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Inleiding          
 
Dit is de zogenaamde technische omschrijving. Hierin vindt u technische informatie over uw 
woning. Het doel is in de eerste plaats u zo goed mogelijk te informeren over hoe uw woning 
eruit gaat zien. Daarnaast hebben de technische omschrijving en de tekeningen een 
contractuele waarde. In de aannemingsovereenkomst zet u een handtekening waarmee u 
aangeeft dat de inhoud van de contractdocumenten u bekend zijn en akkoord zijn. Op dat 
moment zijn de beschrijvingen en de tekeningen dus verplichtingen tussen u en ons geworden. 
De kleurenbrochure is geen contractdocument en is een (vrije) impressie van hoe de woningen 
eruit gaan zien. Daaraan kunt u dus geen rechten ontlenen. De perspectieftekeningen zijn een 
impressie van hoe de woningen en de omgeving er straks uit gaan zien. De eventuele meubels, 
stoffering, apparaten, etc. die zijn weergegeven in de plattegronden op de website behoren niet 
tot de woning. 
 
 
Opmerkingen vooraf 
 
Bij de koop- /aannemingsovereenkomst zijn tekeningen opgenomen. Deze horen bij de 
woningen die in deze omschrijving zijn aangeduid met de letters A t/m F. 
 
Graag maken wij een paar opmerkingen. 
1. De maten op de contracttekeningen zijn uitgedrukt in millimeters, tenzij nadrukkelijk anders 

is aangegeven. Wij hebben geprobeerd deze maten zo nauwkeurig mogelijk aan te geven. 
Toch kan het voorkomen dat de maten bij de tekening uiteindelijk  afwijken van de 
werkelijke maten, hetgeen inherent is aan het bouwproces, teken-, druk- en zetfouten. 
Tijdens de uitvoering van het werk kunnen wijzigingen noodzakelijk blijken. Indien er sprake 
is van afwijkende maatvoering of afwerking ten opzichte van de contractstukken melden wij 
u dit doormiddel van een erratum. 

2. Op sommige plaatsen op de contracttekeningen geven we de maatvoering tussen wanden 
aan. Daarbij is nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegels, 
spuitwerk, enzovoort. 

3. De openbare inrichting wordt uitgevoerd door derden, de laatst bekende versie is in de 
situatietekening verwerkt, hier kunnen echter buiten onze invloed nog eventuele wijzigingen 
in plaatsvinden. 

De onder 1 tot en met 3 genoemde punten houden in dat u aan de situatietekening en de 
maten geen rechten kunt ontlenen. 
 

Ook willen we een paar opmerkingen maken over de tekst van de technische omschrijving. 
1. In deze technische omschrijving noemen we soms houtsoorten en merken. Het kan zijn dat 

de bouwkundig aannemer kiest voor een alternatief. Dit alternatief is altijd gelijkwaardig aan 
de soort die hier genoemd is. 

2. In deze omschrijving proberen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe uw woning 
eruit gaat zien. Bouwgarant hanteert regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. 
Mocht het dus voorkomen dat in deze technische omschrijving een bepaling staat die niet 
verenigbaar is met de bepalingen van Bouwgarant, dan heeft de bepaling van Bouwgarant 
altijd voorrang. 

 
 
Leeswijzer 
 
De technische omschrijving is verdeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk vindt u 
allerlei algemene projectgegevens en administratieve gegevens die voor de koop van uw 
woning van belang zijn. In het tweede gedeelte vindt u beschrijvingen van materialen en 
afwerking van uw woning. In het derde deel vindt u twee belangrijke zaken over wijzigingen 
tijdens de bouw en de oplevering van uw woning. 
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I   Administratieve zaken 

 

 
1    Algemene projectgegevens 

 

Nieuwbouwgarantie Bouwgarant  

Dit project is bij Bouwgarant aangemeld. Bouwbedrijf Valkenburg BV is bij Bouwgarant in het 

Register van ingeschreven bouwondernemingen ingeschreven onder nummer 950445. 
 

Uitvoerend bouwbedrijf: 

Bouwbedrijf Valkenburg bv 
Grasdrogerij 1 
2913 LX Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
Architect: 
Bureau Kroner architecten BV 
Binckhorstlaan 36 
2516 BE Den HAAG 
 
Ontwikkeling van:  

Slingers BV 
Spijkermakersstraat 103 
2512 ET Den Haag 
 
Voor inlichtingen over de verkoop, koop-/aannemingsovereenkomst en de eventuele 

financiering kunt u terecht bij: 

 
 
1.1   Makelaar 

Ooms Makelaars 
Kanaalweg 61 
2903 LR Capelle a/d IJssel 
 
 

 
2    Betalingen 

 
De termijnen van de aanneemsom kunt u voldoen aan: 
Bouwbedrijf Valkenburg BV 
Grasdrogerij 1 
2913 LX Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
Het bankrekeningnummer is NL NL50 RABO 03452.00.136   of   NL27 INGB 0000.25 34 80 
 
Wilt u daarbij de volgende gegevens vermelden? 
- uw naam 
- het bouwnummer 
- factuurnummer 
- aanduiding: Het beste van twee werelden  
 
Als betalingsdatum geldt de datum waarop wij het geld hebben ontvangen. 
Voor de termijnen die vervallen na de datum van de notariële overdracht, moet u er zelf op 
toezien dat uw eventuele geldgever binnen 14 dagen aan ons betaalt. Wij adviseren u erop toe 
te zien dat deze periode niet overschreden wordt. Zo voorkomt u dat wij rente in rekening 
brengen. Op het moment van sleuteluitgifte geldt dat wij minimaal één werkdag voor de datum 
van sleuteluitgifte een dagafschrift van onze bank moeten hebben ontvangen, waaruit blijkt dat 
alle betalingen zijn gedaan (nog openstaande termijnen, eventuele rentenota’s en meerwerk-
nota’s). 
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3    Adreswijziging 

 
Wanneer u voor de datum van de sleuteluitgifte verhuist, verzoeken wij u ons binnen drie 
dagen na uw verhuisdatum te laten weten wat uw nieuwe adres is. 
Wilt u de volgende gegevens doorgeven? 
- uw naam 
- bouwnummer 
- oude adres 
- nieuwe adres met postcode 
- nieuw telefoonnummer 
- datum van ingaan adreswijziging 
- aanduiding: Het beste van twee werelden. 
Wanneer u ons niet informeert over uw adreswijziging, gaan wij ervan uit dat u bereikbaar bent 
via uw notariskantoor. In dit geval sturen wij ook de correspondentie naar dit adres. 
 
 
4    Notariële overdracht  

 
De notariële- of eigendomsoverdracht van de te bouwen woningen geschiedt door middel van 
een zogenaamde ´Akte van Levering´ (akte van overdracht) bij de notaris. In de koop-/ 
aannemingsovereenkomst wordt aangegeven op welke termijn de eigendomsoverdracht uiterlijk 
kan plaatsvinden. Daar dient u rekening mee te houden bij de geldigheidsduur van de 
hypotheekaanbieding. De notaris bepaalt de exacte datum van de grondoverdracht. 
 
 
5    Uitvoeringsduur, datum van aanvang 

 
Als officiële datum van aanvang hanteren wij de start van de funderingswerkzaamheden van de 
woning. Het bouwrijp maken van het terrein wordt niet gezien als start bouw. We hebben dan 
nog 350 werkbare werkdagen ter beschikking om de woning af te bouwen. 
 
Deze 350 dagen gelden in normale omstandigheden. Op het moment dat de woning schade 
ondervindt van onvoorziene omstandigheden zoals brand, storm of water, is extra bouwtijd 
nodig om de schade te verhelpen.  
 
 
6    Groenvoorzieningen en hekwerken / postkast 

 
Als er door Bouwbedrijf Valkenburg BV groenvoorzieningen, bestrating en/of erfafscheidingen, 
bergingen worden aangebracht vallen die niet onder de Bouwgarant Nieuwbouwgarantieregeling 
2020. 
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7    Bouwbesluit 

 
Dit project wordt gerealiseerd volgens de eisen van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit 
worden de benamingen van de verschillende vertrekken anders genoemd dan in de brochure 
en op 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 hierna een opsomming. Daar waar in de technische 
omschrijving en op de tekeningen de benamingen zijn aangehouden kan ook de functie 
worden gelezen: 
 

Benaming   Functie 

woonkamer   verblijfsruimte  
keuken   verblijfsruimte 
slaapkamer   verblijfsruimte  
badkamer   badruimte 
toilet/wc   toiletruimte 
hal    verkeersruimte 
meterkast   meterruimte 
overloop   verkeersruimte 
trap    verkeersruimte 
(trap)kast   onbenoemde ruimte 
onbenoemd   onbenoemde ruimte 
techniekruimte  onbenoemde ruimte 
bijkeuken / berging onbenoemde ruimte 
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II   Technische gegevens 

 

 
1    Gegevens over het bouwterrein 

 
1.1 Ligging 
Op de situatietekening ziet u de ligging van het bouwterrein, de woningen en de bouwkavels. 
De letters in/bij de woningen van het huisnummer worden tijdens de bouw door iedereen 
gehanteerd, ook in de officiële stukken en correspondentie.   
 
1.2 Grootte 
In de koop-/aannemingsovereenkomst hebben we de ‘circa’ grootte van de kavels vermeld. De 
kavelgrootte is gebaseerd op een voorlopige opgave. Het is mogelijk dat de grootte iets wijzigt. 
De juiste maten van de kavel worden pas na opmeting door het kadaster definitief vastgesteld. 
Dit gebeurt na de oplevering van de woning. 
Op de situatietekening is snippergroen aangegeven. Dit is eigendom van de gemeente. 
 
 
1.3 Erfdienstbaarheden 
Het bouwplan maakt het vestigen van erfdienstbaarheden noodzakelijk. De notaris zal deze 
erfdienstbaarheden in een lijst met bijzondere bepalingen in de leveringsakte vastleggen.  
Dit geldt ook voor bepalingen of bedingen die de gemeente nog oplegt. Bij de koop-
/aannemingsovereenkomst vindt u een bijlage van de notaris. Daarin staan alle bijzondere 
bepalingen. Ook kunt u informatie opvragen bij de notaris. 
 
2    Tuinafscheidingen ed. 

 
De hagen, heesters en bomen worden aangelegd met het woonrijp maken dan wel uiterlijk in 
het eerste plantseizoen daarna. U bent verplicht hiervoor een zone vrij te houden zodat de 
beplanting als aangegeven op de situatietekening én de inrichtingstekening kan worden 
aangeplant.  
 
Om de beplanting goed tot wasdom te laten komen is het aan te bevelen de jonge haagplanten 
voldoende water te geven tijdens droge periode en de haagvoet vrij te houden van onkruid, 
split, grind of andere verhardingen die de groei en het aanslaan van de nieuwe haagplanten 
belemmeren. Tevens dient u bij de inrichting van de tuin, met bijvoorbeeld verhardingen, 
voldoende rekening te houden met de afwatering van hemelwater. Zo nodig dienen 
afwateringsvoorzieningen opgenomen te worden die de haagvoet vrij houden van overtollig 
regenwater ter voorkoming van het vergaan, door rotting, van de haagplant. 
 
De erfgrenzen staan aangegeven op de tekening kavelkaart/situatie tekening. 
 
Op de splitsingstekening wordt duidelijk waar de perceel-en eigendomsgrens komt te liggen. 
Onderhoud van de tuin en talud op uitgeefbare grond is voor rekening van perceeleigenaar. 
 
Bij de entree van de percelen ter hoogte van de brug wordt een gecombineerde gecoate 
stalen postkast geplaatst tbv de 6 woningen.  
Vanaf de brug wordt naar iedere woning een voorbereiding gemaakt doormiddel van een 
mantelbuis met trekdraad tbv een toekomstige intercom / hekwerk besturing.     
 
Bouwbedrijf Valkenburg BV plaatst een houten piket daar waar nodig om de perceelgrens aan 
te geven. 
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3    Peil van de woning 

 
Alle hoogtematen worden ten opzichte van het peil “P” aangegeven. Dit komt overeen met de 
bovenkant van de begane grondvloer. De juiste peilmaat ten opzichte van het maaiveld wordt 
bepaald door en in overleg met de gemeente. Ter plaatse van de entree is de opstap maximaal 
20 mm. De grond van de tuin rondom de woning sluit ca 100mm onder het vloerniveau tegen 
de gevel aan. 
Het vloerpeil van de woningen ligt ca 150 mm boven de kruin van de weg. 
 
4    Grondwerk 

 
Het grondwerk bestaat uit alle werkzaamheden die nodig zijn om funderingen, leidingen, 
stoepen en paden aan te leggen.  
 
Voordat er gebouwd gaat worden zal er een zogenaamde voorbelasting op de locatie worden 
aangebracht ten behoeve van het voorkomen van zetting van het straatwerk.  
 
Onder de bestratingen komt een aanvulling van straatzand. 
De tuinen worden afgewerkt met de reeds aanwezige grond. De tuinen worden geëgaliseerd. De 
grond van de tuin rondom de woning sluit circa 100 mm onder het vloerniveau tegen de gevel 
aan. 
 
De bodemafsluiting in de kruipruimte bestaat uit een laag zand van ca. 0.1 m. 
 
5    Rioleringswerken 

 
De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de aanneemsom inbegrepen. 
De riolering wordt uitgevoerd in recyclebare pvc-buis. 
Het materiaal voor de afvoeren van diverse lozingstoestellen is tot 90 graden hittebestendig.  
Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast, wat betekent dat hemelwater afzonderlijk 
van het overige afvalwater wordt afgevoerd. De riolering wordt belucht en voorzien van 
ontstoppingsmogelijkheden. 
 
Het hemelwater van de daken wordt opgevangen en geloosd op open water. Met uitzondering 
van woning A (rieten dak). 
 
Onder het straatwerk wordt een drainage aangelegd.   
Drainage van de tuinen; langs de achtergevel en parallel aan de oevers. 
 
Huisaansluitingen Nutsbedrijven worden aangelegd via een apart tracé onder het straatwerk, 
gefundeerd volgens eisen van de Nutsbedrijven. 
 
6    Bestratingen en beplantingen 

 
Het gemeenschappelijke erf en de parkeervakken tussen de woningen wordt voorzien van 
rode gebakken klinkers 7 x 20 cm (dikformaat), in keperverband gelegd met betonnen 
opsluitbanden 10cm dik 35cm hoog. 
 
De bestrating rond de blokhagen op het gemeenschappelijke erf worden uitgevoerd in 
roodbruine gebakken klinkers 10 x 20 cm (waalformaat), in elleboogverband gelegd met 
betonnen opsluitbanden 10cm dik 35cm hoog. 
 
Langs de waterkanten worden extra knotwilgen geplaatst in aanvulling op de bestaande 
knotwilgen (Salix alba). 
 
In de boomgaard aan de voorzijde van woning A worden fruitbomen geplaatst: 4x Malus 
Domestica (Appel) en 3x Pyrus Communis (Peer) 
 
De siertuinen voor woning A, E en F worden uitgevoerd met een blokhaag: Haagbeuk, (Carpinus 
betulus), 0.50m hoog. In elk vak wordt een lei-linde geplaatst. 
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Op de scheiding tussen de woningen onderling worden hekwerken geplaatst (gecoat metalen 
rasterwerk 1,8 m hoog), gemonteerd op hardhouten palen die direct in de grond zijn geplaatst. 
 
Langs de hekwerken worden aan weerszijden 1,8 m hoge beuken geplaatst, 5 stuks per m1. 
 
Op de scheiding van de kavel en het gemeenschappelijke deel van het erf komen beukenhagen, 
1,50 hoog, 5 stuks per m1. 
 
Langs de waterzijden zijn bij alle woningen natuurlijke oevers voorzien; circa de laatste 3 meter 
van de tuin is talud. 
 
Bij bouwnummer F zal een deel van de oever in de vorm van een houten damwand worden 
uitgevoerd. 
 
De oever direct grenzend aan de bestrating voorlangs huisnummers 347A-B wordt uitgevoerd 
als houten damwand. 
 
7    Funderingen 

 
Voordat we ergens gaan bouwen, voeren we een bodemonderzoek uit. Op basis van de 
resultaten van dit onderzoek bepalen we welke funderingsconstructie wordt toegepast. 
 
Bij dit project bestaat de fundering van de woningen uit prefab betonnen palen met 
funderingsstroken van beton. 
 
Elke woning heeft een volledig zelfstandige eigen fundering die niet is gekoppeld aan het 
buurpand. 
 
8    Wandconstructies 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de materialen die toegepast worden voor de diverse 
wandconstructies: 
 
Gevels begane grond en eerste verdieping waar van toepassing:  

 
• Binnenspouwbladen van de gevels: 

Kalkzandsteen wandelementen van circa 120 mm dik, conform opgave constructeur.  
• Binnenspouwbladen van de tuiten cq kopgevels op de verdieping: 

Tpv de houten gevelbekleding is dit houtskeletbouw. Tpv pleisterwerkgevels is dit 
kalkzandsteen conform opgave constructeur 
 

• Overige dragende wanden in de woningen: 100 mm en of 120 mm kalkzandsteen 
 
 

• Lichte scheidingswanden in de woningen: 
gipslijmblokken met een dikte van circa 70 mm.  
In de badkamer uitgevoerd in hydro blokken.  

 
9    Isolatie 

 

In het Bouwbesluit staan eisen geformuleerd waaraan de warmte- en geluidsisolatie van 
woningen moeten voldoen. Voor de warmte-isolatie van de voor- en achtergevels van de 
woning (Rc is groter of gelijk aan 4,5 m2 K/W) worden isolatieplaten gebruikt in de spouw. Het 
glas in de buitengevelkozijnen van de woning wordt uitgevoerd in isolerend hoog rendement  
glas (HR++ glas).  
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10    Gevelbekleding 

 
Gevelbekleding zoals aangegeven. 
 

- Pleisterwerk op gevelisolatie min Rc 4,5 m2 W/K. afwerking structuur pleister in een 
witte kleur/crème-wit. 

- Plint uitgevoerd in hardsteen, Woning A ca 400mm boven peil aangebracht, Woning B-F 
ca 200mm. 

- Houten gevelbekleding conform geveltekeningen uitvoering Zweeds rabatdelen 
uitvoering zwart. E.e.a. gemonteerd aan een voorzetwandconstructie met isolatie hierin 
opgenomen. Wandsysteem Rc min 4,5 m2. W/K. Plint t.p.v. het maaiveld is een 
betongrijze cementvezelbeplating op isolatie. Ca 200mm boven peil aangebracht.  

 
11    Vloeren 

 
De begane grondvloer van de woning wordt een geïsoleerde systeemvloer (Rc is groter of gelijk 
aan 5,0 m2K/W) van gewapend beton. De verdiepingsvloer is een geprefabriceerde betonnen 
(breed)plaatvloer met een betonnen druklaag. Conform opgave door de constructeur. De v-
naden aan de onderzijde tussen de afzonderlijke (breed)platen blijven in het zicht.  
 
Voor de toegang naar de ruimte onder de begane grondvloer wordt in elke woning in de 
centrale hal een uitsparing in de vloer gemaakt. Deze uitsparing wordt afgedekt met een 
geïsoleerd luik. Dit luik wordt afgedicht doormiddel van een tochtband. De plaats van het 
kruipluik op de tekeningen is indicatief.  
Het gedeelte t.p.v. de keuken, bijkeuken en toilet /hal zijn volledig toegankelijk.  
 
12    Daken 

 
De dakconstructie van de schuine daken op de woningen wordt opgebouwd uit geïsoleerde 
dakelementen (Rc is groter of gelijk aan 6.0 m2K/W). Op de dakplaten komt bij Woning A ca 
300 mm natuur-riet, bij Woning B wordt het dak voorzien van keramische vlakke dakpannen in 
de kleur rood bij Woning C t/m F wordt het dak voorzien van keramische vlakke dakpannen in 
de kleur antraciet 
 
De onderzijde van de dakplaten zijn voorzien van een verlijmde/genagelde houtvezelplaat welke 
is voorbehandeld in een witte grondverf welke geschikt is voor een nadere afwerking. Naden 
van de dak elementen worden afgewerkt met houten aftimmerlatten in witte grondverf.  
De verticale dragende wandelementen die een onderdeel van de dakconstructie vormen zijn 
bekleed met een gipsvezelbeplating welke behang klaar wordt afgewerkt. 
 
Op de dakconstructie wordt bij Woning A een dakkapel gerealiseerd.  
De dakkapel is opgebouwd uit houten geïsoleerde zijwangen (Rc is gelijk aan 4,5 m2K/W) en 
geïsoleerde houten dak elementen (Rc is gelijk aan 6,0 m2K/W). De dakkapel wordt ingedekt 
met natuurriet en zo opgenomen in de rieten kap. 
De binnenzijde van de zijwanden en het dak elementen van de dakkapel worden voorzien van 
eenzelfde beplating, aftimmering en afwerking als het dak element.  
 
Verder worden er diverse dakramen aangebracht e.e.a. conform verkooptekening. 
De dakramen zijn van het type uitzettuimelvenster en worden in de dakconstructie ingebouwd.  
De dakramen van de slaapkamers worden uitgevoerd in een witgelakte grenenhout uitvoering 
en het dakraam in de badkamer van Woning B t/m F wordt deze uitgevoerd in een 
vochtbestendige kunststof beschermlaag. 
De dagkanten aan de onderzijde en bovenzijde wordt respectievelijk verticaal en horizontaal uit 
getimmerd waardoor er meer licht naar binnen komt en een ruimtelijker ervaring biedt. 
 
Vanuit constructief oogpunt zijn er bij Woning A stalen spanten noodzakelijk om de 
dakelementen te kunnen dragen. De stalen spanten zijn indicatief op de verkooptekening 
getekend en zullen worden betimmerd in een houten beplating welke in een grondverf is 
voorbehandeld e.e.a. geschikt voor een nadere afwerking.  
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Het dak ter plaatse van de overkapping is samengesteld uit een stalen frame constructie van 
stalen kokerprofielen welke in een kleur zijn gecoat. Over het stalen frame worden 
fabrieksmatig gecoate stalen dakplaten in kleur toegepast en met benodigde afwerkprofielen 
afgewerkt. 
 
Het platte dak (breedplaatvloer) van de uitbouw wordt aan de bovenzijde voorzien van een 
isolatie laag (Rc is gelijk aan 6,0 m2K/W) welke onder afschot wordt aangebracht naar de 
aanwezige hemelwaterafvoeren.  
De dakbedekking wordt uitgevoerd in een tweelaagse dakbedekking van bitumen en/of EPDM. 
De dakrand wordt afgewerkt met een aluminium daktrim.   
 
13    Ventilatievoorzieningen 

 
De woning wordt voorzien van een gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem (met een 
warmte-terug-win-unit). Dit systeem houdt in dat de ventilatielucht mechanisch wordt 
aangevoerd en wordt afgevoerd. Waarbij de warmte via een warmtewisselaar wordt herwonnen. 
De inblaasventielen bevinden zicht in de woonkamer en slaapkamers. De afzuigventielen 
bevinden zich in de keuken/berging, het toilet, de badkamer en techniekruimte en de 
wasmachine opstelplaats in de bijkeuken/berging. In de keuken komen twee afzuigpunten. De 
exacte positie van de ventielen is indicatief op de verkooptekening aangegeven.  
Bij het fornuis dient door derden een recirculatiekap of afzuigkap met plasmatechnologie 
toegepast te worden. 
 
De wtw-unit wordt in de techniekruimte aangebracht. De regeling geschied door middel van een 
standenschakelaar welke nabij de keuken en badkamer is geplaatst. De aanvoer- en 
afzuigkanalen gaan via een leiding richting het schuine dak en door de gevel naar buiten. 
Bovendaks komt een dakkap voor o.a. de afzuigkanalen en de rioolontluchting.  
 
De ventilatie van de meterkast wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de netbeheerder. 
 
De kruipruimte onder de begane grondvloer wordt geventileerd door muisdichte roosters in 
gevels rondom de woning.  
 
14    Materiaalomschrijving 

 
14.1 Deuren en kozijnen 

• Alle buitenkozijnen inclusief (draai-/kiep-) ramen en deuren in deze kozijnen: 
• Van hardhout, voorzien van HR++ isolatieglas. Afgeschilderd aan buiten- en 

binnenzijde in een gelijke kleur;  
• De luiken van woning A worden uitgevoerd in houten sierluiken met een vaste montage. 

 
Woning toegangsdeur: 

• Plaatmateriaal met schuimvulling met een toplaag aan buiten- en binnenzijde in een 
gelijke kleur, voorzien van HR++ isolatieglas en afgeschilderd;  

• De buitenkozijnen op de begane grond worden aan de onderzijde voorzien van een 
betongrijze cementgebonden plaat op isolatie (kantplank). 
 

• De kleuren van het schilderwerk staan vermeld onder hoofdstuk 18 Schilder- en 
beitswerk. 

 
• Binnen kozijnen: 

• Houten stompe montage kozijnen zonder bovenlicht. Geschilderd; kleur: wit tint 
• tpv hal-woonkamer deurkozijn voorzien van een zijlicht met helder gelaagd glas.  

 
 

• Binnendeuren: 
• Fabrieksmatig vlakke afgelakte dichte stompe deuren; kleur: wit tint. 
• tpv hal-woonkamer voorzien van afgelakte houten stompe glasdeur met helder 

gelaagd glas.  
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• Hang- en sluitwerk buitenkozijnen: 
• inbraakwerend volgens de eisen van het Bouwbesluit met gelijksluitende cilinders op 

alle buitendeuren. Kleur F1 licht aluminium. 
 

• Hang- en sluitwerk binnendeuren: 
• vrij-/bezetslot bij badkamer en toilet; 
• loopslot in de slaapkamers; 
• kastslot op meterkastdeur; 
• loopslot in de overige deuren. 

 
14.2 Trappen en aftimmerwerk 

• De verdiepingstrap wordt uitgevoerd in een eikenhouten open trap met in elke trede 1 
stuks antislip rubberprofiel in de kleur zwart; 

• Langs de trap komt aan één zijde ter plaatse van de aansluitende wand een 
eikenhouten leuning op zwarte aluminium leuning dragers. 

• Het hekwerk op de trapboom en balustrade wordt uitgevoerd in een zwarte ronde 
gecoate stalen spijlen hekwerk met een eiken leuning hierop aangebracht. 

• Alle eikenhouten delen worden met een matte blanke lak geschilderd.  
• Aftimmeringen rondom van de trapgaten worden afgewerkt in een dekkende lak kleur 

wit. 
 
14.3  Regenwaterafvoeren 

• Goten:  
• Bij de woningen met pannen wordt aan de onderzijde van de hellende daken een 

zinken mastgoot aangebracht.  
• Bij de woning met riet wordt geen goot aangebracht en loopt het regenwater op 

natuurlijke wijze langs het riet de tuin in.  
• Aan de onderzijde van het glasdak boven de entree wordt een bakgoot aangebracht. 

 
• Hemelwaterafvoeren: 

• Het water uit de goten wordt afgevoerd d.m.v. een zinken hemelwaterafvoer die langs 
de gevel zijn aangebracht tot net onder het maaiveld waar deze overgaat op een pvc 
leiding waarna het water wordt afgevoerd naar het oppervlakte water. 

 
Op de tekening kunt u zien waar de goten en/of hemelwaterafvoeren aan de woningen 
geplaatst worden. Indien noodzakelijk kan deze positie nog wijzigen.  
 
14.4 Metaalwerken. 

• Metalen draagconstructie: 
• In de vloeren c.q. wanden wordt waar nodig een staalconstructie opgenomen. Deze 

draagconstructie wordt op aangeven van de constructeur aangebracht. In sommige 
situaties kan deze constructie zichtbaar zijn. Dat is met stippellijnen op de 
verkooptekening aangegeven. 

• Naast de entreedeur van de woningen wordt een huisnummer gemonteerd.  
• T.p.v. de overkapping is het dak samengesteld uit een stalen frame constructie van 

stalen kokerprofielen die in een kleur zijn gecoat.  
 
14.5 Buiten timmerwerken 

• Dak overstekken en gootbetimmeringen zijn samengesteld uit grondhout en multiplex 
beplating welke wordt geschilderd in een dekkend verfsysteem. 

• De daklijsten van de aanbouwen zijn betimmerd met gemodificeerde houten delen in 
de kleur zwart. 

• De houten gevels worden bekleed met fabrieksmatig afgelakte gemodificeerde 
Zweeds-rabatdelen en bevestigd met RVS kopnagels. T.p.v. de gevelkozijnen en op de 
uitwendige hoeken komen betimmeringen in gelijke houten delen.  

• Hout is een natuurproduct en zal de eerste tijd werken door krimpen en uitzetten.  
 
14.6 Daklicht entree  

• Het daklicht boven de entree van woning B t/m F is voorzien van geïsoleerd HR++ 
veiligheidsglas wat aan de buitenzijde is gemonteerd in aluminium profielen welke zijn 
gecoat in een kleur. De binnenzijde van het glasdak bestaat uit hardhouten liggers die 
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overgaan in de houten buitenkozijnen (een vliesgevel). De houten liggers en kozijnen 
worden voorzien van dekkend verfsysteem. 

 

15    Plafond-, wand- en vloerafwerking 

 
15.1  Plafondafwerking 
Hieronder vindt u een overzicht van de plafondafwerking in elke ruimte. Het plafond is de 
onderkant van de volgende (betonnen) verdiepingsvloer of van het dak. 
 
• Begane grond:     

• spuitwerk, met uitzondering van de meterkast.  
• Eerste verdieping:    

• spuitwerk, op de horizontale plafonddelen en het schuine dak in de badkamer. 
• standaard dakplaten op de 1e verdieping worden voorbehandeld in een witte grondverf 

voor nadere afwerking. 
 
15.2  Wandafwerking 
De wanden zijn behang-klaar, met uitzondering van de meterkast en de te betegelen wanden. 
Voordat u gaat behangen, moet u voorbereidingen treffen. Bijvoorbeeld kleine oneffenheden 
verwijderen, kleine gaatjes vullen, stofvrij maken en sterk zuigende ondergronden 
voorbewerken.  
 
Tip: de eerste periode na de oplevering is er nog bouwvocht in de woning aanwezig. Dat kan 
ervoor zorgen dat er verkleuringen of vocht- en schimmelplekken op de wandafwerking kan 
komen.  
Om dit te beperken, kunt u het beste alle ruimtes gelijkmatig verwarmen (met een lage 
temperatuur) en tegelijk extra ventileren totdat het meeste vocht verdampt en uit de woning 
verdwenen is. 
 
In het toilet bevindt zich boven het wandtegelwerk nog een wandgedeelte. Dit wordt voorzien 
van spuitwerk.  
Wij raden u sterk af zelf later grote wandoppervlakten te voorzien van spuitwerk. 
 
Bouwbedrijf Valkenburg BV kan dit ook niet als meerwerk uitvoeren. Zij kunnen u ook niet 
garanderen dat er geen haarscheurtjes in het wandspuitwerk komen, dit i.v.m. de achtergrond 
bestaande uit verschillende materialen waar onderling werking in kan ontstaan. 
 

15.3  Vloerafwerking 

Op de vloeren in de woning komt een afwerkvloer. In de badkamer en toilet komt tegelwerk.  
In het bouwbesluit zijn eisen opgenomen voor de hoogte van de onderdorpel van de 
woningtoegangsdeur. Wij gaan ervan uit dat u een ‘vloerbedekking’ in de hal van de woning 
aanbrengt met een dikte van maximaal 15 mm. Alleen zo voldoet de hoogte van de onderdorpel 
aan de eisen uit het bouwbesluit. 
 
15.4 Tegelwerken 
De betegeling kunt u zelf kiezen in de showroom geselecteerd voor dit project. Indien er geen 
keuze is gemaakt wordt de woning voorzien van; 
• Wandtegels toilet:    

• tot een hoogte van ongeveer 1500 mm boven de vloer. Afmeting circa 150x300 mm, 
liggend verwerkt (bxh) kleur wit, voegkleur wit. 

• Wandtegels badkamer:  
• Volledig tot plafond hoogte. Afmeting circa 150x300 mm (bxh), liggend verwerkt 

kleur wit, voegkleur wit. Het schuine dak wordt niet met tegels voorzien maar met 
spuitwerk afgewerkt.  

 
 

• Vloertegels toilet en badkamer: 
• afmeting circa 300x300 mm in de kleur antraciet grijs. Het tegelwerk in de 

douchehoek wordt onder afschot en verdiept aangelegd, voegkleur grijs. 
 

De wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht. 
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15.5 Vensterbanken 

Waar van toepassing worden de kozijnen voorzien van een witte kunststenen vensterbank.  
 

15.6 Dorpels      
Bij het toilet en de badkamer komen antraciet kunststenen dorpels. Bij de overige binnen-
deurkozijnen worden geen dorpels aangebracht. 
 
16    Keuken 

 

De woning wordt met een Sie Matic keuken geleverd ter waarde van € 20.000,-. Sie Matic 
heeft in een apart document een project-specifieke aanbieding gemaakt. U wordt uitgenodigd 
om in de Sie Matic showroom uw keuken nader uit te werken. De standaard aansluitpunten 
voor de door u samengestelde keuken worden kosteloos verplaatst binnen de keukenzone. 
Met uitzondering van de afzuigpunten in het plafond. De keuken wordt na oplevering van de 
woning geplaatst.  
 
Kiest u voor een andere keukenleverancier dan wordt de koopprijs verminderd met € 20.000,- 
In dat geval worden de aansluitpunten op de standaard plaats aangebracht of tegen betaling 
gecorrigeerd en/of aangevuld en indien nodig afgedopt. U kunt uw keuken dan na oplevering 
laten plaatsten.  
 
17    Beglazing 

 
• Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de woning: isolerende hoog rendement glas 

(HR++). Daar waar beglazing in buitenkozijnen, -ramen en -deuren onder de 85 cm op de 
verdieping is gelegen, wordt dit in hoog rendement doorvalveilig glas uitgevoerd. 
De gevelkozijnen op de begane grond zijn in de basis niet voorzien van letsel-werende 
beglazing (extra veiligheid bij mogelijk doorvallen). 

 

18    Schilder- en beitswerk 

 
18.1 Buitenschilderwerk 
Al het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Geschilderd worden alle 
houten gevelkozijnen, -ramen en deuren, tenzij reeds fabrieksmatig een volledige afwerking 
heeft plaatsgevonden. Onder hoofdstuk 23 treft u een overzicht aan van de toegepaste kleuren.  
  
18.2 Binnen schilderwerk 
Het binnen schilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend water gedragen verfsysteem. 
 
Geschilderd worden: 

• de binnenzijde van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren in dezelfde kleur als de 
buitenzijde. 

• Eiken trapbomen en leuningen worden in een matte lak geschilderd 
trapgataftimmering worden in een dekkende lak geschilderd,  
 

Niet geschilderd worden: 
• de leidingen in de technische ruimte en in de trapkast en meterkast; 
• leidingen verchroomd of van kunststof,  

 
19    Waterinstallatie 

 

19.1 Waterleidingen 
In de aanneemsom zijn alle aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie inbegrepen. De 
warmwatervoorziening wordt aangesloten op de warm- en koud waterleiding. De koud 
waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, die zich in de meterkast bevindt. U kunt 
daar de waterleiding afsluiten en aftappen. 
 
U krijgt de volgende tappunten voor koud water in uw woning: 

• Een aansluiting voor de keukenmengkraan afgewerkt met een verchroomde 
hoekstopkraan; 
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• Toiletreservoir en handwasbakje in het toilet; 
• Douchemengkraan, wastafelmengkraan,  
• Badkraan en toiletreservoir in de badkamer; 
• Een aansluiting voor douchepijp WTW  
• Voor de aansluiting van een wasmachine op de begane grond. 
• Een vorstvrije buitenkraan aan de achterzijde van de woning. 

 
Voor warmwater krijgt u de volgende tappunten: 

• Een aansluiting voor de keukenmengkraan afgewerkt met een verchroomde 
hoekstopkraan; 

• Douchemengkraan, wastafelmengkraan in de badkamer en een badkraan. 
 
19.2 Warmwatertoestel 

Het warm water voor de centrale verwarmingsinstallatie en het warm tapwater wordt geleverd 
door een lucht-waterwarmtepomp. Zie ook paragraaf 22.2. Het warme water wordt vanaf de 
warmtepomp welke in bijkeuken is opgesteld overgedragen aan de verwarmingsinstallatie van 
uw woning. U heeft om deze reden geen cv-ketel in uw woning. Vanaf de lucht-
waterwarmtepomp lopen de leidingen naar de vloerverwarming in de woning. Deze 
verwarmingsinstallatie wordt gevoed door een laag temperatuursysteem.  
 
19.3 Gasleidingen 

Er wordt geen gasaansluiting aangelegd. De woningen zijn “all-electric” en daarom is koken op 
gas niet mogelijk en kan dit alleen elektrisch. 
 
20    Sanitair 

 
Het sanitair bevat de noodzakelijke stankafsluiters op de riolering. Hieronder vindt u een 
overzicht van de materialen die worden gebruikt in de toiletruimte en de badkamer. 
 

De toiletruimte worden voorzien van wit sanitair fabricaat Villeroy en Boch Subway 2.0 
specificatie volgens bijlage.  

Duoblokcombinatie (staand) 
• Villeroy en Boch Subway 2.0 
Fonteincombinatie  
• Villeroy en Boch Subway 2.0,  
• Grohe toiletkraan chroom, serienummer 20201000   
• Afvoerbuis in de wand, aansluiting met chromen sifon 

 
Douchecombinatie  

• Grohe verchroomde thermostaatkraan met handdouche met kunststof 
verchroomde slang en glijstang met rvs-douchegoot  

 
Badcombinatie: 

• Villeroy en Boch O.novo bad 180*80; 
• badoverloopcombinatie met waste, chroom; 
• Grohe verchroomde thermostaatkraan met handdouche met kunststof 

verchroomde slang en doucheset 
 

 
Wastafelcombinatie (breed 60 cm) 

• Villeroy en Boch Subway 2.0 
• Grohe Cosmopolitan wastafel mengkraan met waste; serienummer 2337420E 
• Spiegel rond 600 mm. 
• Afvoerbuis in de wand, aansluiting met chromen sifon 

 
• Overige: 

• Verchroomde tapkraan voor de wasmachineaansluiting. 
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21    Elektriciteit 

 

21.1 Elektrische installatie 
De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn inbegrepen in de koop-
/aanneemsom. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast. Daarbij wordt 
deze verdeeld over meerdere groepen naar diverse aansluitpunten. De groepen bestaan uit 3 
lichtgroepen, een kookgroep (fornuis), vaatwasser, Quooker/boiler, combi-oven, wasmachine, 
droger, warmtepomp en pv-panelen en warmtepomp. Op de tekening kunt u zien waar de aan-
sluitpunten en loze voorzieningen zich bevinden. Tenzij anders aangegeven op tekening worden 
de elektrapunten op de volgende hoogten, horizontaal, aangebracht: de wandcontactdozen in 
de woonkamer en slaapkamers bevinden zich op een hoogte van ongeveer 300 mm + 
vloerniveau. De elektrapunten in de keuken komen op verschillende hoogten zoals aangegeven 
op tekening. Er worden 2 dubbele wcd tbv algemeen gebruik boven het werkblad van de 
keuken aangebracht. Alle lichtschakelaars en de wandcontactdozen naast de schakelaar in de 
hal en overloop bevinden zich op ongeveer 1.050 mm boven de vloer. Alle wandcontactdozen 
en schakelaars in de woning zijn van het type kunststof inbouwmodel.  
Bij de voordeur, tuindeur en op diverse andere aangegeven plaatsen zoals op tekening is 
aangegeven komt een aansluitmogelijkheid voor een buitenlamp.  
 
Op diverse plaatsen worden rookmelders geplaatst die worden aangesloten op het lichtnet. De 
rookmelders staan vermeld op tekening. 
 
Ook wordt in de woning een belinstallatie aangebracht. Deze bestaat uit een drukknop naast de 
voordeur op een hoogte van ongeveer 1.050 mm + vloer, een schel in de hal en een 
transformator in de meterkast. 
 
21.2 Telecommunicatievoorzieningen 

In de woningen zijn aansluitmogelijkheden voor de telefoon en de Centrale Antenne Installatie 
(CAI) aanwezig. In de woonkamer zijn twee onbedrade aansluitpunten aanwezig, voorzien van 
een controledraad en één bedraad aansluitpunt tbv telefoon en/of data. De hoofdslaapkamer 
wordt voorzien van één onbedraad aansluitpunt voorzien van een controledraad. Voor een 
abonnement kunt u zelf een contract afsluiten met een telefoonbedrijf en een kabelexploitant. 
De aansluitpunten komen indien niet anders aangegeven op een hoogte van circa 300 mm 
boven de vloer.  
 
21.3 Pv-panelen 

De woningen worden standaard voorzien van 12 PV-panelen van min 375 Wp per paneel, ook 
wel zonnepanelen genoemd. In een zonnepaneel wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit. 
Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen zijn genoemd naar het Engelse “Photo Voltaic”. Het 
zijn namelijk de fotovoltaïsche cellen in het paneel, die de zonne-energie opvangen. 
 
De panelen worden op het schuine dak onder een hoek van circa 41 graden opgesteld.  
 
Zonnecellen zetten zonlicht om in gelijkstroom (DC) om deze elektriciteit te kunnen gebruiken 
moet deze omgezet worden naar wisselstroom (AC). Hiervoor is een omvormer noodzakelijk 
welke in de bijkeuken wordt geplaatst. De elektrische energie welke door de zonnecellen wordt 
opgewekt wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. 
Voor het gemakkelijk bekijken van de gegevens van uw PV-installatie is een app beschikbaar 
voor uw smartphone, tablet en/of P.C.  
 

22    Verwarmingsinstallatie 

 

22.1  Capaciteit 
Voor de berekening van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie wordt rekening gehouden 
met de hieronder vermelde ruimtetemperaturen, ook wel genoemd normtemperaturen. 
Deze temperaturen zullen worden gehaald als beschreven in de ISSO 51. 
Met de daarin genoemde uitgangspunten is het mogelijk bij een gelijktijdige verwarming van 
alle vertrekken en bij gesloten ramen en deuren de normtemperatuur te handhaven.  
Dit is voor: 
- De techniekruimte, onbenoemde ruimte en bijkeuken     15 graden; 
- de woonkamer, keuken en de slaapkamers        22 graden; 
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- de badkamer            22 graden; 
- entree in open verbinding met verkeersruimte zoals overloop/trap   18 graden; 
 
 
22.2 Warmwatertoestel 
Voor de verwarming wordt er een individuele lucht-water warmtepomp geïnstalleerd. De 
cilinderunit komt in de technische ruimte te staan. De cilinderunit wordt van het fabricaat 
Ecodan Hydro module. De buitenunit komt op het platte dak te staan, kleur wit/grijs. Fabricaat 
van de buitenunit wordt een Mitsubishi Electric lucht warmtepomp buiten-unit. 
 

 
Afb. schematisch weergave van de verwarmingsinstallatie.  

 
De buitenunit onttrekt de energie uit de buitenlucht en geeft deze door middel van thermisch 
geïsoleerde koelleidingen af aan de binnen unit. De binnen unit zet de energie om in 
verwarming van de woning én het warmtapwater. 
 
De cilinderunit is een vrij groot apparaat door het ingebouwde 200 liter boilervat. Een 
ingebouwde elektrische na-verwarmer biedt 100% zekerheid op verwarming en warmtapwater 
in alle omstandigheden. De unit is o.a. voorzien van uitgebreide regelmogelijkheden zoals een 
eco-functie, weekklok, voorgeprogrammeerde vakantiefunctie en legionella programma om een 
optimaal comfort met hoog rendement te garanderen. 
 
Voor het warm tapwater voor de douche wordt een douchpijp WTW toegepast welke in de 
bijkeuken/entrehal is aangebracht en bereikbaar wordt aangebracht voor evt. mogelijk 
toekomstig onderhoud. Het voorverwarmde water wordt aangesloten op de koud waterpoort 
van de betreffende douche. 
 
U kunt eenvoudig zien hoeveel energie de warmtepomp verbruikt en oplevert per dag, week, 
maand of jaar. De ingebouwde energiemeters maken het mogelijk de energiestromen voor 
warm tapwater en verwarming apart uit te lezen.  
 
De bediening van de warmtepomp wordt in de woonkamer gemonteerd. Hiermee wordt de 
warmtepomp o.a. in verwarmings- en of koelbedrijf geschakeld.  
 

Afb. bedieningspaneel lucht-waterwarmtepomp en tevens een slimme thermostaat.  

 
22.3 Vloerverwarming/vloerkoeling 
De woning wordt verwarmd of gekoeld door middel van laagtemperatuur vloerverwarming als 
hoofdverwarming. De vloerverwarming is in groepen ingedeeld zodat iedere verblijfsruimte 



  19/22 

individueel regelbaar is. Iedere verblijfsruimte wordt voorzien van een ruimtethermostaat 
(master/ master regeling). 
 
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 0,09 m2 K/W. Vraag hiervoor advies bij uw vloerenleverancier. 
 
I.v.m. legionellapreventie worden in bepaalde zones/delen geen vloerverwarming gelegd. In de 
toiletruimte wordt een slang aangebracht, dit is niet aan te merken als verwarming. Slangen 
worden gemonteerd draadmatten die op de ruwe vloer ligt. Rondom worden kantstroken in de 
ruimte aangebracht geschikt voor zandcement.  
 
Bij vloerverwarming dient u rekening te houden met het achterwege laten van nachtverlaging, 
dit i.v.m. de opwarmtijd van de vloer. Bovendien is vloerverwarming een continue verwarming 
en behoeft (’s nachts) niet lager te worden ingesteld. Bij oplevering van de woning ontvangt u 
hierover een gebruiksinstructie en opstookprotocol. De vloerverwarming kan in de zomer 
worden gebruikt om alleen de verblijfsruimte te kunnen koelen (topkoeling). 
 
In de badkamer wordt een elektrische handdoek radiator geplaatst afmeting ca 500 x 1050 mm 
(breedte x hoogte). 
 
22.4 Dak doorvoeren 
Naast de buitenunit wordt op de daken een dak doorvoer toegepast ten behoeve van ventilatie 
en ontluchting. 
 
23    Kleur- en materiaalschema 

 
Bouwdeel  Omschrijving   Materiaal    Kleur 

 
Terrein   Hekwerken    staal     zwart 
 
 
Timmerwerk  Alle kozijnen in stucwerk hardhout     donker grijs 
    gevels           
    Alle kozijnen in houten gevels hardhout    wit 
 
    Alle ramen en deuren  hardhout     donker grijs 
 
    Luiken    hardhout    donker grijs 
          
    Entreedeuren    Geïsoleerde voordeur  donker grijs  
    Woningen    met toplaag     
 
Gevelbekleding Houtengevels   Zweeds rabatdelen   zwart 
    Plint      cementvezelbeplating  betongrijs 
 
    Stucwerkgevels   pleisterwerk op isolatie  creme-wit 
    Plint     hardsteen    grijs 
 
Daken   Schuine daken woning   keramische pannen of  antraciet/rood 
         riet     naturel  
         PV panelen    zwart 
 
    Platte daken   Bitumineuze   zwart 
         dakbedekking en/of EPDM 
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24    Staat van afwerking 

 
Ruimte/bouwdeel  Omschrijving       Kleur 

 

Hal /     Vloer    dekvloer     grijs 
entree woning   Wanden   behang klaar 
     Plafond   structuur spuitwerk   wit 
 
 
Toilet    Vloer    tegels 300x300 mm   antraciet grijs 
     Wanden   tegels 150x300 mm tot 1500+, wit 
        spuitwerk boven wandtegels  wit 
     Plafond   structuur spuitwerk   wit 
     Diverse   vrij hangend wandcloset 
  
 
Woon- en    Vloer    dekvloer     grijs 
Slaapkamers   Wanden   behang klaar 
     Plafond hor. structuur spuitwerk   wit 
     Plafond schuin beplating     grondverf wit 
 
Keuken    Vloer    dekvloer     grijs 
     Wanden   behang klaar 
     Plafond   structuur spuitwerk   wit 
 
Badkamer   Vloer    tegels ca 300x300 mm   antraciet grijs 
     Wanden   tegels ca 150x300 mm tot plafond wit 
     Plafond hor  structuur spuitwerk   wit 
     Plafond schuin structuur spuitwerk   wit  
     Diverse   vrij hangend wandcloset,  
        wastafel, douche hoek  
        + thermostatische kraan 
        Bad en badkraan 
 
Technische ruimte   Vloer    dekvloer     grijs 
     Wanden   behang klaar 
     Diverse   installaties + aansluitingen 
 
Onbenoemde ruimte  Vloer    dekvloer     grijs 
Bijkeuken   Wanden   behang klaar 
     Plafond   structuur spuitwerk   wit 
         
 

III Andere belangrijke zaken 

 
1    Wijzigingen tijdens de bouw 

 
Als het tijdens de uitvoering van (af)bouw noodzakelijk is, kunnen wij wijzigingen in het 
bouwplan doorvoeren. Deze wijzigingen zullen echter nooit afbreuk doen aan de waarde, 
kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen, voor u én 
voor ons, nooit het recht geven tot vergoeding van meerdere of mindere kosten. 
U krijgt de gelegenheid om uw woning, binnen de mogelijkheden1, naar uw wensen aan te 
passen. Hiervoor kunt u in overleg treden met ons. Individuele keuzes zijn alleen mogelijk als 
de aannemer deze goedkeurt en ze voldoen aan de bepalingen genoemd in de Algemene 
Voorwaarden van Bouwgarant. Alle keuzes moeten voor de vastgestelde sluitingsdatums 
bekend zijn, tijdens de bouw kan er niets meer gewijzigd worden. 
 

 

1 Hiermee wordt bedoeld dat wijzigingen conform het bouwbesluit uitgevoerd worden en dat de 

wijzigingen geen architectonische of constructieve gevolgen hebben.  
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2    Algemeen 
 

De woning wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit, als geldig bij de aanvraag van de 
bouwvergunning. Daarnaast moet voldaan worden aan de voorwaarden van het 
bestemmingsplan.  
In de bestemmingsplanvrijstelling zijn door de Gemeente beperkingen opgelegd voor de 
grootte van de basiswoning. Er zijn daardoor Bouwbesluit aannames/ uitgangspunten 
gehanteerd;  
Voor Woning A  

• Slaapkamer 1 en 3 zijn door de schuine kap volgens het bouwbesluit niet breed 
genoeg voor een verblijfsruimte als wordt gerekend vanaf een vrije hoogte van 2,6 
meter, en zijn daarom bestemd tot onbenoemde ruimte. De ruimten worden wél 
geventileerd als een verblijfsruimte en zijn dus wel volwaardig te gebruiken als 
slaapkamer. 

Voor Woning B t/m F: 
• Slaapkamer 3 is door de schuine kap volgens het bouwbesluit niet breed genoeg 

voor een verblijfsruimte als wordt gerekend vanaf een vrije hoogte van 2,6 meter, 
en is daarom bestemd tot onbenoemde ruimte. De ruimte wordt wél geventileerd als 
een verblijfsruimte en zijn dus wel volwaardig te gebruiken als slaapkamer. 

Bij elke woning moet een bergingsruimte van min 5 m2 te worden gerealiseerd. Nu is hier de 
bijkeuken als onbenoemde ruimte geschikt voor aangegeven. Indien deze ruimte een andere 
functie krijgt moet volgens het bouwbesluit de voorziening voor een berging elders worden 
gemaakt.   
 
3    Schoonmaken en oplevering 

 
3.1 Voorschouw en oplevering 

Circa 6 weken voor de verwachte opleveringsdatum ontvangt u een brief met een voorlopige 
datum van voorschouw en oplevering. 
De voorschouw is een belangrijk hulpmiddel om het verloop van de oplevering te verbeteren. 
Ongeveer één week voor sleuteloverdracht wordt u in de gelegenheid gesteld samen met de 
uitvoerder een rondgang door uw woning te maken. 
Aan de hand van de opnamelijst kan dan worden geconstateerd of er nog onvolkomenheden 
zijn, die voor de sleuteloverdracht verholpen kunnen worden. Vervolgens heeft Bouwbedrijf 
Valkenburg BV dan de gelegenheid in de resterende of daaropvolgende week, de puntjes op de 
"i" te zetten. U bent niet verplicht gebruik te maken van deze voorschouw. Wel raden wij het 
dringend aan. Het kan bijdragen aan een soepel verlopende sleuteloverdracht. 
 

3.2 Brief aankondiging definitieve datum 

Circa 2 weken voor de definitieve oplevering ontvangt u een brief met de definitieve datum en 
tijdstip van voorschouw en oplevering. 
 

3.3 Oplevering 
Nadat u in de gelegenheid bent gesteld de woning op eventuele onvolkomenheden te 
controleren, zal samen met u een proces-verbaal van oplevering gemaakt worden. Hierin 
worden ook de meterstanden vastgelegd.  
Met de oplevering van de woning tekent u ook een zogenaamde "Melding van Oplevering" van 
Bouwgarant, zodat zij ook weten wanneer de woning is opgeleverd en wanneer de 
garantietermijn ingaat. Van dit formulier ontvangt u een afschrift. 
 

3.4 Sleuteloverdracht 
Na de oplevering ontvangt u de sleutels. Vanaf dat moment berust de woning onder uw 
verantwoording en is deze niet langer door Bouwbedrijf Valkenburg BV verzekerd. U doet er dan 
ook goed aan, de opstalverzekering voor uw nieuwe woning uiterlijk op de dag van 
sleuteloverdracht te laten ingaan. 
Stelt u de verzekeringsmaatschappij hiervan tijdig op de hoogte om problemen te voorkomen. 
Wij vragen van alle termijnen, de eventuele rentenota's en het eventuele meerwerk uiterlijk op 
de ochtend voorafgaand aan de werkdag voor sleuteluitgifte een schriftelijk bericht van betaling 
te hebben. Wij verzoeken uw bank hierop te wijzen. 
Is de bank in tijdnood, dan kan zij telefonisch geld aan ons overmaken. Is het geld niet tijdig op 
onze bankrekening bijgeschreven, dan moeten wij de sleuteloverdracht helaas uitstellen. 
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3.5 Klachten bij oplevering  
De klachten die tijdens de oplevering worden vastgesteld worden zo spoedig mogelijk 
verholpen. U dient ons daartoe op een door ons gewenst tijdstip, tijdens werkuren, toegang te 
verlenen tot de woning. 
 

3.6 Spoedklachten 
Spoedklachten die tijdens de onderhoudsperiode aan het licht komen, kunnen tijdens werkuren 
gemeld worden bij onze uitvoerder, of indien hij niet meer op de bouwplaats aanwezig is, via 
ons kantoor d.m.v. een e-mail- of telefoonbericht.  
 

3.7 Onderhoudstermijn 
Er geldt een onderhoudstermijn van drie maanden na oplevering. Eventuele onvolkomenheden, 
die tijdens de onderhoudstermijn aan het licht gekomen zijn, zullen zo spoedig mogelijk 
verholpen worden. 
 
3.8 Schoonmaken 

U treft uw hele woning bezemschoon aan. Het sanitair, het tegelwerk en de glasruiten worden 
éénmaal voor u schoongemaakt, dit betekent dat bouwresten en stickers verwijderd worden 
maar dat u zelf nog wel enige werkzaamheden moet verrichten om alles echt schoon te krijgen. 
Het kan zijn dat het jaargetijde niet het meest gunstigste is om het buitenschilderwerk te 
verrichten of hagen aan te brengen. Is dat het geval, dan gebeurt dit later. Wilt u zorgen dat we 
in een later stadium de schilder- en tuinwerkzaamheden alsnog kunnen verrichten?  
 
4    Onderhoud aan uw woning 

 

Bij de oplevering van uw woning ontvangt u van ons een handleiding, u ontvangt geen 

woningdossier. 
In deze handleiding treft u allerlei informatie aan over het gebruik en onderhoud van uw 
nieuwe woning. U vindt hierin onder meer advies en informatie over de mogelijke 
afwerkingen, die u op wanden en vloeren kunt aanbrengen. Ook vindt u verwijzingen naar 
onderhoudstermijnen en diverse onderhoudsadviezen. Houdt u zich goed aan deze adviezen!  
 
 
 
 
Bouwbedrijf Valkenburg BV, 

Nieuwerkerk aan den IJssel, d.d. 17-03-2022 


