DAKEN
01. De constructie van het dak bestaat uit geprefabriceerde dakelementen 

bestaande uit spaanplaat onderplaat, vurenhouten sporen, isolatie overeen-
komstig EPC-berekening, en een waterkerende folie en als dakbedekking: 
keramische dakpannen, kleur volgens monster.

02. De onderzijde van de dakplaten en de zichtzijde van de knieschotten zijn 
uitgevoerd in naturel spaanplaat. De elementnaden van de dakplaten worden 
afgetimmerd.

03. Op de zolder wordt een dragend knieschot geplaatst. Achter het knieschot 
wordt geen afwerkvloer aangebracht.

04. In de dakvlakken worden doorvoeren aangebracht t.b.v. de ventilatie,  
      rioolontluchting, rookgasafvoer e.d.

06. Het ongeïsoleerde platte dak van de garages bestaan uit een houten balklaag, 
spaanplaat dakplaat v.v. bitumineuze dakbedekking zonder ballast laag. 

WANDEN
01. De binnenspouwbladen van de buitengevels worden voornamelijk uitgevoerd 

in kalkzandsteen elementen, dik 100/120mm.
02. De lichte scheidingswanden in de woning worden uitgevoerd in gasbetonele-

menten, dik 70 en 100 mm.
03. De kalkzandsteenelementen worden gedilateerd. Deze dilatatievoegen wor-

den niet afgewerkt. Het is mogelijk dat de dilataties zichtbaar blijven.

VENTILATIEVOORZIENINGEN
01. Ten behoeve van de ventilatie van de woning is er gekozen voor een systeem 

met een natuurlijke toevoer (roosters) en een mechanische afvoer.
02. Ten behoeve van de ventilatie worden kunststof of stalen buizen, incl. 

 hulpstukken en ventielen, gemonteerd tot aan de ventilatie-unit. 
03. De ventilatieafvoer van het toilet, badkamer en keuken geschiedt door roos-

ters in het plafond, welke gekoppeld zijn aan de mechanische ventilatie-unit. 
04. De toevoer van de ventilatielucht in toilet, badkamer, meterkast geschiedt door  
      middel van openingen onder de deuren. Voor de overige ruimten zullen de 
      noodzakelijke ventilatieroosters in de kozijnen voor de toevoer van lucht toe-

gepast worden.
05. De ventilatiekanalen zijn van enkelwandige spiralo-pijp.
06. De luchttoevoerbuizen zijn van aluminium/kunststof.
07. Op het dak worden metalen of kunststof dakdoorvoeren geplaatst, waarop de 
       mechanische ventilatiebox  en de rioolontluchting worden opgenomen.
08. De ventilatie in de garages geschiedt middels ventilatieopeningen in de 

gevels.
09. De spouwmuren worden geventileerd d.m.v. open stootvoegen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Buitenkozijnen, ramen en deuren
01. De buitenkozijnen van de woning en de garages  worden uitgevoerd in hard-

houten kozijnen. 
02. Rondom de kozijnen wordt in de spouw DPC-folie aangebracht.
03. Boven de kozijnen wordt aan de binnenzijde een geïsoleerd houten rekwerk 

met multiplex beplating toegepast.
04. De voordeur is een geïsoleerde vlakke deur met glasopening.
05. De garageloopdeur en dubbele deuren wordt uitgevoerd in hardhout en multiplex.
06. De schuifpui in de achtergevel wordt uitgevoerd in gemoffeld aluminium. 
07. Ten behoeve van de draaibare delen is tochtwering opgenomen.

Binnen kozijnen en deuren
01. De montagekozijnen zijn van plaatstaal, fabrieksmatig afgelakt in de kleur hel-

der wit en, waar mogelijk, voorzien van een bovenlicht met enkelglas, m.u.v. 
de meterkast en de trapkast.

02. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren, kleur helder wit. 
Hoogte 2315 mm en waar vereist 930 mm breed, m.u.v. de meterkast deur.
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Aftimmerwerken
01. De getimmerde gootoverstekken en dakranden worden constructief gemaakt 

van vuren regelwerk en afgewerkt met onderhoudsarm plaatmateriaal in 
genagelde uitvoering. 

03. De buitenkozijnen worden aan de binnenkant afgetimmerd met vuren hoeklatten.
04. Vloerplinten worden niet geleverd en niet aangebracht.
05. De trapgaten worden afgetimmerd met multiplex/MDF.
06. De elementnaden van de dakelementen op de 2e verdieping worden afge-

werkt met aftimmerstroken. 

Hang- en sluitwerk
01. Alle gevelkozijnen, buitendeuren en bewegende delen zijn voorzien van 

deugdelijk hang- en sluitwerk en cilinders wat voldoet aan inbraakwerendheid 
klasse 2 volgens het Bouwbesluit.

02. De binnendeuren in de woningen zijn voorzien van het nodige hang- en sluit-
werk van solide kwaliteit, in licht metalen uitvoering.

03. De voordeur is voorzien van een brievenbusklep met binnenklep.
04. Met betrekking tot de inbraakwerendheid wordt voldaan aan de eisen conform 
       weerstandsklasse II  en het Bouwbesluit.

Metaalwerken
01. Ten behoeve van de opvang van vloer- en gevelconstructies worden, daar 

waar nodig, stalen kolommen en lateien aangebracht, voorzien van de nodige 
      verankeringen, één en ander volgens opgave van de constructeur.
02. Ten behoeve van de kozijnen, ramen en deuren worden de benodigde metaal-

werken geleverd en aangebracht.

TRAPPEN EN AFTIMMERWERK

Trappen
01. De 1e verdiepingstrap wordt uitgevoerd in een vurenhouten trap in een dichte 
      uitvoering voorzien van MDF stootborden en de 2e verdiepingstrap in een 

open uitvoering.
02. Langs de trappen worden houten muurleuningen aangebracht op aluminium 

dragers.
03. Langs het trapgat op de 1e en 2e verdieping wordt een vurenhouten traphek 

met een houten bovenregel gemonteerd.

Kasten
01. De meterkast wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de nutsbedrijven.
02. Er worden verder geen losse kasten geleverd.

DAKAFVOEREN EN HEMELWATERAFVOEREN

02. De hemelwaterafvoerleidingen worden uitgevoerd in PVC (recyclebaar), 
bevestigd met pijpbeugels.

03. De dakgoten worden uitgevoerd in zink in getimmerde goten.

VLOER-, WAND- EN PLAFONDAFWERKINGEN

Plafondafwerking
01. De betonnen plafonds worden, m.u.v. de meterkast, afgewerkt met structuur  
      spuitwerk.

Wandafwerking
01. Boven de betegelde wanden in de woningen wordt spuitwerk aangebracht.
02. De wanden van de meterkast worden niet afgewerkt.
03. De overige wanden binnen de woning worden klaar om te behangen opgele-

verd. Dus niet voorzien van behang.

Vloerafwerking
01. De niet betegelde vloeren in de woning, worden afgewerkt met een cement-

dekvloer m.u.v. achter het knieschot op de 2e verdieping.

TEGELWERKEN

Vloertegels
01. De vloeren van het toilet en de badkamer worden voorzien van vloertegels 

volgens monster, afmeting 450 x 450 mm.
02. De vloeren van het toilet en de badkamer worden in de hoeken van kitvoegen 
      voorzien.
03. Ter plaatse van de douchehoek worden de vloertegels op afschot aangebracht.

Wandtegels
01. De wanden van het toilet en de badkamer worden voorzien van wand-

tegels 250 x 500 mm volgens monster. In het toilet ca. 1250 mm. + vloer. 
In de badkamer tot 2250 mm + vloer.

02. De wanden van het toilet en de badkamer worden in de hoeken van kit-
voegen voorzien.

03. De wanden in de keuken boven het aanrecht worden uitgevoerd conform 
de keukenbeschrijving.

04. De vensterbanken van het toilet en de badkamer worden voorzien van 
 wandtegels.

05. De uitwendige hoeken bij het tegelwerk worden voorzien van een 

Vensterbanken, waterslagen en dorpels
01. Onder de raamkozijnen bij gemetselde borstweringen worden aan de bin-

nenzijde kunststenen vensterbanken aangebracht, kleur volgens kleur- en 
materiaalschema.

02. Onder de deuren van toilet en badkamer worden kunststenen dorpels toegepast.
03. Aan de buitenzijde van de raamkozijnen worden verglaasde raamdorpelste-

nen toegepast.

KEUKENINRICHTING
01.  Standaard wordt er een Siematic keukeninrichting met Siemens apparatuur 

geleverd en geplaatst conform de keukenbrochure.

Technische omschrijving

BEGLAZING EN SCHILDERWERK

Beglazing
01. Isolerende 2-laagse beglazing volgens EPN-berekening en wordt toegepast in 

alle buitenkozijnen en ramen van de woning (dus niet voor de garage), e.e.a. 
      volgens de eisen van het bouwbesluit. 
02. De bovenlichten van de binnendeuren worden daar waar aanwezig bezet met 

enkel blank vensterglas.
03. De beglazing van de garagedeur bestaat uit enkel draadglas.
04. De toegepaste beglazing voldoet volledig aan het bouwbesluit echter niet aan 

de NEN 3569 ‘veiligheidsglas in gebouwen’. Indien gewenst kan dit middels 
een verzoek tot meerwerk kenbaar worden gemaakt.

Schilderwerken
01. Het buitenschilderwerk zal worden uitgevoerd in een dekkend verfsysteem 

volgens kleur- en materialenschema. 
02. Het binnenschilderwerk zal worden uitgevoerd in een watergedragen systeem.
03. De opdekdeuren, de binnendeurkozijnen en radiatoren zijn fabrieksmatig 

afgewerkt.
04. In het zicht komende metalen leidingen worden geschilderd m.u.v. de c.v.-

leidingen, de leidingen in meterkast en t.p.v. van de c.v.- opstelling.
05. De trapgataftimmering en traphekken worden in het werk afgeschilderd. De 

trapbomen, trapspil, traptreden en aanwezige stootborden zijn fabrieksmatig 
gegrond en worden niet verder afgewerkt.

06. Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud wordt verwezen naar het door 
de ondernemer bij oplevering te verstrekken onderhoudsadvies (omschreven 
in de wooninformatie). Met name als de architect heeft gekozen voor don-
kere kleuren is opvolgen van de voorgeschreven onderhoudsfrequentie zeer 
belangrijk.

WATER-/GASINSTALLATIE
01. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling 

met betrekking tot water zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.
02. De kosten van gebruik van water zijn tot de dag van oplevering voor rekening  
      van de bouwer.

Waterleidingen
01. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de individuele watermeter, 

geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende 
mate beschermd tegen bevriezing.

02. De volgende tappunten worden aangesloten:

03. Voor de wasautomaat is een aansluitmogelijkheid op de 2e verdieping voorzien.

04. De warmwaterleiding wordt aangesloten op:

Warmwatertoestellen
01. De warmwatervoorziening verloopt vanaf de warmtepompboiler naar de 

diverse tappunten.

Gasleiding
01. Er wordt geen gasleiding aangelegd.

SANITAIR
01. Het sanitair wordt uitgevoerd in een Villeroy & Boch  Subway serie in de kleur 

wit. De kranen worden uitgevoerd in het fabricaat Grohe.
02. Het sanitair wordt geleverd en aangesloten geheel compleet met de nodige 

kranen en bevestigingsmiddelen.
03. De closetcombinaties bestaan uit:

04. De fonteincombinatie bestaat uit:

05. De wastafelmeubel  bestaat uit:

06. De douchecombinatie bestaat uit:

07. De badcombinatie bestaat uit:

07. Ten behoeve van de wasmachine wordt een tapkraan aangebracht.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
01. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling 

met betrekking tot elektrische energie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.
02. De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor 

rekening van de bouwer.

Laagspanningsinstallatie
01. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over 
      voldoende groepen naar de diverse aansluitpunten, volgens voorschriften van 

het leverend elektriciteitsbedrijf en de NEN 1010.
02. De aansluitpunten per ruimte zijn op de plattegrondtekeningen aangegeven.
03. De schakelaars en wandcontactdozen zijn van het type inbouw, behoudens in 

de meterkast, op de zolder en in de buiten berging (opbouw). Alle in de kleur wit.
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04. Schakelaars op ca. 1050 mm+ vloer en de wandcontactdozen in de eventueel te 
plaatsen keukenopstelling op 1250 mm.+ vloer. De aansluitpunten van de CAI, 
telefoon en de wandcontactdozen in woon- en slaapkamers op 300 mm.+ vloer.

05. Er worden op het elektriciteitsnet aangesloten rookmelders gemonteerd. 
Plaats en aantal volgens de voorschriften.

Zwakstroominstallatie
01. De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit een drukknop, 
      elektrische bel en transformator (in de meterkast).
02. De woningen zijn voorzien van rookmelders, gekoppeld aan het lichtnet (met 

back-up batterij).

TELECOMMUNICATIEVOORZIENINGEN

Telefoon
01. De woningen zijn voorzien van een telefoonaansluiting in de meterkast en van  
      daaruit een (onbedrade) aansluitmogelijkheid voor de telefoon in de woonka-

mer en de hoofdslaapkamer.

Centrale Antenne Systeem
01. De woningen zijn voorzien van een aansluitmogelijkheid voor de antenne in-

stallatie in de meterkast en van daaruit een (onbedrade) aansluitmogelijkheid 
in de woonkamer en de hoofdslaapkamer.

VERWARMINGSINSTALLATIE
01. Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie 

gelden de berekeningsgrondslagen, welke op dit werk van toepassing zijn en 
hetgeen omschreven is in de Woningborg-garantienormen. 

02. De centrale verwarmingsinstallatie op de begane grond en de verdieping 
wordt uitgevoerd als een vloerverwarming met kunststof leidingen. 

03. De cv-verdeler zal onder de trap en op de overloop worden geplaatst. 
04  Aanvullend zal er in de badkamer nog een elektrische radiator wordt geplaatst.
03. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een temperatuurregeling 

in de woonkamer.
04. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd in de ruimten 

waarin de vloerverwarming geïnstalleerd is, waarbij geldt dat in de woning de 
minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en 
deuren gesloten zijn en bij gelijktijdige verwarming van deze ruimten:

06. In de onderstaande vertrekken van de woning worden geen vloerverwarming 
aangebracht:

07. Het leidingsysteem is uitgevoerd d.m.v. leidingen in de dekvloer.
08. Voor een optimaal werkende installatie is het niet toegestaan nachtverlaging 

toe te passen. 

09. Ieder voorraadtoestel kent zijn beperkingen met betrekking tot een ‘continue’ 
-

leg te treden met de ondernemer of hieraan tegemoet kan worden gekomen 

verwachtingspatroon.
10. De door Woningborg gegarandeerde warmwatertemperatuur is niet van toe-

passing voor tappunten waar een thermostaatkraan is of wordt gemonteerd.

STAAT VAN AFWERKING WONING

Hal/entree
vloer  cementdekvloer
wanden  behangklaar
plafond spuitwerk
elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar
  1 st. buitenlichtpunt op enkelpolige schakelaar
  1 st. enkele wandcontactdoos
  1 st. belinstallatie
  1 st. wisselschakelaar voor lichtpunt overloop
diversen  meterkast volgens voorschriften nutsbedrijven
  1 st.  rookmelder

Meterkast 
  1 st. dubbele wandcontactdoos  
  1 st. scheltravo 
  Nuts voorzieningen water en elektra

Toilet
vloer  tegels 450 x 450 mm
wanden  tegels 250 x 500 mm tot 1250 mm.+ vloer daarboven spuitwerk
plafond  spuitwerk
elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar
diversen  closetcombinatie en fonteincombinatie
   mechanische ventilatie volgens voorschriften

Trapkast
vloer  cementdekvloer
wanden  behangklaar kalkzandsteen of binnenwand / houten trap gegrond
elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar
  1 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. de warmtepompinstallatie
diversen  warmtepomp met bijbehorende installatievoorzieningen.

Woonkamer
vloer  cementdekvloer
wanden  behangklaar
plafond  spuitwerk
elektra  2 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar
           4 st. dubbele wandcontactdozen
  1 st. buitenlichtpunt op enkelpolige schakelaar
   loze buisleiding voor telefoon 
  loze buisleiding voor televisie
diversen  temperatuurregeling 
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Keuken
Vloer cementdekvloer
wanden  behangklaar
plafond  spuitwerk
elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar
   2 st. dubbele wandcontactdozen (waarvan 1  t.p.v. opstelmogelijkheid 

keukenblok)
  4 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap/verlichting en koelkast
  1 st. bedrade aansluitingen t.b.v. vaatwasser
diversen  keukeninrichting conform beschrijving “standaard keuken”
  mechanische ventilatie volgens voorschriften
 bediening ventilatiesysteem
 1 st. bedrade leiding t.b.v. elektrisch koken
 1 st bedrade aansluiting t.b.v. combimagnetron 

Overloop
vloer cementdekvloer
wanden  behangklaar
plafond  spuitwerk
elektra  1 st. lichtpunt op wisselschakelaar 
   1 st. enkel wandcontactdoos in combinatie met wisselschakelaar voor 

lichtpunt op zolder
diversen  rookmelder

Hoofdslaapkamer
vloer  afwerkvloer
wanden  behangklaar
plafond  spuitwerk
elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar
  3 st. dubbele wandcontactdoos 
  1 st. loze buisleiding voor telefoon 
  1 st. loze buisleiding voor televisie 

Overige slaapkamers
vloer  afwerkvloer
wanden  behangklaar (knieschotten slaapkamer 4 onbehandeld spaanplaat)
plafond  spuitwerk (dakplaten slaapkamer 4 worden gesausd)
elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar met enkele wandcontactdoos
  2 st. dubbele wandcontactdoos 
  1 st. loze buisleiding voor data, telefoon of televisie

Badkamer 
vloer  tegels 450 x 450 mm
wanden   tegels 250 x 500 mm afgewerkt tot 2250 mm + vloer daarboven 

spuitwerk
plafond  spuitwerk
elektra  2 st. lichtpunten (waarvan één boven wastafel) op enkelpolige schakelaar
  1 st. enkele wandcontactdoos 
diversen  wandcloset
  wastafelmeubel
  douchecombinatie (douchehoek op afschot)
  badcombinatie 
  mechanische ventilatie volgens voorschriften

Zolder /2 verdieping / berging
vloer   afwerkvloer
wanden  kalkzandsteenwanden behangklaar
plafond  dakplaten onbehandelde spaanplaat kleur naturel
elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar
  1 st. dubbele wandcontactdoos
  1 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. mechanische ventilatiebox
  1 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
  1 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. droger

Garage 
vloer  betonvloer
wanden metselwerk
plafond balklaag en spaanplaat dakplaten onbehandeld 
elektra  1 st. lichtpunt op wisselschakelaar
  1 st. dubbele wandcontactdoos
  1 st. buitenlichtpunt

Bij het samenstellen van deze brochure is uitgegaan van de eisen, zoals  
deze zijn gesteld in het Bouwbesluit. Om deze brochure voor u, als moge-
lijk niet-bouwkundige, niet onleesbaar te maken, hebben wij gemeend om 
de  terminologie van het Bouwbesluit niet in de tekst te hanteren. Om u toch 
volledig te informeren geven wij u hierna de benamingen, zoals deze in het 
Bouwbesluit worden gehanteerd.

ALGEMEEN

01. Deze brochure en verkooptekeningen zijn nauwkeurig en met zorg samenge-
steld aan de hand van de gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect 
en adviseurs van dit plan. 

02. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien 
van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van overheid, nutsbedrijven en/
of Woningborg waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze 
wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruik-

geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten.
03. De op tekening ingeschreven maten zijn circa maten.
04. Algemene koopinformatie is informatief aan de brochure toegevoegd, hieraan 

kunnen geen rechten worden ontleend.
05. De opgenomen perspectief tekening geeft een art impressie weer. Aan deze 
       tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden.
06. Het ontwikkelen van een wijk is een voortdurend proces, waarbij, naarmate 

plaatsvindt. De situatietekeningen die in deze brochure zijn opgenomen, 
betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met 

-
voorzieningen e.d. kunnen zich dan ook voordoen. Uitdrukkelijk wijzen wij 
u erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemming- of 
uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten 
kunnen worden ontleend. Voor uitspraken, c.q. informatie in deze zijn wij dan 
ook niet verantwoordelijk.
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07. Daar waar in de brochure en op tekeningen “merknamen en/of houtsoorten” zijn 
vermeld, dient achter de merknamen o.g. (of gelijkwaardig) te worden gelezen.

08. Zoals u mogelijk weet worden voor de ruwbouw van uw woning onder andere 
      kalkzandstenen verwerkt in diverse afmetingen. Kalkzandsteen is een milieu-

vriendelijk natuurproduct dat in veel Nederlandse woningen wordt toegepast. 

KRIMP. Het gevolg is een verschijnsel, waarbij in de eerste levensjaren van 
uw woning kleine, zogenaamde, krimpscheurtjes kunnen gaan optreden. 
Deze krimp zal echter na verloop van tijd ophouden.

Twello, april 2014

kleurenstaat woningtype Anemoon en Marjolein 
  
omschrijving materiaal uitvoering kleur

Woning exterieur 
gevelmetselwerk baksteen , handvorm wildverband bruin (volgens monster)

voegen doorstrijkmortel ca. 10 mm terug liggend grijs

gevelmetselwerk bouwnr 13 baksteen , handvorm wildverband wit geschilderd 

voegen platvol gevoegd wit geschilderd

plintmetselwerk baksteen , handvorm wildverband antraciet (volgens monster)

voegen doorstrijkmortel ca. 10 mm terug liggend antraciet

bijzonder gevelmetselwerk klampsteen, blokverband klamp metselwerk wit geschilderd 

horizontale accenten baksteen  wildverband antraciet

kozijnen hardhout geschilderd oranje-bruin

woning entreedeur hardhout geschilderd oranje-bruin

draaiende delen hardhout geschilderd antraciet/grijs

schuifpui aluminium gepoedercoat oranje-bruin

raamdorpelstenen keramisch geglazuurd antraciet

hekwerk (frans balkon) thermische verzinkt staal gepoedercoat oranje-bruin 

daken (hellend) keramische dakpannen OVH antraciet

goot /dakranden Rockpanel 6 mm , genageld wit (RAL 9010)

topgevels cementgebonden delen gecoate sidings leisteen grijs

Garage 

kozijnen hardhout geschilderd oranje-bruin

loopdeur hardhout geschilderd oranje-bruin

dubbele deuren hardhout/multiplex geschilderd  grijs 

gevelmetselwerk baksteen , handvorm wildverband bruin (volgens monster)

voegen doorstrijkmortel ca. 10 mm terug liggend grijs

gevelmetselwerk bouwnr 13 baksteen , handvorm wildverband wit geschilderde 

voegen platvol gevoegd wit geschilderde 

plintmetselwerk baksteen , handvorm wildverband antraciet (volgens monster)

voegen doorstrijkmortel ca. 10 mm terug liggend antraciet

Interieur
binnendeurkozijnen staal wit Ral 9010

binnendeuren honingraatdeuren wit Ral 9010

vensterbanken Bianco-C wit gemêleerd

spuitwerk plafonds wit

trappen   vurenhout wit gegrond 

trapgataftimmering multiplex /MDF wit Ral 9010

tegelwerk wand en vloer volgens monster

nb onder voorbehoud wijzigingen 

RENVOOI

R
M

Bel

Drukknop Bel

Wm Wcd tbv Wasmachine

Wk Wcd tbv Wasemkap

Wd Wcd tbv Wasdroger

Kk Wcd tbv Koelkast

Mv Wcd tbv Mechanische Ventilatie

Wcd tbv Elektrisch kooktoestel

Loze leiding tbv Buitenvoeler ( naar Wp kast )

Wandlichtpunt

Rookmelder 230V ( doorkoppelen )

Plafondlichtpunt

B Loze leiding tbv Boiler  ( naar meterkast )

Dubb. wcd met ra ( opbouw )

Dubb. wcd met ra ( 2 dozen horizontaal  inbouw )

Renvooi INSTALLATIES:

Serie schakelaar

Wisselschakelaar

Enkelpolige schakelaar

Mv 3-standenschakelaar tbv Mv Unit ( bedraad )

Bedrade leiding tbv Thermostaat ( naar Wp )

Mv

Th

Wcd tbv Mech Ventilatie box

Loze leiding tbv Tel of Cai of Data  ( naar meterkast )Loos

Plaats  Thermostaat ( draadloos )T

Bv

Vw Wcd tbv Vaatwasser

Mag Wcd tbv Combimagnetron

Wandlichtpunt Wastafel

Vl Wcd tbv verdeler vloerverwarming

Verdeler vloerverwarmingVl

F

Mechanische ventilatiebox

Radiator

Warmtepompwp

Wasmaschine

Wasdroger

Wandcloset

Wastafel

Meterkast

Ligbad

Ligbad optioneel

Opstelplaats keuken

Douchehoek

Renvooi BOUWKUNDE:

K Krijtstreep (geen verblijfsgebied)

Fontein

Wasmachine opstelplaats

Wasdroger opstelplaats

Wastafel meubel

Douchehoek met draingoot

Krijtstreep methode

R
M

Bel

Drukknop Bel

Wcd tbv Elektrisch kooktoestel

Wandlichtpunt

Rookmelder 230V ( doorkoppelen )

Plafondlichtpunt

Wandlichtpunt Wastafel

Verdeler vloerverwarmingVl

F

Mechanische ventilatiebox

Radiator

Warmtepompwp

Meterkast

Electrische radiator
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Huizen
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Tel: 035 - 525 31 35
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Voor meer informatie over 

het project verwijzen wij u 

naar de website en  

Voorma-Walch Makelaars 
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