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Deze technische omschrijving heeft betrekking op de Broeckgouw, fase 9&10, 

deelplan 2. 

 

Aan de Den Oeverlaan zijn de bouwnummers 23 t/m 27 en 41 t/m 45 gelegen. Dit 

betreffen de types Petronella, Gesina en Theresia. 

 

Aan de Vliestroom zijn de bouwnummers 28 t/m 37 en 46 t/m 54. Dit betreffen de 

types Johanna, Albertina en Huiberta. 

 

Aan de Bornrif zijn de bouwnummers 1 t/m 16 gelegen. Dit betreffen de types 

Elisabeth en Wilhelmina. 

 

Deze technische omschrijving maakt deel uit van de contractset. 

 

De contractset bestaat uit: 

 

A. Model Koop- en aannemingsovereenkomst d.d. 13 juli 2018 

B. Situatietekening d.d. 12 juni 2018 

C. Verkooptekeningen d.d. 12 juni 2018 

D. Technische omschrijving d.d. 8 november 2018  

E. Kopers keuzelijst Broeckgouw, fase 9&10, woningtype A/B/C en woningtype D, 

d.d. 8 november 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de koop- en aannemingsovereenkomst van een woning behoren de technische 

omschrijving, situatietekening, verkooptekeningen en kopers keuzelijst die 

uitsluitend betrekking hebben op het betreffende kavelnummer zoals hierboven is 

aangegeven. De overige verkoopinformatie is informatief. 

 

De verkoopbrochures zijn informatief en geven een goede indruk van de kwaliteit 

van het plan. Omdat deze echter niet alle informatie bevatten behoren zij niet tot de 

contractset. 
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Betrokken partijen 

Bij de ontwikkeling en bouw van dit project zijn de volgende partijen betrokken: 

 

SWK Garantie- en waarborgregeling 2014 

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen Rotterdam 

 

Ontwikkeling  

Gemeente Edam-Volendam 

Projectbureau de Broeckgouw 

Zeestraat 35 A 

1131 ZD VOLENDAM 

0299-399246 

broeckgouw@edam-volendam.nl 

 

Uitvoerend bouwbedrijf 

Koopmans Bouw B.V. 

Postbus 461 

7500 AL Enschede 

053 – 4 600 600 

Woonadvies 053 - 6 004 666 

info@koopmans.nl 

 

Architect 

Rudy Uytenhaak + partners architecten 

Jan Evertsenstraat 779 

1061 XZ Amsterdam 

020-3057777 

 

Inlichtingen betreffende de verkoop, koop- en aannemingsovereenkomsten en 

eventuele financiering: 

Makelaar 1    Makelaar 2  

nemassdeboer     Steur Makelaars 

Postbus 97,    Julianaweg 73 

1130 AB Volendam   1131 DG Volendam 

0299 200999    0299-363634 

info@nemassdeboer.nl   info@steur.nl 

 

Deze contractset  is gedeponeerd ten kantore van: 

Notariskantoor Feitsma | Verhagen 

De Deimpt 6 

1132 JV Volendam 

Tel. (0299) 369 511 

info@feitsmaverhagen.nl  

 

Stichting waarborgfonds koopwoningen SWK: 

Het project is opgenomen in het register van bij SWK ingeschreven ondernemingen. 

 

Meer informatie over De Broeckgouw fase 9 en 10 vindt u op het internet onder de 

projectwebsite www.debroeckgouw.nl 

 

http://www.debroeckgouw.nl/
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Algemene Projectgegevens 

N.B. 

De technische omschrijving alsmede de los overhandigde verkooptekening met het 

desbetreffende bouwnummer zijn contractstukken.  

Ligging bouwterrein 

De ligging van de kavels is weergegeven op de situatietekening. Deze 

situatietekening is gedeponeerd bij de notaris. De omgeving, wijkinrichting van het 

openbare gebied en bebouwing zijn zo nauwkeurig mogelijk aangegeven op basis 

van gegevens van de gemeente Edam-Volendam. Deze informatie is onder 

voorbehoud, voor exacte informatie hierover wordt u verwezen naar de gemeente 

Edam-Volendam. Aan deze tekeningen kunnen daarom geen rechten worden 

ontleend. 

Grootte bouwterrein en kavels 

De grootte van de aaneengesloten kavels is bepaald op grond van een opgave van 

het Kadaster. Verschillen kunnen voorkomen. Om die reden wordt in de koop- en 

aannemingsovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid als ‘circa’. De 

opgegeven kavelgrootte is gebaseerd op de situatie als aangeduid op tekening.  

Aannemingsovereenkomst eengezinswoningen 

De woningen worden verkocht middels een aannemingsovereenkomst SWK 

Garantie- en waarborgregeling 2014 met aanvullende garantievoorwaarden 

(module I E en II P). 

Erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen 

Indien het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve 

verplichtingen noodzakelijk maakt, zal de notaris deze in de akte van levering en/of 

algemene akte vestigen. 

 

Dit geldt eveneens voor de eventueel nog nader door de gemeente Edam-

Volendam op te leggen bepalingen en bedingen. 

 

Voor nadere informatie hierover, verwijzen wij naar de aan de  

koop- en aannemingsovereenkomst gehechte lijst met algemene en bijzondere 

bepalingen en/of het concept van de akte van levering van de notaris. 

De notaris kan u hierover desgewenst nader informeren. 

Uitvoeringsduur 

De uitvoeringsduur van de elke woning bedraagt 200 werkbare werkdagen 

gerekend vanaf de datum van aanvang van de bouw. Dit is voor 

eengezinswoningen het moment dat de begane grondvloer is gelegd. 

 

De benodigde bouwtijd, om de gevolgschade van onvoorziene omstandigheden 

en/of onwerkbaar weer te verhelpen, zoals brand-, storm- en waterschade, wordt 

aangemerkt als onwerkbare werkdagen. Daardoor wordt de uitvoeringsduur 

vermeerderd met het aantal werkbare dagen dat nodig is voor het verhelpen van de 

schade. 
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Technische omschrijving 

In deze technische omschrijving zijn de woningen en terreininrichting omschreven. 

1 Voorrang SWK-bepalingen 

Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 

regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven 

door het SWK. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee 

onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren 

steeds de bovengenoemde bepalingen van het SWK. 

2 Indeling van de woning in verblijfsgebieden 

Woonkamer, keuken en slaapkamer(s) : verblijfsgebied 

Entree : verkeersruimte 

Overloop : verkeersruimte 

Toilet : toiletruimte 

Badkamer : bad- / toiletruimte 

Zolder, berging : onbenoemde ruimte 

   
De woonkamer, keuken en slaapkamer(s) gelden in de zin van het Bouwbesluit als 
verblijfsgebied of voldoen met hun grootste oppervlak aan de eisen hiervan. Om te 

voldoen aan de afmetingseisen voor daglichttoetreding en luchtverversing kan de 
architect zo nodig gebruik van de ‘krijtstreepmethode’. Met een 
krijtstreepmethode wordt bedoeld dat op tekening een fictieve 
scheidingsconstructie wordt aangegeven voor een verblijfsruimte of 
verkeersgebied die niet samenvalt met de werkelijke scheidingsconstructie van 
deze ruimte / gebied.  

3 Peil van de woning 

Het peil –P– waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met 

de bovenkant van de afwerkvloer op de begane grond. De juiste maat wordt 

bepaald in overleg met de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente 

Edam-Volendam.  

4 Grondwerk 

De nodige grondwerken worden verricht voor funderingen en leidingen. 

De tuinen worden aangevuld met de uit ontgraving van de fundering vrijgekomen 

grond en/of uit het gronddepot van de gemeente. Aanvullingen/ophogingen worden 

op een zodanige wijze uitgevoerd, dat het tot de kavel behorende terrein 

geëgaliseerd wordt opgeleverd. 

5 Rioleringswerken 

Vuil- en schoon (hemel)water wordt gescheiden afgevoerd.  

 

De vuilwaterriolering is van recyclebare kunststof, de afvoeren van de diverse 

lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is. Dit 

wordt per woning aangesloten op het gemeentelijke riool. 
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Het hemelwater wordt afgevoerd naar de voorzijde van de woningen. Vanaf de 
voorerfgrens wordt het water geleid naar de openbare riolering. 

 
Het hemelwater afkomstig van de bergingen wordt aangesloten op de riolering van 
de woning.  

 

Vanwege de variaties in bijvoorbeeld de mogelijke uitbouwen behoudt de 

ondernemer zich het recht, voor zover noodzakelijk, van de hier omschreven wijze 

van riolering af te wijken teneinde naar zijn inzicht een goede afvoer te waarborgen.  

6 Terreininventaris 

Een buitenberging conform tekening: 

• Prefab betonvloer 

• Gevel uitgevoerd in metselwerk waalformaat, halfsteensverband. 

• Dak van houten balken en plaatmateriaal, onderzijde onafgewerkt. 

• Bitumineuze dakbedekking 

• Hemelwaterafvoer, uitvoering in kunststof. 

• Hardhouten kozijn en hardhouten deur met glasopening 

• Het glas in de bergingdeur is letselwerend. 

• Elektravoorzieningen bestaand uit een lichtpunt met schakelaar, een dubbele 

wandcontactdoos.  

7 Funderingen 

Aan de hand van de resultaten van het sonderingsonderzoek wordt een 

funderingssysteem op palen toegepast. Eén en ander naar advies van de 

constructeur en in overleg met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Edam-

Volendam.  

8 Wandconstructies 

Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast: 

 

Buitengevels van de woning 

• metselwerk waalformaat  

 

Binnenspouwbladen van de gevels:  

• kalkzandsteen  

 

Woningscheidende wanden 

• kalkzandsteen  

 

Lichte scheidingswanden in de woning 

• kalkzandsteen  
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9 Vloeren 

De begane grondvloer is een geïsoleerde systeemvloer van gewapend beton. 

De eerste en tweede verdiepingsvloer wordt uitgevoerd in een breedplaatvloer en in 

het werk afgestort (zowel de eerste als de tweede verdiepingsvloer heeft V-naden 

aan de onderzijde). 

10 Daken 

De dakconstructie van het hellende dak van de woning is samengesteld uit een 

geprefabriceerde kap met isolatie en een basisplaat, knieschotten en keramische 

dakpannen. De onderzijde van de dakplaat is wit fabrieksmatig afgewerkt. 

Op het dak komen pv-panelen, deze worden volgens het indak-systeem geplaatst. 

11 Ventilatievoorzieningen 

De open keuken, badkamer, toilet en overige verblijfsruimten worden voorzien van 

een mechanisch ventilatiesysteem voorzien van WTW (warmte-terug-winning) 

 

Het mechanisch ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatie unit, welke behalve uit 

de keuken ook uit de badkamer, toilet en techniekruimte (opstelplaats wasmachine) 

wordt toegevoerd en afgezogen. 

 

De ventilatie van de woon- en slaapkamers geschiedt door middel van: 

• draairamen en/of deuren (t.b.v. spuiventilatie); 

• mechanische ventilatie voorzien van WTW CO2 gestuurd. 

 

De overige ruimten/constructieonderdelen worden uitgerust met de volgende 

ventilatievoorzieningen: 

• De berging: ventilatie door middel van de hiervoor gecreëerde openingen; 

• De gevels: ventilatie door middel van open stootvoegen. 

12 Materiaalomschrijving 

12.1 Kozijnen, deuren  en metaalwerken 

Buitenkozijnen : Hardhout  

Voordeur : Geïsoleerde voordeur 

Ramen : Hardhout 

Achterdeur  : Hardhout 

Binnenkozijnen  : stalen, fabrieksmatig afgelakte montagekozijnen met 

bovenlicht. Bij de trapkast wordt het bovenlicht uitgevoerd met 

een dicht paneel.  

Binnendeuren  : vlakke, afgelakte opdekdeuren (met uitzondering van de 

meterkastdeur) 

Hang- en 

sluitwerk 

: het hang- en sluitwerk gevelkozijnen voldoet aan de vereisten 

van het inbraakwerendheid klasse 2 

Metaalwerken : in de gevels wordt daar waar nodig boven de kozijnen, 

waarboven metselwerk aanwezig is, stalen lateien aangebracht 

   

12.2 Goten, hemelwaterafvoeren en luifel 

 

De woningen worden uitgevoerd met een houten bakgoot voorzien van zink. 
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De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink aan de voorzijde en pvc aan de 

achterzijde.  

Een aantal woningen zijn voorzien van een betonnen luifel ter plaatse boven de 

voordeur, deze luifels zijn op de tekening aangegeven.  

12.3 Trappen en aftimmerwerk 
Begane grond naar 1

e
 verdieping 

• dichte trap met vurenhouten bomen en treden.  
 
1

e
 verdieping naar 2

e
 verdieping 

• open trap met vurenhouten bomen en treden. 

 

Aftimmerwerk 
• langs de trap komt aan één zijde een houten leuning. 
• de schuine hoeken en de schacht van de trap worden afgewerkt met 

plaatmateriaal zoals aangegeven op tekening. 
• op de zolder worden indien noodzakelijk traphekken geplaatst. 
• in de woning worden geen vloerplinten aangebracht of geleverd. 

 

Dorpels 

Er wordt ter plaatse van het binnendeurkozijn van het toilet en de badkamer een 

dorpel van kunststeen geplaatst. Ter plaatse van de overige binnendeurkozijnen 

worden geen stofdorpels toegepast of geleverd. 

 

Meterkast 

Geprefabriceerde meterkast, zoals op de verkooptekening wordt aangegeven. 

13 Plafond-, wand- en vloerafwerking 

13.1 Beschrijving plafondafwerking 
De plafonds van de begane grond en de verdieping worden aan de onderzijde 
afgewerkt met spuitwerk (vloerelementen met V-naden aan de onderzijde), met 
uitzondering van de meterkast. 
Op de zolderverdieping wordt de onderzijde van de dakplaten wit fabrieksmatig 
afgewerkt. 

13.2 Beschrijving wandafwerking 

De wanden van de verblijf- en verkeersruimten worden behangklaar afgewerkt. De 

wandgedeelten boven wandtegelwerk in het toilet worden afgewerkt met spuitwerk. 

Op de overige wanden in de woning wordt geen spuitwerk aangebracht door het 

uitvoerend bouwbedrijf, ook niet als meerwerk. Dit in verband met het risico van 

aftekenende haarscheurtjes, verkleuring en beschadigingen. 

13.3 Beschrijving vloerafwerking 

De woonkamer, keuken en entree worden voorzien van een cementdekvloer van 

circa 70mm. De overloop, de slaapkamers en de badkamer worden voorzien van 

een cementdekvloer van circa 70mm, de zolderverdieping wordt voorzien van een 

cementdekvloer van circa 50 mm. 

Achter het knieschot komt geen cementdekvloer. 

 

NB.  

Het hoogteverschil ter plaatse van de voordeur naar buiten is circa 30mm. en is 

hiermede niet in overeenstemming met de maximale maat van 20 mm. zoals 

vermeld in het bouwbesluit. De verkrijger dient zorg te dragen dat door toepassing 
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van definitieve vloerafwerking aan de bepaling in het bouwbesluit wordt voldaan. 

Ondernemer is niet aansprakelijk voor het verschil van 10 mm.  

13.4 Tegelwerk 

In het toilet en de badkamer worden vloer- en wandtegels aangebracht. De 

wandtegels worden in het toilet tot circa 1500 mm hoogte aangebracht en in de 

badkamer tot het plafond. In de keuken worden geen tegels aangebracht.  

 

NB.  

Ter plaatse van het gevelkozijn in de badkamer wordt de neggekant omtegeld. 

13.5 Overige voorzieningen 

Onder de gevelkozijnen waar een gemetselde borstwering voorkomt, worden aan 

de binnenzijde gegoten kunststeen vensterbanken aangebracht zoals bemonsterd. 

Aan de buitenzijde worden betonnen raamdorpels toegepast bij de kozijnen met 

een gemetselde borstwering.  

14 Keukeninrichting 

Er wordt geen keuken geleverd, de woningen worden zonder keukeninrichting 

opgeleverd. Ter voorbereiding op een keukenplaatsing door de koper worden de 

standaard installatievoorzieningen afgedopt aangebracht volgens de 

verkooptekening. Tevens wordt er ten behoeve van de warmwatervoorziening in de 

keuken een Close in boiler van 10L geleverd en gemonteerd. 

Voor verdere mogelijkheden zie kopers keuzelijst. 

15 Beglazing en schilderwerk 

In alle buitenkozijnen, ramen en het dakraam (exclusief berging) wordt isolerende                                

hoog rendement drievoudige beglazing aangebracht. Enkel glas wordt toegepast in 

de deur van de berging en in de bovenlichten van de binnendeurkozijnen. Het 

bovenlicht boven de trapkast wordt uitgevoerd als een dicht paneel.  

 

Het binnenschilderwerk wordt overwegend uitgevoerd in een dekkend systeem. 

Buitenkozijnen, -deuren en –ramen hebben aan de binnenzijde dezelfde kleuren als 

het buitenschilderwerk. De trappen worden niet afgeschilderd. De in de woning in 

het zicht blijvende waterleidingen worden dekkend geschilderd, met uitzondering 

van de leidingen ter plaatse van de zolder en in de meterkast.  

16 Behangwerk 

De wanden in de woning worden zoals omschreven in paragraaf 13.2 behangklaar 

opgeleverd. De verkrijger dient er rekening mee te houden dat alvorens er door 

hem kan worden behangen, voorbereidende werkzaamheden moeten worden 

verricht. Het betreft hier het verwijderen van kleine oneffenheden, het vullen van 

kleine gaten en dergelijke, het stofvrij maken en waar nodig het behandelen van 

sterk zuigende ondergronden. 
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17 Waterinstallatie 

17.1 Waterleidingen 

 

De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de koop- en 

aanneemsom begrepen. De warmwatervoorziening wordt aangesloten op de 

warmtepomp. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst 

in de meterkast. De waterleiding is afsluit- en aftapbaar. 

 
In de afvoerleiding van de doucheput wordt een energiebesparende douche-WTW 
opgenomen. WTW staat voor warmte-terug-winning. In deze warmtewisselaar wordt 
de warmte die vrijkomt uit het weglopende douchewater benut om het koude 
tapwater dat richting de douchekraan stroomt voor te verwarmen. De douche-WTW 
wordt verticaal gemonteerd, de positie is op de verkooptekening weergegeven. De 
douche WTW dient bereikbaar te blijven voor onderhoud.  

 

De volgende tappunten worden aangesloten op het koudwatersysteem: 
• wasmachinekraan 
• kraanaansluiting in de keuken; afgedopte leiding  
• douchemengkraan in de badkamer 
• wastafel in de badkamer 
• toiletreservoir in de badkamer 
• fontein in de toiletruimte 
• toiletreservoir in de toiletruimte 
• de warmwater voorziening in de keuken bestaat uit een Close-in boiler 

 

De warmwaterleiding wordt aangesloten op: 
• douchemengkraan in de badkamer 
• wastafel in de badkamer 

18 Verwarmings- en koelsysteem 

Onder de woning wordt een individuele gesloten bodemwisselaar gerealiseerd. 

Onder de woning wordt de bodemwisselaar horizontaal versleept naar de verticale 

schachtruimte om deze naar de technische ruimte te brengen, waar de 

warmtepomp staat opgesteld. De bronleidingen worden op de warmtepomp 

aangesloten. De warmtepomp vormt één geheel met het boilervat. Het boilervat 

wordt geladen met water, welke door de warmtepomp wordt opgewarmd. Het 

moment van opwarmen is standaard ingesteld op de “Eco” stand zodat opwarming 

één keer per etmaal uren plaatsvind. Dit kan overruled worden door handmatig de 

“Comfort” stand te kiezen. Hiermee heeft u de keuze om de aanmaak van een 

nieuwe voorraad warm water per direct te starten. Gemiddeld beschikt u dan na ca. 

twee uur weer over voldoende warm tapwater. De warmtepomp voorziet de woning 

dus van warm tapwater en warm water ten behoeve van de vloerverwarming. In de 

zomer heeft dit systeem via de vloer bovendien een verkoelende werking. Wanneer 

de deuren en ramen niet te veel open staan, kan de woning op een aangename 

temperatuur gehouden worden, ook als het buiten erg warm is. 

19 Sanitair   

Het sanitair wordt in witte uitvoering geleverd en wordt met de nodige 

stankafsluiters aangesloten op de riolering. Op de verkooptekeningen zijn de 

posities van het sanitair aangegeven.  

 

Toiletruimte begane grond: 
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• één fonteincombinatie bestaande uit: 

• één fontein, porselein, kleur wit; 

• één toiletkraan, verchroomd (waterbesparend); 

• één plugbekersifon, verchroomd; 

• één afvoerbuis, verchroomd. 
• één closetcombinatie bestaande uit: 

• één wandcloset, porselein kleur wit (waterbesparend); 

• één closetzitting met deksel, kunststof, kleur wit; 

• één ingebouwde spoelwaterreservoir met druktoets; 

• één toiletrolhouder. 
 

Badkamer op verdieping 
• één wastafelcombinaties bestaande uit: 

• één wastafel, porselein, kleur wit; 

• één wastafelmengkraan (ééngreeps) , verchroomd (waterbesparend);  

• één plugbekersifon, verchroomd; 

• één afvoerbuis, verchroomd; 

• één spiegel; 

• één planchet. 
• één douchecombinatie bestaande uit: 

• één thermostatische douchemengkraan, opbouw, verchroomd; 

• één doucheslang; 

• één handdouche (waterbesparend) met een verchroomde glijstangcombinatie. 
• één closetcombinatie bestaande uit: 

• één wandcloset, porselein kleur wit (waterbesparend); 

• één closetzitting met deksel, kunststof, kleur wit; 

• één ingebouwde spoelwaterreservoir met druktoets; 

• één toiletrolhouder. 
 
Diversen: 

• één stuks wasmachinekraan, verchroomd. 

20 Elektrische installatie 

De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de koop-en 

aanneemsom begrepen. 

De elektrische installatie wordt aangelegd volgens de NEN 1010 vanuit de 

meterkast, verdeeld over meerdere groepen naar de diverse aansluitpunten. De 

installatie met aansluitpunten etc. als aangeduid op tekening (plaatsaanduiding is 

om en nabij). 

De wandcontactdozen in de woonkamer en slaapkamers worden op ± 300 mm 

boven de vloer aangebracht. De loze leidingen voor antenne en telefoon worden 

eveneens op ± 300 mm boven de vloer aangebracht.  

In de overige ruimtes bevinden de wandcontactdozen zich op ± 1.050 mm boven de 

vloer. In dien er toch een afwijkende hoogte van toepassing is zal dit op de 

verkooptekening vermeld staan.  

 

Indien niet anders genoemd worden de lichtschakelaars op ± 1.050 mm boven de 

afwerkvloer geplaatst.  

 

In de keuken en verkeersruimten bevinden de schakelaars en wandcontactdozen 

zich op ± 1.200 mm boven de vloer.  

Het wandlichtpunt in de badkamer bevindt zich op 1.800 mm hoogte. 
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Op de zolder is er een elektrische aansluiting ten behoeve van de wasmachine. 

Deze wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd.  

Zwakstroominstallatie 

De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit een drukknop naast 

de voordeur, een schel in de entree en een transformator in de meterkast. 

Rookmelders 

Rookmelders worden aangebracht overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 

en zoals op verkooptekening is aangegeven.  

Telecommunicatievoorzieningen 

De woningen zijn voorzien van bedrade leidingen voor telefoon en televisie in de 

woonkamer. Posities zoals weergegeven op de verkooptekening. Loze leidingen 

komen in de woonkamer op de posities zoals aangegeven op de verkooptekening, 

daarnaast komt er één op de slaapkamers 2 en 3 en twee op slaapkamer 1. Voor 

telefoon en televisie dient u zelf een contract tot aansluiting aan te vragen, deze 

kosten zijn niet in de aanneemsom opgenomen. 

21 Verwarmingsinstallatie 

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

woonkamer is gesitueerd. 

In de te verwarmen vertrekken op de begane grond en de verdieping wordt 

vloerverwarming toegepast, indien uit berekening blijkt dat in de badkamer de 

genoemde temperatuur niet gehaald wordt, zal hier een elektrische radiator worden 

bijgeplaatst. 

 

Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige 

verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen, bij een buitentemperatuur 

van -10 graden Celsius conform SWK: 
• Entree : 15°C 
• Woonkamer : 20°C 
• keuken/eethoek : 20°C 
• toiletruimte : 15°C 
• slaapkamer : 20°C 
• badkamer : 22°C 

 

De leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in de vloeren en wanden, met 

uitzondering van de leidingen in de meterkast, technische ruimte op zolder en de 

buitenberging. 

Vloerverwarming 

In de woning worden vloerverwarmingverdelers geplaatst, zoals op de 

verkooptekening is weergegeven, met hierop aangesloten vloerleidingen voor het 

verwarmen van de woning. Iedere verblijfsruimte beschikt over vloerverwarming. 

Hierdoor zijn er geen radiatoren meer nodig.  

 

Bij het warmte afgiftesysteem wordt gebruik gemaakt van een met water gevuld 

leidingensysteem, dat onzichtbaar in de vloer is aangebracht. Hiermee wordt de 

warmte op natuurlijke wijze zeer gelijkmatig verdeeld. De gehele vloer is als het 

ware één grote radiator op lage temperatuur. Dit betekent optimaal comfort door 

deze grote oppervlakte. Naast comfort heeft vloerverwarming onder andere de 

volgende voordelen: 
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- onderhoudsvriendelijk; 

- betere hygiëne en gunstig voor uw gezondheid; 

- door het ontbreken van luchtcirculatie behoort ronddwarrelend stof tot het 

verleden; 

- alle vrijheid in uw interieurkeuze door het ontbreken van radiatoren; 

- vloerverwarming geeft een gelijkmatige temperatuur in de woning; 

- de temperatuur in de woning is veel constanter.  

Vloerkoeling 

In de zomermaanden zal er koud water door de vloerleidingen gepompt worden, 

voor nog meer wooncomfort. Het onttrekken van de koude uit de bodem is ook een 

belangrijk onderdeel voor een optimale werking van de bron. 

Vloerafwerking 

Om het systeem goed te laten werken mag de warmteweerstand (ook wel: R-

waarde of isolatiewaarde) van de vloerafwerking niet te hoog zijn, maximaal 0,1 

conform ISSO49. Een te hoge isolatiewaarde belemmert de goede werking van de 

vloerverwarming.  

 

Enkele praktische regels voor uw vloerleverancier: 

- In het algemeen geldt: Hoe harder de vloerafwerking, hoe beter. Een 

stenen vloerafwerking heeft de laagste isolatiewaarde en is dus het beste 

voor de werking van de vloerverwarming; 

- Bij losliggend tapijt of (laminaat-)parket ontstaat er een luchtlaagje 

waardoor de isolatiewaarde stijgt. De vloerafwerking moet dus altijd worden 

verlijmd op de cementdekvloer; 

- Tapijt met een foamrug voldoet over het algemeen niet. Een zogenaamde 

geweven rug vaak wel; 

- Vinyl en marmoleum zijn meestal ook geschikt; 

- Geen ondertapijt toepassen. Ook dit verhoogt de isolatiewaarde; 

- Voor parketvloeren gelden speciale regels. Planken niet breder dan 16 cm 

toepassen in verband met het “werken” van het hout.  

 

U mag in geen geval boren of spijkeren in de betonvloer vanwege de aanwezigheid 

van waterleidingen in de vloer.  

 

Een parketvloer moet altijd op een onderlaag worden bevestigd. Elk topmerk 

parketvloer heeft een oplossing voor vloerverwarming. Meer informatie kunt u 

aanvragen bij de leverancier van uw vloerafwerking. 

 

22 PV-panelen  
 
De woningen worden voorzien van PV-panelen op het dak volgens het indak 
principe. Deze PhotoVoltaïsche zonnecellen met een vermogen van 300Wp zetten 
licht rechtstreeks om in elektriciteit. De panelen worden aangesloten op een 
omvormer welke wordt geplaatst in de technische ruimte. Deze omvormer verandert 
de opgewekte gelijkstroom in wisselstroom. De stroom wordt terug geleverd aan het 
elektranet. De positie en het aantal is op de verkooptekening weergegeven.  

23 Schoonmaken en oplevering 

Minimaal drie weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte 

gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. 
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De woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, het tegelwerk en 

de beglazing: deze worden nat afgenomen en schoon opgeleverd. Het bij de 

woning behorende terrein wordt ontdaan van puinresten. 

Indien het jaargetijde daartoe aanleiding geeft, wordt het buitenschilderwerk later 

opgeleverd. 

Bij de oplevering van de woning wordt er een informatiemap overhandigd aan de 

koper met daarin diverse adviezen en instructies betreffende de garantie, het 

onderhoud en de ingebruikname van de woning. 

24 Wijzigingen tijdens de bouw 

Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de verkrijger 

moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene 

Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst. De ondernemer behoudt zich het 

recht voor, op of aan de woningen díé wijzigingen aan te brengen, die zijns inziens 

technisch of architectonisch noodzakelijk zijn. Deze wijzigingen zullen geen afbreuk 

doen aan de waarde van de woning en geven geen aanleiding tot enige verrekening 

met de verkrijger. Ook wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van geringe 

maatafwijkingen en geringe wijzigingen die voortvloeien uit het niet meer leverbaar 

zijn van omschreven materialen en de eisen van de overheid, Stichting Waarborg 

Koopwoningen en/of Nutsbedrijven. 

25 Waarmerking 

Deze technische omschrijving maakt deel uit van de koop- en 

aannemingsovereenkomst en is gedeponeerd bij de projectnotaris.  

Informatie 

Algemeen 

Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de 

hand van de gegevens en tekeningen verstrekt door de gemeente, de architect en 

de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud 

maken ten aanzien van wijzigingen hierop, voortvloeiend uit de eisen van de 

overheid en/of nutsbedrijven. Eveneens behouden wij ons het recht voor om 

wijzigingen in het plan aan te brengen tijdens de (af)bouw, waarvan de noodzaak 

tijdens de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, 

kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen geven 

geen van de partijen het recht tot het vragen van verrekening van meerdere of 

mindere kosten. 

 

De op tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters, met 

wandafwerking is geen rekening gehouden. Maatverschillen tussen tekeningen en 

realiteit zijn mogelijk vanwege toleranties in de bouw. De plaatsen, aantallen en 

afmetingen van de schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, sanitaire 

toestellen, radiatoren en installatieapparatuur zijn bij benadering op de 

plattegronden aangegeven. Hiervoor zijn symbolen en afkortingen gebruikt die in 

het renvooi zijn verklaard.  

 

De in de verkooptekeningen aangegeven inrichting (wasautomaat, garderobe, 

meubels, kasten, keuken etc.) geeft vanzelfsprekend slechts een 

inrichtingsmogelijkheid weer, deze zijn niet inbegrepen. 
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De impressie is bedoeld om een indruk te geven van de toekomstige situatie en 

pretenderen geenszins een exacte weergave te zijn van het uiteindelijke product 

waaraan rechten kunnen worden ontleend. 

Diversen 

In de afwerkvloeren van de woningen zijn ter plaatse van de begane grond en alle 

verdiepingen elektra-/water- en verwarmingsleidingen aangebracht. 

De verkrijger dient er rekening mee te houden dat, wanneer in de vloeren 

gespijkerd of geboord wordt ten behoeve van bijvoorbeeld parket of vloerbedekking, 

deze leidingen beschadigd kunnen worden. Het is dan ook niet toegestaan om in de 

vloeren te boren en/of te spijkeren. 

Schilderwerk 

Houten buitenkozijnen, buitendeuren en overige houten delen aan de buitenzijde 

van uw woning, voor zover aanwezig, dienen regelmatig te worden geschilderd. In 

de woninginformatiemap welke u bij de oplevering van de woning ontvangt wordt 

hierover informatie verstrekt.  

Hekken en hagen 

De door de ondernemer aan te brengen terreininrichtingen zoals bestrating, hekken,  

en beplantingen als aangegeven op de situatietekening vallen niet onder de SWK 

Garantie- en waarborgregeling 2014. Het aanbrengen van beplanting gebeurt in het 

plantseizoen. 

Parkeren 

De bouwnummers 23, 24, 41, 42 en 62 moeten tenminste één parkeerplaats op 

eigen terrein realiseren en in stand houden. Voor de overige woningen vindt het 

parkeren plaats in het openbaar terrein. 

Kosten aansluitingen nutsbedrijven en energieverbruik 

De totale koop- en aanneemsom van de woning is vrij op naam (v.o.n.). Dit 

betekent dat de volgende kosten bij de prijs zijn inbegrepen. 

• grondkosten;  

• bouwkosten; 

• honorarium adviseurs, zoals architect, constructeur e.d.; 

• notariskosten in verband met de transportakte; 

• makelaarscourtage/verkoopkosten; 

• kosten garantieregeling SWK; 

• gemeenteleges i.v.m. omgevingsvergunning; 

• btw (eventuele wijzigingen worden doorberekend); 

• aansluitkosten voor water, elektra en riool; 

• kosten voor gebruik van water en elektra tot aan de dag van oplevering. 

 

Kosten die verband houden met de financiering van de woning en abonnementen 

zijn niet bij de koop- en aanneemsom inbegrepen, zoals: 

• notarishonorarium inzake de hypotheekakte; 

• afsluitprovisie hypotheek; 

• aansluitkosten voor telefoon en televisie. 

Verzekeringen 

Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd tegen onder meer de risico’s van 

brand- en stormschade. De opstallen dienen bij de overdracht van de woning tegen 

deze risico’s door de koper verzekerd te worden. 


