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ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

1. Inleiding 

Voor u ligt de technische omschrijving van de nieuwbouw woningen in het plan Switi fase 3 te Amsterdam Zuidoost. In 
dit document wordt  u per onderdeel uitgelegd hoe uw woning wordt samengesteld  en afgewerkt.  

 
Een woning kopen is geen dagelijkse bezigheid. Omdat het een belangrijke stap in uw leven is, vinden wij het van groot 
belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de aankoop van een woning. Wij adviseren 
u dit document met aandacht te lezen, zodat u compleet op de hoogte bent van uw woning. Hieronder wordt met name 
aangegeven wat u wel en niet koopt als u de overeenkomst sluit. 

 

2. Projectgegevens 

Het plan bestaat uit de bouw van 24 grondgebonden woningen met vrijstaande buiten berging. 
 

De woningen zijn ontworpen door het Amsterdamse Architectenbureau HOH. 
 

De woningen worden gebouwd en verkocht onder de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg. 
 

3. Projectorganisatie 

Het project is een ontwikkeling van BPD Ontwikkeling B.V. en zal worden gebouwd door Ekowood Houses. Op het 
moment dat u kiest voor de koop van een woning sluit u met BPD Ontwikkeling B.V. een koopovereenkomst en met 
Ekowood Houses een aannemingsovereenkomst voor de bouw van uw woning. 
Met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopsom en 
de aanneemsom. Daarbij verplicht BPD Ontwikkeling B.V. zich  als verkoper tot het leveren van kavel/erfpacht van de 
woning. Ekowood Houses verplicht zich als bouwondernemer tot de realisatie de woning. 
 

4. De locatie 

Rustig wonen in Amsterdam Zuidoost met alle voorzieningen binnen handbereik. Dat kan in het nieuwbouwplan Switi. 

Een nieuw, sfeervol woongebied, direct naast het Nelson Mandelapark. In totaal komen hier circa 250  

eengezinswoningen. De centrale ligging maken Switi dé plek om te wonen in Amsterdam Zuidoost. 

 

5. Milieu 

Bij het ontwerp van het gebouw, de keuze van de materialen en de werkzaamheden tijdens de bouw is en wordt 
rekening gehouden met het milieu. Bouwafval wordt niet alleen gescheiden ingezameld en afgevoerd, maar ook zal het 
afval tijdens de uitvoering tot een minimum worden beperkt door met prefab onderdelen te werken. De aandacht voor 
het milieu komt verder tot uitdrukking in de onderstaande toepassingen en uitvoeringen: 

• isolerende voorzieningen van begane grondvloeren, gevels en daken  

• waar mogelijk toepassen van recyclebare en geprefabriceerde materialen 

• toepassing van duurzame materialen 

• onderhoudsarme materialen met een lange levensduur 

• houtmaterialen met FSC of PEFC keurmerk 

 

Energielabel 
Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Het landelijk bekende label loopt momenteel van A (meest 
zuinig) tot en met G (minst zuinig). Grofweg wordt het energielabel berekend aan de hand van de 
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) waarmee de woning is ontworpen. De woningen zijn ontworpen met een EPC van 0,15 
en vallen daarmee  in de categorie label A 
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Isolatie 
Bij de ontwikkeling van het project is veel aandacht besteed aan energiereductie. Het isoleren van de verwarmde 

ruimten speelt hierin een belangrijke rol. Bij de uitwerking van het planontwerp is hiertoe met de volgende 
uitgangspunten rekening gehouden: 

• gemiddelde isolatiewaarde (Rc-waarde) van de gevels exclusief kozijnen van circa 8,0 m2.K/W 

• gemiddelde isolatiewaarde (Rc-waarde) van de daken van circa 8,0 m2.K/W 

• gemiddelde isolatiewaarde (Rc-waarde) van de begane grondvloer van circa 4,5 m2.K/W 

• triple isolatieglas met een U-waarde kozijn van maximaal 1,2 W/m2.K 

 

6. Nutsvoorzieningen 

Iedere woning wordt aangesloten op de nutsvoorzieningen zoals water, elektra, riolering en en wordt voorzien van 
CAI/glasvezelaansluiting. Er wordt geen gas aangeboden. De aanlegkosten voor de betreffende nutsvoorzieningen zijn 
in de V.O.N.-prijs begrepen. 
Voor de levering van de nutsvoorzieningen dient de verkrijger/bewoner zelf de aanvraag bij het nutsbedrijf en de 
kabelexploitant te doen. Hieraan zijn eenmalige kosten verbonden die niet in de V.O.N.-prijs zijn begrepen. 
De telefoonaansluiting van de woning bevindt zich in de meterkast. Er wordt door de projectinstallateur een bedrade 

leiding opgenomen ten behoeve van telefoon in de woonkamer. Abonnementskosten voor de telefoonaansluiting en 
CAI/glasvezel aansluiting zijn niet inbegrepen in de V.O.N.- prijs. 

 

7. Bouwbesluit en normen   

Bij het samenstellen van deze Technische Omschrijving is uitgegaan van de eisen volgens het Bouwbesluit. Voor dit 
project is het Bouwbesluit 2012 van het moment van indienen van de aanvraag omgevingsvergunning van toepassing. 

 
Om de beschrijvingen en tekeningen voor belangstellenden en ‘niet-bouwkundigen’ leesbaar te houden is de 
terminologie van het Bouwbesluit op een aantal punten aangepast. 
 

In afwijking op het Bouwbesluit worden onder andere voor het benoemen van de ruimten de volgende 
beschrijvingen gehanteerd: 

• woonkamer/keuken/eetkamer/slaapkamer in combinatie met verblijfsruimte 

• entree/hal in combinatie met verkeersruimte 

• badkamer in plaats van badruimte 

• berging in plaats van onbenoemde ruimte 

• meterkast in plaats van meterruimte 

• balkon/terras als buitenruimte 

 

8. Oplevering woning  

De woningen, de bergingen en de algemene ruimten worden bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, het tegelwerk en 
de beglazing worden vrij van stickers en merktekens, helder en schoon opgeleverd. 
Oplevering van bergingen en parkeerplaatsen vindt gelijktijdig plaats met de oplevering van de woning. 

 

9. Koperskeuze procedure 

De koper zal bij de koop een zogenaamde ‘optielijst’ ontvangen. Daarin zijn mogelijke alternatieven dan wel opties met 
bijbehorende verrekenprijzen opgenomen.  

 
Aanpassingen die de koper wil doorvoeren, worden in een apart document vastgelegd. In het document 
‘Kopersinformatie’ zal de procedure hieromtrent nader worden uitgelegd. 

10. Sluitingsdata 

Het opgeven van alternatieven dan wel opties uit de optielijst is mogelijk tot aan de vooraf vastgestelde sluitingsdata. 
De sluitingsdata worden bepaald op basis van de planning van de  bouw. Bij het vaststellen van de sluitingsdata wordt 
rekening gehouden met de benodigde voorbereidingstijd en levertijd van materialen en de bijbehorende bouwmethodiek 
van het project. Let op dat wijzigingen of aanvullingen om bovengenoemde redenen na het verstrijken van een 
sluitingsdatum niet meer in behandeling worden genomen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd door de kopersadviseur. 
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11. Projectdocumentatie 

Alle tekeningen, maten en materialen in deze Technische Omschrijving zijn gebaseerd op informatie van de architect, 
de gemeente en de adviseurs van dit project. Deze projectgegevens zijn met zorg en nauwkeurigheid verwerkt. Toch 
is het altijd mogelijk dat, als gevolg van overheidseisen of voorschriften van nutsbedrijven, er veranderingen moeten 
worden aangebracht. Deze veranderingen kunnen zowel van architectonische als van technische aard zijn. Ook is het 
mogelijk dat de bouwondernemer gedwongen is andere dan de opgegeven materialen te verwerken. Bijvoorbeeld 
doordat de omschreven materialen niet meer leverbaar zijn of doordat bijvoorbeeld stakingen tijdige levering onmogelijk 
maken. 

 
De bouwondernemer behoudt zich het recht voor wijzigingen in het plan aan te brengen, indien dit tijdens de uitvoering 
noodzakelijk blijkt, mits deze veranderingen geen afbreuk doen aan de waarde, de kwaliteit, het uiterlijk en de 
bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen geven geen van de partijen enig recht op aanspraak op verrekening 
van minder- of meerkosten. De wijzigingen worden vastgelegd in een erratum. Eventuele later geconstateerde 
onjuistheden worden ook middels een erratum gecommuniceerd. 

 
U dient er rekening mee te houden dat de op tekening aangegeven maten de werkelijkheid benaderen. Er kunnen 
geringe maatverschillen optreden als gevolg van de materiaalkeuze en dikte van de afwerking. De opgegeven maten 
op de plattegronden zijn gebaseerd op niet afgewerkte wanden. 

 
Ondanks dat gestreefd is naar een gedetailleerde maatvoering, is de op de tekeningen aangegeven maatvoering niet 
geschikt voor opdrachtverstrekkingen door de verkrijger aan derden. Wij adviseren de verkrijger de maatvoering 
voor o.a. maatmeubels, gordijnen en vloerafwerking pas te verstrekken aan derden wanneer de maten in de woning 
kunnen worden ingemeten. Tijdens de (af)bouw van de woning worden kijkmiddagen voor de kopers georganiseerd, 
waarbij er gelegenheid is om in te meten ten behoeve van uw verdere inrichting. 

 
De indeling op de situatietekening van het openbare gebied (straten, paden, groen, kademuren, ondergrondse 
vuilcontainers en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. De situatietekening betreft 
een momentopname. Wij adviseren u het bestemmingsplan bij de gemeente in te zien. Hierin staat vastgelegd wat voor 
uw woning, maar ook voor de verdere omgeving kan en juist niet kan. Eventuele toekomstige plannen van de gemeente 
in de naastliggende omgeving worden hierin eveneens vastgelegd. 

 
In de tekeningen en artist impressies zijn soms beelden van de omgeving of nabijgelegen bebouwingen aangegeven. 
Vanwege de voortschrijdende ontwikkeling van de wijk kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Ook aan de 

tekeningen en artist impressies van het  project zelf kunnen geen rechten worden ontleend. Om woningen goed zichtbaar 
te maken kunnen standpunten van artist impressies in een aantal gevallen op fictieve plaatsen ingenomen zijn en 
komen aangegeven beplantingen niet altijd overeen met hetgeen uiteindelijk gerealiseerd zal worden. 

 
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan: 

• de tenaamstelling van de ruimte die niet corresponderen met de terminologie van het  Bouwbesluit; 

• perspectief- en/of sfeertekeningen; 

• foto’s en artist impressies; 

• brochure, strooifolders, flyers, advertenties; 

• communicatie en gegevens van de website; 

• interieurschetsen; 

• indelingen van plattegronden door middel van meubilering; 

• omgeving(impressie)gegevens, met de daarbij behorende tekeningen; 

• gestippelde of met onderbroken lijntjes aangegeven opstellingen van sanitair, keukens, privacy-schermen etc. 
in gevels, doorsneden en plattegronden; 

• ingetekende apparatuur, wasdrogers, wasmachines, meubels etc., deze dienen uitsluitend om u een indruk te 
geven van de beschikbare ruimte, deze zijn niet in de koopsom begrepen; 

• de op tekening aangegeven installaties en locaties daarvan, de nadere uitwerking kan leiden tot technisch 
noodzakelijke wijzigingen, omtrent eventuele wijzigingen wordt de koper tijdig geïnformeerd. 
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12. Fasering gebied    

Het gehele gebied Switi wordt in fases gebouwd. Als gevolg van het gefaseerd realiseren dient u er rekening mee te 

houden dat u mogelijk hinder kunt ondervinden van een naastgelegen bouwplan.  

 

Bereik en logistiek 
Het aanleggen van de definitieve bestrating rondom de gebouwen, zal eveneens fasegewijs verlopen. 
Bij de oplevering kan er tot en met de oplevering van het gehele gebied sprake zijn van een situatie waarbij zowel 
bewoners als de bouwondernemer(s) gebruik maken van de (tijdelijke) (bouw)wegen rondom het terrein. 
Gezien de bouwactiviteiten en het bouwverkeer op de locatie zal vanuit het oogpunt van veiligheid een beperking van 
de wegen zijn waar u gebruik van kunt maken. 
De bouwactiviteiten en de benodigde voorzieningen worden zo georganiseerd dat de veiligheid geborgd is en blijft. Zo 
zult u om bovenstaande redenen onder meer rekening moeten houden dat de watergangen/grachten niet direct worden 
aangelegd. 
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

 

13. Inleiding 

In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt onder andere de koop van de woning tussen partijen vastgelegd, 
alsmede de verplichting tot realisering van de  woning door de bouwondernemer. De verkrijger koopt daarmee een 
woning, die nog niet (compleet) is gerealiseerd. De indeling van de woning en de plaats van de technische installaties 
staan weergegeven op de plattegrond(en). Het aanzicht van de woning is terug     te vinden op de geveltekening(en). 
De toe te passen materialen, technische installatie, kleurstelling et cetera van de woning, worden beschreven in dit 
document. 

 

14. Hoogtemaatvoering 

Peil (P) komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woningen. Vanuit dit peil 
worden de hoogtematen gemeten. 

 

15. Grondwerk 
Er worden de nodige grondwerkzaamheden uitgevoerd voor de funderingen en leidingen. Door de aannemer worden de 
tuinen afgewerkt met grond/teelaarde die op het terrein aanwezig is. Peilhoogten, maatvoeringen, eventuele taluds, 
terreinafwerkingen, trottoirs, parkeerstroken, groenvoorzieningen etc. conform situatietekening / inrichtingsplan.     
 
Alle op de situatieschets aangegeven overige verkavelingen en bouwblokken zijn indicatief. Hoogteverschillen in de 
voortuin c.q. zij- en achtertuin worden opgevangen door middel van taluds/beschoeiingen. De koper dient het 
aanlegniveau ter plaatse van de erfgrenzen te respecteren en in stand te houden.  

 

16. Bestratingen  

In de voortuin van de woningen zal er een parkeer / opstelplaats, voorzien van een laadpaal, worden bestraat. De 
overige bestratings- en terreinwerkzaamheden rondom de gebouwen worden bepaald en uitgevoerd door de gemeente 
Amsterdam. Zij vallen buiten deze technische omschrijving en zijn in tekeningen en artist impressions slechts ter 
informatie opgenomen op basis van de laatst bekende gegevens ten tijde van het samenstellen van de 
verkoopdocumenten. Er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. De werkzaamheden zullen deels na de 

opleveringen van de woningen worden uitgevoerd. 
De woningen alsmede bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen zijn bij oplevering bereikbaar. 

 

17. Terreininventaris  
Op de zij-erfgrenzen van de grondgebonden woningen worden Bamboe schuttingen van ca. 1,80 meter hoog 
geplaatst, eea conform situatietekening. Aan de achterzijde / waterkant wordt de overgang naar water dmv een 
stalen spijlenhekwerk, zwart gemoffeld, uitgevoerd. 

 
De aannemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop u (in eigen beheer) uw tuin aanlegt c.q. 
uw tuin laat aanleggen. Om in de toekomst wateroverlast op en vanuit uw perceel te voorkomen is het van belang dat 
u bij de inrichting van uw tuin rekening houdt met het afvoeren / infiltreren van regenwater. Concreet zal dit betekenen 
dat u uw bestrating/tuininrichting voorziet van voldoende afvoergoten en/of drainage om het regenwater bovengronds 
af te voeren.   

 
Water 
De watergangen/grachten zullen na oplevering van uw woning worden aangelegd. De  planning en uitvoering worden 

bepaald door de gemeente Amsterdam. 
 

Afval 

In het openbaar gebied zullen ondergrondse containers worden geplaatst ten behoeve van   de afvalverzameling. 
 

18. Fundering 

De fundering van de woningen bestaat uit betonnen balken, betonnen poeren en betonnen vloeren, die op betonnen 
funderingspalen rusten. De vereiste afmetingen van de funderingsconstructies, lengte van de funderingspalen en 
dergelijke worden bepaald door de  constructeur. 
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19. Vloeren 
 

Begane grondvloer 

De vloeren van de begane grond van de woningen worden uitgevoerd als geïsoleerde betonnen plaatvloer. 

Verdiepingsvloer / dakvloer 
De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een massieve vuren houten CLT vloer. Dikte en sterkte van de vloeren 
volgens opgave constructeur. 
Waar nodig (volgens de constructeur) komen extra massief houten liggers aan de onderzijde van de vloer (in het zicht) 
en/of een kolom. Deze worden ook uitgevoerd in massief vurenhout. 
 

  Afwerkvloer   
Alle dekvloeren in de woningen worden uitgevoerd in zandcement afwerkvloer, behoudens ter plaatse van de betegelde 
vloer van badkamer en toilet.  Deze dekvloeren         worden zwevend uitgevoerd. De zwevende vloer bestaat uit een 
isolatiepakket onder de  zandcementvloer, waardoor geluid vanuit uw woning naar de naastgelegen woningen wordt 
gereduceerd. Indien de koper een vloerafwerking aanbrengt dient hierbij ook rekening te worden gehouden met de 
geldende geluidseisen om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen daarom is het niet toegestaan om een 
“harde” (bijv. keramische tegelvloer) aan te brengen. De  aan te brengen vloerafwerking door de kopers dient als een 

“zwevende” vloer dus geheel vrij van de bestaande vloer/wand te worden uitgevoerd, afgestemd op de reeds aanwezige 
vloeropbouw van de woning. Een uiterst zorgvuldige uitvoering is hierbij een vereiste. Het gewogen contact-
geluidniveau wordt bepaald volgens de norm NEN 5077. Het is van belang dat u zich vooraf goed  laat informeren 
over de mogelijkheden. 

 
Afhankelijk van de gekozen vloerafwerking kan het noodzakelijk zijn om de vloer te voorzien van een egalinelaag. U 
dient dit zelf met uw leverancier van de vloerafwerking op te nemen en  indien dit wordt geadviseerd in opdracht 
te geven bij deze leverancier. 

20. Wanden 

Dragende wanden 
De houten buitenwanden zijn opgebouwd uit houten liggers welke aan beide zijden zijn afgewerkt met een dampopen 
vezelplaat. De houtvezel isolatie in de houten buitenwanden heeft een dikte van circa 30cm. De houten wanden 
hebben hierdoor een Rc- waarde van circa 8,0 m2.K/W. Het is kopers / bewoners niet toegestaan om in deze wanden 
te boren en/of gaten te zagen omdat dit een negatieve invloed heeft op de isolatie en geluidwerendheid van de 

wanden. 
 

Niet-dragende wanden 
De houten binnenwanden zijn opgebouwd uit een vuren houtenframe conform opgave constructeur welke aan beide 
zijden zijn afgewerkt met een OSB plaat en voorzien van 60mm houtvezel isolatie. Op de houten platen is een 12 mm 
gipsplaat aangebracht, waarvan de naden zijn afgemest, behangklaar. Vlakheidsklasse 2. 

21. Gevels 

Houten gevelbekleding 
De buitengevels worden daar waar op verkooptekening staat aangegeven voorzien van Bamboe gevelbekleding, eea 
conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. Deze geveldelen mogen verder niet behandeld / geschilderd 
worden en zullen door inwerking van weersinvloeden op een natuurlijke wijze gaan verkleuren. 

 

22. Balustraden en hekwerken 

De balustraden van de achtertuinen worden als metalen spijlen-hekwerk uitgevoerd, in de kleur zwart. 

23. Toegang 

Woning  
Totaal zijn er 24 woningen met een eigen entree aan de straat. Nabij de entreedeur wordt de beldrukker opgenomen. 
Aan de voorzijde van de berging wordt het huisnummer aangebracht. 
 

Stallingruimte 
Bij iedere woning wordt een ongeïsoleerde houten buiten berging geplaats. 

 

Cilinders 
De cilinders van de voordeur, terrasdeur en buitendeur berging, zullen gelijksluitend worden uitgevoerd. 
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24. Kozijnen, ramen en deuren 

Buitengevelkozijnen 
Alle buitengevelkozijnen worden uitgevoerd in hardhout waarbij de onderdorpel tpv buitendeuren in holonite zal 
worden uitgevoerd.    

 
Alle glasopeningen in de gevelkozijnen, -ramen en -deuren van de woning worden voorzien  van transparant, tripple 
isolatie glas, conform geldende eisen van het Bouwbesluit.  

 
Alle gevelkozijnen met deuren en/of ramen van de woning worden voorzien van deugdelijk,  inbraakwerend hang- en 
sluitwerk volgens de eisen van het Bouwbesluit, keurmerk SKG**. 

 
Binnendeuren in de woning 
De binnendeuren in de woningen worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgewerkte dichte opdek deuren, opgenomen  in 
een fabrieksmatig afgewerkte stalen nastelkozijn. De kozijnen van het toilet en de badkamer worden voorzien van een 
kunststeen dorpel. De overige binnen kozijnen worden zonder dorpel uitgevoerd. 

 
Houdt u er met uw vloerafwerking rekening mee dat na het leggen van de afwerkvloer er een ruimte van minimaal 1 

à 1,5 cm onder de deuren gehandhaafd dient te blijven i.v.m. het ventilatiesysteem. In sommige gevallen (bij laminaat, 
houten vloeren, tegelwerk) zult u er rekening mee moeten houden dat in verband met de dikte van de vloer dat u de 
deuren zelf moet (laten) inkorten. 

 
 

25. Hang- en sluitwerk 
  Hang- en sluitwerk buitenkozijnen, -ramen en –deuren 

- Alle hang- en sluitwerk voor ramen en buitendeuren voldoet minimaal aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit 
(weerstandsklasse 2, waarbij de buitendraaideuren zijn voorzien van kerntrek beveiliging). 

- Alle ramen en buitendeuren worden voorzien van goed en weinig onderhoud vereisend hang- en sluitwerk, in 
roestvrije uitvoering. 

- De draaibare delen van de buitendeuren en -ramen worden afgehangen aan metalen scharnieren met 
dievenklauwen. 

- De sloten in de buitendraaideuren zijn gelijksluitende cilindersloten. De buitendeuren zijn voorzien van 
meerpuntssluitingen. Er wordt geen brievenklep in voordeur geplaatst. 

- De raamboompjes zijn van aluminium. 
-  

  Hang- en sluitwerk binnendeuren 
- De binnendeuren worden afgehangen aan metalen paumelles. De deurkrukken en schilden zijn van aluminium. 
- De binnendeuren, voor zover niet anders aangegeven, worden voorzien van zogenoemde loopsloten. De deuren 

van toilet- en bad-/doucheruimten worden voorzien van een vrij- en bezetslot, de meterkast van een kastslot. 

26. Daken 

De platte daken worden afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking. Platdakconstructie van de woning is als volgt 
opgebouwd: 
- massieve houten CLT vloer 
- Isolatie op afschot Rc 8,0 m2.K/W 
- de plat dakconstructie wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking met een  dampremmende laag 
- de dakranden worden afgewerkt met een aluminium dakkap 

 
Het dak van de buitenbergingen zal worden voorzien van een groendak 

 

Op de daken worden PV panelen aangebracht, die zijn aangesloten op de omvormer. Het aantal panelen is conform 
de EPC-berekening.  

 

27. Hemelwaterafvoeren 
Bij de woningen worden de hemelwaterafvoer (hwa) uitgevoerd in vierkante buisleidingen, RAL 9004. 
Het hemelwater zal worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
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28. Trappen 
De trappen in de woningen zijn open vurenhouten trappen, mits de onderzijde van de trap bereikbaar is. Indien dat 
niet het geval is, wordt de trap als dichte vurenhouten trap uitgevoerd. De trappen en hekwerken worden wit gegrond 
opgeleverd. De trapgaten worden afgetimmerd met een wit gegronde houten beplating. 

 
Voor het door de bewoner aanbrengen van een definitieve afwerking op de trap (afschilderwerk, traploper etc.) kunnen 
aanvullende werkzaamheden benodigd zijn zoals plamuren, schuren, bijwerken, ontvetten etc.  

29. Stukadoorswerk en plafonds 

Alle wanden van de woningen worden behangklaar, conform vlakheidsklasse 2, opgeleverd, behoudens de betegelde 
of gespoten oppervlakken. De CLT- vurenhouten plafonds blijven onbehandeld in het zicht. 

 

30. Tegelwerk conform materiaal / afwerkstaat 

Wanden 
De wanden van de toi letruimte worden tot 150 cm boven de vloer en van de badkamer worden betegeld 
tot het plafond. Afmeting  van de tegels is aangegeven in het materiaal- en kleurenschema. 

 

Vloeren 
De vloeren van de badkamer en de toiletruimte worden voorzien van keramische tegels. De vloer van de badkamer 
wordt ter plaatse van de doucheopstelling onder afschot betegeld. Afmeting van de tegels is aangegeven in het 
materiaal- en kleurenschema. 
 

31. Overige voorzieningen    
Onder de raamkozijnen aan de binnenzijde, daar waar houten borstweringen zijn, worden vensterbanken van Bianco C 
aangebracht, dik ± 2cm. Bij toepassing van wandtegels worden geen vensterbanken aangebracht, maar wordt het 
tegelwerk doorgezet. De vensterbanken steken ±  2,0  á 2,5 cm voor de muur uit. 
 
Onder de raamkozijnen aan de buitenzijde worden aluminium lekdorpels toegepast.  

 

32. Sanitair   

Toiletruimte 
De toiletruimte wordt uitgerust met een hangend closet met inbouwreservoir en  fonteincombinatie met 
koudwaterkraan. 

 
Badkamer 
Elke badkamer wordt voorzien van een wastafelcombinatie met mengkraan en spiegel. De douchehoek
 wordt voorzien van een glijstangset met een thermostatische douchemengkraan.  

 
Het sanitair wordt geleverd in fabricaat Villeroy & Boch in de kleur wit, volgens onderstaande specificatie: 

 

Closetcombinatie toiletruimte: 

- wandcloset Villeroy & Boch type Subway 2.0, kleur wit  

- closetzitting Villeroy & Boch type Subway 2.0 Slimseat softclosing-quickrelease, kleur wit  

- inbouwreservoir Grohe type Rapid SL 

- bedieningsplaat Grohe type Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat, kleur wit 

Fonteincombinatie toiletruimte: 

- fontein Villeroy & Boch type Subway 2.0, kleur wit  

- fonteinkraan Grohe type Concetto XS 

 

Closetcombinatie badkamer: 

- wandcloset Villeroy & Boch type Subway 2.0, kleur wit  

- closetzitting Villeroy & Boch type Subway 2.0 Slimseat softclosing-quickrelease, kleur wit  

- inbouwreservoir Grohe type Rapid SL 

- bedieningsplaat Grohe type Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat, kleur wit 
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Wastafelcombinatie badkamer: 

- wastafel Villeroy & Boch Memento, kleur wit  

- wastafelmengkraan Grohe Eurosmart S-size 

- spiegel Raminex Silkline, afm circa 600 x 1000 mm 

 

Douchecombinatie badkamer: 

- thermostatische douchemengkraan Grohe type New Tempesta Cosmopolitan 160 

- RVS douchegoot  

 

33. Keuken   

In de vrij op naam prijs is geen keuken inbegrepen. Installaties (evt afgedopt) worden aangebracht op een standaard 
plaats conform de installatietekening: 
-aansluitpunt voor koelkast 
-aansluitpunt voor kookplaat 
-aansluitpunt voor oven/magnetron 
-aansluitpunt voor recirculatie afzuigkap 
-aansluitpunt voor vaatwasser 
-warm en koudwater tappunt voor mengkraan 
-koudwateraansluiting voor vaatwasmachine  
-afvoer voor spoelbak en vaatwasser 

 
Het evt aanpassen van de diverse aansluitpunten kan evt als opbouw worden verplaats in de holle ruimte achter de 
keuken of de holle ruimte onder de keukenkasten. 
De keuken wordt na oplevering door uw keukenleverancier geplaatst. 

 

34. Binnenbetimmering 

De benodigde meterschotten/planken in de meterkast en evt. dagkant aftimmeringen in de trapgaten worden 
aangebracht. Er worden geen   plinten geleverd en aangebracht in de woningen. 

 

35. Beglazing  

Beglazing  
De buitenbeglazing van de woning wordt uitgevoerd in isolerende triple beglazing. 
Bij toepassing van triple-glas dient rekening gehouden te worden met: 

- Een verhoogde kans op thermische breuk ten gevolge van temperatuurverschillen in de glasplaat. Deze kunnen 
ontstaan door bijvoorbeeld het gedeeltelijk afplakken van het glas, het (binnen of buiten) plaatsen van een object 
tegen het glas of het aanbrengen van zonwering aan de binnenzijde dicht tegen het glas. Bij gehard triple-glas 
(doorval veiig) is de kans op thermische breuk vrijwel uitgesloten. 

- Tijdelijke condensvorming aan de binnenzijde van het glas bij koud weer en hoge luchtvochtigheid. Dit treedt met 
name op in de ochtenduren van het voor- en najaar. Bij opwarming van de buitenlucht verdwijnt de condens weer. 

 
Inzake toepassing van veiligheidsglas volgens NEN 3569 “veiligheidsbeglazing in gebouwen” melden wij u dat deze 
niet door het bouwbesluit wordt vereist. In onderhavig project wordt derhalve geen veiligheidsglas toegepast. Wij 
voldoen hiermee aan de waarschuwingsplicht conform het bouwbesluit hetgeen vrijwaring biedt van eventuele 
schadeclaims. De aannemer kan in de uitvoering alsnog bepalen dat bepaalde gevelelementen (waarnodig) worden 
voorzien van veiligheidsglas.  
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36. Schilderwerk  
Buitengevel 
De houten Bamboe gevelbekleding wordt in het werk verder niet meer behandeld. Door inwerking van weersinvloeden 
kan het materiaal gaan verkleuren / verweren. 

 
Houten gevelkozijnen 
De houten gevelkozijnen worden zomogelijk fabrieksmatig afgelakt gemonteerd of in het werk aan de binnen- en 
buitenzijde dekkend afgeschilderd. 
 
Overig  
Fabrieksmatig afgewerkte stalen binnen deurkozijnen en binnendeuren worden in het werk verder niet meer 
behandeld. Fabrieksmatig wit gegronde trappen en overig gegronde aftimmeringen in de woningen worden in het werk 
verder niet meer behandeld 

 

37. Installatievoorzieningen 

Algemeen 

De aantallen, globale positie en functies van installatieonderdelen in de woning en buitenberging zijn op tekening 
indicatief aangegeven. Posities, afmetingen en hoogten kunnen plaatselijk afwijken  indien wenselijk of noodzakelijk 
voor bedoelde installatieonderdelen. 

 
De installaties worden uitgewerkt aan de hand van de wettelijke normeringen. Voor verwarming worden er infrarood 
panelen in de woningen toegepast.  

 
Leidingwerk 
De afvoerleidingen van de wastafels en de fontein worden, daar waar mogelijk, weggewerkt uitgevoerd als buis in de 
muur. Bij woningscheidende wanden zijn echter de afvoerleidingen altijd uitgevoerd als een buis voor de muur langs, 
een zogenaamde vloerbuis, in verband met de geldende geluidseisen tussen woningen onderling. Overige leidingen van 
installaties worden zoveel mogelijk als inbouwleidingen in de wanden en vloeren weggewerkt. Indien noodzakelijk kan 
hiervan worden afgeweken. 

 

Gasinstallatie 

Een gasinstallatie is niet voorzien in de woningen  

 

Elektrotechnische installaties 
De elektrotechnisch installatie wordt, volgens de geldende voorschriften (NEN1010) uitgevoerd en aangesloten op het 
openbaar elektriciteitsnet. De installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast en verder verdeeld over diverse 
aansluitpunten. De locatie van de meterkast is op de tekening aangegeven.  

 
Wandcontactdozen bevinden zich in de verblijfsruimten op circa 30 cm vanaf de vloer. Schakelaars bevinden zich op 
circa 105 cm vanaf de vloer. Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in wit kunststof. Leidingen worden in de wand 
weggewerkt, dit met uitzondering van leidingen in de meterkast en in de bergingen en de stallingruimte. 

 

Verlichting 
Iedere woning heeft, conform de verkooptekening, een bedrade aansluiting tpv de voordeur en achterzijde   terras 
voor buitenverlichting, geschakeld vanuit de woning. Daar waar dit punt op een wand is gesitueerd, wordt deze 
standaard voorzien van een armatuur. Waar dit het geval is, staat dit aangegeven op de verkooptekening. 
In de woningen zijn op de aangegeven plaatsen centraaldozen voorzien. In de woningen zijn standaard geen 
verlichtingsarmaturen voorzien. 

 

Telefoon/CAI/glasvezel 
Elke woning zal worden voorzien van een eigen CAI/glasvezel-aansluiting in de meterkast. De woonkamer  zal worden 
voorzien van een CAI/glasvezel wandcontactdoos, bekabeld en afgemonteerd. 
Elke woning zal ook worden voorzien van een eigen telefoonaansluiting door middel van  een glasvezelaansluiting. De 
woonkamer zal worden voorzien van een telefoon wandcontactdoos, bekabeld en afgemonteerd in de meterkast. 

 

Rookmelders 
Alle woningen worden voorzien van de wettelijk benodigde rookmelder(s), welke zijn  aangesloten op het 
elektriciteitsnet. 
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Buitenzonwering  

De raamkozijnen in het gevelvlak van de woningen op zuidoost- en zuidwest-zijde worden voorzien van elektrisch 

bedienbare zonwering -screens.  

Voor de overige gevels worden de kozijnen voorzien van een loze leiding ten behoeve van zonwering, de zonwering 
zelf wordt niet aangebracht. Voor het loze aansluitpunt kan de koper door middel van de optielijst aangeven of dit 
aansluitpunt bedraad dient te worden. Daarnaast kan gekozen worden voor het aanbrengen van screens. Zonweringen 
met knikarmen zijn niet toegestaan. Tevens mag de zonwering niet in half  open stand worden gebruikt ivm mogelijk 
oorzaak van thermische breuk.  

 

Keuken 

De keuken opstelplaats is standaard voorzien van de volgende aansluitpunten: 

• elektrische kookplaat (perilex wandcontactdoos, 2x 230V) 

• (combi)magnetron (wandcontactdoos op een aparte eindgroep) 

• vaatwasser (wandcontactdoos op een aparte eindgroep) 

• koel-/vriescombinatie (dubbele wandcontactdoos op een algemene eindgroep) 

• verlichting/wasemkap (dubbele wandcontactdoos op een algemene eindgroep) 

• Verder wordt er rekening gehouden met twee dubbele wandcontactdozen boven het aanrechtblad voor 
algemeen gebruik. 

 
Laadpunt 
Bij de grondgebonden woningen wordt bij de parkeerplaats op eigen terrein een laadpunt voor de elektrische auto 
geplaatst welke zal worden aangesloten vanuit de meterkast van de woning.  

 

38. Waterinstallatie 

Vanaf de watermeter in de meterkast van de woning wordt een koudwaterleiding aangelegd  naar de volgende 
voorzieningen: 

• afgedopte aansluiting buitenkraan aan voorzijde grondgebonden woning 

• Aansluitpunt boiler grondgebonden woning 

• de spoelopstelling in de keuken (afgedopt opgeleverd) 

• de vaatwasser aansluiting in de keuken (indien vermeld op de keukentekening) (afgedopt 
opgeleverd) 

• spoelinrichting van de closet(ten) 

• de fontein in het (de) toilet(ten) 

• de wastafel in de badkamer 

• de douche in de badkamer 

• de wasmachine aansluiting 

 

Bij de grondgebonden woningen worden er vanaf de warmtepomp boiler, 200 liter, warmwaterleidingen gelegd naar: 

• de spoelopstelling in de keuken (afgedopt opgeleverd) 

• de wastafel in de badkamer 

• de douchemengkraan in de badkamer 

39. Riolering 

De vuilwaterriolering en hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd als een gescheiden rioolstelsel. De vuilwaterriolering 
wordt aangesloten op het openbare rioolstelsel. Alle rioleringen worden uitgevoerd in kunststof. De afvoeren worden 

conform de geldende eisen voorzien van de nodige stankafsluiters, ontluchting, beluchting en 
ontstoppingsmogelijkheden. Het hemelwater wordt geloosd naar het open water.  

 

40. Wasmachine / wasdroger 

Standaard bevindt zich in de woning een bedraad elektra-aansluitpunt, een wateraansluitpunt en een 
vuilwaterafvoerpunt (riolering) ten behoeve van de wasmachine. 
Tevens wordt er een condens wasdrogeraansluiting gerealiseerd. Bestaande uit een bedraad elektra aansluitpunt en 
een vuilwaterafvoer door middel van een Y-stuk op de riolering van de wasmachine. 
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41. Verwarming  
De verwarming van uw woning vindt plaats middels infrarood-paneel verwarming, welke (indien aanwezig) per ruimte is 
te regelen. 

 
De verwarmingsinstallatie voldoet bij gelijktijdig functioneren van alle zones -met gesloten ramen en deuren en in 
gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen -aan de volgende voorwaarde: 
Voor de volgende ruimten, voor zover een verwarmingselement is aangebracht, wordt de te behalen en te handhaven 
temperatuur, tot een buitentemperatuur van -10 “C, tenminste gegarandeerd: 

 
Verblijfsruimten (woonkamer, keuken, 

slaapkamer) 

: 22 °C 

Verkeersruimte (hal, gang, overloop, 

zolder) 

: 18 °C 

Badruimte : 22 °C 

Toiletruimte : 18 °C 

Inpandige bergruimte : 15 °C 

 
Wat is infrarood verwarming? 
Infrarood warmte is hetzelfde als infrarood licht. Infrarood licht met een korte golflengte is zichtbaar voor mensen, denk 
bijvoorbeeld aan een roodgloeiende terrasverwarmer. Infrarood licht welk wij toepassen heeft een lange golflengte en 
is niet zichtbaar voor mensen, maar wel waarneembaar als warmte. Het is dezelfde warmte die de zon afgeeft.  

 
Comfort Verwarming 
Objecten worden direct verwarmd door de infrarood stralingswarmte. Lucht wordt niet verwarmd dus weinig 
luchtstroming en weinig stofcirculatie; de lucht wordt indirect verwarmd door convectiewarmte die de verwarmde 
objecten afgeven. Het verminderen van luchtstromen, geeft een beter binnenklimaat.  

 
Standaard wordt de woonkamer, keuken, hal, slaapkamer en badkamer voorzien van infra-roodverwarmingspanelen aan 
het plafond. Woonkamer en keuken worden geregeld middels een Danfoss-regelaar welke een wifi-signaal nodig heeft. 
Slaapkamers en badkamers worden geregeld middels een standaard thermostaat. 
 
 
Onderhoud 
Onderhoud van uw infrarood paneel is zeer eenvoudig. De infrarood panelen hebben geen bewegende onderdelen, met 
uitzondering van de veilige thermostaat, die onder normale omstandigheden zeer duurzaam is. Voor het reinigen van 
uw panelen moet u ze minimaal 30 minuten laten afkoelen. Gebruik een vochtige doek om het paneel schoon te maken, 
vermijd agressieve of schurende reinigingsmiddelen, dat kan schade veroorzaken aan de panelen.  

42. Ventilatie 

Ventilatie is voorzien op basis van natuurlijke toevoer dmv ventilatieroosters boven de kozijnen en mechanische afvoer 
via een ventilatie unit. De ventilatiebox met afzuigpunten in keuken, toilet en badkamer is in drie standen schakelbaar 
(laag, midden en hoog), maar niet uitschakelbaar. De driestandenschakelaar (draadloos) wordt in/nabij de badkamer 
aangebracht. Er worden afzuig- en aanzuigrozetten in het plafond en/of wand aangebracht op de posities zoals 
aangegeven op de verkooptekening.  

Aandachtspunt met betrekking tot de wasemkap: 
In de keuken moet een recirculatie wasemkap worden geplaatst voor een goede samenwerking met dit 
ventilatiesysteem. De keukenleverancier kan u hierover adviseren. 

 

43. Buiten berging grondgebonden woningen 
De bergingen bevinden zich aan de voorzijde van de woning conform de verkooptekening. Ze worden samengesteld uit 
houten regelwerk waartegen Bamboe delen worden bevestigd. Het dak is een plat dak, bestaande uit houten balklaag 
waarop underlayment beplating en de bitumineuze dakbedekking wordt aangebracht. De dakrand zal dmv een aluminium 
daktrim worden afgewerkt. Het dak wordt als een groendak uitgevoerd en voorzien van planten. U als eigenaar zult dit 
dak, vanaf moment oplevering, moeten onderhouden en evt in droge periodes moeten voorzien van voldoende water 
zodat de planten niet zullen verdrogen. 
De vloer van de berging bestaat uit betontegels 30x30cm. Vloer, dak en wanden van de  buitenberging zij niet geïsoleerd.    
 
 
 
 



 
 

Pagina 16 van 19  

44. Schoonmaken 

De gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de beglazingen worden nat 
gereinigd en schoon opgeleverd. 

45. Gevelonderhoud 

Het onderhouden en bewassen van de gevels van de woningen dient door de bewoner zelf te    worden gerealiseerd. 
Het gebouw wordt niet voorzien van een gevelonderhoud-installatie.  De ramen op de begane grond kunnen vanaf 
de grond gewassen worden. De dichte ramen aan de buitengevel dienen met een hoogwerker of een glazenwasborstel 
met uitschuifbare steel gewassen te worden. De aanwezige draaikiep ramen, conform tekening, zijn naar 
binnendraaiend en kunnen van binnenuit gewassen worden. 

 
 
 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER KOOP 

Met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht de verkrijger / koper zich tot het betalen 
van de koopprijs terwijl de ondernemer / verkoper zich door medeondertekening verplicht tot het bouwen van de 

woning. Nadat de koopovereenkomsten en de aannemingsovereenkomsten door de koper en verkoper zijn 
ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. De   originele exemplaren worden naar de notaris gezonden, die dan een 
notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. 

 

46. Termijnen 

De aanneemsom wordt gedeclareerd in termijnen. Het aannemingsgedeelte naar rato van de voortgang van de bouw. 
De termijnregeling is in de aannemingsovereenkomst vermeld. De koop- en aannemingsovereenkomst geeft aan, tot 
de datum van notariële levering onder vergoeding van uitstelrente, dat men recht heeft op uitstel van betaling. Voor 
de vervallen bouwtermijnen ontvangt men wel de termijnnota’s. Op de datum van notariële levering moeten deze 
termijnen en de daarover verschuldigde uitstelrente zijn voldaan. 

 
Na de notariële levering ontvangt u, telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd, een volgende termijnnota. 
Deze nota’s moet u uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening voldoen. Na ondertekening van de koop- en 
aannemingsovereenkomst wacht u tot u van ons een factuur ontvangt, waarop de al vervallen termijnen in rekening 
zijn gebracht. 

 
Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een van de termijnen is vervallen, ontvangt u een verzoek tot 
betaling. Het origineel zendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van  uw handtekening, naar uw geldverstrekker, die voor 
de betaling zorgdraagt zodra de   eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Vanaf de datum van levering betaalt u de 
hypotheekrente tijdens de bouw, indien u de aankoop van uw woning geheel of gedeeltelijk financiert door middel van 
een hypothecaire lening. Deze is in het algemeen opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige 
hypotheekbedrag, met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot staande 
bedrag. Voor eventueel door u opgedragen meerwerk geldt de betalingsregeling volgens de Woningborg bepalingen, 
zoals ook in de koop- en aannemingsovereenkomst is opgenomen. 

 

47. Prijswijziging 

De met u in de koop- en aannemingsovereenkomst overeengekomen totale verkoopprijs staat vast met uitzondering 
van wijzigingen in het BTW tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden dus niet doorberekend. 
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48. Verkoopprijs 

De verkoopprijs in de koop- en aannemingsovereenkomst van de woning en parkeerplaats is vrij op naam (v.o.n.). Dit 
houdt in dat de volgende kosten hierin zijn opgenomen: 

− bouwkosten 

− honoraria projectgebonden partijen als makelaar, installatie adviseur, architect en  constructeur 

− notariskosten verband houdend met eigendomsoverdracht 

− leges omgevingsvergunning 

− kosten Woningborg 

− de eenmalige aansluitkosten van nutsvoorzieningen elektra, water en riolering. Eventuele verplichte 
abonnementsgelden en eenmalige aansluitkosten ten einde een aansluiting te kunnen verkrijgen zijn niet in 
de koop- en aannemingsovereenkomst begrepen 

− BTW (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend) 

− kadastrale inmeting 

 
De kosten in verband met de financiering van uw appartement evenals gemeentelijke heffingen en 
abonnementen zijn niet in de koop- en aannemingsovereenkomst begrepen. 

Tevens niet opgenomen in de vrij op naam prijs zijn: 

− Kosten voor eventueel meerwerk/koper opties 

− Kosten voor het inrichten en aanleg van de buitenruimten 

− Afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek 

− Aansluit- en abonneekosten telefoon, kabel / tv (cai) en telefonie 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 

49. De kleine lettertjes groot geschreven 

− De ontwikkelaar en bouwondernemer behouden zich het recht voor wijzigingen aan te           brengen in de 
materialen en afwerkingen, evenals in de situatie rond de appartementen, zonder dat een en ander afbreuk 

doet aan de kwaliteit. Deze aanpassingen geven geen aanleiding tot enige wederzijdse verrekening met de 
koper. 

− Dit document is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en    tekeningen die verstrekt 
zijn door de architect, gemeente, overheden en de adviseurs van dit plan. Ondanks dat moeten wij een 
voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de eisen van de overheid 
en/of nutsbedrijven. 

− De eventueel op de tekening aangegeven meubelen of apparatuur dienen uitsluitend om u een indruk te geven 
van de beschikbare ruimte, zij zijn niet in de koop- en aanneemsom begrepen. 

− De eventueel op de tekening ingeschreven maten zijn “circa” en uitsluitend ter indicatie. Geringe 
maatafwijkingen worden voorbehouden. 

− Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven zijn alle maten uitgedrukt in millimeters. Indien de maatvoering tussen 
wanden wordt aangegeven is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Van de tekeningen 
kan niet worden afgemeten. 

− De op de tekeningen aangegeven installaties en locaties daarvan zijn uitsluitend indicatief. 

− Het ontwikkelen van een wijk/project is een voortdurend proces waarbij, naarmate  dit proces vordert, er 

steeds een verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen die in de 
verkoopbrochure zijn opgenomen betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met 
betrekking tot de situering van de groenstroken, belendingen, afmetingen, voet- en fietspaden, 
parkeervoorzieningen, rijstroken en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. 

− Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat tekeningen of omschrijvingen, voor zover niet behorend bij een 
bestemmings- of uitwerkplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen worden 
ontleend. 

− Alle getoonde tekeningen, artist impressions, ingekleurde plattegronden, foto’s, staten, advertenties, folders, 
reclamemateriaal en dergelijke zijn illustratief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Evenals aan, 
posities van, getekende (keuken)apparatuur, wasmachine, wasdrogers, etc. 

 
 
 



 
 

Pagina 18 van 19  

 

50. Woningborg Garantie 

Het kopen van een woning is geen alledaagse bezigheid. Zelfs als het voor u niet de eerste keer is dat u een woning 
koopt, vinden wij het raadzaam nog enige aspecten onder uw aandacht te brengen. 

 

Garantie- en waarborgregeling Woningborg 
Op de woning in dit bouwplan is de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg van  toepassing. Wat betekent dit 
voor de koper? Dat kan als volgt kort worden samengevat. 
 
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen 
en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische 
omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de 
bovengenoemde bepalingen van Woningborg 

In het geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van het huis in financiële moeilijkheden komt, wordt de woning 
voor de koper afgebouwd. Woningborg regelt dit voor de koper. 

 

Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf drie maanden na de oplevering een zekere bouwkundige kwaliteit van het 
appartement gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de 
ondernemer verplicht deze te herstellen. De garantietermijnen op diverse onderdelen zijn conform Woningborg Garantie 
regeling. 

 
Schade, die het gevolg is van onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. Tevens zijn de 
volgende niet overeengekomen onderdelen uitgesloten: binnen schilderwerk, behangwerk, stadsverwarming. Derhalve 
vallen deze onderdelen niet onder de reeds gesloten overeenkomst, hetgeen impliceert dat iedere schade alsmede 
directe en/of indirecte gevolgschade en/of het niet voldoen aan de garantienormen ter zake, zijn uitgesloten van de 
van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling. 

 
 

51. Bouwtijd 

Op het moment van koop wordt een globale opleveringsprognose gegeven wanneer uw woning voor bewoning gereed 
zal zijn uitgaande van de start van de bouw. 

Het aantal werkbare dagen zal worden opgenomen in de koop- en aannemingsovereenkomst. Onvoorziene 
omstandigheden als brand, storm, waterschade en/of onwerkbaar weer kunnen een verlenging van de bouwtijd 
veroorzaken. Feest- en vakantiedagen, de weekeinden en ATV-dagen vallen niet onder werkbare dagen. 

 

52. Uw huidige woning 
Bij verkoop van uw huidige woning e n / o f  o p z e g t e r m i j n  v a n  u w  h u u r w o n i n g adviseren wij 
u aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten zodat u niet voortijdig uw bestaande woning moet verlaten 
voordat de nieuwe woning aan u is opgeleverd. 
Wacht u onze opleveringsbrief af, alvorens u definitieve maatregelen treft. Natuurlijk streven wij ernaar de prognose 
voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van omstandigheden echter, wij noemden reeds enkele, 
kunnen een opschuiving veroorzaken, zeker als de bouw op het moment van aankoop nog niet is aangevangen. 
Strikt juridisch genomen is de koop- en aannemingsovereenkomst een leidraad ten aanzien van het opleveringstijdstip. 
Over het algemeen is de juridisch vastgelegde opleveringstermijn ruim genomen. 

 

53. Bouwplaats bezoek 

U moet er rekening met houden dat de wettelijke Arbo-/veiligheidseisen ten aanzien van bezoekers van een bouwplaats 
streng zijn. Conform de Arbowet- en regelgeving is de aannemer verplicht om onbevoegden van de bouwplaats te 
weren dan wel te verwijderen. Onbevoegde vallen buiten de verzekering. Het is derhalve verboden om  het bouwterrein 
op eigen gelegenheid te betreden. Werkzaamheden van derden in opdracht van de koper zijn tijdens de bouw niet 
toegestaan. 

 

Kijkdagen 
Om u de mogelijkheid te geven uw toekomstige woning te bezichtigen, ruimtes in te meten en/of foto’s te maken zullen 
er kijkdagen georganiseerd worden. Informatie hierover wordt u middels nieuwsbrieven verstrekt 
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54. Oplevering en sleuteloverdracht   

Minimaal twee weken voor de oplevering krijgt u een schriftelijke uitnodiging om samen met de uitvoerder of opzichter 
uw woning te inspecteren. Bij deze inspectie worden de geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. 
Nadien zullen de eventueel geconstateerde onvolkomenheden door de aannemer worden verholpen. Inmiddels heeft 
u dan een eindafrekening ontvangen. 

 
Als u aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u bij de oplevering de sleutels van uw woning. Dit 
noemen wij de juridische oplevering van uw woning. 

 
Bij de oplevering zullen de gebruiksinstructies worden overhandigd van de technische installatie, evenals een verfbestek 
/ onderhoudsadvies en een kleur- en materiaalstaat met kleurnummers etc. Van de technische installatie zullen 
definitieve tekeningen worden verstrekt welke, ten opzichte van de huidige verkoopbrochure, de definitieve plaats 
aangeven in de standaardsituatie zonder koperswijzigingen van elektra, water, sanitair, radiator en ventilatie-unit. 

 
Tot drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, kunt u de aannemer schriftelijk mededelen of alle eerdere 
geconstateerde onvolkomenheden zijn verholpen en/of nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het gevolg zijn 

van verkeerd gebruik of “werken” van materialen. Verliest u daarbij niet uit het oog dat het appartement is gebouwd 
van “levende” materialen die nog enigszins kunnen gaan werken. Bij stukadoorswerk bijvoorbeeld kunnen er in de 
hoeken haarscheurtjes ontstaan; deuren kunnen gaan klemmen, omdat het hout moet wennen aan een andere 
temperatuur en vochtigheidsgraad. Dit kan nooit voorkomen worden. Nadat alle onvolkomenheden waarvan melding is 
gedaan, zijn verholpen, wordt de aannemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. 

 

Verzekeringen 

Tijdens de bouw tot de datum van de oplevering is het appartement door de bouwer verzekerd tegen risico’s van onder 
andere brand- en stormschade. Vanaf de datum van oplevering dient de koper hierin te voorzien (Tevens dient u voor 
uw inboedel na oplevering een    verzekering af te sluiten).  

 


