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Verkoopinformatie 
 
 

 

Wegwijzer 

U bent geïnteresseerd in de koop van een 

appartement in het project De Jonkvrouw te 

Geldrop. De voor de koop van een 

nieuwbouwwoning geldende procedures en 

voorwaarden worden in deze wegwijzer nader 

toegelicht. Wij adviseren u deze toelichting 

aandachtig door te lezen. In deze wegwijzer vindt u 

onder meer informatie over hetgeen wel en niet bij 

de koop is inbegrepen, de betalingswijze, de 

oplevering, onze service en garantieregeling. 

Met uw vragen hierover kunt u terecht bij Van 

Santvoort Makelaars uit Eindhoven. Zij zullen deze 

informatie met u doorlopen en eventuele 

onduidelijkheden toelichten. 

 
Algemeen 

CRA Vastgoed ontwikkelt een 69-tal appartementen 

als plandeel 4 in het plan De Jonkvrouw. Plan De 

Jonkvrouw bestaat uit een viertal plandelen. 

Plandeel 1 en 2 worden door Wooninc. verhuurt aan 

zorginstellingen. Plandeel 3 worden appartementen 

in de reguliere huur verhuurt door Wooninc. CRA 

Vastgoed focust zij zich op unieke concepten op 

maat, die exact beantwoorden aan hoe mensen 

willen wonen en werken, winkelen en ontspannen, 

verzorgen en verzorgd willen worden. 

Op www.cravastgoed.nl kunt u nader kennis met 

CRA Vastgoed maken. Aan de hand van 

gerealiseerde projecten krijgt u een beeld van de 

kijk van CRA Vastgoed. Voor de realisatie van 

plandeel 4 is door CRA Vastgoed een 

samenwerking aangegaan met Huybregts Relou en 

Strukton Worksphere uit Son. 

 
Het tekenen van de koop-/aanneemovereen- 

komst 

Op het moment dat u de woning koopt, sluit u een 

koopovereenkomst voor de grond met CRA 

Vastgoed en een aannemingsovereenkomst met 

Huybregts Relou / Strukton Worksphere voor de 

realisatie  van  uw woning.  Voor  de 

aannemingsovereenkomst is het model gehanteerd 

van Woningborg met daaraan toegevoegd een 

aantal bijzondere voorwaarden. 

Bij deze aannemingsovereenkomst behoort tevens 

de zogenaamde Algemene Voorwaarden en de 

Algemene Toelichting. 

Door het tekenen van de koop- en aannemings- 

overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van de 

koop- en de aanneemsom, terwijl CRA Vastgoed en 

de ondernemer zich door ondertekening verplichten 

tot levering van de grond en de bouw van de woning 

conform de verkoopcontractstukken.  Na 

ondertekening van de koop- en 

aannemingsovereenkomst door u als koper en door 

CRA Vastgoed en de ondernemer ontvangt u een 

exemplaar van de overeenkomsten. Een kopie 

exemplaar wordt naar de notaris gezonden om de 

notariële acte voor eigendomsoverdracht voor te 

bereiden. 

 
De opschortende en ontbindende voorwaarden 

In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn een 

aantal opschortende voorwaarden opgenomen. 

Deze zijn aan een datum gekoppeld. Dat is de datum 

waarop wij verwachten, dat aan alle voorwaarden is 

voldaan om met de bouw te kunnen starten. Zodra 

de opschortende voorwaarden zijn vervuld,           

treedt          de      koop- en 

aannemingsovereenkomst volledig in werking. Zijn 

één of meer voorwaarden (nog) niet vervuld, dan 

kunnen CRA Vastgoed en de ondernemer besluiten 

een nieuwe datum te bepalen. 

In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn 

doorgaans ook een aantal ontbindende 

voorwaarden opgenomen. Op deze voorwaarden 

kan enkel een beroep worden gedaan indien 

http://www.cravastgoed.nl/
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omstandigheden zich voordoen zoals vastgelegd in 

het betreffende artikel van de koop- en 

aannemingsovereenkomst. 

 

 
De betalingsverplichting 

Door het ondertekenen van de koop- en 

aannemingsovereenkomst ontstaat een 

betalingsverplichting voor u. In de 

aannemingsovereenkomst wordt het te betalen 

bedrag aangeduid als de aanneemsom. 

De aanneemsom is verschuldigd in termijnen 

conform de regeling van het Woningborg. Deze 

termijnregeling vindt u terug in de koop- en 

aannemingsovereenkomst. 

Indien de notariële levering nog niet heeft 

plaatsgevonden (de hypotheekakte dan ook nog niet 

gepasseerd), kunt u mogelijk eventuele ontvangen 

nota’s nog niet voldoen. 

 
Tot de datum van notariële levering heeft u in 

beginsel uitstel van betaling zoals dat in de koop- en 

aannemingsovereenkomst staat vermeld. 

 
Op de datum van notariële levering voldoet u de 

koopprijs van de grond, de eventueel reeds 

vervallen bouwtermijnen van de aanneemsom en de 

verschuldigde uitstelrente. Na de notariële levering 

moet u tijdig voor betaling van de nota’s zorg dragen. 

De nota’s moeten uiterlijk binnen 14 dagen na 

dagtekening van de nota zijn voldaan. Voor de 

betaling van het door u opgedragen meerwerk geldt 

een aparte termijnregeling van het Woningborg die 

u kunt terugvinden in de aannemingsovereenkomst. 

De hypotheek 

Wanneer u een woning gaat kopen en u beschikt 

niet over voldoende eigen middelen, dan kunt u geld 

lenen door middel van een hypothecaire geldlening. 

De woning wordt dan uw eigendom en dient 

tegelijkertijd als onderpand voor de lening. In de 

meeste gevallen zal voor de koop van een eigen 

woning het opnemen van een hypotheek 

onvermijdelijk zijn. 

 
De eigendomsoverdracht 

De eigendomsoverdracht van de woning vindt plaats 

door middel van ondertekening van de akte van 

levering bij de projectnotaris en door inschrijving van 

deze akte in de openbare registers. Bij de notariële 

levering worden de van toepassing zijnde rechten, 

lasten en beperkingen ten aanzien van uw woning 

vastgelegd. 

 
De notaris zorgt ervoor dat de notariële akte van 

levering wordt ingeschreven in de openbare 

registers, waardoor de eigendom van de grond met 

eventueel daarop reeds gebouwde (deel van de) 

woning op uw naam komt te staan. 

 
Bij de eigendomsoverdracht worden in de meeste 

gevallen twee notariële akten getekend, te weten: 

• de akte van  levering  (akte van 

eigendomsoverdracht) van de grond en de 

woning; 

• de hypotheekakte met betrekking tot de lening, 

die u ten behoeve van de financiering van uw 

woning heeft afgesloten bij een bankinstelling. 

 
Verkoopprijs vrij op naam 

Het totaal van de koop- en aanneemsom van uw 

nieuwbouwwoning is “vrij op naam” (v.o.n.), dat wil 

zeggen, inclusief de: 

• grondkosten; 

• bouwkosten (eventuele loon- en/of 

materiaalkosten stijging tijdens de bouw worden 

niet doorberekend); 

• honoraria van de architect en overige adviseurs; 

• notariskosten verband houdende met de 

notariële akte van levering; 
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• leges betreffende de bouwvergunning 

(standaard woning, meerwerk uitgesloten); 

• kosten Woningborg en van het 

waarborgcertificaat Woningborg; 

• kosten ter zake van de verkoopwerkzaamheden; 

• de eenmalige aansluitkosten van elektra, gas, 

water en riolering (indien van toepassing); 

• omzetbelasting (momenteel 21%, eventuele 

wijzigingen van het BTW-tarief door de overheid 

zullen conform de wettelijke voorschriften 

worden doorberekend). 

 
Niet alle kosten zijn in de koop- en aanneemsom 

opgenomen. Daarbij moet u onder meer denken 

aan: 

• bouwrente tijdens de bouw over de grond en over 

vervallen bouwtermijnen; 

• de kosten van eventueel meerwerk; 

• de kosten voor de inrichting en aanleg van uw 

tuin; 

• de entreekosten voor de centrale antenne 

inrichting (CAI) en voor het 

telecommunicatiesysteem; 

• financieringskosten. 

 

Indien u een hypothecaire lening afsluit, zijn hieraan 

bijvoorbeeld de volgende kosten voor u verbonden: 

• advieskosten; 

• notariskosten voor de hypotheekakte en 

kadastraal recht; 

• kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie 

(indien van toepassing). 

 

Garantie- en waarborgregeling 

De woningen worden gebouwd met het officiële, 

door de overheid Erkende, waarborgcertificaat van 

het Woningborg. Dit houdt onder meer in, dat de 

woning voldoet aan bepaalde garantienormen. Het 

waarborgcertificaat van het Woningborg waarborgt, 

dat uw woning wordt afgebouwd als de ondernemer 

onverhoopt niet meer aan zijn verplichtingen kan 

voldoen. 

Ook in dat geval wordt de garantie nagekomen, 

Eventueel door inschakeling van een andere 

ondernemer op kosten van het Woningborg. Door 

de aanmelding van de woning bij Woningborg 

garandeert de bouwonderneming tevens 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 garantie- 

verplichting van de bouwonderneming, anders 

gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of 

wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. 

 
De woningen uit het onderhavige plan zijn 

aangemeld en geregistreerd bij het Woningborg. 

Nadat u tot de koop van een woning heeft besloten, 

ontvangt u van de makelaar een digitaal exemplaar 

van het boekje Woningborg Garantie- en 

Waarborgregeling 2020. 

In dit boekje zijn alle formele regelingen opgenomen 

waaronder de hierboven genoemde 

garantieregeling. De van toepassing zijnde 

algemene voorwaarden worden u separaat 

overhandigd. Dit boekje en de voorwaarden zijn voor 

u erg belangrijk en het verdient aanbeveling om 

deze grondig te lezen. Nadat de koop- en 

aannemingsovereenkomst is ondertekend, vraagt 

de ondernemer bij het Woningborg een 

waarborgcertificaat voor u aan. Na enige tijd 

ontvangt u rechtstreeks van het Woningborg het 

aangevraagde waarborgcertificaat. 

 
Voorrang Woningborg bepalingen 

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 technische 

omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn 

ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, 

prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen 

van Woningborg. 

Wij verwijzen u naar het certificaat “Woningborg 

Garantie- en waarborgregeling”. 
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Woonwensen 

Wij bieden u de mogelijkheid uw woning op 

onderdelen aan te passen aan uw persoonlijke 

woonwensen. 

 
Op de standaard Woonwensenlijst vindt u een 

overzicht van de verschillende standaard 

aangeboden aanpassingen en uitbreidingen. Een 

aanpassing van het standaard aangeboden sanitair 

en/of tegelwerk dan wel een volledig andere keuze 

behoren eveneens tot de mogelijkheden. Daarnaast 

heeft u misschien nog andere wensen. 

De ondernemer is gaarne bereid u omtrent de 

mogelijkheden daarvan te informeren. Wij vinden 

het belangrijk om te benadrukken dat het onze 

intentie is om zoveel als mogelijk met ieders 

individuele wensen rekening te houden. Het is 

helaas niet altijd mogelijk om alle verzoeken te 

honoreren. Een belangrijke reden hiervoor is dat de 

woningen projectmatig en in concept worden 

gebouwd, waardoor niet alleen de mogelijkheden 

voor aanpassingen gelimiteerd zijn, maar ook de 

eventueel gewenste aanpassingen tijdig bekend 

moeten zijn. De mogelijkheden zijn dan ook mede 

afhankelijk van de voortgang van de bouw. 

Daarnaast is het onze taak erop toe te zien, dat uw 

woning bij oplevering voldoet aan de geldende 

normen en voorschriften van de diverse instanties. 

 
Voortgang bouw en prognose oplevering 

Wij informeren u regelmatig over de voortgang van 

de bouw. Aan deze service kunnen evenwel geen 

rechten worden ontleend. De uiterlijke datum van 

oplevering wordt bepaald door het aantal werkbare 

werkdagen zoals vermeld in de 

aannemingsovereenkomst. Naarmate de bouw 

vordert, kan een betere prognose van de datum van 

oplevering worden gegeven. Bij de verkoop van uw 

huidige woning of appartement doet u er goed aan 

om in de koopakte een clausule op te laten nemen, 

waarin de datum van beschikbaar komen voor de 

koper(s) variabel wordt gesteld. Ook ter zake van 

een opzegtermijn van een huurwoning/- 

appartement wordt aangeraden voorzichtigheid te 

betrachten. Wacht de definitieve opleverdatum af, 

alvorens u tot opzegging overgaat. 

 
De oplevering 

Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de 

verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de 

definitieve datum en het tijdstip van oplevering. 

De hele woning wordt schoon opgeleverd. Het bij de 

woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil 

en puinresten. 

Bij de oplevering van de woning, eventueel 

voorafgegaan door de zogenaamde 

voorschouw/opname, dienen de uit te voeren herstel- 

werkzaamheden van de door u gesignaleerde 

gebreken op de procesverbaal van oplevering 

genoteerd te worden. 

Let in het bijzonder op beschadigingen van sanitair, 

binnendeuren, beglazing en dergelijke; garantieclaims 

na oplevering kunnen niet gehonoreerd worden. 

 
Betaling en depot 

Vóór de oplevering betaalt u de gehele koop- en 

aanneemsom, inclusief het meerwerk, aan de 

ondernemer. 

Bij deze betaling zal de aannemer een bankgarantie 

afgeven van 5% van de aanneemsom, zijnde de helft 

van de laatste termijn van de aanneemsom. Zodra de 

ondernemer de bij de oplevering geconstateerde 

gebreken en/of tekortkomingen heeft hersteld en u het 

proces-verbaal van oplevering voor de tweede maal 

heeft ondertekend, is de notaris gemachtigd om de 

bankgarantie aan de ondernemer terug te geven. 

De ondernemer heeft gekozen voor het werken met 

een bankgarantie, die door de notaris wordt bewaard. 

De bankgarantie vervalt automatisch 3 maanden na 



8  

oplevering van uw woning, tenzij u voor afloop van die 

termijn de notaris heeft verzocht om de bankgarantie 

vast te houden tot het moment dat alle bij de 

oplevering  geconstateerde  gebreken en/of 

tekortkomingen zijn hersteld. 

 
Herstel opleveringsklachten / ingaan Woningborg- 

garantie. De eventueel geconstateerde gebreken 

en/of tekortkomingen worden door de ondernemer zo 

spoedig mogelijk verholpen. Na herstel van de 

gebreken en/of tekortkomingen zoals vastgelegd in 

het proces verbaal van oplevering wordt de 

ondernemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben 

voldaan. 

De Woningborg garantie gaat in drie maanden na 

oplevering van de woning. 

 
Verzekeringen 

Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd tegen de 

risico’s van brand- en stormschade. U dient uw 

woning (opstal) te verzekeren vanaf de datum van 

oplevering. 

 
Duurzaam bouwen 

Duurzaam bouwen is een strategie van de overheid, 

waarin voorwaarden worden aangegeven om de 

gezondheids- en milieudoelstellingen te bereiken met 

betrekking tot het bouwen, de gebouwen en de 

gebouwde  omgeving  overeenkomstig  het 

maatschappelijk gewenst niveau. 

Duurzaam bouwen omvat de thema’s: grondstoffen, 

afval, energie, vormgeving en ruimte. Duurzaam 

bouwen gebeurt op een zodanige wijze dat door de 

bouw, het gebruik en de eventuele sloop van het 

bouwwerk, zo weinig mogelijk milieuproblemen 

ontstaan. 

Zuinig omgaan met energie en de resterende 

energiebehoefte zo veel mogelijk dekken met niet 

fossiele bronnen. 

 
EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) 

Conform het bouwbesluit dient voor iedere 

nieuwbouw woning een energieprestatie berekening 

te worden gemaakt. 

Het resultaat van deze berekening is een getal dat de 

energiezuinigheid van de woning aanduidt. Hoe lager 

dit getal, hoe energiezuiniger de woning. De overheid 

heeft een maximum gesteld aan deze coëfficiënt, die 

in de loop der jaren is verscherpt. De coëfficiënt die 

van toepassing is voor deze woning is de coëfficiënt 

die voorgeschreven is ten tijde van de 

omgevingsvergunningaanvraag. Om deze eis te 

behalen wordt per woning een voorzieningen pakket 

samengesteld van o.a. isolatie, beglazing, type 

warmtepomp en eventuele andere installaties op het 

gebied van mechanische 

ventilatie, warmteterugwinning, energieopwekking en 

dergelijke. Dit pakket kan per woning verschillen door 

de diverse factoren die van invloed zijn op de 

berekening. 

De berekening van de Energie Prestatie Coëfficiënt is 

dan ook de leidraad voor de toe te passen isolatie, 

warmtepomp en andere installaties. 

 
Energie label 

Per 1 januari 2015 volstaat de 

energieprestatiecoëfficiënt (EPC) niet meer bij 

oplevering van gebouwen. 

Vanaf 1 januari 2015 is ook een definitief energielabel 

nodig, ook voor een nieuwbouwwoning die van 

eigenaar wisselt. Het definitieve energielabel van uw 

woning ontvangt u bij oplevering. 

 
Wijzigingen tijdens de bouw 

Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of 

in opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten 

voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen 

van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de 

overeenkomst. 

Het is de verkrijger niet toegestaan vóór de oplevering 

bijwerk of wijzigingen door derden te doen uitvoeren. 

 
Tevens behoudt de ondernemer zich het recht voor 

om wijzigingen op verkooptekeningen en in deze 

technische omschrijving aan te brengen, indien hij dit 

uit constructief en/of technisch oogpunt noodzakelijk 

acht en de kwaliteit hierdoor niet ernstig wordt 

beïnvloed. 
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Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend 

geschieden op de nader vast te stellen kijkdag of op 

afspraak met de wooncoach. 

 
Disclaimer 

Deze verkoopinformatie, technische omschrijving en bijbehorende 

tekeningen zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld. 

Dit op basis van gegevens en tekeningen verstrekt door overheden, 

architect en adviseurs. Desondanks moeten wij een voorbehoud 

maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit bijvoorbeeld 

eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, gewijzigde constructie en 

bouwsystematiek, stedenbouwkundige verkaveling, welstand etc. De 

op de tekeningen beschreven maten zijn circa maten en de eventuele 

weergeven 3D modellen zijn slechts een impressie van de te bouwen 

woningen, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

Tevens behouden de aannemer en ontwikkelaar het recht voor op of 

aan de woningen de naar hun oordeel noodzakelijke 

architectonische of technische wijzigingen aan te brengen mits deze 

wijzigingen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, 

uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning. 

Middels een erratum wordt u tussentijds geïnformeerd over deze 

wijzigingen. Ook moet de ondernemer een voorbehoud maken ten 

aanzien van mogelijke wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de 

overheid en/of nutsbedrijven. Deze wijzigingen geven koper niet het 

recht tot verrekenen van kosten. Indien de woningen gekocht wordt 

terwijl deze als gereed is en er verschil mocht zijn tussen de 

technische omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de 

uitvoering van de woning. 

De situatieschets is met de grootste zorg vervaardigd, echter kunnen 

wij ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte geen 

aansprakelijkheid aanvaarden. 

De definitieve verkoopcontractstukken bestaan uit de koop- en 

aannemingsovereenkomst, verkooptekening en de technische 

omschrijving. 
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Technische omschrijving 
2.1 Ruimtebenaming 

 

In verband met het van kracht zijn van het 

Bouwbesluit, worden benamingen van vertrekken in 

het appartement anders benoemd. De begrippen 

woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke 

worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. In het 

Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied, 

verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. In de 

Garantie- en Waarborgregeling 2020 van 

Woningborg wordt uitgegaan van de terminologie 

zoals wordt gebruikt in het Bouwbesluit. 

 
Gewoonlijk bekend als: Benaming volgens 

Bouwbesluit: 

Woonkamer, keuken Verblijfsruimte 

Slaapkamer Verblijfsruimte 

Entree, hal, gang, overloop  Verkeersruimte 

Berging Bergingsruimte 

Toilet Toiletruimte 

Badkamer Badruimte 

Techniek ruimte Technische ruimte 

Balkon Buitenruimte 

Dakterras Buitenruimte 

Meterkast Meterruimte 

Trappenhuis Verkeersruimte 

 

2.2 Peil van het appartement 

Als Peil wordt aangehouden de bovenkant van de 

afgewerkte begane-grondvloer van het 

appartementengebouw. 

 

2.3 Grondwerk 

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor 

funderingen en leidingen. Aan de gevels wordt de 

grond aangevuld rondom. Aan de spoorzijde wordt 

aangevuld tot aan de 1e verdiepingsvloer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peilhoogten, maatvoeringen, juiste ligging, taluds, 

terreinafwerking en terreinvoorzieningen zijn 

schematisch weergegeven en worden in overleg 

met de gemeente in het werk bepaald. 

 

2.4 Rioleringswerken 

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele 

kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de 

riolering zijn in de koop- / c.q. aanneemsom 

begrepen. 

Er wordt een gescheiden rioleringssysteem 

toegepast voorzien van ontstoppings- 

mogelijkheden. 

De hemelwaterafvoeren van het dak worden 

aangesloten op ondergrondse infiltratiebuizen, welke 

zijn gelegen onder de rijbaan aan de spoorzijde. Op 

verzoek van de gemeente wordt de 

hemelwaterafvoer van de balkons aangesloten op 

het vuilwaterriolering. 

De afvoer van de spoelbak in de keuken wordt 

uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is 

en wordt met stankafsluiters aangesloten op de 

riolering. De riolering wordt belucht middels een 

ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt. 
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2.5 Bestratingen 

Alle bestrating wat rondom het gebouw wordt 

aangelegd op het perceel van het 

appartementencomplex valt onder de 

koopovereenkomst en wordt in opdracht van de 

ontwikkelaar aangelegd door derden. De terrassen 

van type B1+B2+C1+C2 op de begane grond 

worden voorzien van terrastegels 500x500mm.    

 

2.6 Terreininventaris 

Alle terreininventaris wat rondom het gebouw wordt 

aangelegd op het perceel van het 

appartementencomplex valt onder de 

koopovereenkomst en wordt in opdracht van de 

ontwikkelaar aangelegd door derden. 

 

2.7   Betonwerken 

De volgende onderdelen worden in het werk gestort: 

• funderingen, niet nader afgewerkt; 

• liftput, niet nader afgewerkt; 

• naden en druklaag van de kanaalplaatvloer van 

de begane grond; 

• enkele buitenwanden van de begane grond in 

zichtbeton (bergingen); 

• opstortingen op de breedplaatvloeren van de 

verdiepingen en dakvloer. 

 

2.8   Metselwerken 

Voor de diverse constructieonderdelen worden de 

volgende materialen toegepast: 

 
Binnenspouwbladen 

De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in 

kalkzandsteen met een dikte conform opgave 

constructeur. 

 
Woningscheidende wanden 

De woningscheidende wanden van de 

appartementen worden uitgevoerd in kalkzandsteen 

met een dikte van 300 mm.  

De eindwanden hebben een dikte van 214mm. 

 

Dragend binnenmetselwerk 

De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in 

kalkzandsteen met een dikte volgens opgave 

constructeur. 

 
Binnenwanden bergingen begane grond 

De binnenwanden van de bergingen in de kelder 

worden uitgevoerd in betonsteen of kalkzandsteen 

vellingblokken. 

 
Buitengevels appartementen 

Het buitenmetselwerk wordt uitgevoerd in schoon 

metselwerk, conform verkoop-tekeningen en kleur- / 

materiaalstaat architect. 

 
In de spouw van de gemetselde gevels wordt een 

spouwisolatie aangebracht in een dusdanige dikte 

dat er een totale isolatiewaarde (Rc) wordt bereikt 

conform de EPC-berekening. 

 

 
Lichte scheidingswanden 

De lichte scheidingswanden in de appartementen 

worden uitgevoerd in gasbeton 100 mm dik. 

 
Geveldilataties 

Dilatatievoegen worden toegepast conform opgave 

van de constructeur. 

 

2.9 Vloeren 

De vloer van de begane grond wordt uitgevoerd als 

geïsoleerde kanaalplaatvloer met druklaag. 
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De verdiepingsvloeren en dakvloer van de 

appartementen worden uitgevoerd als een 

betonnen breedplaatvloer met opstorting, dikte 

conform opgave van de constructeur. 

 

2.10 Prefab beton 

Prefab betonlateien waar nodig t.b.v. opvang 

dragend binnen metselwerk conform opgave 

constructeur. 

 
De balkons van de appartementen worden 

uitgevoerd in prefab beton, behoudens de type 

B1+B2+C1+C2, begane grond en de type A1 en A2 

op de 1e verdieping. Daar waar deze in het zicht 

blijft wordt deze voorzien van een antislip motief. 

 
De trappen en bordessen van de trappenhuizen 

worden uitgevoerd in prefab beton met antislip 

motief. 

 
Het dak van de liftschachten wordt uitgevoerd in 

prefab betonplaat. 

 

 

2.11 Staalconstructies 

De stalen gevellateien boven de gevelopeningen 

worden uitgevoerd conform opgave van de 

constructeur. Daar waar deze in contact zijn met de 

buitenlucht wordt de constructie thermisch verzinkt 

en gecoat in een kleur conform de kleur- en 

materiaalstaat. 

Kolommen en liggers bij balkons en eventuele ander 

staalconstructies die nodig zijn conform opgave 

constructeur. Daar waar deze in contact zijn met de 

buitenlucht wordt de constructie thermisch verzinkt 

en gecoat in een kleur conform de kleur- en 

materiaalstaat. 

 

2.12 Daken, goten en 

hemelwaterafvoeren 

2.12.1 Daken 

De platte daken van het appartementencomplex 

wordt voorzien van (afschot)isolatie met een 

gemiddelde Rc waarde conform het EPC en 

Bouwbesluit en bitumineuze dakbedekking. 

 
Balkons van type A1+A2 op de 1e verdieping die niet 

worden uitgevoerd in prefab beton worden voorzien 

van een bitumineuze dakbedekking waar nodig op 

isolatie. Hierop worden betontegels 50x50cm op 

verstelbare tegeldragers waterpas aangebracht 

conform de verkooptekeningen. 
 

 
 

2.12.2 Goten en hemelwaterafvoeren 

De hemelwaterafvoeren worden met een 

stankafsluiter aangesloten op de riolering en 

voorzien van draadbolroosters, uitvoering volgens 

voorschrift bouwbesluit. 

Materiaalomschrijving van de ronde 

hemelwaterafvoeren: 

• HWA balkons en de overige HWA buitenlangs in 

het zicht van zink conform de kleur- en 

materiaalstaat. 

• HWA hoofddak in de schachten binnendoor en in 

PVC geïsoleerd uitgevoerd. 
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2.13 Ventilatievoorzieningen 

en gasafvoer-/rookkanalen 

Nieuwbouwwoningen kennen in het kader van een 

optimale isolatie en zo laag mogelijk energiegebruik 

een hoge mate van luchtdichtheid. 

Te weinig frisse lucht is echter ongezond en daarom 

is ventilatie belangrijk voor een aangenaam en 

gezond binnenklimaat. 

Het ventilatiesysteem combineert ventileren met het 

luchtdicht bouwen. De appartementen worden 

voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem met 

warmteterugwinning (WTW). 

 
De toegepaste ventilatievoorzieningen waarborgen 

zowel de toe- als afvoer van ventilatielucht. Een en 

ander volgens tekening, de van toepassing zijnde 

EPC-berekening en conform opgave installateur. 

Het exacte verloop van de leidingen wordt door de 

installateur bepaald. De inblaas- en afzuigventielen 

zijn schematisch op de verkooptekeningen 

ingetekend. 

 
Toelichting systeem 

Een wtw-unit bestaat uit een ventilator, 

inblaasopeningen en een aantal afzuigpunten. De 

elektrische motor in een wtw-installatie zuigt 

voortdurend lucht van buiten naar binnen via een 

kanaal in de schacht en blaast de afgezogen lucht 

via een ander kanaal in de schacht welke uitkomen 

op het dak van het appartementencomplex. In de 

wtw-unit wordt de buitenlucht door middel van een 

warmtewisselaar opgewarmd met de warme lucht 

die al in uw appartement aanwezig is. Op deze 

manier ontstaat een luchtstroom in de woning die 

voortdurend ververst wordt. 

In de zomerperiode zal de wtw-unit proberen de 

buitenlucht te gebruiken om de binnentemperatuur 

zo comfortabel mogelijk te houden. 

Dit kunt u vergelijken met het open zetten van een 

raam op een koele zomernacht. Het toestel doet dit 

geheel automatisch aan de hand van de ingestelde 

comforttemperatuur. 

De comforttemperatuur kan het beste worden 

ingesteld op de hoogste temperatuur van de 

kamerthermostaat (van het CV-systeem). Dit 

garandeert een goede samenwerking tussen het 

CV en ventilatiesysteem. In de winterperiode zal het 

toestel nooit buitenlucht rechtstreeks de woning 

inblazen. Het toestel bepaalt geheel automatisch, 

aan de hand van de buiten temperatuur, of het een 

zomer- of winterperiode is. 

 

Aansturing 

De vraag naar ventilatielucht kunt u via een 

standenschakelaar in de keuken bedienen. Deze 

staat normaliter altijd in de laagste stand en kunt u 

indien gewenst in een hogere stand zetten. 

In de badkamer komt een pulsschakelaar waarmee 

u een vooraf ingestelde tijd de vraag naar 

ventilatielucht hoger kunt zetten. 

 
Toevoer 

Via kunststof roosters/rozetten in de plafonds van de 

woonkamer en slaapkamers wordt lucht in de 

vertrekken geblazen. Middels kanalen in vloer zijn 

de inblaaspunten aangesloten op de wtw-unit 

geplaatst in de installatiezone van de inpandige 

berging. 

 
De luchttoevoer richting vertrekken onderling vindt 

plaats via opening aan de onderzijde van de deur. U 

dient er derhalve voor te zorgen dat deze opening 

ook na het aanbrengen van uw vloerafwerking 

gehandhaafd blijft. 

 
Afvoer 

Via kunststof roosters/rozetten in de plafonds van 

keuken, toiletten, badkamer en nabij de opstelplaats 

van de wasmachine, wordt lucht aan de vertrekken 

onttrokken. Middels kanalen in vloer zijn 

de afzuigpunten aangesloten op de ventilatie-unit 

geplaatst in de installatiezone van de inpandige 

berging. 
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De afzuigroosters in de keukenruimte worden 

gecentraliseerd geplaatst in de ruimte en dienen 

enkel voor het afvoeren van binnenlucht, niet als 

afzuiging voor het kooktoestel. Op dit systeem mag 

geen afzuigkap aangesloten worden. 

 
Afzuigkappen uit te voeren als zogenaamde 

recirculatie afzuigkap. 

 
De natuurlijke ventilatie van de gemetselde 

spouwmuur vindt plaats via open stootvoegen. 

 
De bergingen op de begane grond krijgen natuurlijke 

luchttoevoer en mechanische afvoer. 

De hallen en trappenhuizen worden mechanisch 

geventileerd volgens de eisen Bouwbesluit. 

 

2.14 Kozijnen en deuren 

Buitenkozijnen 

De buitenkozijnen worden uitgevoerd in aluminium 

in kleur conform kleur- en materiaalstaat. Daar waar 

aangegeven worden de kozijnen voorzien van 

aluminium ramen en draaideuren. Onder de 

buitenkozijnen worden waar nodig aluminium 

waterslagen geplaatst. 

De twee toegangsdeuren met kozijnen naar de 

bergingen op de begane grond worden uitgevoerd in 

staal in een kleur conform kleur- en materialenstaat 

architect. 

 
Binnendeurkozijnen en deuren appartement  

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als stalen 

fabrieksmatig afgelakte montagekozijnen met 

afgeslankte bovendorpel en bovenlicht. 

Als  binnendeuren  worden opdekdeuren 

afgehangen, fabrieksmatig afgelakt in kleur wit. De 

deurhoogte en –breedte conform de geldende 

voorschriften. 

De meterkastdeur wordt voorzien van een 

ventilatieroosters. 

Binnendeurkozijnen en deuren bergingen 

De binnendeurkozijnen van de bergingen worden 

uitgevoerd in hout en dekkend in een kleur 

geschilderd. 

De bergingsdeuren worden uitgevoerd in hout en 

dekkend in een kleur geschilderd en aan gangzijde 

aan het onderste gedeelte van de deur voorzien van 

een schopplaat. 

 
De binnendeurkozijnen en deuren algemene 

ruimten en voordeuren van het appartement  

De binnendeurkozijnen van de algemene ruimten en    

voordeurkozijnen van het appartement worden 

uitgevoerd in hout en dekkend in een kleur 

geschilderd. 

De voordeuren van het appartement worden 

uitgevoerd in hout en dekkend in een kleur 

geschilderd met spionoog conform kleur- en 

materialenstaat architect. 

De binnendeuren van de algemene ruimten worden 

uitgevoerd in hout en dekkend in een kleur 

geschilderd met eventuele glasopening conform 

kleur- en materialenstaat architect. 

 
Toegang appartementencomplex entree 

De centrale toegangsdeur van het 

appartementencomplex wordt voorzien van een 

elektrische draaideurautomaat. 

 
Toegang bergingen begane grond 

De twee toegangsdeuren van de bergingen worden 

uitgevoerd met een deurdranger. 

 
Hang- en sluitwerk 

De buitendeuren worden voorzien van 

gelijksluitende cilinders. 

De buitendeuren en deuren in algemene ruimten 

zijn, waar het bouwbesluit dit vereist, voorzien van 

inbraakwerend hang- en sluitwerk klasse 2. De 

aluminium krukken en schilden van de ramen 

worden geëloxeerd uitgevoerd. De krukken en 

rozetten van de binnendeuren worden uitgevoerd in 

aluminium F1 deurbeslag.  
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De binnendeuren van de appartementen worden 

voorzien van loopsloten. Op de deuren van het toilet 

en de badkamer worden vrij-/bezetgarnituren 

aangebracht.  

De voordeuren van het appartement worden 

uitgevoerd met een deurdranger en voorbereid op 

een vrijloop deurdranger. Via de Woonwensenlijst 

kunt u de standaard dranger wijzigen tegen 

meerkosten in een vrijloop deurdranger.  

 

2.15 Trappen, hekwerken en 

(af-)timmerwerk 

Trappen 

De trappen en bordessen van het hoofdtrappenhuis 

wordt uitgevoerd in prefab beton met antislip motief. 

 
 

Langs de betontrappen van de trappenhuizen wordt 

aan de muurzijde een gepoedercoate metalen 

muurleuning gemonteerd, kleur conform kleur- en 

materialenstaat architect. 

De traphekken aan de vrije zijde van de trappen 

worden uitgevoerd in gepoedercoate metalen 

hekwerk, kleur conform kleur- en materialenstaat 

architect. 

 
Bij de balkons worden metalen hekwerken 

aangebracht conform geveltekening en kleur- en 

materiaalstaat van de architect. 

 
Aftimmerwerk 

Kleine aftimmerwerken welke nodig zijn voor een 

deugdelijke afwerking worden uitgevoerd. 

Er worden geen plinten geleverd en gemonteerd in 

de appartementen. 

 

2.16 Vloer-, wand- en 

plafond- afwerking 

Appartementen 

Vloerafwerking 

De vloeren van de appartementen worden 

afgewerkt met een anhydriet gietvloer, met 

uitzondering van de betegelde vloeren en 

meterkast. De afwerkvloer wordt 70 mm dik 

uitgevoerd. De afwerkvloer van de appartementen 

worden zwevend uitgevoerd door middel van een 

tussenlaag van isolatie van circa 20 mm. 

 
Wandafwerking 

De wanden in de appartementen worden 

behangklaar* afgewerkt, met uitzondering van de 

betegelde wanden, wanden van de meterkast en 

wanden berging t.p.v. opstelling van de WTW en 

warmtepomp. De wanden boven het tegelwerk in 

het toilet worden voorzien van structuur spuitwerk. 

 
* Behangklaar 

Wanden die als behang klaar worden aangemerkt, 

worden afgewerkt conform beoordelingsklasse 

groep 2. Dit wil zeggen dat de wanden bij oplevering 

een glad oppervlak kennen dat geschikt is om 

naderhand te worden voorzien van een afwerklaag 

zoals dikker behang, sierpleister en dergelijke met 

een korreldikte van 2,5 mm. Kleurverschillen en 

plaatselijke onregelmatigheden tot maximaal 1 mm 

zijn toegestaan. De wanden zijn dus vlak genoeg om 

ze te behangen. Er wordt geen bouwbehang 

aangebracht. Let op! Op de wanden kan niet altijd 

direct sauswerk, spuitwerk, fijne spachtelputz of iets 

dergelijks worden aangebracht. Verdere 

behandeling en/of een voorbehandeling is dan 

noodzakelijk. 
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Plafondafwerking 

De betonplafonds in de appartementen worden 

voorzien van structuurspuitwerk (met uitzondering 

van de meterkast). De v-naden blijven in het zicht. 

De plafonds van de stallingsruimte en de bergingen 

worden voorzien van geïsoleerde houtwolcement 

platen. 

De plafonds in de entreehal en de gangen worden 

voorzien van structuurspuitwerk en akoestisch 

panelen conform de regelgeving. 

 

2.17 Tegelwerken appartementen 

In het appartement wordt tegelwerk aangebracht in 

badkamer en toilet. 

Bij de aangewezen showroom voor tegelwerk kunt 

u de hieronder vermelde tegelcollectie bekijken. 

Mochten deze tegels niet (geheel) aan uw wensen 

voldoen, dan kunt u ook kiezen voor andere tegels. 

Onder vermeld tegelwerk zal dan worden verrekend. 

 

Appartementen 

Vloertegelwerk: vloertegels 33x33 cm. 

Ter plaatse van toiletten en badkamers worden 

vloertegels gelegd in recht blokverband met een 

lichtgrijze voeg van 4 mm breedte. De vloertegels 

worden zodanig gelegd dat afschot richting de 

draingoot goed is te maken. 

 
Wandtegelwerk: wandtegels 25x33 cm. 

Ter plaatse van toiletten en badkamers worden 

wandtegels aangebracht in liggend blokverband 

met een witte voeg van ca. 3 mm breedte.  

 

De wandtegels worden symmetrisch geplaatst ten 

opzichte van het midden van de ruimten. 

Gesneden of geknipte tegels worden voor zover 

mogelijk niet smaller verwerkt dan de halve 

tegelbreedte. De wanden van de badkamer worden 

betegeld tot aan het plafond. De wanden van het 

toilet worden betegeld tot 150 cm hoog. 

 
De inwendige hoeken in het tegelwerk worden 

voorzien van een dilatatievoeg met elastische kit. De 

uitwendige hoeken worden voorzien van 

tegelhoekprofielen. 

 
De inwendige hoeken ter plaatse vloer- en 

wandaansluitingen en de verticale inwendige hoek 

bij de douche in de badkamer worden voorzien van 

een kimafdichting. 

 
Algemene ruimten 

In de entreehal en opgang trappenhuis op de eerste 

verdieping worden vloertegels gelegd, afmeting 

45x45 cm in blokverband, kleur nader vast te stellen. 

In de algemene gangen en voorbordes trappenhuis 

op de verdiepingen wordt projecttapijt aangebracht, 

kleur nader vast te stellen. 

 

2.18 Overige voorzieningen 

Onder de badkamer- en toiletdeuren worden 

hardstenen badceldorpels geplaatst in de kleur 

antraciet/grijs. 

 
De plinten in de entreehal op de eerste verdieping 

van een plinttegel gelijksoortig als de vloertegel. 

Op de verdiepingen in de gangzones en voorbordes 

trappenhuis wordt een blank gelakte hardhouten 

plint aangebracht. 

 
In de entreehal wordt een loopschoonmat achter de 

entreedeur aangebracht. 

 
Ter plaatse van de entree van het 

appartementencomplex wordt een postkast 

voorzien. 
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Hier bevindt zich ook het bellentableau welke 

voorzien is van een kleuren-camera naar de 

videofoon in het appartement. 

 
Het appartementencomplex wordt voorzien van 

algemene bewegwijzering en huisnummerborden. 

 

2.19 Beglazing en schilderwerk 

Beglazing 

De isolerende beglazing, HR++-glas, wordt 

toegepast conform EPC-berekening in de 

buitenkozijnen van het gehele appartement. Daar 

waar nodig zal veiligheidsbeglazing worden 

toegepast. 

 
Binnenschilderwerk 

Korte omschrijving van het binnen- 
schilderwerk: 

• de binnenkozijnen van de algemene ruimten 

worden dekkend in het werk geschilderd conform 

kleur- en materialenstaat architect; 

• de binnenbetimmeringen, worden dekkend wit in 

het werk geschilderd conform kleur- en 

materialenstaat architect; 

• de radiatoren worden fabrieksmatig gemoffeld in 

een standaard kleur; 

• gas, -riool, -c.v. en waterleidingen welke in het 

zicht komen worden niet geschilderd; 

• binnendeuren en binnenkozijnen worden 

fabrieksmatig afgelakt in standaard wit. 

 

 

2.20 Behangwerken 

Er wordt geen behang aangebracht. 

 
 

2.21 Keukeninrichting 

Standaard wordt het appartement voorzien van een 

keuken. 

Voor volledige informatie verwijzen wij graag naar 

de separate keukendocumentatie, de Toelichting 

Woonwensen, of kunt u de keukenshowroom 

bezoeken. 

De wanden boven het aanrechtblad worden 

standaard niet betegeld. 

 

2.22 Water- en gasinstallatie 
 

2.22.1 Waterleidingen 

De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot gas 

en water zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen. 

 

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de 

watermeter, geplaatst in de meterkast; de 

waterleiding is afsluit- en aftapbaar volgens de 

voorschriften van het Nutsbedrijf. 

De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf de 

warmtepomp. 
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De volgende tappunten worden aangesloten: 

 

 Keuken: aanrecht en vaatwasser 

(afgedopt) volgens verkooptekening. 

 Toiletten: toiletcombinatie en 

fonteincombinatie volgens verkooptekening. 

 Badkamer: douchecombinatie, 

toiletcombinatie en wastafelcombinatie zoals 

aangegeven op de verkooptekening. 

 Berging: warmtepomp, aansluitpunt 

wasautomaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23 Sanitair 

Het sanitair van het toilet en de badkamer in de 

appartementen is van fabricaat Villeroy en Boch, 

serie Architectura en wordt uitgevoerd in standaard 

wit. Het sanitair van de badkamer en toilet wordt 

compleet uitgevoerd met verchroomde kranen 

conform de verkooptekening. Zie voor specificaties 

van het sanitair de bijgaande Sanitairlijst. 

 

In de algemene werkkast op de begane grond wordt 

een keramische uitstortgootsteen met 

emmerrooster compleet met elektrische boiler en 

mengkraan opgenomen. 

 

2.24 Elektrische installatie 

2.24.1 Elektrische installatie 

 

 

 

De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische 

installatie zijn in de (koop-) aanneemsom 

inbegrepen 

 

De elektrische installatie wordt aangelegd (volgens 

NEN 1010 laatste druk) vanuit de meterkast, 

verdeeld over een voldoende aantal groepen met de 

benodigde aardlekschakelaars naar de diverse 

aansluitpunten en voorzien van een 3x 25A 

verdeelinrichting. 

 
In de bergingen op de begane grond komt een 230V 

voorziening met wandcontactdoos aangesloten op 

het appartement. 

 
De installatie zal worden uitgevoerd met 

schakelmateriaal van Gira ST55 kleur wit, met een 

inbouwhoogte van ca. 105 cm. boven de afgewerkte 

vloer, met uitzondering van de cv-ruimte, waar de 

installatie als opbouw wordt gemonteerd. Dubbele 

wandcontactdozen worden in twee inbouwdozen 

onder 1 afdekraam, horizontaal geplaatst uitgevoerd. 

In de keuken worden de wandcontactdozen 

aangebracht op ca. 105 cm. boven de afgewerkte 

vloer en op ca. 30 cm. boven de afgewerkte vloer in 

de overige ruimten. 

CAI en glasvezel (loze leidingen) en 

wandcontactdozen op 30 cm boven de vloer. 

 
LED verlichting van de algemene ruimten worden 

voorzien van armaturen. Op elke verdieping van de 

algemene ruimte is een wandcontactdoos aanwezig. 
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Het door de verkrijger afgesloten energiecontract 

dient in te gaan uiterlijk 1 week na oplevering. 

Wettelijk mogen geen leveringen overgedragen 

worden, de verkrijger moet zelf een contract 

afsluiten voor de levering van energie. 

 
Zwakstroominstallatie 

De appartementen zijn voorzien van een 

bellentableau nabij de ingang gekoppeld aan een 

videofooninstallatie met kleurenscherm waarmee op 

afstand de centrale toegangsdeur geopend kan 

worden. Bij de voordeur van het appartement zelf 

komt een deurbel. 

 

Aardingsvoorziening 

De aarding van de badkamer wordt aangesloten op 

de aardingsvoorziening. 

 
Rookmelders 

Op diverse plaatsen zullen rookmelders conform 

verkooptekeningen worden aangebracht. 

 
PV-(zonne)panelen 

De appartementen zijn energiezuinig, duurzaam en 

worden gebouwd volgens de laatste Energie 

Prestatie Norm. Op het platte dak van het complex 

zijn PV-(zonne)panelen voorzien welke energie 

leveren aan de algemene meterkast van het 

complex. Het aantal panelen dat wordt aangebracht 

wordt door de installateur bepaald volgend uit de 

EPC-berekening. 

2.24.2 Telecommunicatievoorzieningen 

De aanleg van de glasvezel en CAI zijn in de koop- 

/aanneemsom begrepen. De glasvezel en CAI 

wordt tot in de meterkast afgemonteerd. De 

verkrijger dient zelf te zorgen voor de 

abonnementen. 

 

2.25 Verwarmingsinstallatie 

Het appartement wordt voorzien van een lucht- 

waterwarmtepomp en een boiler (voorraadvat voor 

warmtapwater). Met deze installatie wordt warmte 

opgewekt voor de vloerverwarming en 

warmtapwater. 

 
Voor de berekening van de capaciteit van de 

centrale verwarmingsinstallatie gelden de 

berekeningsgrondslagen conform Woningborg en 

conform de garantienormen. 

 
De vloerverwarming wordt aangebracht in de 

woonkamer/keuken, slaapkamers, hal, berging en 

toilet. De badkamer wordt uitgevoerd met 

vloerverwarming en een design radiator met 

regeling. Per verblijfsruimte wordt een aparte groep 

via de verdeler aangebracht. Op de slaapkamers en 

badkamer is de vloerverwarming voorzien van een 

naregeling. Dit wil zeggen dat het verwarmen van de 

slaapkamers en badkamer enkel mogelijk is als de 

thermostaat in de woonkamer vragend staat. 

Individueel regelen in dus niet mogelijk. Daarnaast 

kunt u met de thermostaat de slaapkamer en 

badkamer de temperatuur wel begrenzen of de 

vloerverwarming uitschakelen. 

 
De leidingen van de vloerverwarming worden 

uitgevoerd in flexibel kunststof buizen welke, met 

uitzondering van enkele in het zicht blijvende 

leidingen naar de verdeler, in de afwerklaag van de 

vloeren worden verwerkt. 
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De verwarmingsinstallatie is uitgelegd voor 

onderstaande ruimtetemperaturen bij gelijktijdige 

verwarming van alle te verwarmen ruimten in het 

appartement: 

• woonkamer / keuken  22°C 

• slaapkamers 22°C 

• badkamer 22°C 

• hal 18°C 

• toilet 18°C 

• berging 15°C 

 

Bij toepassing van vloerverwarming is de 

vloerafwerking een aandachtspunt. Veelal wordt 

gedacht dat bij gebruik van vloerverwarming 

uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een 

steenachtige vloerafwerking. 

 
Alhoewel een steenachtige vloerafwerking de beste 

warmteafgifte geeft zijn houten en textiele 

vloerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, 

linoleum en tapijt) uitstekend mogelijk indien de Rc 

waarde van de afwerking (inclusief onderlaag) 

kleiner of gelijk is aan 0,05 m2K/W. Vraag hiervoor 

advies bij uw vloerenleverancier. 

 
Ten aanzien van de vloerverwarming wordt bij de 

berekeningen van de capaciteit van de 

verwarmingsinstallatie geen rekening is gehouden 

met een opwarmtijd bij een nacht verlaging. 

Vloerverwarming is een continue verwarming en 

behoeft (’s nachts) niet lager te worden ingesteld. Bij 

oplevering van het appartement ontvangt u hierover 

een gebruikers instructie. 

 

2.26   Liftinstallatie 

Het appartementencomplex wordt voorzien van een 

liftinstallatie met op elke verdieping een stopplaats. 

De afwerking van de deuren en de binnenkooi 

conform de kleur- en materiaalstaat. De lift is 

geschikt voor brancard en scootmobiel. 
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Sanitairlijst 
Omschrijving sanitair 

(ruimte en aantal volgens verkooptekening). 

Van elke combinatie een omschrijving. 

 

 
Closetcombinatie toilet begane grond: 

• Villeroy & Boch type Architectura wandcloset in 

de kleur wit; 

• inbouwspoelwaterreservoir; 

• bediening: Geberit Sigma 01 

frontbedieningsplaat in de kleur wit; 

• Villeroy & Boch Architectura closetzitting met 

deksel in de kleur wit. 

 
Closetcombinatie badkamer: 

• Villeroy & Boch type Architectura wandcloset in 

de kleur wit; 

• inbouwspoelwaterreservoir; 

• bediening: Gebrit Sigma 01 

frontbedieningsplaat in de kleur wit; 

• Villeroy & Boch Architectura closetzitting met 

deksel in de kleur wit. 

 
Fonteincombinatie toilet: 

• Villeroy & Boch type Architectura fontein 36 cm 

in de kleur wit; 

• verchroomde sifon; 

• Hansgrohe Logis 70 fonteinkraan. 

 
 

Wastafelcombinatie badkamer: 

• Villeroy & Boch Architectura wastafel 60 cm in 

de kleur wit; 

• verchroomde sifons; 

• Hansgrohe logis 100 wastafelmengkraan; 

• spiegel 40 x 57cm. 

 
Douchecombinatie badkamer: 

• betegelde douchevloer met douchegoot 70cm; 

• Hansgrohe Ecostat thermostatische 

douchemengkraan incl. douchegarnituur; 

• verchroomde glijstangcombinatie Hansgrohe 

Crometta 100. 

 

 
Aansluitkraan: 

• aansluitkraan voor warmtepomp; 

• aansluitkraan voor wasmachine. 
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Afwerkstaat 
In onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt. 

 
 

 

Ruimte Vloeren Wanden Plafonds 

Appartementen: 

 

Hal 

 
 
 

afwerkvloer 

 
 
 

behangklaar 

 
 
 

structuurspuitwerk 

Meterkast geen afwerking geen afwerking geen afwerking 

Toilet vloertegels 33 x 33 cm wandtegels 25 x 33 cm tot 

150 cm hoog / 
structuurspuitwerk 

 

 
structuurspuitwerk 

Keuken afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk 

 

Woonkamer 
 

afwerkvloer 
 

behangklaar 
 

structuurspuitwerk 

 

Berging 
 

afwerkvloer 
 

geen afwerking 
 

structuurspuitwerk 

 

Badkamer 
 

vloertegels 33 x 33 cm wandtegels 25 x 33 cm tot 
plafond 

 

structuurspuitwerk 

Slaapkamers afwerkvloer behangklaar structuurspuitwerk 

Algemene ruimten: 

 

Entreehal 

 
 

 
vloertegels 

 
 

 
structuurspuitwerk 

 
 

 
structuurspuitwerk 
akoestische panelen 

Trappenhuis tapijt 
(excl. trap en bordes) 

structuurspuitwerk structuurspuitwerk 

Bergingsgangen afwerkvloer schoonwerk vellingblokken houtwolcementplaten 

Bergingen afwerkvloer schoonwerk vellingblokken 
behangklaar 

houtwolcementplaten 

Algemene gangen tapijt structuurspuitwerk structuurspuitwerk 
akoestische panelen 
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Kleur- en materiaalstaat exterieur 
 
 

 

Element Materiaal Kleur 

gevel metselwerk baksteen handvorm geel / wit 

voegwerk voegmortel grijs / geel 

geveldrager boven kozijnen staal geel / wit 

buitenplafonds tpv balkons stucwerk geel / wit 

kozijnen / ramen / deuren aluminium middengrijs 

balkonhekken staal of aluminium middengrijs 

waterslagen aluminium middengrijs 

dakranden aluminium middengrijs 

hemelwaterafvoeren zink naturel 
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