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Voorwoord
Met trots bieden wij u hierbij de verkoopbrochure
aan van ons nieuwbouwproject Parkveld Daalhuizen
in Velp.
Jarenlang heeft hoogbouw van Vitens het straatbeeld gedomineerd,
nu realiseren wij hier een plan met een variëteit aan woningen die
passen als een handschoen binnen de bestaande woonomgeving.
Gedifferentieerd in woningtypen om een brede groep
belangstellenden te kunnen aanspreken. Een vrijstaande woning,
twee-onder-één-kapwoningen, hoekwoningen en rijwoningen. Aan
de Arnhemsestraatweg bovendien met een weergaloos uitzicht
over het park. De woningen aan het Zaalbospad zijn op hun beurt
duidelijk betrokken bij de bestaande woonbuurt.
De ligging aan het Park Daalhuizen maakt dat wij spoorslags
verliefd werden op deze locatie. Ons bewust zijnde van de hoge
landschappelijke waarde heeft ons plan een gedegen voorbereiding
gekend. Tijdens onze zoektocht naar optimalisatie en invulling van
de plek zijn we regelmatig op de locatie geweest om de plek goed
te begrijpen. Een opgave die we bovendien nauwkeurig hebben
afgestemd met de omwonenden.
Op het veld met daarop de twee beschermde bomen aan de
Arnhemsestraatweg ontstond de naam voor de nieuwe buurt:
Parkveld Daalhuizen. Voor ons stond als een paal boven water dat de
hoge buurtkwaliteit centraal moet blijven staan. We vinden dat we er
zelfs in zijn geslaagd nog meer kwaliteit toe te voegen.
In deze verkoopbrochure treft u informatie aan over de woningen.
Meer gedetailleerde informatie wordt tezijnertijd verstrekt aan
de kopers. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met
Strijbosch Thunnissen Nieuwbouwmakelaars.
Henk van de Kolk & Robert Ramdhani
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Gemeente rheden
Als wethouder van de gemeente Rheden ben ik blij dat de bouw van deze woningen in
zicht is. Tijdens informatieavonden is al gebleken dat er veel belangstelling is voor
wonen op Parkveld Daalhuizen. De woningen voorzien dus duidelijk in een behoefte.
Deze nieuwe woonwijk zorgt ervoor dat het voor inwoners mogelijk wordt om in
het dorp Velp te blijven wonen. Uiteindelijk ontstaat er een woonwijk die past in de
bestaande (woon)omgeving met de benodigde voorzieningen binnen handbereik.
Velp is één van de zeven dorpen van de gemeente
Rheden. Al deze dorpen liggen tussen de IJssel en
het Nationaal Park Veluwezoom, een schitterend
heide- en bosgebied. Wonen in Velp is wonen in de
directe omgeving van rust, ruimte en het prachtige
natuurgebied. Statige villa’s, oude gebouwen,
een levendig centrum en de groene omgeving
bepalen de karakteristieke sfeer van het dorp.
In het centrum van Velp is van alles te beleven,
winkels, speciaalzaken, restaurants, terrassen en op
donderdagochtend is er markt.
Ik ben onder de indruk van de uitstraling en kwaliteit
van de woningen die gebouwd gaan worden. Ik
wens u veel plezier bij het doorbladeren van deze
brochure. Hoe leuk moet het zijn om nu al plannen
te maken voor de woningen die naar verwachting in
2019/2020 gerealiseerd zullen worden. Alvast heel
veel woonplezier gewenst.
Ronald Haverkamp
Wethouder
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Situatie
De nieuwste wijk van Velp-Noord wordt
gerealiseerd aan de groene noordzijde
van het dorp. Parkveld Daalhuizen
omvat 17 koopwoningen in verschillende
woningtypen en prijsklassen. daarnaast
komen 10 huurwoningen aan het
zaalbospad. De wijk onderscheidt zich
met het “parkveld”. Met het “parkveld”
worden de hoge landschappelijke waarden
van het park Daalhuizen op het voormalig
Vitensterrein aan de Arnhemsestraatweg 29
de wijk ingetrokken.

Het tegenovergelegen Park Daalhuizen maakte vroeger onderdeel uit van een van de oudste en belangrijkste landgoederen
van Velp, Daalhuizen. Midden jaren ’80 is het park opnieuw aan-

01 02 03

gelegd door de gemeente, waarbij er voor is gekozen om zoveel
mogelijk verschillende soorten eiken aan te planten. Bijzonder is
bijvoorbeeld de altijd groenblijvende steeneik (quercus ilex). Het
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zacht glooiende natuurterrein heeft zich inmiddels gevormd tot

11 12

een fraai wandelpark.

05

13 14

Parkveld Daalhuizen laat u met volle teugen van het leven genie-
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ten, elke dag opnieuw. Bewuster. Het biedt alles wat u daarvoor
nodig heeft. Het Park is een veilige speelplek voor de kinderen.

07
08

15

09

16
17

Werk en thuis zijn dichtbij elkaar. Cultuurhistorisch natuurschoon, rijksmonumenten, hoogstedelijk voorzieningenniveau
binnen handbereik. Wonen in de luwte, boodschappen, kinder-

Huurwon

ingen

Huurwon

ingen

opvang, scholen, vrije tijdsbesteding zijn goed bereikbaar.
Toekomstgericht wonen in Velp-Noord is met inachtneming van
het hierbovenstaande een economisch verantwoorde investering.
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Gasloos wonen
Nederland wil zo snel mogelijk een samenleving
worden met zo min mogelijk CO2-uitstoot.
Om dit te realiseren zullen alle huishoudens
op den duur van het aardgas af moeten. De
woningen op Parkveld Daalhuizen zullen zonder
gasaansluiting worden geleverd. Uw woning op
Parkveld Daalhuizen is klaar voor de toekomst!

Warmtepomp
De warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht
om hiermee het huis te verwarmen. De buitenlucht is
de energiebron. In het buitendeel wordt warmte uit
de buitenlucht gewonnen en overgedragen aan het
koudemiddel. Het binnendeel zet dit om in bruikbare energie
om het huis te verwarmen en is direct aangesloten op het
verwarmingssysteem. Tevens zorgt de binnenunit voor de
opwarming van een circa 180 liter boilervat. Dit boilervat is
geintegreerd in de warmtepomp en zorgt ervoor dat u altijd
voldoende warm tapwater heeft.

Zonnepanelen
Een warmtepomp draait op elektriciteit. Uw woning verbruikt
geen gas meer. De benodigde elektriciteit wordt voor een
gedeelte opgewekt door de aanwezige PV-panelen op uw
woning.

Vloerverwarming
De woningen zijn zowel op de begane grond als op de
eerste verdieping standaard voorzien van vloerverwarming.
Dit heeft veel voordelen ten opzichte van radiatoren, zoals
een comfortabel klimaat, een lagere energierekening en
complete vrijheid bij de inrichting van uw woning.
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Kleur- en materialenstaat
Exterieur
blok

Handvorm, waalformaat, antraciet

1, 2, 3, 4, 5

Handvorm, waalformaat, terra cotta

1

Gevelsteen

Handvorm, waalformaat, rood genuanceerd

2, 3, 4, 5

Voegwerk

Doorgestreken voeg, licht grijs, behorende bij gevelsteen 1

Voegwerk

Doorgestreken voeg, antraciet

1, 2, 3, 4, 5

Gevelsteen

Keimwerk, wit

1, 2, 3, 4, 5

Gevelsteen entreeomlijsting

Keimwerk, grijs

1, 4

Waterslag / spekband

Prefab beton, naturel

1, 2, 3, 4, 5

Raamdorpels

Keramisch, grijs

1, 2, 3, 4, 5

Geveldragers en lateien

Staal, thermische verzinkt, antraciet

1, 2, 3, 4, 5

Gevelkozijnen, –ramen

Hardhout, grijs RAL 7046

1, 2, 3, 4, 5

Voordeuren

Massief hout, grijs RAL 7046

1, 2, 3, 4, 5

Isolerende beglazing

HR++ isolatieglas, blank

1, 2, 3, 4, 5

Garagedeur

Staal, grijs RAL 7046

1, 4

Dakranden / overstekken

Onderhoudsarm Rockpanel, wit RAL9010

1, 2, 3, 4, 5

Zijwangen dakkapel

Onderhoudsarm Rockpanel, wit RAL9010

1

Dakbedekking hellende daken

Keramische dakpannen, Nieuwe Hollander-V, antraciet

1, 2, 3, 4, 5

Dakbedekking platte daken

Antraciet, grijs

1, 2, 3, 4, 5

Hemelwaterafvoeren

Zink, naturel

1, 2, 3, 4, 5

Dakrandafwerking platte daken

Daktrim, naturel

1, 2, 3, 4, 5

PV panelen

Op-dak system, panelen kleur zwart

1, 2, 3, 4, 5

Berging

Hout, rabatdelen, naturel

2, 3, 5

blok 1

blok 4

blok 5

Plintsteen
Gevelsteen

blok 2

Kleur / type

blok 3

Onderdeel

Huurwoni

ngen

Huurwoni

ngen

INterieur
Onderdeel

Kleur / type

Hekwerken en leuningen

Hout, wit (circa RAL 9010)

Binnenkozijnen

Stalen montagekozijn met bovenlicht,
wit (circa RAL9010)

Binnendeuren

Dichte opdekdeur, Alpine wit

Deurbeslag

Deurkruk op langschild

Ventilatieroosters

Aluminium, wit RAL9010

Schakelmateriaal

Kunststof, helder wit (circa RAL9010)

Vensterbanken

Kunststeen marmercomposiet, wit
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vrijstaande
woning
B o uwnu mme r 1 0

01 02 03

04

10

05
06
07
08

15

09

16
17

12

11 12

13 14

13

Vrijstaande
woning
Bouwn u mm e r 10
 Schitterend uitzicht over het Park Daalhuizen.
 Zonnige achtertuin gelegen op het zuiden.
 Drie slaapkamers op de eerste verdieping.
 Toilet en badkamer.
 Standaard vloerverwarming op de begane grond en
de eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan de
achterzijde mogelijk, of een dakkapel.
 Standaard voorzien van garage.

10

Begane grond

14

10

10

10

10

voorgevel

zijgevel

achtergevel

zijgevel

eerste verdieping

tweede verdieping
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twee-onderéén-kapwoningen
B o uwnu mme rs 11 t/m 14

01 02 03

04

10

05
06
07
08

15

09

16
17

16

11 12

13 14

17

twee-onderéén-kapwoningen
Bouwn u mm e rs 11 t /m 14
(1 2 en 14 gespiege ld)
 Schitterend uitzicht over het Park Daalhuizen.
 Zonnige achtertuin gelegen op het zuiden.
 Drie slaapkamers op de eerste verdieping.
 Toilet en badkamer.
 Standaard vloerverwarming op de begane grond en de
eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan de
achterzijde mogelijk, of een dakkapel.
 Standaard voorzien van garage.

11 12

13 14

Begane grond

18

12 & 14

11 & 13

voorgevel

eerste verdieping

11 & 13 | 12 & 14 (gespiegeld)

zijgevel

11 & 13

12 & 14

achtergevel

tweede verdieping
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Waarom kiezen
voor nieuwbouw?
Kiest u voor een nieuwbouwwoning dan bent u zeker van goede isolatie,
energiezuinige installaties en modern sanitair. Het grootste voordeel van een
nieuwbouwwoning is vanzelfsprekend dat alles nieuw is. Nieuw geeft een gevoel van
fris, zuiver en mooi. Nieuw is echt helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaangetast.
Het huis en de tuin zijn helemaal naar uw smaak in te richten.



Eigenheid



Nieuwbouw is stiller

U kunt in alle vrijheid uw eigen wensen

Want uw huis is goed geïsoleerd. Dankzij

opnemen. U koopt geen keuzes en smaak uit

uitstekende isolatie is uw huis wat het behoort

het leven van de vorige bewoners. U kiest uw

te zijn. Een rustpunt.

eigen keuken en deelt de tuin in naar eigen
voorkeur. Het is helemaal uw huis.



Nieuwbouw is duurzaam
Duurzame milieuvriendelijke materialen en



Voorlopig geen
onderhoudskosten

technieken. Toekomstgericht bovendien:

Wel garantie. Alles is nieuw, alles doet het. Een

gasaansluiting.

de woningen worden uitgevoerd zonder

huis zonder zorgen. U hoeft voorlopig geen
onderhoudswerkzaamheden in te plannen.



Nieuwbouw is veiliger
Het wordt voorzien van rookalarm en



Nieuwbouw is energiezuiniger

inbraakwerend hang- en sluitwerk.

Energielabel A, en waarschijnlijk veel
duurzamer dan de woning die u achterlaat.



Nieuw is comfortabel

Goed voor het milieu en goed voor uw

Oude huizen zijn koud in de winter en warm in

portemonnee.

de zomer. Nieuw gebouwde woningen hebben
altijd een aangename temperatuur.



Geen overdrachts-belasting
Dat geld kunt u wel beter besteden. Toch?
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interieurimpressie
B o uwnumme r 1 1

21

22

23

parkvilla:

Hoek- & midden
woningen
B o uwnu mme rs 01 t/m 03

01 02 03

04

10

05
06
07
08

15

09

16
17

24

11 12

13 14

25

parkvilla:

hoekwoningen
Bouwn u mm e rs 01 ( gespiege ld) & 03

 Schitterend uitzicht over het Park Daalhuizen.
 Zonnige achtertuin gelegen op het zuiden.
 Diepe voortuin.
 Drie slaapkamers op de eerste verdieping.
 Toilet en badkamer.
 Standaard vloerverwarming op de begane grond
en de eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan de
achterzijde mogelijk, of een dakkapel.
 Standaard voorzien van garage.

01

03

Begane grond

26

03

02

01

voorgevel

01

zijgevel

eerste verdieping

01

02

03

achtergevel

03

zijgevel

tweede verdieping
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parkvilla:

middenwoning
Bouwn u mm e r 02

 Bouwnummer 02 is maar liefst 6,5 meter breed.
 Schitterend uitzicht over het Park Daalhuizen.
 Zonnige achtertuin gelegen op het zuiden.
 Diepe voortuin.
 Drie slaapkamers op de eerste verdieping.
 Toilet en badkamer.
 Standaard vloerverwarming op de begane grond en
de eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan de
achterzijde mogelijk, of een dakkapel.
 Standaard voorzien van garage.

02

Begane grond

28

03

02

01

voorgevel

01

zijgevel

eerste verdieping

01

02

03

achtergevel

03

zijgevel

tweede verdieping
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interieurimpressie
B o uwnu mme r 0 2

30

31

Hypotheekadvies
nodig voor je
nieuwe woning?
Bel of app Niek 06-22 10 69 66

Niek ten Damme
Financieel Adviseur

interieurimpressie
B o uwnumme r 1 1

Hoek- en
middenwoningen
B o uwnu mme rs 04 t/m 09 | 15 t/m 17

01 02 03

04

10

05
06
07
08

15

09

16
17

34

11 12

13 14

35

hoekwoningen

04 & 06 (gesp.)

04 & 06

04 & 06 (gesp.)

voorgevel

zijgevelS

achtergevel

Bouwn u mm e rs 04 & 06 ( ges piege ld)
Bouwn u mm e rs 07 & 09 ( ges piege ld)
Bouwn u mm e rs 15 ( gespiege ld) & 1 7
 Drie slaapkamers op de eerste verdieping.
 Toilet en badkamer.
 Standaard vloerverwarming op de begane grond
en de eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan de
achterzijde mogelijk, of dakkapel.
 Standaard voorzien van een berging.

04
06
07
15
09
17

Begane grond

36

09 &
17 (gesp.)

08 & 16

07 &
15 (gesp.)

voorgevel

eerste verdieping

07 & 15 (gesp.)

zijgevel

07 & 15

08 & 16

achtergevel

09 & 17

09 & 17 (gesp.)

zijgevel

tweede verdieping
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middenwoningen
Bouwn u mm e rs 05, 08 & 16
 Drie slaapkamers op de eerste verdieping.
 Toilet en badkamer.
 Standaard vloerverwarming op de begane grond
en de eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan de
achterzijde mogelijk, of dakkapel.
 Standaard voorzien van een berging.

05

08
16

Begane grond

38

05

05

08 & 16

08 & 16

voorgevel

achtergevel

voorgevel

achtergevel

eerste verdieping

tweede verdieping
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interieurimpressie
B o uwnu mme r 0 4

40

41

Van de Kolk
van de Kolk staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en degelijkheid. Daarnaast zijn wij
ook een bouwer die bouwt voor de samenleving, waarbij wij elke gelegenheid aangrijpen
om onze naam hoog te houden.
Als koper zult u dit terugzien in de kwaliteit van het
eindproduct, maar ook in onze totaalaanpak. Van de Kolk
treedt namelijk niet alleen op als bouwer, maar ook als
begeleider van u als koper tijdens het gehele bouwproces.
We helpen u graag met het uitwerken van uw persoonlijke
wensen betreffende de woning, maar ook tijdens de bouw
staat onze deur open voor al uw vragen en/of opmerkingen.
Door flexibel te zijn in de voorbereiding en uitvoering van
het project worden al uw woonwensen in onderling overleg
vervuld. Hierbij geldt uiteraard ‘afspraak is afspraak’. We
ontzorgen u graag tijdens het bouwproces, met als resultaat
een leefomgeving zoals u die wenst. Als koper krijgt u
één aanspreekpunt aan wie u alle vragen kunt stellen,
bijvoorbeeld over meer- of minderwerk, het bouwproces en
al uw andere projectvraagstukken. Nieuwbouwplan Parkveld
Daalhuizen is een uniek project dat de leefbaarheid van
Velp nog verder zal vergroten. Onze mensen staan klaar om
dit project tot een succesvol einde te brengen! Als ‘Bouwers
van huis uit’ vinden we het een voorrecht om zo’n bijzonder
project te realiseren.

Van de Kolk Bouw B.V.
Koningsweg 29, 3886 KC Garderen
Telefoon 0577 - 461 855 | www.vandekolk.nl
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Van Manen Keukens

ZULLEN WE SAMEN UW IDEALE KEUKEN ONTDEKKEN?

Een keuken realiseren is een kwestie van samenwerken,
vinden we bij Van Manen Keukens. Samen ontdekken
wat voor u belangrijk is….

Samen uw ideale keuken realiseren, dat is ons

FUNCTIONALITEIT

gezamenlijke doel. Wij gaan u helpen om dit doel

Een keuken is bedoeld om te koken. En verder?

Komt u langs om uw
plannen te bespreken?

zo gemakkelijk en prettig mogelijk te bereiken.

Misschien wilt u uitgebreid kokkerellen, of kunnen

Neem contact op met

Wij bieden u daarbij de nodige ondersteuning én

natafelen. Laten we goed nadenken over de indeling

Josbert Goudriaan, hij is

zekerheden. Dat voelt goed.

van dit gedeelte van uw woning. Daar krijgt u

uw aanspreekpunt voor dit

jarenlang plezier van.

project. Bel 06 - 442 064 65

ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL KEUKENS

of mail naar jgoudriaan@

Als u toe bent aan een nieuwe keuken, ontdekt u

MATERIAAL & APPARATUUR

hoeveel er valt te kiezen. Laten we er daarom samen

We houden bij Van Manen Keukens van kwaliteit.

de tijd voor nemen en uw wensen vertalen naar een

Al onze materialen zijn van hoge kwaliteit en

praktische en mooie keuken.

de apparatuur van A-merken. Maar dan blijft
er nog genoeg te kiezen over voor u. In onze

44

STIJL

showroom laten we u precies zien wat de

De vraag gaan we ook aan u stellen: hebt u een

mogelijkheden zijn en

favoriete stijl? Gaat u voor modern, of juist landelijk?

helpen we u een goede

Of bent u niet zo van het denken in vaste stijlen?

keuze te maken. Daarbij

Wij zien het graag breed in elk geval. In onze

spelen naast uw budget

showroom ziet u veel verschillende opstellingen,

ook uw persoonlijke

waardoor we samen kunnen nadenken over de

smaak en voorkeuren

stijl die bij u past.

een belangrijke rol.

vanmanenkeukens.nl.

Ramdhani Vastgoed
Robert Ramdhani is conceptueel projectontwikkelaar en vormt de harde kern
van Ramdhani Vastgoed. De kern wordt naar behoefte aangevuld met freelancers
en specialisten uit andere organisaties. Conceptuelen beschouwen zich meer
productinnovator dan procesmanager, primair bezig met de eindgebruiker en de
vertaling van zijn wensen. Een jonge onderneming, opgericht in 2014, die ruime
ervaring combineert met woonconcepten en uitvoering. Daarbij hebben we een scherp
oog voor trends om in te kunnen spelen op de meest recente ontwikkelingen.
oplossingen. Alle denkbare elementen die een rol
spelen voor u als woonconsument integreren in een
uniek concept voor deze opgave.
Ramdhani onderscheidt zich door een werkgebied
dat zich laat kwalificeren als (hoog)stedelijk en
complex. In de uitvoering van de openbare ruimte
(als onderdeel van de opgave) heeft Ramdhani
eveneens een reputatie opgebouwd. We hopen dat
u dat terugziet op Parkveld Daalhuizen.

Ramdhani Vastgoed kiest een open, onderzoekende
en innovatieve opstelling en zoekt naar maximaal
haalbare kwaliteit binnen de door de gemeente en
omwonenden aanvaardbare randvoorwaarden.
Voor Parkveld Daalhuizen hebben we samen met
Van de Kolk Bouw een team samengesteld met
de benodigde vakdisciplines. Continu wordt de
kwaliteit van het proces en het beoogde resultaat
getoetst.
Ramdhani Vastgoed wil de beste zijn in inspirerende
concepten. Een slagvaardige, integere en
maatschappelijk betrokken ontwikkelaar. Handelend
naar marktbehoefte. Altijd op zoek naar creatieve
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Algemene verkoopbepalingen
Algemeen

Financiering

worden conform de wettelijke voorschriften

De in de brochure bijgevoegde tekeningen van

Voor zover de koper een hypothecaire financiering

doorberekend)

plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en

moet aangaan, dient deze zich er van te overtuigen,

illustratie, zijn uitsluitend bedoelt als schematische

dat de financierende instelling bereid is om

De met de financiering van uw woning verband

voorstelling en dienen niet ter bepaling van enig

bouwtermijnen uit te betalen op grond van de

houdende kosten, welke niet in de koop-/

recht. De op tekening en illustraties aangegeven

door Van de Kolk Bouw aan de koper te zenden

aanneemsom zijn begrepen kunnen zijn:

maten zijn “circa” maten. Daar waar op de

nota’s. Deze nota’s zullen conform het in de

• Kosten verbonden aan het verkrijgen van een

tekeningen huishoudelijke apparaten, meubilair,

aannemingsovereenkomst genoemde termijnschema

hypothecaire lening en notariskosten voor het

tuinaankleding, badkamerinrichting et cetera staan

worden gefactureerd. De bouwtermijnen dienen

opmaken van de hypotheekakte

aangegeven, is dat uitsluitend gedaan ter illustratie;

door de koper c.q. financierende instelling binnen

deze zaken worden niet meegeleverd. Zaken welke

14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

• Renteverlies tijdens de bouw over de grond en
over de vervallen bouwtermijnen

op de verkooptekeningen zijn aangemerkt als
“optie” behoren eveneens nadrukkelijk niet tot de

Verzekeringen

Andere kosten die niet in de koopsom zijn

koopsom, tenzij anders overeengekomen.

Tot aan de oplevering is door de aannemer voor het

opgenomen:

gehele plan een C.A.R.-verzekering (Construction

• Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon,

Woningborg garantie en
waarborgregeling

All Risk) afgesloten. Vanaf de datum van oplevering

De woningen worden gebouwd onder de

zorg te dragen.

dient de koper zelf voor een passende verzekering

internet en radio/televisie
• Kosten voor inrichting, bestrating, tuinaanleg en
beplanting
• Kosten voor eventueel meerwerk

Woningborg garantie- en waarborgregeling. Deze
garandeert de koper, dat in de situatie dat de

Vrij op naam (V.O.N.)

aannemer onverhoopt failliet mocht gaan, de woning

De koopsom is vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk

Subsidies

door een andere Woningborg aannemer zal worden

anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de

Eventueel te verkrijgen subsidies met betrekking tot

afgebouwd. Als bewijs van inschrijving van uw

hieronder genoemde kosten, die met het verwerven

milieubesparende maatregelen e.d. zijn reeds ver-

woning bij Woningborg ontvangt u na aankoop van

van de woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn

rekend in de V.O.N.-prijs. Dit houdt in dat de koper

uw woning het Woningborg-certificaat.

inbegrepen:

geen aanspraak meer kan maken op deze subsidies.

• Grondkosten
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Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving

• Bouwkosten

Opleveringstermijn en oplevering

is bepaald, gelden onverkort de regelingen,

• Ontwerp- en adviseurskosten

Op het moment van start bouw wordt door de

reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd

• Verkoopkosten en makelaarscourtage

aannemer een globale opleveringsprognose

en voorgeschreven door het Woningborg. Ingeval

• Notarishonorarium inzake transportakte

gegeven. Dat houdt de datum in, waarop de woning

enige bepaling in deze technische omschrijving

• Gemeentelijke leges

woonbaar wordt geacht te zijn. De prognose is

daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger

• Kosten van het kadaster

globaal, omdat het bouwen van een huis nog veel

mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de

• Aansluitkosten voor water, riolering en elektra

ambachtelijk werk met zich meebrengt. Aan de

bovengenoemde bepalingen van de Woningborg

• Kosten van het Woningborg garantiecertificaat

opleveringsprognose kunnen geen rechten worden

garantie- en waarborgregeling.

• 21% BTW (eventuele wijzigingen in het tarief

ontleend.

De uiterste datum van de oplevering wordt bepaald

Onderhoudstermijn

door het aantal werkbare dagen dat in de koop-/

Eventuele bij inspectie geconstateerde

aannemingsovereenkomst is vermeld. Bij de verkoop

onvolkomenheden, die niet op korte termijn kunnen

van uw huidige woning doet u er goed aan om

worden hersteld, en gebreken die na oplevering

in de koopakte een clausule op te laten nemen,

ontstaan, zullen binnen de onderhouds-

waarin een flexibele datum van opleveren wordt

termijn van drie maanden worden

gesteld. Ook ter zake van een opzegtermijn van

hersteld. Men dient zich er echter

uw huurwoning, en bijvoorbeeld het inplannen

bewust van te zijn dat sommige

van werkzaamheden welke door derden na

kleine onvolkomenheden niet

de oplevering zullen worden verricht, wordt u

kunnen worden voorkomen

aangeraden de grootst mogelijke voorzichtigheid te

vanwege het “werken” van

betrachten. Wacht de opleveringsbrief af alvorens u

de verschillende materialen.

definitieve maatregelen treft.
Als de bouw gereed is wordt u uitgenodigd voor de
oplevering van uw woning. Tijdens deze oplevering
zal de woning bezemschoon aan u worden
opgeleverd. Geconstateerde onvolkomenheden
worden hierbij schriftelijk vastgelegd.
De oplevering van de woning zal slechts
plaatsvinden wanneer de koper aan
zijn financiële verplichtingen jegens
de aannemer heeft voldaan.
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Technische omschrijving
Algemeen
Bouwbesluit
Dit project wordt gerealiseerd volgens de eisen van de
omgevingsvergunning. In het bouwbesluit worden de
benamingen van de verschillende vertrekken anders
genoemd dan in verkoopbrochures en tekeningen. Om
begripsverwarring te voorkomen is daarin onder meer
bepaald dat alle vertrekken in een woning eenduidig
en naar het karakter van het vertrek worden benoemd.
Begrippen als woonkamer, hal of berging worden in het
bouwbesluit niet gehanteerd. Daarvoor in de plaats
wordt er gesproken van verblijfsruimte, verkeersruimte
of onbenoemde ruimte. Voor alle duidelijkheid vindt u
hieronder een opsomming. Daar waar in de technische
omschrijving en op de tekening de benamingen zijn
aangehouden kan ook de functie worden gelezen:

Benaming	Functie
Woonkamer
Keuken
Trapkast
Toilet/wc
Hal/entree/garderobe
Meterkast
Overloop
Badkamer
Slaapkamer
Trap
Zolder/berging
Garage/Buitenberging

Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Onbenoemde ruimte
Toiletruimte
Verkeersruimte
Technische ruimte
Verkeersruimte
Badruimte
Verblijfsruimte
Verkeerruimte
Onbenoemde ruimte
Bergruimte

Rondom en onder uw woning
Buitenriolering
De vuilwater afvoer en de hemelwaterafvoer van de
woning wordt aangesloten op het gescheiden rioolstelsel
van de gemeente. De hemelwaterafvoer van de berging zal
iets boven het maaiveld eindigen. Alle rioolleidingen van
de woningen worden uitgevoerd in kunststof.

Bestrating
Naar de voordeur worden staptegels aangebracht en naar
de garage rijstroken bestaande uit grijze betontegels van
60x40 cm, zoals weergegeven op de verkooptekeningen.
Aan de achterzijde van de woning wordt geen bestrating
aangebracht.
De bestrating in het openbaar gebied valt buiten deze
technische omschrijving.
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Tussen de individuele tuinen worden geen
erfafscheidingen aangebracht. Overige afscheidingen en
groenvoorzieningen dienen eveneens door de kopers t.z.t.
naar eigen inzicht te worden aangebracht.

aan de woning geschakeld of vrijstaand uitgevoerd volgens
de situatie tekening. De berging wordt uitgevoerd met een
fundering conform constructeur. De vloer wordt ter plaatse
gestort van beton en glad afgewerkt, deze heeft geen kruipruimte. De wanden van de berging worden ongeïsoleerd
uitgevoerd en opgebouwd uit halfsteens metselwerk. De
schoonmetselwerkmuren worden volgens de ‘doorstrijkmethode’ gemetseld. Dit houdt in dat het metselwerk tijdens
het metselen gelijk wordt afgewerkt en dat er niet wordt
gevoegd. Het dak van de berging bestaat uit een houten
balklaag welke wordt voorzien van houten beplating met
daarop dakbedekking. Onderzijde wordt niet nader afgewerkt. De berging wordt uitgevoerd met een stalen handbediende kanteldeur. Het kozijn en de loopdeur worden
uitgevoerd in hardhout en aan de binnen- en buitenzijde
afgewerkt met een 1 laags dekkende verf. De beglazing van
de bergingsdeur wordt uitgevoerd in veiligheidsglas. Het
hang- en sluitwerk zal in overeenstemming met het Bouwbesluit worden uitgevoerd (inbraakwerendheidsklasse 2).
Het hang- en sluitwerk zal onder andere bestaan uit een
meerpuntssluiting met veiligheidsbeslag en cilinder. De
berging wordt op natuurlijke wijze geventileerd en wordt
niet verwarmd.

Houten berging

De ruwbouw van uw woning

Grondwerk
Onder bestratingen worden zandaanvullingen aangebracht,
dik circa 10 cm. Het gedeelte van de tuin rondom
de woning wordt op hoogte gebracht met plaatselijk
aangetroffen grond en geëgaliseerd. De bodemafsluiting
in de kruipruimte onder de begane grondvloer bestaat uit
circa 10 cm zand.

Terreininventaris en beplanting
De erfafscheiding zal bij oplevering worden aangegeven
door middel van hoekpaaltjes op de hoekpunten van het
perceel, voor zover deze niet is bepaald door bijv. woning
of berging.
Waar aangegeven op de situatietekening worden
gegalvaniseerde matten hoog 180 cm met hedera klimop
geplaatst. Daar waar aangegeven op tekening wordt een
poort geplaatst.

In het plan worden de woningen 04 t/m 09 en 15 t/m 17
voorzien van een houten berging. De fundering van de
berging wordt uitgevoerd als prefab betonnen vloer met
vorstrand. Deze heeft geen kruipruimte. De wanden van de
bergingen worden ongeïsoleerd uitgevoerd en opgebouwd
uit houten regelwerk afgewerkt met aan de buitenzijde
gemonteerde houten delen. Aan de binnenzijde komt
geen nadere afwerking. Het dak van de berging bestaat
uit een houten balklaag welke wordt voorzien van houten
beplating met daarop dakbedekking. De balklaag is
ongeïsoleerd en de onderzijde wordt niet nader afgewerkt.
Het kozijn en de deur worden uitgevoerd in hardhout en
aan de binnen- en buitenzijde afgewerkt met een 1 laags
dekkende verf. De beglazing van de bergingsdeur wordt
uitgevoerd in veiligheidsglas. Het hang- en sluitwerk zal in
overeenstemming met het Bouwbesluit worden uitgevoerd
(inbraakwerendheidsklasse 2). Het hang- en sluitwerk
zal onder andere bestaan uit een insteekcilinderslot
met veiligheidsbeslag en cilinder. De berging wordt op
natuurlijke wijze geventileerd en wordt niet verwarmd.

Gemetselde berging
In het plan worden de woningen 01 t/m 03 en 10 t/m 14
voorzien van een gemetselde berging. De berging wordt

Peilhoogte
Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de
afgewerkte begane grondvloer van de woning. Het peil
wordt aan de omliggende bebouwing en bestrating
aangepast en wordt door Bouw- en Woningtoezicht van de
gemeente vastgesteld, evenals de rooilijnen en erfgrenzen.

Fundering
De woning wordt gefundeerd volgens opgave van
de constructeur. Onder de woning bevindt zich een
kruipruimte. Deze ruimte is beperkt toegankelijk door
middel van een geïsoleerd inspectieluik. Kruipruimten
kunnen soms vochtig zijn of er kan water in staan als
gevolg van wisselende grondwaterstanden.

Vloeren
De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd
als een prefab betonnen systeemvloer welke aan de
onderzijde fabrieksmatig is voorzien van isolatie. De vloer
van de verdieping bestaat uit prefab systeemvloeren van
beton met V-naden aan de onderzijde. Deze V-naden
blijven in het zicht, ook na het aanbrengen van de
plafondafwerking.

Gevels
De gevels van de woningen worden uitgevoerd als schoon
metselwerk. De voegen van het metselwerk worden
doorgestreken en terugliggend uitgevoerd. Eventuele
op tekening aangegeven kaders en banden in de gevels
worden uitgevoerd in metselwerk al dan niet gekeimd.
Waar aangegeven op tekening worden gevelvlakken
voorzien van keimwerk.
Aan de onderzijde van de gevelkozijnen welke niet
doorlopen tot op peil, zullen aan de buitenzijde
keramische raamdorpels worden aangebracht. Ter plaatse
van de 1e verdieping komen daar waar op tekening
aangegeven prefab betonnen waterslagen doorlopend met
een betonnen spekband.
In de spouw van de buitengevels van de woningen wordt
isolatie aangebracht. In het buitengevelmetselwerk worden,
indien nodig, open stootvoegen aangebracht ten behoeve
van de ventilatie. In overleg met de steenleverancier zullen
dilataties in het metselwerk worden opgenomen.

De zijwangen en dakranden van eventuele dakkapellen
worden bekleed met onderhoudsvriendelijk Rockpanel
plaatmateriaal d.m.v. spijkerbevestiging.

Buitenkozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen, ramen en deuren (behoudens de
entreedeur) van uw woning worden uitgevoerd in hardhout.
Deze worden binnen en buiten, al dan niet fabrieksmatig,
afgewerkt met een dekkende verf met laagdikte 150mu. De
binnenzijde zal in dezelfde kleur worden uitgevoerd als de
buitenzijde. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen
worden voorzien van de benodigde tochtprofielen.
De entreedeur is een houten deur met briefplaat. Waar
nodig volgens de bouwbesluitberekeningen behorende
bij de omgevingsvergunning, worden ventilatieroosters
geplaatst op het glasvlak of boven de kozijnen.
De kozijnen die tot aan peil doorlopen worden voorzien
van een kunststeen onderdorpel.

Beglazing

De dragende binnenwanden van de woningen worden
uitgevoerd in kalkzandsteen, diktes volgens opgave van de
constructeur.

De buitenkozijnen van de woning worden voorzien van
hoogrendement thermisch isolerende (HR++) beglazing.
Waar nodig volgens NEN3569 zal veiligheidsglas worden
toegepast.

Daken

De afbouw van uw woning

De hellende dakconstructie van de woning wordt
samengesteld uit geïsoleerde zelfdragende dakelementen.
De onderzijde van de dakelementen bestaat uit
een constructief plaatmateriaal. Ter plaatse van de
verblijfsruimtes zal de onderzijde van de dakelementen
worden uitgevoerd in wit plaatmateriaal. Ter plaatse van
de zolder zal de onderzijde van de dakelementen worden
uitgevoerd in onafgewerkt naturel spaanplaat. Eventuele
spijkers blijven in het zicht. Waar nodig en/of op tekening
aangegeven worden constructieve knieschotten geplaatst.
In de dakconstructie wordt, indien aangegeven op tekening
een standaard dakraam opgenomen.
Het hellende dakvlak wordt gedekt met keramische
dakpannen. De benodigde doorvoeren ten behoeve
van mechanische ventilatie en rioolontluchting, worden
opgenomen in de dakconstructie.
Dakranden, overstekken en goten zullen worden
betimmerd met onderhoudsvriendelijk Rockpanel
plaatmateriaal d.m.v. spijkerbevestiging. Het hellende dak
wordt aan de onderzijde voorzien van een getimmerde
bakgoot bekleed met zink. De hemelwaterafvoeren worden
uitgevoerd in zink.

Binnendeuren en –kozijnen
De binnenkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig
afgelakte stalen montagekozijnen met bovenlicht. In
algemene zin worden de bovenlichten voorzien van
helder enkel glas m.u.v. kasten; deze worden voorzien
van een wit paneel. De binnendeuren worden standaard
uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte dichte opdekdeuren.
De deur van de meterkast voldoet aan de eisen van de
energieleveranciers.

Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk in de buitenkozijnen wordt
uitgevoerd in overeenstemming met het Bouwbesluit
(inbraakwerendheidsklasse 2).
Het hang- en sluitwerk van de woning zal onder andere
bestaan uit:
• meerpuntssluitingen voor de buitendeuren van de
woning en gemetselde berging;
• insteekcilinderslot voor de deur van de houten berging;
• veiligheidsbeslag op alle buitendeuren;
• scharnieren van gegalvaniseerd staal voor de
buitendeuren en ramen;
• meerpuntssluitingen voor de (draai)kiepramen;

• deurkrukken met bijbehorende schilden op alle
binnendeuren;
• loopsloten voor de binnendeuren, waarvan de badkamer
en het toilet met vrij- en bezetsluiting en de meterkast
met een kastslot;
• stalen paumelles voor de binnendeuren.

Trappen en hekken
De trappen worden uitgevoerd in vurenhout. Waar een
berging/ trapkast onder de trap is gesitueerd, wordt de trap
uitgevoerd als een dichte trap. De overige trappen worden
uitgevoerd als open trap. Langs één wand van de trap komt
een houten leuning op aluminium leuninghouders. Langs
het trapgat wordt een vurenhouten traphek aangebracht.
Houten traptreden worden fabrieksmatig gegrond
opgeleverd, bedoeld om te bekleden met vloerbedekking.

Binnenwanden
Niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd met
gipsblokken of met cellenbetonpanelen.

Afwerking wanden
Boven het tegelwerk van het toilet worden de wanden
afgewerkt met wit spuitpleisterwerk. De overige wanden in
de woning worden, met uitzondering van de binnenzijde
van de kasten, behangklaar afgewerkt. De uitgangspunten
voor behangklaar zijn als volgt: Voor de wanden geldt
dat kleine oneffenheden in de vorm van gaatjes, bultjes,
spaanslagen zijn toegestaan. Behangklaar wil ook zeggen
dat er van uitgegaan wordt dat er na oplevering nog
een verdere afwerking plaats dient te vinden, zoals
bijvoorbeeld behang of een sierpleister. Zonder nadere
behandeling zijn de wanden nadrukkelijk niet geschikt
om te sausen. Ook voor glad scan/ glasvlies behang is een
extra behandeling noodzakelijk. De woning zal worden
opgeleverd zonder vloerplinten.

Afwerking plafonds
Plafonds van dakkapellen worden aan de binnenzijde
afgetimmerd met gipsplaat. Vlakke plafonds van beton
en gipsplaat in verblijfsruimtes worden afgewerkt met
wit spuitpleisterwerk, met uitzondering van plafonds
van vaste kasten en bergingen. Schuine dakvlakken in
verblijfsruimtes zijn fabrieksmatig voorzien van een
witte folieplaat met strippen of aftimmerlatten op de
elementnaden. Deze worden niet nader afgewerkt.

Afwerking vloeren
De vloeren worden afgewerkt met een afwerkvloer van
circa 7 cm dik op de begane grond en verdiepingen. De
vloerafwerking op de begane grond en 1e verdieping
mag een maximale Rc-waarde hebben van 0,09 m2K/W.
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In andere woorden: uw vloerafwerking moet geschikt zijn
voor gebruik met vloerverwarming. De vloerverwarming
werkt optimaal bij een steenachtige vloerafwerking. In de
badkamer, achter het knieschot en in de meterkast wordt
geen afwerkvloer aangebracht.

Tegelwerk
Wanden in de badkamer worden standaard betegeld tot
aan het plafond en in het toilet tot ongeveer 1,2m hoogte.
Vloeren van sanitaire ruimtes worden betegeld, waarbij de
vloer van de douchehoek één tegeldikte verdiept wordt
gelegd ten opzichte van de badkamervloer. Ter plaatse van
eventuele gevelkozijnen worden de wandtegels omgezet
tegen de dagkanten van de gevelopening; hier worden dus
geen vensterbanken aangebracht. Aansluitingen tussen
wanden met vloer en wanden onderling worden afgekit.
Voor het tegelwerk in badkamer en toilet gelden
onderstaande standaard uitgangspunten:
• stelpost aankoop vloertegels afmeting 20x20 cm
€ 25,00 per m² incl. BTW;
• stelpost aankoop wandtegels afmeting 20x25 cm
€ 20,00 per m² incl. BTW;
• vloer- en wandtegels worden niet strokend verwerkt.
Voor het project is een standaard keuzepakket voor wanden vloertegels samengesteld. Tegen meerprijs kunnen
andere tegels in een door het bouwbedrijf aan te wijzen
showroom worden uitgekozen. Het aanbrengen van de
wand- en vloertegels volgens het keuzepakket is reeds in
de koopsom verwerkt. Afwijkende maatvoering, patronen
en strokend verwerken kunnen echter leiden tot een
meerprijs.

Natuur- en kunststeen
De deuropeningen ter plaatse van de toilet- en de
badkamerdeur worden voorzien van kunststenen dorpels.
Waar aangegeven op de tekeningen worden aan de
binnenzijde kunststeen vensterbanken aangebracht.

Schilderwerk
De buitenkozijnen, ramen en –deuren incl. aftimmeringen
worden fabrieksmatig van grondverf voorzien en in het
werk danwel fabrieksmatig d.m.v. een 1-laags verfsysteem
afgewerkt. De binnenzijde van buitenkozijnen, -ramen
en -deuren wordt in dezelfde kleur als de buitenzijde
afgeschilderd.
Waar aangegeven op tekening worden gevelvlakken
afgewerkt met witte keimverf.
Afhankelijk van het jaargetijde kan het voorkomen dat het
buitenschilderwerk enige tijd na oplevering gereed is.
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De trappen worden voorzien van een grondlaag op
de bouwplaats aangeleverd. De trappen worden,
met uitzondering van de treden, in het werk danwel
fabrieksmatig geschilderd in een 1-laags verfsysteem. De
traphekken, leuningen en trapgataftimmeringen worden,
in een kleur gelijk aan de trappen, eveneens dekkend
opgeleverd.

De installaties in uw woning

Wastafelcombinatie:
• Wastafel;
• Wastafelmengkraan;
• Spiegel 570 x 400 mm met spiegelklemmen;
• Muurbuis met sifon van chroom.
Douchecombinatie:
• Thermostatische douchemengkraan;
• Glijstangcombinatie;
• Standaard doucheputje met vierkant RVS rooster.

Loodgieterswerk
Waar nodig wordt voor de waterdichting lood(vervanger)
en/of kunststof folie toegepast. De binnenriolering wordt
uitgevoerd in kunststof.

Aansluitpunt wasmachine:
• Tapkraan met beluchter.

De waterleidingen worden volgens de voorschriften van de
nutsbedrijven uitgevoerd in een enkel leidingstelsel.

De woning wordt is voorzien van een warmtepomp met
een ingebouwde boiler voor de tapwatervoorziening. De
buitenunit van de warmtepomp wordt op het hellende dak
geplaatst en de binnenunit op zolder.

Een koud- en warmwaterleiding wordt standaard
aangelegd naar:
• het aansluitpunt nabij de opstelplaats van het
keukenblok t.b.v. gootsteen (afgedopt);
• de mengkraan op de wastafel in de badkamer;
• de douchemengkraan.
Een koudwaterleiding wordt standaard aangelegd naar:
• het aansluitpunt nabij de opstelplaats van het
keukenblok t.b.v. vaatwasser (afgedopt);
• de fontein van het toilet;
• een tappunt voor de wasmachine
• een tappunt voor het bijvullen van de warmtepomp
In de keuken worden de waterleidingen en de afvoer
van de gootsteen op een standaard plaats volgens
verkooptekeningen boven de vloer afgedopt. Bij het
bepalen van deze standaard plaats wordt uitgegaan van
de op verkooptekening aangegeven keukenopstelling.

Sanitair
Het sanitair van uw woning wordt uitgevoerd met een
projectserie in de kleur wit volgens onderstaande
specificatie.
Closetcombinatie:
• Wandcloset;
• Kunststof closetzitting met deksel.
Fonteincombinatie:
• Fontein;
• Fonteinkraan;
• Muurbuis met sifon van chroom.

Verwarmingsinstallatie

Voor het naderhand bijvullen van de warmtepomp wordt
een vulslang geleverd.
De verwarming wordt uitgevoerd door middel van
vloerverwarming op de begane grond en op de verdieping.
Onderstaande temperaturen kunnen onder normale
omstandigheden worden gerealiseerd bij gelijktijdige
verwarming van alle vertrekken, bij gesloten ramen en
deuren.
•
•
•
•

Hal			
Woonkamer / keuken
Slaapkamers		
Badkamer		

15°C
20°C
20°C
22°C

Zolderruimtes, toiletten, kasten en bergingen worden
in zijn geheel niet verwarmd, tenzij anders op de
verkooptekening aangegeven.

Mechanische ventilatie
In de woning wordt een mechanisch ventilatiesysteem
geplaatst. Deze installatie zuigt in de keuken, het toilet,
de badkamer en de opstelplaats voor de wasmachine lucht
af. Via ventilatieroosters op het glas of boven de kozijnen
wordt buitenlucht aangevoerd.
De hoofdbediening voor de regeling van het toerental van
het ventilatiesysteem wordt geplaatst in de woonkamer
naast de thermostaat. In de badkamer wordt een zgn.
badkamerbediening geplaatst. De ventilator werkt op
basis van een programma waarin de ventilatiehoeveelheid
afgestemd is op het leefpatroon van de gebruikers.

Dit programma is eenvoudig tijdelijk in een hogere of
lagere stand te zetten. Ook kunt u de bediening opnieuw
programmeren via de hoofdbediening en hiermee
aanpassen aan uw persoonlijke situatie en wensen.
Middels de ‘badkamerbediening’ kunt u het systeem
tijdelijk in een hogere stand zetten.

tekening rookmelders geplaatst. De rookmelders zijn
aangesloten op de elektrische installatie van de woning,
waardoor alle rookmelders af zullen gaan zodra één van de
melders wordt geactiveerd. Alle rookmelders zijn voorzien
van een back-up batterij, op deze manier is de werking van
de installatie geborgd.

De ventilatiekanalen worden zoveel mogelijk in de
betonnen vloer weggewerkt. Afhankelijk van de
constructieve mogelijkheden zullen de afzuigpunten ofwel
op het plafond ofwel op de wand geplaatst worden. In de
keuken heeft u twee afzuigpunten (ventielen). Eén ventiel
is bedoeld voor de afvoer van lucht vanuit de ruimte. Het
andere ventiel is bedoeld om een motorloze afzuigkap
op aan te sluiten. Op dit systeem mag overigens geen
afzuigkap met motor worden aangesloten.

I.v.m. vrije markt dient u zich na oplevering zelf aan te
melden voor de levering van water en stroom. U dient zich
hiervoor t.z.t. aan te melden bij een energieleverancier naar
keuze.

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de
geldende voorschriften. Er wordt een groepenkast met de
nodige groepen geplaatst in de meterkast. De installatie
bestaat uit lichtpunten en wandcontactdozen volgens het
zogenaamde centraaldozen systeem. Het aantal en de
positie van de lichtpunten en wandcontactdozen staat aangegeven op de verkooptekeningen. De leidingen worden
waar mogelijk weggewerkt en er wordt wit inbouwmateriaal toegepast met uitzondering van de zolder, de meterkast
en in de berging. Hier wordt opbouw schakelmateriaal
aangebracht en komen de leidingen in het zicht. Alle wandcontactdozen worden geaard uitgevoerd. Ter plaatse van de
voordeur wordt er conform tekening een aansluitpunt voor
buitenverlichting aangebracht.
De volgende hoogten worden aangehouden:
• Schakelaars en schakelaars in combinatie met een
wandcontactdoos worden aangebracht op circa 105 cm
boven de vloer;
• Wandcontactdozen en loze leidingen voor telefoon,
data en CAI worden aangebracht op circa 30 cm boven
de afgewerkte vloer, behoudens ter plaatse van de
opstelplaats van het keukenblok;
• Ter plaatse van de opstelplaats van het keukenblok
worden de wandcontactdozen voor huishoudelijk
gebruik op circa 120 cm boven de afgewerkte vloer
aangebracht;
• De thermostaat en de ‘hoofdbediening’ van de
mechanische ventilatie wordt op circa 150 cm boven de
afgewerkte vloer aangebracht;
• Wandlichtpunten worden op circa 220 cm boven de
vloer c.q. het maaiveld aangebracht.
In verband met de brandveiligheid worden er conform

• brievensleuf met tochtwering door middel van een
briefplaat;
• geïsoleerd kruipluik;
• geïsoleerde warmwaterleidingen in schachten (voor
zover bereikbaar).

Water
• closetreservoir met spoelonderbreking;
• waterbesparende handdouche;
• kranen met straalbreker.

Bouwmaterialen
Ten behoeve van de televisie wordt een onbedrade leiding
aangebracht in de woonkamer. In de koopsom zijn geen
aansluitkosten voor CAI of glasvezel opgenomen. Het
bedraden van de overige leidingen is niet in de koopsom
opgenomen.

PV-panelen

• de gevels worden uitgevoerd in baksteen;
• vuilwater rioolstelsel uitgevoerd in recyclebaar
kunststof;
• gevelkozijnen en ramen worden uitgevoerd in
geschilderd hardhout;
• trappen van vurenhout.

Het dak wordt voorzien van PV-panelen Deze worden op
de pannen geplaatst en zijn zwart van kleur. Deze panelen
worden aangesloten op de groepenkast in de meterkast.
Het aantal PV-panelen kan per woning verschillen en is
afhankelijk van de orientatie en grootte van de woning.

Installaties

Milieu en uw woning

Deze documentatie is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld aan de hand van de situatie en de tekeningen van
de architect. Voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van
wijzigingen welke onder andere kunnen voortvloeien uit
de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.

Duurzaamheid en comfort gaan hand in hand
Bij het ontwikkelen van uw woning is sterk rekening
gehouden met het milieu, zonder afbreuk te doen aan
het hedendaagse woning. De woning wordt gebouwd met
duurzame en hoogwaardige materialen. De schil (gevels,
dak en vloer) zijn goed geïsoleerd en er worden diverse
energiebesparende maatregelen ingezet. De woning
wordt gasloos opgeleverd en is voorzien van een zeer
energiezuinig ventilatiesysteem.
Bovenstaande zaken zorgen ervoor dat een gunstige
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt gehaald. Zo geniet
u van maximaal wooncomfort en draagt u, zonder dat u
er verder iets aan hoeft te doen, een steentje bij aan een
beter milieu.

Isolatie
In de woning worden de volgende isolatievoorzieningen
aangebracht:
• geïsoleerde begane grondvloer; isolatiewaarde Rc =
3,50m²K/W;
• spouwisolatie in de gevel; isolatiewaarde Rc =
4,50m²K/W;
• hellend dak; isolatiewaarde Rc = 6,00m²K/W;
• beglazing buitenkozijnen; HR++ isolerende beglazing

• warmtepomp met lage temperatuurverwarming;
• ventilatie- unit op gelijkstroom, met 3 standen regeling;
• PV-panelen.

Voorbehoud

Indien dit technisch noodzakelijk mocht blijken, behoudt
de directie zich het recht voor af te wijken van het in tekst
en/of tekeningen gestelde. Waar fabricaten of uitvoeringen
worden benoemd is de directie ten allen tijde gerechtigd
deze te vervangen voor een vergelijkbaar product. Deze
wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot
het vragen van verrekening van mindere of meerdere
kosten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de
artist impression en het kleurgebruik in deze documentatie.
Ingetekend meubilair en keukenopstelling zijn enkel ter
visualisering van de plattegrondtekening.
De positie en hoogte van knieschotten is indicatief. De
exacte hoogte wordt op basis van een berekening door de
leverancier van de dakelementen bepaald.
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Laat u vrijblijvend informeren en neem
contact op met de verkopend makelaar:

VAN DE Kolk Bouw B.V.
Koningsweg 29,
3886 KC Garderen
(0577) 461 855
info@vandekolk.nl
www.vandekolk.nl

Te Kiefte Architecten
Molenstraat 124,
7622 NG Borne
(074) 266 24 30
info@tekiefte.nl
www.tekiefte.nl

Arnhem-Noord

Arnhem-Zuid

Contact

Sweerts de Landasstraat 27

Fortunastraat 37

nieuwbouw@s-t.nl

6814 DA Arnhem

6846 XZ Arnhem

www.stmakelaars.nl

Rabobank
Mr D.U. Stikkerstraat 11,
6842 CW Arnhem
(026) 371 44 44
financieeladvies.arnhem@rabobank.nl
www.rabobank.nl

Van Manen Keukens BV
Dr. W. Dreeslaan 2,
3771 RW Barneveld
(0342) 405 363
keukens@vanmanen.nl
www.vanmanenkeukens.nl

Ramdhani Vastgoed
Heidelberg 18,
7621 BN Borne
(06) 109 334 77
info@ramdhanivastgoed.nl
www.ramdhanivastgoed.nl
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