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Disclaimer 

Deze brochure is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n).   

Deze verkoopdocumentatie is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld,  

ondanks dat kunnen getoonde afbeeldingen in werkelijkheid afwijken.  

 

Vastbouw staat niet in voor de bestelbaarheid van de getoonde producten, indien  

getoonde producten niet besteld kunnen worden bij haar leverancier is Vastbouw  

gerechtigd om een vergelijkbaar product te leveren. Ten aanzien van de juistheid  

ervan sluit Vastbouw iedere aansprakelijkheid uit. De op de tekeningen of  

afbeeldingen aangegeven maten betreffen ‘’circa’’ maten. Maatverschillen kunnen  

mogelijk zijn.   

 

Met 'Vastbouw' wordt bedoeld: Vastbouw International Holding B.V. en alle aan  

haar gelieerde vennootschappen.   
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ALGEMEEN 

Voor u ligt de technische omschrijving van uw toekomstige woning.  

In deze technische omschrijving wordt in het kort omschreven hoe uw woning 

wordt samengesteld, afgewerkt en wat u in de diverse ruimten mag verwachten.  

Deze technische omschrijving is onderdeel van de contractstukken bij de koop van 

uw woning en is onlosmakelijk verbonden met de verkoopcontracttekening(en). 

Deze verkoopdocumentatie is met zorg samengesteld. Alle in deze technische 

omschrijving verwerkte gegevens zijn verstrekt door deskundigen die bij het project 

betrokken zijn zoals: architect, aannemer, adviseurs, gemeente en de 

ontwikkelaar. Omdat de ontwikkeling van een bouwproject vaak een langdurig en 

gecompliceerd proces is en gebonden is aan wettelijke en maatschappelijke 

regels, kan het zijn dat er soms wijzigingen optreden die eerder in het proces niet 

door de betrokken partijen te voorzien waren. De verkopende partij behoudt zich 

het recht voor geringe wijzigingen ten opzichte van de verkoopdocumentatie door 

te voeren. Eventuele wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde 

van de woning en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de koper.  

De maatvoering betreft “circa” maten. De afgebeelde perspectieftekeningen zijn 

zogenoemde artist-impressies. Ze geven een goede indruk van de te bouwen 

woning, er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. 

Bij verschil in uitleg tussen deze technische omschrijving, verkoopdocumentatie en 

tekeningen, prevaleert het gestelde in deze technische omschrijving.  

Aan de reeds verstrekte artist-impressies kunnen geen rechten worden ontleend. 

De woning is met zeer veel zorg ontwikkeld en wordt met aandacht gebouwd. 

Compleetheid, kwaliteit, karakter, duurzaamheid en energiezuinigheid zijn hierbij 

belangrijke thema’s. Al deze aspecten zijn samengebracht in het plan ‘het Wester’ 

in Nieuwleusen. 

Kopersbegeleiding via Volgjewoning.nl 

Het gehele traject van kopersbegeleiding verloopt via het platform Volgjewoning.nl. 

Na de koop van uw woning ontvangt u per e-mail de inloggegevens voor dit 

platform en wordt u uitgenodigd voor een gesprek met onze kopersbegeleiding.  

Het is mogelijk om uw woning te verfraaien middels afbouw kopersopties, in 

volgjewoning.nl kunt u het kopersoptiesboek raadplegen, inclusief bijbehorende 

prijzen en deadline.  
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Naast de in het kopersoptiesboek genoemde koperopties, zijn er geen individuele 

opties mogelijk, omdat het hier om projectmatige woningbouw gaat. 

Verder heeft u binnen dit platform één aanspreekpunt, kunt u alle 

(verkoop)documentatie en contracten inzien, heeft u een eenvoudig 

kostenoverzicht en wordt er gebruik gemaakt van een digitale handtekening voor 

het definitief indienen van uw keuzes. Kortom, alles overzichtelijk in één online 

woningdossier. 

Betalingen 

De betaling van de aanneemsom geschiedt in termijnen. Het aantal en het moment 

van betaling is in de koop- en aannemingsovereenkomst opgenomen. 

Meer- en minderwerk 

Meer- en minderwerk wordt altijd schriftelijk met u overeengekomen en alleen 

uitgevoerd als hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt. De verrekening 

vindt plaats zoals is opgenomen in de aanneemovereenkomst en voor oplevering 

van de woning.  

Aansluit- en legeskosten 

In de aanneemsom zijn de kosten voor aanleg, aansluiten, ingebruikstelling en 

verbruik tijdens de bouw opgenomen. In de aanneemsom is rekening gehouden 

met legeskosten voor de benodigde vergunning(en). Leveringscontracten voor 

energie, water en media dient u zelf af te sluiten. 

Privacy 

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden 

persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een 

behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.  

We verwerken uw persoonsgegevens en de adresgegevens van de woning die 

door ons gerealiseerd gaat worden en die verkregen zijn uit de ((koop-

/)aannemings-) overeenkomst die we met u gesloten hebben.  

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt om;  

 het uitvoeren van het door u in opdracht gegeven, of op uw verzoek 

gevraagde informatie voor het realiseren van uw woning en hierover contact 

met u te kunnen onderhouden;  
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 het kunnen informeren en/of indien opgenomen in een overeenkomst uit uw 

naam opdracht geven aan onderaannemers en onderaannemers in de 

gelegenheid te stellen om contact met u te kunnen opnemen;  

 het uitvoeren van de onderhoudsverplichting na realisatie van de woning;  

 om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde 

vragen;  

 om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

Daarnaast maken we gebruik van beeldmateriaal van u en uw woning voor 

journalistieke en informatieve doeleinden.  

Open huis 

Tijdens de bouw van uw woning wordt de woning mogelijk opengesteld voor 

marketing doeleinden. 

Opleverings- en onderhoudstermijn 

De oplevering van de woning vindt plaats binnen een in de 

aannemingsovereenkomst genoemd aantal werkbare werkdagen, tenzij door 

meerwerkopties extra tijd is overeengekomen. Na opleveringsdatum geldt een 

onderhoudstermijn van drie maanden. 
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Woningborg Garantie- en waarborgregeling 

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in? 

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe 

woningen en appartementen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van 

de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. 

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam 

Woningborg-certificaat.  

Woningborg geeft u meer zekerheid.  

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst 

Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische 

vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en 

technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit.  

Ook wordt de concept koop-/ aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede 

balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. 

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u? 

Als u een woning met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het 

volgende: 

 gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg 

voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook 

onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. 

 de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 

maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 

3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de 

bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan 

of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor; 

 bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht 

om een model koop-/ aannemingsovereenkomst met bijbehorende 

algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract 

vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper 

en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten 

van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd; 

 wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de 

bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan 

Woningborg hierin bemiddelen. 

 

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de 

eigendomsoverdracht! 
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Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? 

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals 

bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en 

waarborgregeling. Daarnaast worden in uw koop-/ aannemingsovereenkomst en in 

de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die 

van de garantie zijn uitgesloten.  

 

Voorrang Woningborg-bepalingen 

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de door 

Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en 

standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving 

daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, 

prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. 
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BOUWOMSCHRIJVING 

Maatvoering 
De maten op de verkooptekening zijn uitgedrukt in millimeters, tenzij anders 

aangegeven. Als de maatvoering tussen wanden wordt aangegeven, is daarbij nog 

geen rekening gehouden met enige wandafwerking en de benodigde constructieve 

wanddikte. De verkrijger dient er rekening mee te houden dat de binnenmaten 

kunnen afwijken. Let hier vooral op bij het bestellen/plaatsen van de keuken, 

kasten, etc.  

Het peil van de woning komt overeen met de bovenkant van de begane grond 

dekvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en 

woningtoezicht van de gemeente. Op de situatietekening is de onderlinge ligging 

van de percelen aangegeven. Op de prijslijst wordt de kaveloppervlakte 

aangegeven, die zo nauwkeurig mogelijk is bepaald. Op percelen kunnen delen 

van tussen- en/of achterpaden aanwezig zijn. De juiste afmetingen van de 

percelen zullen echter pas bekend zijn nadat deze ter plekke door het kadaster zijn 

ingemeten. Onder- of overmaat zal niet worden verrekend. 

      Grondwerk 
Voor de fundering en riolering worden ontgravingen verricht. Aanvullingen worden 

gedaan met de uitkomende grond. 
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Terreininrichting 
Vanaf de perceelgrens tot aan de voordeur zullen betonnen staptegels worden 

aangebracht in de afmeting 600*400mm met een tussenruimte van 400mm. Voor 

het pad van de achtergevel naar de berging zal hetzelfde principe worden 

toegepast. 

De bergingen (afmeting ca. 2000x3000mm) bevinden zich achter in de tuin en zijn 

vrijstaand of geschakeld met de berging van de buren. De ongeïsoleerde 

buitenwanden van de bergingen zijn voorzien van gevelstroken. Bij de 

geschakelde bergingen bestaat de tussenwand uit stijl- en regelwerk incl. 2-zijdig 

plaatmateriaal. De vloer is een betonvloer en het dak bestaat uit een houten 

balklaag met een underlayment dakbeschot voorzien van dakbedekking met 

afdekkappen. De bergingen zijn aan de binnenzijde voorzien van een 

lichtarmatuur, schakelaar en wandcontactdoos. Aan de buitenzijde van de 

bergingen wordt naast de deur een lichtarmatuur aangebracht 

Erfafscheidingen zullen worden uitgevoerd op de plaatsen zoals op tekening 

weergegeven op de volgende pagina. Ter plaatse van de achterpaden is een 

draadmathekwerk met hedera voorzien. Deze wordt onderbroken bij bergingen en 

toegangen tot de achtertuinen. Poorten zijn exclusief. Het onderhoud en de 

instandhouding van de hiervoor beschreven erfafscheidingen is voor rekening van 

de koper. Op de perceelsgrenzen tussen de woningen zal geen erfafscheiding 

aangebracht worden. 
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Riolering 
Riolering (vuilwater) 

Riolering wordt uitgevoerd in PVC, compleet met de nodige hulpstukken zoals 

ontstoppings-, verloop- en spruitstukken en beluchtingen. De riolering wordt 

aangesloten op de uitloper vanuit de straat. Het rioleringssysteem wordt belucht en 

voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. 

 

Binnen riolering bestaande uit; 

Keuken (conform 0-tekening) 

 spoelbak 

 vaatwasmachine (gecombineerd) 

Toilet 

 toilet 

 fontein 

Badkamer 

 wastafel  

 douche 

 toilet 

Zolder 

 warmtepomp 

 wasmachine en wasdroger (gecombineerd) 

 

Riolering (hemelwater) 

Riolering en hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in PVC, de 

hemelwaterafvoeren worden voorzien van een bladvanger.  

In de achtertuin worden infiltratiekratten aangebracht, ca. 20mm/m² dakoppervlak 

zal als bergingscapaciteit geïnfiltreerd worden op eigen terrein middels de 

infiltratiekratten. Het overige zal bovengronds worden aangeboden via de 

bladkorven van de hemelwaterafvoeren. 

 

 

Casco uitvoering 
Daar waar in deze technische omschrijving een * staat kunt u ook kiezen voor een 

casco uitvoering, dit staat nader beschreven in de koperopties brochure. 
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Sondering 
Voor het bepalen van de lengte van de heipalen zijn sonderingen uitgevoerd, op 

basis van de uitslag van de sonderingen is een funderingsadvies gemaakt.  

 

Fundatie 
De funderingspalen zijn prefab heipalen, daarop worden prefab betonnen 

fundatiebalken aangebracht.  

Vloeren 
Begane grondvloer 

De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde 

ribcassettevloer met een isolatiewaarde van Rc=3,7.  

De zandcementdekvloer heeft een dikte van 70mm. Nabij de entreedeur is een 

kruipluik aanwezig die toegang geeft tot de kruipruimte. In de kruipruimte zal een 

bodemafsluiting van schoon zand worden aangebracht. De kruipruimte zal worden 

geventileerd middels roosters in de gevel. 

Verdiepingsvloeren 

De verdiepingsvloeren bestaan uit prefab betonnen kanaalplaatvloeren, deze 

worden voorzien van een 70mm dikke zandcementdekvloer.  

Achter de knieschotten wordt geen dekvloer aangebracht. 

Gevel 
De gevels hebben een isolatiewaarde van Rc=4,7 en worden als volgt opgebouwd: 

 Betonnen binnenspouwblad 

 Minerale wol als isolatie 

 Luchtspouw 

 Traditioneel metselwerk, halfsteensverband 

Diverse metselwerkdetails en in 2 verschillende kleuren 

(e.e.a. conform verkooptekeningen) 

Waterslagen en spekbanden  

Waterslagen en spekbanden worden uitgevoerd in geprefabriceerde 

betonelementen (kleur naturel betongrijs), deze bevinden zich onder het 

accentmetselwerk en de kozijnen. 
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Dak 
Het schuine dak van de woning bestaat uit prefab geïsoleerde dakelementen met 

een isolatiewaarde van Rc=6,3. Het dak wordt voorzien van betonnen dakpannen. 

In de schuine dakvlakken worden, naast een 4-pans dakraam, dakdoorvoeren 

aangebracht t.b.v. de ventilatie, rioolontluchting e.d.. De dakoverstekken worden 

afgewerkt met volkern platen of een gelijkwaardig product. 

De binnenzijde van het dak is onafgewerkt en is voorzien van spaanplaat in een 

groen/bruine kleur. De knieschotten worden afgetimmerd met regelwerk en een 

groen/bruine spaanplaat, beide zijden worden voorzien van 1 afschroefbaar luik. 

Binnenwanden 
De binnenwanden zijn van cellenbeton en worden behangklaar afgewerkt (groep 

3). De bouwmuren en binnenspouwblad bestaan uit betonnen wanden en worden 

eveneens behangklaar afgewerkt. De bouwmuren worden opgebouwd als 

ankerloze muur.  

Kozijnen, ramen en deuren 
Buitenkozijnen en buitendeuren 

Alle gevelkozijnen en draaiende delen worden uitgevoerd in kunststof.  

De binnen- en buitenzijde van de kozijnen en draaiende delen worden uitgevoerd 

in kleur gelijkend RAL 9001, met uitzondering van de buitenzijde voordeur. Deze 

wordt uitgevoerd in de kleur golden oak of schwarzbraun, (afhankelijk van ligging in 

het blok).   

Hang- en sluitwerk buitenkozijnen en buitendeuren 

Alle draaiende delen in de buitenkozijnen zijn voorzien van deugdelijk, 

inbraakpreventief hang- en sluitwerk dat voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig 

Wonen. 

Binnendeurkozijnen  

De verdiepingshoge binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in plaatstaal met wit 

boardpaneel bovenlichten en zijn fabrieksmatig afgelakt in de kleur gelijkend RAL 

9010. 
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Binnendeuren  

De binnendeuren zijn standaard opdek deuren. De binnendeuren worden 

fabrieksmatig, afgelakt in de kleur gelijkend RAL 9010. Onder de binnendeuren 

worden geen stofdorpels toegepast. Onder de binnendeuren van de badkamer en 

toilet wordt een kunststenen onderdorpel geplaatst. De vrije ruimte onder de 

binnendeuren is ± 20 mm voor het vrij draaien van de deuren en de benodigde 

ventilatie. 

 

Hang- en sluitwerk binnendeuren  

De binnendeuren worden afgehangen aan metalen scharnieren. De binnendeuren 

worden voorzien van zogenoemde loopsloten. De deuren van toilet- en 

badkamer(s) worden voorzien van een vrij- en bezetslot en de meterkast van een 

kastslot. 

Beglazing 

De beglazing van de buitenkozijnen bestaat uit isolerend dubbel glas (HR++).  

Trappen 
De trap naar de 1e verdieping wordt uitgevoerd in een dichte vuren houten trap, de 

trap naar de 2e verdieping wordt uitgevoerd in een open vuren houten trap.  

De open zijde van het trapgat op de verdiepingen wordt afgeschermd met een 

vurenhouten balustrade. Aan de wandzijde van de trap wordt een grenen leuning 

aangebracht op aluminium steunen. 

Vuren hout is een zachte houtsoort en gevoelig voor beschadigingen.  

De trap en balustrade worden wit gegrond opgeleverd, er wordt van uitgegaan dat 

de traptreden na oplevering door derden worden bekleed/afgelakt.  

Tegelwerk* 

Standaard wordt het tegelwerkpakket ‘Comfort’ aangebracht in uw badkamer en 

toilet, voor het uitzoeken van het tegelwerk in de showroom ontvangt u t.z.t. een 

uitnodiging. 

Vloertegelwerk 

Het vloertegelwerk is niet strokend met het wandtegelwerk, de vloertegels worden 

ingevoegd. Alle inwendige hoeken van het tegelwerk en naden tussen dorpels en 

kozijnen in ruimten met tegelwerk worden afgekit met sanitair kit. 
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Wandtegelwerk 

Het wandtegelwerk wordt aangebracht in: 

 Toiletruimte (tot ca. 1,2m) 

 Badkamer (tot plafond hoogte) 

De wandtegels worden ingevoegd. Alle inwendige hoeken van het tegelwerk en 

naden tussen dorpels en kozijnen in ruimten met tegelwerk worden afgekit met 

sanitair kit. 

Schilderwerk 

Buitenschilderwerk is niet van toepassing. Binnen worden de houten onderdelen 

wit gegrond opgeleverd. 

Vloerafwerking 

Op de verschillende vloeren wordt een dekvloer met voldoende dekking over de 

diverse leidingen aangebracht. De vloeren van het toilet en de badkamer worden 

voorzien van vloertegels, in kleur en afmeting volgens opgave kopersoptieboekje.  

De douchehoek wordt onder afschot aangebracht. Onder de deuren van het toilet 

en de badkamer worden kunststenen dorpels geplaatst. 

Wij adviseren u om niet in de dekvloeren te boren, hakken, spijkeren en/of te nieten in verband 

met het risico op het beschadigen van de aanwezige leidingen. Tevens wordt een vloerafwerking 

als een epoxy vloer o.g. bij nieuwbouw door Vastbouw afgeraden i.v.m. de werking van de 

nieuwe vloer. 

Wandafwerking 

Alle wanden in de woning, behoudens de wanden van het toilet, de badkamer en 

de meterkast, worden behangklaar opgeleverd. Op de aansluiting tussen de vloer 

en wand zal geen plint geplaatst worden. De wanden in het toilet en badkamer 

worden standaard voorzien van wandtegels, tenzij gekozen wordt voor casco. 

Boven het tegelwerk in het toilet wordt spackspuitwerk aangebracht. 

Vensterbanken 

Op de binnenspouwbladen ter plaatse van raamkozijnen met een bouwkundige 

borstwering worden vensterbanken aangebracht bestaande uit marmercomposiet 

Bianco C. De vensterbanken steken circa 30-50 mm over ten opzichte van de 

onderliggende wand. Er worden geen vensterbanken aangebracht in toilet- en 

doucheruimten. Er worden geen vensterbanken aangebracht bij kozijnen tot op 

vloerpeil. 
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Plafondafwerking 

De plafonds worden, met uitzondering van de meterkast en de 2e verdieping, 

afgewerkt met spackspuitwerk. De onderzijde van het dak op de 2e verdieping is 

voorzien van een bruin/groene spaanplaat en word niet afgewerkt.  

Binneninrichting 

Keuken 

Ten behoeve van de keuken worden de standaard aansluitpunten, conform de 

keuken 0-tekening, afgedopt aangebracht. De keuken 0-tekening kunt u 

raadplegen via uw account op volgjewoning.nl. Uw woning word opgeleverd 

zonder keuken, deze zit ook niet in de koopsom opgenomen. 

 

Meterkasten 

De meterkasten worden ingericht conform de eisen van de nutsbedrijven. 

Waterinstallaties 

De waterinstallatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de aansluitvoorwaarden van 

de energieleverancier en volgens de geldende uitvoeringsvoorschriften.  

De woning wordt voorzien van een complete koud-waterinstallatie vanaf de 

watermeter in de meterkast, naar de volgende tappunten: 

• keukenmengkraan en vaatwasmachine (afgedopt) 

• spoelreservoir toilet 

• fonteinkraan 

• douchemengkraan 

• wastafelmengkraan 

• opstelplaats wasmachine (wasmachinekraan) 

• warmtepomp  

 

De woning wordt voorzien van een complete warm-waterinstallatie van de 

warmtepomp, naar de volgende tappunten: 

• keukenmengkraan 

• douchemengkraan 

• wastafelmengkraan 

De leidingen in de badkamer en het toilet worden zoveel mogelijk achter de tegels 

weggewerkt. 
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Sanitair toilet en badkamer* 
Standaard wordt het sanitair pakket ‘Comfort’ in uw badkamer en toilet 

aangebracht, voor het uitzoeken van het sanitair in de showroom ontvangt u t.z.t. 

een uitnodiging. 

De woning wordt voorzien van sanitair in de kleur wit en bevat volgens de 

verkooptekening de volgende combinaties; 

 

Closetcombinatie: Wastafelcombinatie: 

• Closet met zitting • Wastafel 

• Inbouwreservoir • Wastafelmengkraan 

• Bedieningspaneel • Sifon 

   

Fonteincombinatie Douchecombinatie 

• Fontein • Thermostatische douchemengkraan met glijstang 

• Fonteinkraan • Douchegoot 

• Sifon   

    

 

Klimaatinstallatie 

Warmtebron 

Er wordt een lucht-water-warmtepomp geleverd en geplaatst.  

De warmtepomp is voorzien van een circa 235 liter boilervat voor het tapwater.  

De opstelling van de warmtepomp is op de 2e verdieping. De warmtepomp betreft 

een volledige binnen opstelling zonder buitenunit. 

 

De lucht-water-warmtepomp is geschikt om de woning te verwarmen en het  

tapwater op te warmen. In de zomer zal de warmtepomp via de vloerverwarming 

de woning enkele graden verkoeling geven, de warmtepomp betreft geen actieve 

koeling/airco. 
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Temperatuurregeling 

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een master thermostaat in de 

woonkamer/keuken, in de slaapkamers en badkamer komt een slave thermostaat. 

Hierna genoemde ontwerptemperaturen moeten per vertrek bereikt en 

onderhouden kunnen worden, bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken bij 

een buitentemperatuur van -10°C, volgens ISSO 51: 

• woonkamer / keuken 22°C 

• slaapkamers 22°C 

• badkamer 22°C 

• entree / overloop 18°C 

• Zolder  onverwarmd 

• toilet 18°C 

Bovenstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd in de ruimten indien er 

verwarmingselementen geïnstalleerd zijn, waarbij geldt dat in de woning de 

minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deuren 

gesloten zijn én bij gelijktijdige verwarming van deze ruimten. 

Bij de naregeling dient u er rekening mee te houden dat de verwarming in ruimten 

met een slave thermostaat geen warmte zal afgeven als er geen warmtevraag is 

door de master thermostaat in de woonkamer/keuken. 

Vloerverwarming als hoofdverwarming 

De gehele begane grond van de woning, (behoudens meterkast en het vloerdeel 

met matomranding) en de eerste verdieping, wordt verwarmd door 

vloerverwarming als hoofdverwarming. De capaciteit van de vloerverwarming is 

berekend op een steenachtige vloerafwerking.  

Het uitgangspunt voor de berekeningen is het toepassen van een vloerafwerking 

met een warmte weerstand van 0,08 m2K/W of lager, echter ons advies is om bij 

het uitzoeken van de vloerafwerking een warmte weerstand van 0,02 m2K/W te 

hanteren. Het toepassen van hoog isolerende vloerafwerkingen wordt afgeraden 

omdat de genoemde temperaturen dan niet gehaald kunnen worden.    

Wij bevelen u dan ook van harte aan om u hierover goed te laten informeren en 

deugdelijk te laten adviseren bij het uitzoeken van vloerafwerking. Als u hiermee 

geen rekening houdt, dan loopt u het risico dat het niet behaaglijk wordt in huis en/ 

of zelfs de vereiste ruimtetemperatuur niet wordt behaald.  

Dit kan dan worden ervaren dat de vloerverwarming niet deugdelijk werkt.   
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Elektrische verwarming 

De badkamer is standaard voorzien van een vloerverwarming, echter voor het 

behalen van de minimale temperatuur is ook een elektrische handoekenradiator 

voorzien in deze ruimte. De elektrotechnische voorbereiding wordt standaard 

aangebracht en de elektrische radiator is onderdeel van het sanitair pakket. 

Mechanische ventilatie 

WTW installatie  

De lucht wordt mechanisch ingeblazen en afgezogen door middel van een warmte-

terugwinunit (WTW installatie). Het gebalanceerde systeem is zo uitgewerkt dat er 

verse buitenlucht in de verblijfsruimten wordt aangevoerd, terwijl de lucht uit het 

toilet, de badkamer en de keuken naar buiten wordt afgevoerd.  

Voordat de verse buitenlucht wordt ingeblazen in de woning, wordt deze 

voorverwarmd met de warme af te voeren lucht. Dit gebeurt met behulp van de 

geïntegreerde warmtewisselaar in de WTW-unit.  

Bediening  

De installatie is te bedienen door een 2-standen schakelaar die in de badkamer 

wordt gemonteerd. 

Recirculatiekap (voorheen afzuigkap)  

Deze is niet opgenomen. Er dient rekening gehouden te worden met het plaatsen 

van een toekomstige recirculatiekap in de keukenopstelling. Er dient te allen tijde 

een recirculatie installatie te worden toegepast. Afzuiging aansluiten op de 

afzuigkanalen van de WTW zal de werking van de ventilatie ontregelen.  

Wij adviseren u om geen afzuigkanaal naar buiten toe te passen. Nieuwbouw 

woningen zijn goed geïsoleerd, het maken van een afzuigkanaal naar buiten zal 

koude-val en onbehagen opleveren. 

Kanalen  

De kanalen van de mechanische ventilatie-installatie zijn flexibele slangen en 

kanalen welke grotendeels in de vloeren en leidingkokers zijn weggewerkt. Voor dit 

systeem wordt op de 2e verdieping de ventilatie-unit geplaatst, deze is 

geïntegreerd in de warmtepomp unit, van hieruit gaan de kanalen verder de 

woning in. 
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Elektrotechnische installatie 

De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform de geldende richtlijnen.  

Het gehanteerde centraaldozensysteem wordt zoveel mogelijk weggewerkt in de 

wanden en vloeren. In de technische ruimten, de meterkast, op de zolder en in de 

buitenberging kan het zijn dat elektraleidingen en wandcontactdozen in opbouw 

uitgevoerd worden.  

Schakelmateriaal en wandcontactdozen e.d.  

Circa hoogtes inbouwmaterialen;  

 wandcontactdozen in de woonkamer/eethoek   300 mm. +vloer 

 wandcontactdozen in de slaapkamers      300 mm. +vloer 

 wandcontactdozen in overige ruimten (bijv. hal)   1.050 mm. +vloer  

 loze leidingen t.b.v. data en telefoon        300 mm. +vloer  

 dozen voor schakelaars         1.050 mm. +vloer  

 wandcontactdozen in keuken        1.250 mm. +vloer  

 wandcontactdoos voor recirculatiekap   2.150 mm. +vloer  

 wandcontactdoos voor wasdroger en wasmachine  1.250 mm. +vloer  

 aansluitingen in badkamer        conform eisen  

De plaats van de lichtaansluitpunten, schakelaars, wandcontactdozen, 

telecommunicatievoorzieningen, en dergelijke technische installatie onderdelen zijn 

aangegeven op de verkooptekening. Dit betreffen indicatieve punten, de exacte 

plaats van deze onderdelen worden te zijner tijd door de uitvoerend installateur 

vastgesteld. Schakelmateriaal en overige afdekplaten worden uitgevoerd in de 

kleur wit. 

Meterkast 

De meterkast is standaard voorzien van voldoende groepen voor standaard 

gebruik. Daarnaast wordt de meterkast standaard voorzien van een 1 st. dubbele 

wandcontactdoos voor de modem en randapparatuur. 

Rookmelder  

In de woning worden de noodzakelijke rookmelders aangebracht, deze zijn 

onderling gekoppeld en worden aangesloten op het lichtnet. Indien er geen vlak 

plafond is, of door beperkte breedte, wordt de rookmelder op een pendel 

gemonteerd.  
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Belinstallatie 

De woning is voorzien van een belinstallatie bestaande uit een transformator in de 

meterkast, een zoemer in de entree en een drukknop ten plaatse van de voordeur.  

Mediavoorzieningen  

Voor de aansluitmogelijkheid van de verschillende media (telefoon en data) 

worden er loze leidingen met controle draad aangebracht.  

Deze loze leidingen zijn aangegeven op de verkooptekening.  

De loze leiding in de ruimte eindigt in een inbouwdoos met deksel.   

Media-aansluitingen zijn geen onderdeel van de aanneemovereenkomst en dienen 

door de verkrijger zelf aangevraagd te worden. De woningen zullen in de meterkast 

worden aangesloten op glasvezel waar u alle diensten over kunt verkrijgen.  

Zonnepanelen  

Op woningen met een dak op oost/west,                                                          

(woningen liggend aan de koekoeksbloem) worden zonnepanelen geplaatst met 

een totaal opwekkend vermogen van minimaal 1900Wp.  

Op woningen met een dak op noord/zuid,                                                        

(woningen liggend aan de gele lis)  worden zonnepanelen geplaatst met een totaal 

opwekkend vermogen van minimaal 1400Wp.  

De geplaatste omvormer is afgestemd op het geïnstalleerde opwekkend 

vermogen. Indien u er voor kiest om meer zonnepanelen te installeren is het 

mogelijk dat de omvormer moet worden aangepast. 

BENG 

De woningen worden opgeleverd conform BENG2<30. BENG2 is de 

energieprestatie eis voor nieuwbouwwoningen gebouwd vanaf 1 januari 2021 met 

een berekend energieverbruik van 30 kWh/m2.jr.  

Schoonmaak en oplevering 

Schoonmaken 

Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld 

van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De woning wordt 

bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, tegelwerk en de beglazing wordt 

opleverschoon opgeleverd. Eventueel bouwafval en bouwpuinresten worden van 

het bij de woning behorende terrein verwijderd. 
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Afwerkstaat 

Ruimte Vloerafwerking Wandafwerking Plafondafwerking 

* = hellend dak 

Hal 

 Onafgewerkte dekvloer Behangklaar Spackspuitwerk 

Toilet 

 Tegelwerk Wandtegelwerk tot 1,2m+vl 

Spackspuitwerk vanaf 1,2+vl 

Spackspuitwerk 

Meterkast 

 Onafgewerkte dekvloer meterschot  Onafgewerkt 

Woonkamer / Keuken 

 Onafgewerkte dekvloer Behangklaar Spackspuitwerk 

Trapkast 

 Onafgewerkte dekvloer Behangklaar N.v.t. = onderzijde trap 

Overloop 

 Onafgewerkte dekvloer Behangklaar Spackspuitwerk 

Slaapkamer(s) 

 Onafgewerkte dekvloer Behangklaar Spackspuitwerk 

Badkamer 

 Tegelwerk  Wandtegelwerk tot plafond Spackspuitwerk 

Zolder 

 Onafgewerkte dekvloer Behangklaar *Onafgewerkte spaanplaat 

Buitenberging 

 Beton Cedral stroken Hout onafgewerkt 

 

 


