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INLEIDING1
In deze technische omschrijving vindt u alle 
technische informatie over uw woning, kavel en 
het mandelig gebied.
Deze omschrijving is met alle zorgvuldigheid 
samengesteld om u zo goed mogelijk te informeren. 
De technische omschrijving maakt samen met de 
contracttekeningen onderdeel uit van de Koop-/
aannemingsovereenkomst. Indien er verschillen 
zijn tussen de tekst van de technische omschrijving 
en de contracttekeningen prevaleert de tekst van 
de technische omschrijving. 

BOUWBESLUITBEGRIPPEN
De overheid hanteert voor zijn regelgeving (onder 
ander de omgevingsvergunning (activiteit bouwen)) 
begrippen uit het Bouwbesluit 2012. Hierin 
komen ruimte omschrijvingen zoals bijvoorbeeld 
slaapkamer en woonkamer niet meer voor. Deze 
zijn vervangen door de zogenaamde Bouwbesluit-
begrippen. Op de verkoopdocumentatie en 
tekeningen zijn de oude ruimte omschrijvingen 
aangehouden. Omgezet naar begrippen uit het 
Bouwbesluit dient u deze te lezen als :

PROJECT
Uw woning maakt onderdeel uit van het project 7 villa’s De Groene Horsten, hieronder treft u een overzicht 
van de woningen in het project.

RUIMTE-OMSCHRIJVING BOUWBESLUITBEGRIP* 

Woonkamer, keuken, slaapkamers  verblijfsruimte
Berging  bergingsruimte
Badkamer  badruimte
Toilet  toiletruimte
Hal, overloop  verkeersruimte
Vliering, zolder, hobbyruimte  onbenoemde ruimte
Meterkast  meterruimte

* Voor zover deze ruimten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit

BOUWNR.  WONINGT YPE ERF

01 Voorhuis Noorthey
02 Achterhuis Noorthey
03 Hooischuur Noorthey
04 Voorhuis Duivenvoorde 
05 Achterhuis Duivenvoorde
06 Graanschuur Duivenvoorde
07 Wagenschuur Duivenvoorde
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ALGEMEEN

MAAT VOERING EN MATERIAALKEUZE

ENERGIE PRESTATIE COËFFICIËNT (EPC) 
EN WARMTE-ISOL ATIE

2

3

4

De 7 woningen worden gebouwd overeenkomstig 
het Bouwbesluit als geldig bij aanvraag van de 
omgevingsvergunning 2e fase (4e kwartaal 2019). 
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving 
is bepaald, gelden onverkort de regelingen, 
reglementen en standaardvoorwaarden, 
gehanteerd en geadviseerd door Woningborg 
N.V. In geval enige bepaling in deze technische 
omschrijving daarmee onverenigbaar ofwel 

nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren 
steeds de bovengenoemde bepalingen van 
Woningborg N.V. Voor meer informatie over 
Woningborg kunt u kijken op www.woningborg.nl.

Erf Noorthey wordt verder in deze technische 
omschrijving genoemd als erf A en erf 
Duivenvoorde wordt verder genoemd in deze 
technische omschrijving als erf B.

De genoemde maten op de tekeningen en in de 
Technische Omschrijving zijn nooit exact. Alle 
genoemde maten zijn ‘circa’-maten (in meters, 
centimeters of millimeters), daarbij is geen rekening 
gehouden met enige wandafwerking. Wijzigingen 
ter voldoening aan (semi)overheidseisen en/of –

voorschriften, alsmede wijzigingen in maatvoering 
en materiaalkeuze die tijdens de uitvoering van het 
werk noodzakelijk blijken, worden nadrukkelijk 
voorbehouden. De op de tekening aangegeven 
PV-panelen, ventilatieventielen, schakelaars, 
inspectieluik, spuwers e.d. zijn indicatief. 

De woningen zullen voldoen aan de Bouwbesluit 
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) eis van 0,4. 
Deze coëfficiënt werkt met kengetallen voor alle 
energie-aspecten van een woning, zoals: isolatie-
waarden van toegepaste bouwonderdelen, ver-
houding glasoppervlakte/dichte gevel opper vlakte, 
toegepaste verwarmings- en lucht behan de lings-
installaties e.d. De combinatie van die ken getallen 
is de EPC. 
Naast de EPC eis zullen de woningen moeten 
voldoen aan warmteverlies eisen. De mate waarin 

een geheel constructieonderdeel (bijvoorbeeld 
een vloer, gevel of dak) weerstand biedt tegen 
warmte verlies wordt uitgedrukt in een Rc-waarde. 
Deze Rc-waarde wordt uitgedrukt in m² K/W. De 
woningen zullen worden uitgevoerd met de vol-
gen de waarden:

- Vloer: min. 5,0 m² K/W
- Gevel: min. 4,5 m² K/W
- Dak: min. 6,0 m² K/W
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PEIL VAN DE WONING5
Als peil, P = 0, geldt de bovenkant van de afgewerkte 
vloer van de begane grond van de woning, 
zijnde de bovenzijde van de dekvloer exclusief 
vloerafwerking.
Vanuit dit peil worden alle hoogten gemeten. 
Deze maat wordt bepaald in overleg met de 
dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg.
De gemiddelde hoogte van het terrein rondom de 
woningen is ca. 50 tot 100 mm onder het eerder 
genoemde peil gelegen m.u.v. type hooischuur.

De hoogte van het tot het kavel behorende terrein 
zal daar, waar bestrating wordt aangebracht en 
dit tegen de gevel van de woning aansluit ter 
hoogte van de voordeur, 20 mm onder het eerder 
genoemde peil zijn gelegen. 
De netto verdiepingshoogte van de begane grond 
van bouwnr. 1 t/m 7 is minimaal ca. 2,80 meter. 
De netto verdiepingshoogte van de souterrain van 
bouwnr. 3 en de eerste verdieping van bouwnr. 1 
t/m 7 is minimaal 2,6 meter. 

GRONDWERK

RIOLERING

6

7

Voor de bouw- en terreininrichtingen worden 
alle noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen 
gedaan. Het (bouw)terrein wordt opgehoogd ten 
opzichte van de omliggende omgeving. Het bij 
de woning behorende kavel wordt geëgaliseerd 
opgeleverd; waar nodig de terrein verlopen 
volgend. 

De tuin wordt aangevuld met uitkomende grond 
uit de ontgravingen onder en rondom de woning. 

De bestaande oevervoorzieningen en taluds blijven 
gehandhaafd en waar mogelijk noodzakelijk 
kwalitatief verbetert. Als bodemafsluiting wordt 
schoon zand toegepast, met een laagdikte van ca. 
10 cm. Onder de bestratingen en tuinterrastegels 
wordt zand aangebracht, in een zandbed van ca. 
10 cm. Bij extreme weersomstandigheden kan 
mogelijk grondwater zichtbaar zijn in de ruimte 
onder de vloer van de woning.

De op de tekening aangegeven sanitaire en 
andere afvoerpunten in de woning worden 
via interne verzamelleidingen voor vuilwater, 
op het gemeenteriool aangesloten. De 
hemelwaterriolering wordt via verzamelleidingen 

op het open water geloosd. De vuil- en hemelwater 
rioleringsleidingen zijn van kunststof (PVC). Onder 
de woning is voorzien van een drainage welke wordt 
aangesloten op het open water. Deze voorziening 
valt buiten de Woningborggarantie.
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BESTRATING

TERREININRICHTING

8

9

De afmetingen- kleuren- en materialen 
van de bestrating zijn aangegeven op de 
erfinrichtingstekening.
 
Betontegels, afmeting 600x600 mm ter plaatse van 
erf A en erf B :
- De bestrating van de terrassen ter plaatse van de 

woningen.

Betontegels, afmeting 1000x1000 mm ter plaatste 
van erf A en erf B:
- De bestrating van het looppad van binnenterrein 

naar vlonder/ terras ter plaatse van de woningen. 
- De bestrating ter plaatse van de entree’s 

(looppaden) van de woningen. 

Gebakken straatklinkers ter plaatse van erf A en  
erf B:
- De rijbaan op het gemeenschappelijke 

binnenterrein.
- De parkeervakken op het gemeenschappelijke 

binnenterrein van erf A.
- De auto opstelplaats (bouwnummer 1, 2, 4 t/m 7).

De algemene toegang, het parkeerterrein, de 
omliggende collectieve groenvoorzieningen en de 
moestuin worden via een mandeligheid eigendom 
van alle betrokken eigenaren. Hiervoor wordt een 
beheersvereniging opgericht. 

Grasprotector, kleur : groen
- De autoparkeervakken bestemd voor bezoekers 

op het mandelig gebied.

De plaats van de verschillende groen voorzieningen, 
diverse verhardingen, vlonders en verlichting is op 
de erfinrichtingstekening aangegeven.

De erfgrenzen worden, waar nodig, gemarkeerd 
door middel van perkoenpaaltjes, geplaatst op de 
hoekpunten van het perceel.

Er worden geen tuinmuren of hekwerken 
gerealiseerd ter hoogte van de erfgrenzen. 

Het binnenterrein wordt uitgegeven als mandelig 
terrein. Dit betekent dat de omliggende woningen, 
die gebruik maken van dit terrein door er te 
parkeren en/of toegang te krijgen tot de voor- en 
achtertuinen, dit gezamenlijk in eigendom hebben, 
en wel ieder voor een evenredig deel.

Ten behoeve van de kering van het water / 
sloot wordt in de achter-/zijtuinen van alle 

bouwnummers een natuurlijke oever aangebracht 
conform erfinrichtings tekening.

Houten vlonders worden in de privé-tuin van de 
bouwnummers 1 t/m 5 en 7 aangebracht, conform 
erfinrichtings tekening.

Het weiland tussen de sloten en de verhoogde 
erven behorende tot de kavels van de woningen 
mogen niet bebouwd worden of ingericht worden 
als extra tuin met groenvoorziening. Het houden 
van schapen e.d. is echter wel mogelijk en zal in 
overleg met de beheersvereniging vastgesteld 
moeten worden. 

In het mandelig gebied zijn er lage 
grondverlichtingsarmaturen aanwezig die 
aangesloten zijn op een tussenmeter op het 
mandelig terrein.
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FUNDERING

VLOEREN

10

11

Aan de hand van uitgevoerde sonderingen 
en bodemonderzoek wordt het navolgende 
funderingssysteem toegepast. Betonpalen waarover 
een frame van gewapende betonbalken wordt 
aangelegd. Alle funderingsconstructies inclusief 

benodigde wapening worden overeenkomstig 
tekeningen en berekeningen van de constructeur 
uitgevoerd, als geprefabriceerde betonelementen 
dan wel in het werk gestort beton. 

De begane grondvloer van de woningen (met 
uitzondering van bouwnummer 3) wordt 
uitgevoerd als een geïsoleerd ribcassette/
kanaalplaat vloersysteem. De isolatie waarde (Rc-
waarde van 5 m2K/W) van de begane grondvloer 
is opgenomen in EPC-berekening. Achter de 
entreedeur wordt een geïsoleerd inspectieluik 
aangebracht voorzien van een luikoog, als toegang 
tot de inspectieruimte. De begane grond vloer 
van bouwnummer 3 en de 1e verdiepingsvloer van 
alle woningen worden samengesteld uit prefab 
betonnen breedplaatvloerelementen, wapening 
en vulbeton. De 1e verdiepingsvloeren worden 
waar aangegeven door stalen kolommen in het 
metselwerk of in de ruimte ondersteund, conform 
koperscontract tekeningen. 

De vloer van het souterrain van bouwnummer 
3 is een in het werk gestorte vloer gewapende 
beton vloer en is aan de onderzijde geïsoleerd 
(Rc-waarde van 5 m2K/W). De begane grond 
vloer van bouwnummer 3 welke uitgevoerd is als 
een betonnen breedplaatvloer met wapening en 
vulbeton wordt aan de bovenzijde ter plaatse van 
het verhoogde terras en aan de binnenzijde ter 
plaatse van de garage/bergruimte 1 geïsoleerd met 

een Rc-waarde 5,0 m2K/W. 

De vlieringsvloer in de kap van de bouwnummers 1, 
2 en 4 t/m 7 wordt uitgevoerd in hout. Deze vloer is 
een constructief onderdeel van de kapconstructie. 
De vlieringsvloer wordt bij bouwnummer 1 en 4 
ondersteund door stalenkolommen die opgenomen 
zijn in de lichte scheidingswanden op de 1e 
verdieping. Deze zijn aangegeven op de tekeningen. 
De vlieringsvloer van bouwnummer 7 wordt door 
stalen spanten ondersteund zoals aangegeven op de 
tekening. Zowel de vlieringsvloer als de kolommen 
en spanten op de 1e verdiepingsvloer kunnen niet 
worden verwijderd. In de hoofdslaapkamer op 
de 1e verdieping van bouwnummer 1, 2 en 4 t/m 
7 is geen vliering aangebracht en is de onderkant 
van de kapconstructie het plafond. Er zullen wel 
koppelbalken in het zicht (onderkant balk ca. 2,6 
meter boven verdiepingsvloer) tegen gelamineerde 
liggers in de hoofdslaapkamer aangebracht 
worden conform koperscontract tekeningen. 
Bouwnummer 3 heeft geen houten vlieringsvloer 
waardoor op de 1e verdieping de onderkant van de 
kapconstructie het plafond is. De stalen spanten en 
buiten hoekkolommen van bouwnummer 3 zijn in 
kleur gecoat en in het zicht aangebracht. 
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GEVELS, BUITENPL AFONDS EN WANDEN12
Voor diverse constructieonderdelen worden de 
volgende materialen toegepast: 

Gevelbekleding
Bouwnummers 1 t/m 7: 
- De gevel inclusief de plint wordt uitgevoerd 

in metselwerk, van gebakken gevelstenen in 
waalformaat en in 2 verschillende kleuren en/
of soorten conform materiaal- en kleurstaat. 
Het metselwerk van de plint wordt uitgevoerd 
met een andere kleur voeg. Het metsel werk 
wordt uitgevoerd in wild verband uitgevoerd 
met doorgestreken voegwerk volgens op te 
zetten monster. Kleur van het voegwerk wordt 
uitgevoerd, conform materiaal- en kleurstaat. 

- De gevel van de plint van bouwnr. 3 wordt 
uitgevoerd in metselwerk, van gebakken 
gevelstenen in waalformaat en in 2 verschillende 
kleuren en/of soorten conform materiaal- en 
kleurstaat. Het metselwerk van de plint wordt in 
halfsteens of wildverband gemetseld uitgevoerd 
met doorgestreken voegwerk. Kleur van het 
voegwerk wordt uitgevoerd, conform materiaal- 
en kleurstaat. 

- De kopgevel (aanzicht links en rechts) van 
bouwnummer 7 ter plaatse van de overstek/
gootvoorgevel wordt uitgevoerd als een paneel 
met vezelcementplaat met steenstrips.

- De gevel van bouwnummer 3 boven de gemetselde 
plint wordt uitgevoerd isolatieplaten, houten 
achter latten en WaxedWood staande latten in 
meerdere breedtes. Kleur conform materiaal- en 
kleurstaat. 

- De keerwand van bouwnummer 3 zijn van beton 
en worden niet afgewerkt.

Buitenplafonds
Bouwnummers 2 en 5:
- Vezelcementplaat kleur en type conform 

materiaal- en kleurstaat bevestigd op een houten 
onderconstructie onder de 1e verdiepingsvloer 
ter plaatse van het terras aan de achterzijde. 
De betonvloer van de 1e verdieping ter plaatse 
van het terras is geïsoleerd met een Rc-waarde 
van 6,0 m2K/W en is opgenomen in de EPC-
berekening.

Bouwnummers 6:
- Vezelcementplaat kleur en type conform 

materiaal- en kleurstaat bevestigd op een houten 
onderconstructie onder de 1e verdiepingsvloer 
(overstek) ter plaatse van de veranda en carport 
(voorgevel). De betonvloer van de 1e verdieping 
ter plaatse van de overstek is geïsoleerd met een 
Rc-waarde van 6,0 m2K/W en is opgenomen in 
de EPC-berekening.

Bouwnummer 7:
- Vezelcementplaat kleur en type conform 

materiaal- en kleurstaat bevestigd op een houten 
onderconstructie onder de houten dakkap 
(overstek) ter hoogte van de houten vlieringsvloer 
ter plaatse van de veranda en carport (voorgevel). 
De betonvloer t.p.v. de carport is geisoleerd met 
een Rc-waarde van 6,0 m2K/W.

Geprefabriceerde betonelementen, dan wel in het 
werk gestort beton:
- De benodigde lateien en balken, tenzij deze van 

staal zijn.
- De binnenspouwbladen/balk ter plaatse het 

toilet/entree/trap/vide op de begane grond/1e 
verdieping (bouwnummer 1,2,4 en 5) conform 
koperscontract tekeningen.
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- De binnenspouwbladen ter plaatse van het 
souterrain van bouwnummer 3.

- De binnenspouwbladen ter plaatse van de 
aansluiting van het dakelement op de 1e 
verdieping van bouwnummer 1 en 4. 

Kalkzandsteen:
- De dragende binnenwanden in dikte volgens 

constructieberekeningen.
- De (dragende) binnenspouwbladen in dikte 

volgens constructieberekeningen.

Waterslagen:
- De waterslagen onder de gevelkozijnen 

worden uitgevoerd in natuursteen hardsteen 
(bouwnummers 1, 2 en 4 t/m 7) of aluminium 
gecoat (bouwnummers 3 en 7) conform materiaal- 
en kleurstaat.

- De waterslagen ter plaatse van de overgang 
van de gemetselde plint naar de verticale 
cementvezelplaten in de gevel uitgevoerd in 
natuursteen hardsteen van bouwnummer 3.

Lichte scheidingswanden van gipsblokken:
- De niet dragende binnenwanden in de woning 

worden uitgevoerd in massieve gipsblokken 
van 70 mm en 100 mm, en waar geluid- of 
vochttechnisch noodzakelijk in zwaardere- of 
gehydrofobeerde uitvoering. De leidingschachten 
worden uitgevoerd in gipsblokken en/of in 
kalkzandsteen van circa 100 mm, zoals op 
tekening is aangegeven

- De nietdragende binnenwanden in de badkamer 
waar in de basis sanitair opstelling de muurbuizen 
van sanitair zijn voorzien, dik 100 mm.

Overige voorzieningen:
- De buitengevels van de woningen zijn voorzien 

van een in de spouw opgenomen isolatie met een 
Rc-waarde van 4,5 m2K/W en is opgenomen in de 
EPC- berekening;

- Open stootvoegen in het gevelmetselwerk voor 
ventilatie van de spouw;

- Dilatatievoegen, deze worden niet afgewerkt;
- Metalen lateien boven de kozijnen in het 

buitenspouwblad, daar waar geen prefab 
betonlatei wordt toegepast.

DAK13
Constructie:
Het schuine dak van bouwnummers 1 t/m 7 en 
de carport tussen bouwnummer 1 en 2 bestaat 
uit geprefabriceerde houten kapconstructie 
elementen. De houten kapconstructie van de 
carport tussen bouwnummer 1 en 2 en 4 en 5 wordt 
ondersteund door middel van stalen liggers met 
een windverband, verzinkt aangebracht tussen de 
woningen.

Het schuine dak van de woning bestaat uit 
geprefabriceerde houten kapconstructie 
elementen voorzien van thermische isolatie. De 
isolatiewaarde (Rc waarde van 6,0 m2 K/W) van 
de isolatie in de kapconstructie is opgenomen 
in de EPC-berekening. Het schuine dakvlak 
wordt voor bouwnummer 3 en 7 ondersteund 
door stalen spanten met kolommen en stalen 
en of houten liggers. Het schuine dakvlak wordt 
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voor bouwnummers 2, 5 en 6 ondersteund door 
dragende knieschotten. Bij bouwnummer 4 wordt 
alleen het lage dak ondersteund door dragende 
knieschotten. Ter plaatse de hoofdslaapkamers op 
de 1e verdieping ter hoogte van de vlieringsvloer van 
bouwnummer 1, 2 en 4 t/m 7 worden gelamineerde 
liggers aangebracht met koppel balken, deze zijn 
in het zicht en worden niet afgewerkt in kleur. Ter 
plaatse van de vliering van bouwnummer 1 en 4 
worden er gelamineerde liggers aangebracht over 
de gehele lengte van de woning. Deze zijn niet in het 
zicht vanaf de 1e verdieping, wel gedeeltelijk vanaf 
de vlieringsvloer verdieping. Deze gelamineerde 
liggers zijn niet afwerkt in kleur. De stalen spanten 
en liggers zijn (deels) in het zicht en in kleur , zie 
materiaal- en kleurstaat. Ter plaatse van de schuine 
kap wordt er een betreedbare vliering gerealiseerd 
(met uitzondering van bouwnummer 3). Dit is een 
constructief onderdeel van de kapconstructie, deze 

vliering is toegankelijk middels vlizotrap. In deze 
vliering mogen achteraf geen sparingen worden 
aangebracht. In het schuine dakvlak ter plaatse 
van de 1e verdieping zijn verder grenenhouten 
dakramen opgenomen (met uitzondering van 
bouwnummer 3), zoals op de koperscontract 
tekening is aangegeven en zoals omschreven in de 
materiaal- en kleurstaat.

Dakbedekking:
- De schuine daken van bouwnummers 1 t/m 7 

worden bedekt met pannen inclusief de carport 
tussen bouwnummer 1 en 2 en 4 en 5, omschreven 
in de materiaal- en kleurstaat.

- De bouwnummer 2 en 5 hebben ter plaatse 
van de dakramen PV-panelen conform EPC-
berekeningen omschreven de materiaal- en 
kleurstaat.

HEMELWATERAFVOEREN EN GOTEN14
De goot van de daken wordt uitgevoerd als een 
zinken bakgoot (kleur grijs) en zo veel mogelijk 
verdekt opgenomen in het dakvlak. 

De hemelwater afvoeren van de woning worden in 
zink uitgevoerd, en zo veel mogelijk opgenomen 

in de gevel van de woning omschreven in de 
materiaal- en kleurstaat. Voor bouwnummer 3 
zullen deze hemelwaterafvoeren voor de gevel, 
van de verticale vezelcementplaten, aangebracht 
worden.
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KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 15
Voor diverse constructieonderdelen worden de 
volgende materialen toegepast:

Hardhout, uit duurzaam beheerde bossen, kleur 
volgens materiaal- en kleurstaat:
- De buitenkozijnen.
- De draaiende delen (ramen) in de buitenkozijnen.
- De woningentreedeuren en kozijnen.
- De schuifpuien naar de tuin.
- De dubbele buitendeuren en kozijnen van de 

inpandige berging. 

Naaldhout:
- De spouwlatten;
- De tuimeldakramen, kleur volgens materiaal- en 

kleurstaat
- al het overige hout, tenzij anders vermeld.

Hardhout, uit duurzaam beheerde bossen;
- de binnendeurkozijnen (fabricaat Berkvens of 

gelijkwaardig), zonder bovenlicht geschikt voor 
stompe deuren, fabrieksmatig afgelakt.

 
Plaatmateriaal:
- Kantplank onder kozijnen op maaiveldniveau.
- Kantplank onder gevelbekledingen.
- De stompe binnendeuren in de woning (fabricaat 

Berkvens of gelijkwaardig), in lichte uitvoering 
met honingraatvulling, fabrieksmatig afgelakt. 

- De binnendeur naar de berging op de begane 
grond en de 1e verdieping van bouwnummers 1, 2 
en 4 t/m 7 en op de souterrain van bouwnummer 
3 in zware/massieve uitvoering -/- 20 dB. 

- De binnendeuren naar verblijfsruimten 
(slaapkamers) op de 1e verdieping van 
bouwnummer 3 en naar de souterrain, waar 
vereist in geluidwerende uitvoering -/- 20dB.

- De binnendeur inclusief kozijn tussen de garage/
berging en verkeersruimte van bouwnummer 3 
op de souterrain in 30 minuten brandwerende 
uitvoering.

- De binnendeuren hangen vrij van de afwerkvloer, 
waarbij uitgegaan wordt van een toekomstige 
vloerafwerking van 20 mm dik (min. 15 mm 
ruimte ten behoeve ventilatie).

- De aftimmering van de dagkanten van 
de trapgaten/lichtkoepel(s) conform 
koperscontracttekeningen.

Overige voorzieningen:
- de deurhoogten van de binnendeuren zijn circa 

2.30 m. 
- bouwnummer 3 wordt voorzien van een (beperkt) 

geïsoleerde kanteldeur, elektrisch bediend met 
afstandsbediening ten behoeve van de inpandige 
garage/berging.

- Aluminium zetwerk ter plaatse van de buitenzijde 
van het dakraam.
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H ANG- EN SLUIT WERK16
Alle beweegbare delen worden voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk, dat voor het functioneren 
en borgen van deze beweegbare delen nodig is. De woning wordt opgeleverd met inbraakwerend hang- en 
sluitwerk SKG ** dat minimaal voldoet aan de basisnorm van het Bouw besluit (klasse II). Het beslag op 
het sluitwerk is tevens voorzien van kerntrekbeveiliging. De cilinders zijn per woning, gelijksluitend. De te 
openen ramen worden uitgevoerd als draaikiepramen met bijbehorend hang- en sluitwerk.

Deurbeslag: 
- Voor- en bergingsdeuren; deurkruk, deurknop, 

schilden en overig beslag worden uitgevoerd in 
aluminium blank geanodiseerd.

- Beslag schuifpui inclusief hefboom greep worden 
uitgevoerd in aluminium blank geanodiseerd.

- Beslag draai-kiep ramen inclusief greepjes 
worden uitgevoerd in blank aluminium 
geanodiseerd.

- Binnendeuren deurkruk, schilden en slotplaat 
uitgevoerd in aluminium blank geanodiseerd.

SLOTEN VAN DE BUITENDEUREN

entree- en terrasschuifdeuren meerpuntsluiting

SLOTEN VAN DE BINNENDEUREN

toilet- en badkamerdeur(en) vrij- en bezetslot; 

hoofd slaapkamerdeur (= slaapkamer 1)  dag- en nachtslot;

meterkastdeur meterkastslot;

overige deuren loopslot.
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TRAPPEN, HEKKEN EN LEUNINGEN

TIMMERWERK

17

18

Trappen:
De trap van begane grond naar de 1e verdieping 
van bouwnummers 2, 3, 5 t/m 7 en de trap van het 
souterrain naar de begane grond van bouwnummer 
3, is een open hardhouten beuken trap. De trap 
van de begane grond en de 1e verdieping van 
bouwnummer 1 en 4 is een gesloten hardhouten 
beuken trap met stootborden van plaatmateriaal. 
De traponderdelen worden in een transparante 
blanke lak afgewerkt. De traptreden worden 
voorzien van een slijtstrip.
 
De vlieringsverdieping van bouwnummer 1, 2, 4 
t/m 7 is bereikbaar middels een vlizotrap. 

Langs één muurzijde van de trappen wordt 
een transparant afgelakte hardhouten beuken 
stokleuning aangebracht op geëloxeerde 

leuningdragers. Langs de trapgaten wordt daar 
waar nodig hardhouten spijlhekwerk aangebracht, 
van een hoogte van circa 1,0 meter. 

Een glazen balustrade wordt voor bouwnummer 
3 op het verhoogde terras aangebracht, e.e.a. 
conform koperscontract tekening.

Op de keerwand van bouwnr. 3 wordt een hekwerk 
van metalen verzinkte balusters met staaldraad 
aangebracht. E.e.a. conform koperscontract 
tekening.

Ter plaatse van de gevelkozijnen op de 1e verdieping 
met en onderdorpel ter hoogte van de afgewerkte 
1e verdiepingsvloer worden er glazenbalustraden 
aangebracht, e.e.a. conform koperscontract 
tekeningen.

De in het zicht komende aftimmeringen;
- Aftimmering van alle trapgaten. 
- De binnenzijde van de schuine kap ter plaatse 

van de verblijfsruimten en de knieschotten 
(bouwnummer 2, 4 (t.p.v. het lage dak), 5 en 6) 
en het plafond van de houten vlieringsvloer in 
de verblijfsruimten en de verkeersruimten (alle 
bouwnummers) worden voorzien van vlakke 
gipsbeplating en wordt met gedichte naden vlak 
opgeleverd. 

- Op de vliering is de binnenzijde van de schuine 
kap (inclusief de evt. de knieschotten) uitgevoerd 
in groene spaanplaat.

- In de woning worden geen plinten geleverd en/of 
aangebracht. 

- In de woning worden onder de deuren van de 
toiletruimte en de badkamers kunststenen 
dorpels aangebracht in de kleur antraciet.

- De omtimmering van de verdeler(s) 
vloerverwarming indien in het zicht onder de 
trap en/of in een verblijfsruimte. 

Naaldhout:
- het toe te passen grondhout is van naaldhout 

voor zowel binnen als buiten timmerwerk.
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BEGL AZING EN SCHILDERWERK

VLOERAFWERKING

19

20

Alle glasopeningen in de gevel van de woning 
worden bezet met dubbel isolerende beglazing 
(HR++). De isolatiewaarde van de beglazing is 
opgenomen in de EPC berekening. 

Beglazing, overige:
- De buitenkozijnen waarbij het glas doorloopt tot 

aan de vloer worden voorzien van letselwerende 
beglazing (extra veiligheid bij mogelijk 
doorvallen). 

Verduurzaamd:
- Al het staal- en houtwerk in aanraking komend 

met beton of metselwerk in de buitengevel, tenzij 
dit reeds op een andere wijze is geconserveerd.

Fabrieksmatige coating conform materiaal- en 
kleurstaat:
- De stalen gevellateien.
- De staalconstructie (in het zicht) van de carport 

tussen bouwnummer 1 en 2 en 4 en 5.
- De stalen spanten (in het zicht/deels in het zicht) 

incl. stalen liggers van bouwnummer 3 en 7.
- De binnendeurkozijnen en binnendeuren, in de 

kleur Kristalwit.

Schilderen in kleur, conform materiaal- en 
kleurstaat (interieur):

- De houten aftimmerlatten ter plaatse van de 
gevelkozijnen aan de binnenzijde van de woning.

- Het overige aftimmerwerk binnen in de woning, 
behoudens hetgeen in de fabriek reeds is 
afgewerkt zoals o.a. binnendeuren en houten 
binnendeurkozijnen.

Schilderwerk, dekkend in lichte kleur (RAL 9010):
- De houten trapgataftimmering in de woningen.
- De dagkant aftimmering van de lichtkoepels van 

bouwnummer 3
- Het overige aftimmerwerk binnen in de woning, 

behoudens hetgeen in de fabriek reeds is 
afgewerkt.

Schilderwerk, transparante afgelakt:
- De trapleuning van hardhout.
- De hardhouten trappen, spil, treden en hekwerk 

van bouwnummers 1 t/m 7 blank. gelakt, de 
treden in slijtvaste uitvoering gelakt. 

Schilderwerk, overige:
- De in het zicht zijnde water-, en 

rioleringsleidingen.
- De leidingen in de meterkast, in de 

techniekruimte op begane grond, en ter plaatse 
van de wasmachineaansluiting, droger en 
warmtepompen worden niet geschilderd.

De vloeren van de woning op de begane grond en 
de 1e verdieping, inclusief de souterrainvloer 
van bouwnummer 3, worden voorzien van 
een ca. 7 cm dikke zandcement dekvloer met 
vloerverwarming. Met uitzondering van de 
garage/bergingsvloer van bouwnummer  3, 

welke wordt voorzien van een ca. 7 cm dikke 
zandcement zonder vloerverwarming. 
De zandcementdekvloeren voldoen aan 
vlakheidsklasse 4 (voor het aanbrengen van 
specifieke vloerafwerking kunnen aanvullende 
eisen worden gesteld).
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WAND- EN PL AFONDAFWERKING21
Wanden:
De wanden van de woning (met uitzondering van 
de meterkast), worden behangklaar opgeleverd, 
echter niet behangen. Een en ander conform de 
afwerkstaat. De wanden in de toilet en badkamer 
worden tot aan het plafond getegeld, zoals 
aangegeven in de afwerkstaat. 

De wanden van de berging/garage van 
bouwnummer 3 zijn afgewerkt met geïsoleerde 
voorzetwanden en worden voorzien van vlakke 
gipsbeplating. Deze gipsplaten worden met 
uitgevlakte naden opgeleverd.

Plafonds/Kapafwerking:
De betonplafonds van de begane grond (alle 
woningen) en souterrain (bouwnummer 3, met 
uitzondering van de garage/bergruimte 1) en met 
uitzondering van de meterkast van alle woningen 
worden afgewerkt met fijnkorrelig spuitstucwerk, 
zoals aangegeven in de afwerkstaat. De V-vormige 
naden van de geprefabriceerde betonnen platen 

worden niet dichtgezet en kunnen conform 
de meer-en minderwerklijst onder bepaalde 
voorwaarden dichtgezet worden.

De binnenzijde van de schuine kap en eventuele 
knieschotten ter plaatse van de verblijfsruimten 
en het plafond van de houten vliering ter plaatse 
van de verblijfsruimte en de verkeersruimte op 
de eerste verdieping van bouwnummers 1 t/m 7 
worden voorzien van vlakke gipsbeplating. Deze 
gipsplaten worden met structuur spuitwerk 
fijnkorrelig opgeleverd in een witte kleur. Op de 
zolder/vliering is de binnenzijde van de schuine 
kap (inclusief de evt. de knieschotten) uitgevoerd 
in groene spaanplaat. 

Het plafond van de meterkast wordt niet nader 
afgewerkt. Het plafond van de berging/garage 
van bouwnummer 3 wordt met geïsoleerde 
houtwolcement platen met isolatie afgewerkt, 
conform materiaal- en kleur staat.

TEGELWERK, NATUUR- EN KUNSTSTEEN22
De ruimten die worden voorzien van tegelwerk 
zijn genoemd in de afwerkstaat. Voor de aankoop 
van de vloertegels is een bruto show roomprijs 
beschikbaar van € 40,- per m² incl. BTW op basis 
van de tegelafmetingen 30x30 cm. De douchehoek 
wordt uitgevoerd met een op afschot betegelde 
vloer, naar de douchedraingoot. 
Voor de aankoop van de wandtegels is een bruto 
show roomprijs beschikbaar van € 30,- per m² incl. 
BTW op basis van de tegelafmetingen 300x600 cm. 
De wanden en vloertegels worden niet strokend 
aangebracht. 

De vensterbanken zijn van kunststeen (marmer 
composiet kleur Crystal white) en worden 
aangebracht op de borstweringen onder de 
kozijnen van de buitengevels. 

Onder de deuren in de woning die toegang geven 
tot ruimten die voorzien zijn van vloertegels, 
worden dorpels van kunststeen (kleur antraciet) 
aangebracht.
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KEUKENINRICHTING

SANITAIR- EN WATERINSTALL ATIE

23

24

In de koopsom is geen stelpost voor een 
keukeninrichting opgenomen. De woning wordt 
derhalve zonder keuken opgeleverd. Direct na 
oplevering kan de gewenste keukeninrichting 
geplaatst worden.
Er zijn reeds voorzieningen aanwezig in de 
vorm leidingen voor elektra en riolering (plaats 
en aantal conform door koper te verstrekken 
installatie keuken tekening, ook wel de Nul-
tekening genoemd. De tekening dient voor het 
leggen van de begane grondvloer aan geleverd te 
worden). Dit voorkomt veel hak- en breekwerk. 

De voorzieningen zijn omschreven in hoofdstuk 
24 “Sanitair- en Waterinstallatie” en hoofdstuk 25 
“Elektrische installatie”. 

Na de sluitingsdatum voor keukeninstallatie 
projectiepunten kan via meerwerk het leidingwerk 
verplaatst worden naar de gewenste plaatsen voor 
de toekomstige keuken, mits technisch uitvoerbaar. 
Koper dient hiervoor een gemaatvoerde tekening 
van de keukenleverancier aan te leveren bij de 
kopersbegeleider. 

Wit sanitair fabricaat Geberit iCon (voorheen 
Sphinx) o.g.:
- Wandcloset WC Pack met in de wand opgenomen 

reservoir, bedieningspaneel, zitting en deksel 
met softclosing en r.v.s. scharnieren.

- Fonteincombinatie 380 mm.
- Wastafelcombinatie 600 mm met wastafel-

onderkast (keuze uit diverse kleuren).
- Kunststof bad Geberit Soana combinatie 800 

x 1.800 mm (badkamer 1) Met badmengkraan 
grohetherm 1000 en badset tempesta met 3 
stralen.

Overig sanitair:
- Lijngoot met r.v.s. geborsteld rooster mm ten 

behoeve van de betegelde douchehoek.
- Spiegel 600 x 800 mm met spiegelklemmen 

boven de wastafel.
- Sifon en een muurbuis chroom ten behoeve van 

de wastafel- en fonteincombinatie.
- In woning 2 en 5, 6 en 7 aan 1 zijde doucheruimten 

een novelini vast wanddouche glasscherm 
transparant.

Zie voor het basis sanitair ook de specificatie zoals 
opgenomen in de kopersinformatiemap. 

Bovengenoemd sanitair wordt aangesloten op de 
binnenriolering.

In de keuken bevindt zich een (afgedopte) 
rioleringsleiding.

De waterleidingen worden uitgevoerd in kunststof.

Aansluit en/of tappunten koudwaterleiding naar 
de op tekening aangegeven plaats van: 
- De gootsteenmengkraan in de keuken afgedopt, 

in de leiding wordt een T-stuk opgenomen ten 
behoeve van een eventuele vaatwasser.

- De closetcombinatie(s).
- De fonteincombinatie in het toilet van de begane 

grond.
- De douchemengkraan in de badkamer(s).
- De badmengkraan in de badkamer(s).
- De wastafelmengkraan(en) in de badkamer(s).
- De wasmachinekraan.
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- De inlaatcombinatie voor de warmwater-
voorziening opgenomen in de warmtepomp.

- De gevelkraan.

Aansluit en/of tappunten warmwaterleiding van de 
warmtepomp/boiler naar op tekening aangegeven 
plaats van:
- De gootsteenmengkraan in de keuken.
- De douchemengkraan in de badkamer(s).
- De badmengkraan in de badkamer(s).
- De wastafelmengkraan(en) in de badkamer(s).

De warmwatertapvoorziening is een in de 
warmtepomp geïntegreerde boiler deze voorziet 
in warmwater op de aangegeven tappunten. De 
hoeveelheid water en temperatuur is gebaseerd op 
de richtlijnen zoals gegeven door Woningborggroep 
N.V 

De kranen van wastafel, fontein, douche en bad 
zijn verchroomd; 
- fabricaat Grohe type Universal C voor fontein, 

Grohe Cosmopolitan voor wastafel, Grohe 
Tempesta Cosmopolitan showerpipe met 
thermostaat en hoofddouche voor douche 
en Grohetherm type 1000 Cosmopolitan bad 
thermostaat met New Tempesta Cosmopolitan 
badset III voor bad.

De waterleidingen in de toiletten en de badkamers 
worden waar mogelijk weggewerkt in wanden en 
vloeren.

De woningen hebben een individuele watermeter 
in de meterkast.
In de buitengevel ter hoogte van de (achter)tuin 
wordt een vorstbestendige gevelkraan geplaatst en 
is afsluitbaar in de meterkast.

Ter plaatse van de kanteldeur van de garage 
bouwnummer 3 wordt een draingoot opgenomen 
inclusief afvoer naar pompput met (klok)pomp in 
de garage/berging. 

ELEKTRISCHE INSTALL ATIE25
De wandcontactdozen, de centraaldozen en 
lichtschakelaars worden met bijbehorende 
leidingen in wand en plafond opgenomen, 
fabricaat schakelmateriaal Busche-Jaeger type 
balance SI kleur Alpine Wit (vrijwel gelijk aan RAL 

9010) type inbouw. De dubbele wandcontactdozen 
en combinaties worden uitgevoerd als duo 
inbouwdozen, horizontaal geplaatst. In de 
woningen worden de leidingen weggewerkt. 
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De aansluitingen in de keukenzone (aan te geven 
voor het leggen van de begane grondvloer) zijn 
vrij in te delen. Het is, tegen meerwerkkosten na 
de genoemde sluitingsdatum, mogelijk om de 
keukenaansluitingen te verplaatsen, mits technisch 
uitvoerbaar.

In de keuken komen in de basis 2 wandcontactdozen 
aangesloten op een aparte groep (vaatwasser en 
oven), een Perilex aansluiting 3 fase aangesloten 
op een aparte groep voor elektrisch koken, 
2 wandcontactdozen voor een koelkast en 
recirculatie wasemkap en 2 wandcontactdozen 
voor huishoudelijk gebruik.

De woningen zijn voorzien van een belinstallatie 
met beldrukker naast de voordeur. 
Tevens zijn de woningen voorzien van (gekoppelde) 
rookmelders in de verkeersruimten als aangegeven 
op tekening. Afhankelijk van de voorschriften 

zijn tevens de verblijfsruimten voorzien van 
(gekoppelde) rookmelder. 

De plaats van de op tekening aangegeven 
wandcontactdozen, lichtschakelaars en 
lichtpunten kunnen voor aanvang van de bouw in 
overleg worden verplaatst dit met inachtneming 
van de NEN 1010 norm. De loze elektra-, 
telefoon- en data-leidingen zijn voorzien van een 
controledraad.

Bouwnummer 2 en 5 zijn voorzien van 
zonnepanelen (ook wel PV panelen genoemd) om 
te voldoen aan de energie prestatie norm (EPC). 
De locatie van de panelen is aangegeven op de 
tekeningen, deze kan verschillen al naar gelang 
de ligging en vorm van de woning. De panelen zijn 
opgenomen op het schuine dak van de woning. Het 
aantal aangegeven PV panelen is indicatief. Het 
werkelijke aantal gerealiseerde panelen volgt uit 

HOOGTEN (CIRCA-MATEN) VAN AANSLUITPUNTEN  
GEREKEND VANAF BOVENKANT VLOER:

Lichtschakelaars. 1,05 m
Lichtschakelaar ter plaatse van plateau bij een hangend toilet.  1,30 m
Wandcontactdoos voor een recirculatie afzuigkap. 2,20 m
Wandcontactdozen in keukenzone. Keukentekening
Perilex aansluiting in keukenzone. Keukentekening
Wandcontactdozen in badkamer(s) 1,25 m
Wandcontactdozen t.b.v. wasmachine en wasdroger 1,25 m
Wandcontactdozen in berging. 1,05 m
Wandcontactdozen t.b.v. warmtepomp, boiler en WTW-unit. 1,05 m
Wandcontactdozen in verkeersruimtes 0,30 m
Overige wandcontactdozen 0,30 m
Overige loze leidingen. 0,30 m
Kamerthermostaat / hoofdbediening WTW-ventilatieunit. 1,65 m
Wandlichtpunt in de badkamer(s) boven de wastafel. 1,80 m
Cai/tel. 0,30 m
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de (EPC) berekeningen. De panelen leveren stroom 
welke middels een zogenaamde omvormer op de 
elektriciteitsvoorziening van de woning wordt 
aangesloten.

N.B. Door toepassing van nieuwe technieken (o.a. 
draadloos) en meerdere aanbieders op de markt 
van telefonie, televisie en internet wordt er door 
deze aanbieders van deze diensten geen standaard 
bekabeling (meer) van de straat naar de woningen 
aangelegd. U dient voor deze diensten zelf een 
aanvraag in te dienen bij de aanbieder van uw keuze. 
Een voorziening (in de vorm van een mantelbuis 
van de erfgrens naar de woning en een loze leiding 
naar de meterkast) t.b.v. eventuele bekabeling 

wordt wel door de aannemer aangelegd.

Op de buitengevel naast de voordeur van de 
woningen wordt een lichtaansluitpunt inclusief 
armatuur geplaatst.

Op de buitengevel ter hoogte van de achtertuin van 
de woningen met bouwnummers 1, 3, 4, 6 en 7 wordt 
een aansluitpunt inclusief armatuur aangebracht.

Op het buitenplafond van de woningen met 
bouwnummers 2 en 5 wordt een aansluitpunt 
inclusief armatuur aangebracht. Ten behoeve van 
de 2 grondspots per woning wordt een grondkabel 
aangebracht.

VERWARMING EN WARMWATERVOORZIENING26
De woningen worden voorzien van een individuele 
water/water warmtepomp, die gebruik maakt 
van de warmte en koude die in de aardbodem is 
opgeslagen. De warmtepomp is voorzien van een 
losse 270 liter boiler. Middels de warmtepomp 
worden de villa’s voorzien van verwarming, warm 
tapwater en in de zomer voorzien van koeling. 
De warmtepomp en boiler zijn opgesteld in de 
technische ruimte.

Het is niet mogelijk om tegelijk een ruimte te 
verwarmen en een andere ruimte te koelen. In de 
meer-en minderwerklijst is het wel mogelijk om 
de temperatuur per verblijfsruimte na te regelen 
(master to slave), echter de hoofdbediening zal 
door middel van één centrale kamerthermostaat 
in de woonkamer/keuken geschieden (master).

De woningen zijn voorzien van vloerverwarming, 
met in de badkamers aanvullend een 
elektrische handdoekradiator. Vanwege de 
legionellaregelgeving qua afstand tussen de 
waterleiding en vloerverwarming kunnen er in 
de vloer van de badkamer onverwarmde plekken 
voorkomen. Ten behoeve van de vloerverwarming 
worden er verdelers geplaatst. De exacte posities 
worden nog nader bepaald in overleg met de 
installateur maar het uitgangspunt is dat de 
verdelers zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst 
worden in bijvoorbeeld de technische ruimten/
bergingen, onder trappen e.d.

De hieronder genoemde ontwerptemperaturen 
moeten per ruimte bereikt en onderhouden 
kunnen worden bij gelijktijdige verwarming van 
alle vertrekken:
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Woonkamer 20 ºc
Keuken 20 ºc
Slaapkamers 20 ºc
Badkamer(s) 22 ºc
Interne verkeersruimten 15 ºC
De inpandige berging/technische ruimte  15 ºC 
De inpandige garage/berging van bouwnummer 3 onverwarmd

GEBAL ANCEERDE VENTIL ATIE

UITSLUITINGEN WONINGBORG-GARANTIE EN 
KRIJTSTREEPME THODE

27

28

De villa’s worden voorzien van een gebalanceerd 
ventilatiesysteem, ook wel ‘Warmte-Terug-Win-’ 
of WTW-ventilatie genoemd. Dit gebalanceerde 
ventilatiesysteem zuigt mechanisch de ‘warme’ 
binnenlucht af in de vertrekken. Deze ‘warme’ 
afgezogen binnenlucht voert langs een zogenoemde 
warmtewisselaar in de WTW-unit, waar de warmte 
wordt overgedragen op de verse (maar koude) 
toegevoerde buitenlucht. Deze verwarmde verse 
buitenlucht wordt daarna mechanisch in de 
woning ingeblazen. 

De WTW-ventilatie-unit heeft verscheidende 
ventilatiestanden en heeft een hoofdbediening 
in de woonkamer/keuken. De hoofdbediening is 
uitgevoerd als standenschakelaar. Een extra losse 
nevenbediening (standenschakelaar, draadloos 
voorzien van batterij) voor badkamer 1 is standaard 
meegenomen en voor badkamer 2 is deze als 
meerwerkoptie verkrijgbaar. 
De positie van de ventilatie ventielen zijn indicatief. 
Deze kunnen niet worden verplaatst.

De in het plan opgenomen voorzieningen buiten 
de woning waaronder bestrating, hekwerken, 
beplanting, vlonders eventueel drainagesysteem 
en andere wandafwerking dan stukadoorswerk, 
tegelwerk, schilderwerk en esthetische kwesties 
vallen, conform de Woningborg-garantieregeling, 
buiten de garantie.
Naast de grote afmetingen van de woningen 
kan bijvoorbeeld door grote overstekken en/of 
andere belemmeringen het zijn dat de hoeveelheid 

effectieve daglichttoetreding, in een verblijfsgebied 
(woonkamer, keuken, slaapkamer, etc.) niet 
voldoende is voor de gehele ruimte. Dit is op een 
theoretische, juridische correcte, wijze opgelost 
door het zogenaamde verblijfsgebied in de ruimten 
kunstmatig te verkleinen. In praktische zin 
betekent bovenstaande tekst dat in de betreffende 
ruimten relatief donkere gedeelten aanwezig 
kunnen zijn. 
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OPRUIMEN EN SCHOONMAKEN

AANPASBAAR BOUWEN

DUURZ AAM BOUWEN

29

30

31

De woningen worden ‘bezemschoon’ opgeleverd 
waarbij stickers, verfspatten, cementresten 
e.d. worden verwijderd. Sanitair, tegelwerk en 
glasruiten worden schoon opgeleverd, zodat de 

kwaliteit kan worden beoordeeld. Bij het gebouw 
behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en 
puinresten.

De woningen worden, zover als onderdeel van het 
Bouwbesluit, volgens de richtlijnen van aanpasbaar 
bouwen gerealiseerd. Het niveauverschil ter 

plaatse van de voordeur van de woningen is ca. 20 
mm. Alle deuropeningen van de verblijfsruimten 
zijn voldoende voor rolstoelgebruik.

Milieuvriendelijkheid en zuinigheid zijn voor 
een ieder vanzelfsprekende zaken. We voelen ons 
immers betrokken bij een plezierig toekomstig 
leefklimaat en willen, als mensen van deze tijd, 
besparen op de energiekosten met nodige behoud 
van comfort en kwaliteit.

De woningen zijn voorzien van warmte-isolatie in 
de gevels, begane grondvloer en daken conform 
de meest actuele eisen en normen. Met de dubbel 
isolerende beglazing in de kozijnen gaat er weinig 
warmte verloren en wordt alle energie maximaal 
benut. De begane grond en etages worden voorzien 
van vloerverwarming, wordt er gebruik gemaakt 
van een bodemwarmtepomp en wordt er geen 
aardgas verbruikt. Dit zorgt voor extra comfort.

Naast bovengenoemde energiebesparende 
maatregelen worden er nogal wat her te gebruiken 
materialen en constructies in de woningen 
verwerkt. Dit levert een bijdrage aan het beperken 
van uitputting van energiebronnen en grondstoffen. 

Enkele voorbeelden van deze materialen zijn:
• gebruik van oplosmiddelarme high-solid en 

watergedragen verven;

• gebruik puingranulaat in beton;
• losliggende dakbedekking op de daken.

Bouwnummer 2 en 5 zijn voorzien van PV-panelen/
modules van een hoge kwaliteit waarmee u een deel 
van de energie zelf opwekt. De panelen zijn bij de 
koopsom inbegrepen, evenals de montage op het 
dak en de aansluiting op het electrameetsysteem. 
De voordelen van zonnepanelen op een rijtje:

• lage energierekening;
• niet meer volledig afhankelijk van de 

energieprijzen;
• schone en 100% duurzame energie;
• vermindering CO2 uitstoot;
• nauwelijks onderhoud;
• bewezen veilig en betrouwbaar.

Hiermee voldoet uw woning aan de meest 
actuele eisen voor nieuwbouw op het gebied van 
duurzaamheid en energiezuinigheid. U draagt 
een steentje bij aan een beter milieu en profiteert 
tegelijkertijd van een lage energierekening. Tevens 
heeft u minder last van de jaarlijkse verhogingen 
van energiekosten.
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KOPERSOPTIES / WIJZIGINGEN 32
Binnen het bouwplan is realisatie van individuele 
woonwensen tegen meerkosten mogelijk als 
en voor zover het werk en de bouwtechniek dit 
toelaat. In dit bouwplan is rekening gehouden 
met het mogelijk wijzigen van plattegronden. In 
de koperskeuzelijst is een aantal mogelijkheden 
uitgewerkt. 

N.B. Ten gevolge van individuele woonwensen, zoals 
indelingswijzigingen en/of extra badkamer(s) kan 
er ook sprake zijn van noodzakelijke wijzigingen 
in de woninginstallaties en de hierbij behorende 
meerkosten vanwege de geldende wetgeving voor 
de Energie Prestatie.

ONZE SERVICE33
Bij de aankoop van de woning ontvangt u 
een ‘koperscontractmap’. Hierin treft u de 
koperscontracttekening(en) en deze technische 
omschrijving. Overige documenten zoals de 
koperskeuzelijsten, zullen in de loop van het 

proces aan u worden verstrekt. Voorafgaand aan 
en tijdens de bouw wordt u geïnformeerd over de 
stand van zaken met betrekking tot het project en 
over de voortgang van de bouw. 

MANDELIG GEBIED I  EN I I/ GEZ AMENLIJK E IGENDOM 34
Bouwnummers 1 t/m 3 worden via een zogenaamde 
mandeligheid I ook mede-eigenaar van:
- Het binnenterrein (bestrating / beplanting) 

inclusief bezoekersparkeerplaatsen en de 
overige op en in dit mandelig gebied aanwezigen 
voorzieningen (e.e.a. weergegeven als mandelig 
op de mandeligheidstekening Erf A).

De bouwnummers 4 t/m 7 worden via een 
mandeligheid II ook mede-eigenaar van:
- Het binnenterrein (bestrating / beplanting) 

inclusief bezoekersparkeerplaatsen en de 
overige op en in dit mandelig gebied aanwezige 
voorzieningen (e.e.a. weergegeven als mandelig 
op de mandeligheidstekening Erf B).

- De toegangsweg lopend vanaf Veurseweg tot aan 
de erf.

Wat betekent de mandeligheid voor u als koper?
U bent, samen met de andere mede-eigenaren, 
verplicht de mandelige zaken:
• te onderhouden;
• te reinigen;

• in stand te houden, en indien nodig, te 
vernieuwen.

Alle betrokken eigenaren zijn dus verantwoordelijk 
zijn voor het beheer en onderhoud (en dus ook 
de kosten) van de totale inrichting (bestrating, 
riolering, verlichting, erfafscheiding e.d.). Het 
vestigen van de mandeligheid geschiedt via een 
notariële akte via de projectnotaris. Om u als 
gezamenlijke kopers vast op weg te helpen zal 
er via de notaris ook een vereniging opgericht 
worden. Tevens zullen wij de eerste twee jaar 
vanaf het oprichten van de vereniging, het beheer 
(administratiekantoor) hiervan en de kosten 
daarvoor vergoeden. Het beheer zal via de bij het 
project betrokken makelaars geschieden.

Let op!: De informatie in dit document is met zorg 
samengesteld. Mochten er tegenstrijdigheden 
zijn tussen de technische gegevens en de 
koperscontracttekeningen, dan prevaleert de tekst 
in dit document. Het is niet uitgesloten dat kleine 
(maat)afwijkingen en wijzigingen zullen optreden.
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AFWERKSTAAT35
VERTREK CODE VLOEREN WANDEN PL AFONDS UITRUSTING 

Entreehal 2 zandcement behangklaar spuitwerk schel, rookmelder

Meterkast 5 beton onafgewerkt onafgewerkt onafgewerkt nutsvoorzieningen

Toilet 3 tegels tegels tot plafond spuitwerk mechanische afzuiging

Woonkamer 1 zandcement behangklaar spuitwerk kamerthermostaat

Keuken 1 zandcement behangklaar spuitwerk mechanische afzuiging, schakelaar WTW

Trapkast 6 zandcement behangklaar onderzijde trap schakelaar en lichtpunt

Overloop 2 zandcement behangklaar spuitwerk rookmelder, 1e verdieping)

Toilet (2) 3 tegels tegels tot plafond spuitwerk mechanische afzuiging

Slaapkamer 1 1 zandcement behangklaar spuitwerk mechanische toevoer

Slaapkamer 2 1 zandcement behangklaar spuitwerk mechanische toevoer

Slaapkamer 3 1 zandcement behangklaar spuitwerk mechanische toevoer

Slaapkamer 4 1 zandcement behangklaar spuitwerk (incl. schuine kap) mechanische toevoer

Slaapkamer 5 1 zandcement behangklaar spuitwerk (incl. schuine kap) mechanische toevoer

Badkamer 1 4 tegels tegels tot plafond spuitwerk mechanische afzuiging, schakelaar WTW

Badkamer 2 4 tegels tegels tot plafond spuitwerk mechanische afzuiging

Vlierings-verdieping 7 onafgewerkt onafgewerkt opbouw MV verdeelleiding langs de randen/aansluiting 
kapconstructie.

Technische ruimte /  
Berging Begane grond m.u.v. bouwnr. 3

5 / 6 zandcement behangklaar begane grond spuitwerk warmtepomp, warmwater boiler, verdeler vloerverwarming 

Technische ruimte souterrain bouwnr. 3 5 / 6 zandcement behangklaar spuitwerk opstelplaats wasmachine en wasdroger en warmtepomp met 
warmwater boiler, verdeler vloerverwarming

Technische ruimte 1e verdieping 5 / 6 zandcement behangklaar spuitwerk opstelplaats wasmachine en wasdroger (m.u.v. bouwnr. 3),  
warmte-terug-win-unit (WTW-unit) bouwnummers 1 t/m 7.

Berging 1e verdieping bouwnr. 6 en 7 6 zandcement behangklaar Spuitwerk

Berging souterrain en  
1e verdieping bouwnr. 3

6 zandcement behangklaar spuitwerk

1. Verblijfsruimte

2. Verkeersruimte

3. Toiletruimte

4. Badruimte

5. Technische ruimte

6. Bergruimte

7. Onbenoemde ruimte

8. Buitenruimte

(Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied)
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VERTREK CODE VLOEREN WANDEN PL AFONDS UITRUSTING 

Entreehal 2 zandcement behangklaar spuitwerk schel, rookmelder

Meterkast 5 beton onafgewerkt onafgewerkt onafgewerkt nutsvoorzieningen

Toilet 3 tegels tegels tot plafond spuitwerk mechanische afzuiging

Woonkamer 1 zandcement behangklaar spuitwerk kamerthermostaat

Keuken 1 zandcement behangklaar spuitwerk mechanische afzuiging, schakelaar WTW

Trapkast 6 zandcement behangklaar onderzijde trap schakelaar en lichtpunt

Overloop 2 zandcement behangklaar spuitwerk rookmelder, 1e verdieping)

Toilet (2) 3 tegels tegels tot plafond spuitwerk mechanische afzuiging

Slaapkamer 1 1 zandcement behangklaar spuitwerk mechanische toevoer

Slaapkamer 2 1 zandcement behangklaar spuitwerk mechanische toevoer

Slaapkamer 3 1 zandcement behangklaar spuitwerk mechanische toevoer

Slaapkamer 4 1 zandcement behangklaar spuitwerk (incl. schuine kap) mechanische toevoer

Slaapkamer 5 1 zandcement behangklaar spuitwerk (incl. schuine kap) mechanische toevoer

Badkamer 1 4 tegels tegels tot plafond spuitwerk mechanische afzuiging, schakelaar WTW

Badkamer 2 4 tegels tegels tot plafond spuitwerk mechanische afzuiging

Vlierings-verdieping 7 onafgewerkt onafgewerkt opbouw MV verdeelleiding langs de randen/aansluiting 
kapconstructie.

Technische ruimte /  
Berging Begane grond m.u.v. bouwnr. 3

5 / 6 zandcement behangklaar begane grond spuitwerk warmtepomp, warmwater boiler, verdeler vloerverwarming 

Technische ruimte souterrain bouwnr. 3 5 / 6 zandcement behangklaar spuitwerk opstelplaats wasmachine en wasdroger en warmtepomp met 
warmwater boiler, verdeler vloerverwarming

Technische ruimte 1e verdieping 5 / 6 zandcement behangklaar spuitwerk opstelplaats wasmachine en wasdroger (m.u.v. bouwnr. 3),  
warmte-terug-win-unit (WTW-unit) bouwnummers 1 t/m 7.

Berging 1e verdieping bouwnr. 6 en 7 6 zandcement behangklaar Spuitwerk

Berging souterrain en  
1e verdieping bouwnr. 3

6 zandcement behangklaar spuitwerk

Elektra volgens kopers contract tekeningen en technische omschrijving.

Toelichting: De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het indienen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone 
spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit 
wordt namelijk gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.
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ONDERDEEL MATERIAAL TOEVOEGING KLEUR

Gevelkozijnen Hardhout Dekkend geschilderd Antraciet

Franse 
balkonhekken

Gehard glas Glas gevat in 
profielen

Blank glas, profielen 
antraciet.

Dakramen Grenenhout Kantelraam Wit binnenzijde en 
buitenzijde t.p.v. raamkozijn 
aluminiumzetwerk in grijze 
kleur

Dakpannen Ceramisch CS Plasma TX-1 Metallic grijs

Dakranden en 
dakgoten

Zink Naturel grijs

Lateien/
geveldragers

Staal, verzinkt Gepoedercoat Antraciet

Hemelwater afvoer Zink Naturel grijs

PV-panelen 
bouwnummers 2 en 
5 (en opties)

Glas in panhoogte CS Plasma TX-1 Zwart glas

Kantplank onder 
kozijnen maaiveld

Prefab beton Donkergrijs

Buitenplafonds 
bouwnummers 2, 5, 
6 en 7

Vezelcementplaat Met schroeven in 
kleur bevestigd

Beige/Grijs naturel 

Luifel entree bouw-
nummers 2 en 5

Staal verzinkt Gepoedercoat Antraciet

MATERIAAL- EN KLEURSTAAT (EXTERIEUR)36
ALGEMEEN
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ONDERDEEL MATERIAAL TOEVOEGING KLEUR

Gevel Schoon metselwerk, 
Mangaan

Wasserstrich 
Waalformaat

Roduza Aubergine bont 
gesinterd

Voegwerk plint Doorstrijkmortel Verdiept 
aangebracht, 
volgens monster 
pointmaster

Antraciet

Voegwerk overig Doorstrijkmortel Verdiept 
aangebracht, 
volgens monster 
pointmaster

Donker grijs

Voegwerk algemeen - Conform 
bemonstering 
proefmuur

-

Waterslagen/
muurafdekkers

Natuursteen Hardsteen gezoet Antraciet

VOORHUIS VILL A 1 EN ACHTERHUIS VILL A 2 (ERF NOORTHEY)
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ONDERDEEL MATERIAAL TOEVOEGING KLEUR

Gevel Schoon metselwerk, 
grijs

WS HV Wasserstrich 
Waalformaat

Roduza grijs bont 
gesinterd

Voegwerk plint Doorstrijkmortel Verdiept aangebracht, volgens 
monster pointmaster

Donkergrijs

Voegwerk overig Doorstrijkmortel Verdiept aangebracht, volgens 
monster pointmaster

Beige

Voegwerk algemeen - Lintvoegen doorgestreken. 
Stootvoegen afgeborsteld

-

Waterslagen/
muurafdekkers

Natuursteen Ruw geschuurd Lichtgrijs

Hoekkolommen + 
frame luik

Metaal Thermische verzinkt en 
gepoedercoat

Antraciet

Gevelbekleding + 
luik

Nobelwood 
Waxed wood 
vintage (in twee 
breedtes) verticaal 
aangebracht

Achterliggend regelwerk en 
isolatieplaten voor regelwerk.

Beige, vintage

Waterslagen onder 
de gevelkozijnen 
t.p.v. de vezelcement 
gevelbekleding

Aluminium Gepoedercoat Beige

Dakterrastegels Beton Afm. 600x600mm, Schellevis Taupe

Dakramen t.p.v. 
slaapkamer 5/
verhoogd terras

Beloopbaar glas Glas omvat door metalen 
profielen

Transparant blank 
glas

Garagedeur Aluminium/metaal Geïsoleerde garagekanteldeur 
afgewerkt in lijn van de 
gevelbekleding.

Taupe (buitenzijde), 
Beige, vintage 
(buitenzijde)

Keerwand Beton Onafgewerkt Grijs naturel

Glasbalustrade op 
verhoogd terras

Gehard glas Glas bevestigd in metalen 
profielen

Transparant blank 
glas

Hekwerk op de 
keerwand

Metalen verzinkte 
balusters en rvs 
staaldraad

Verzinkt staal

HOOISCHUUR VILL A 3 (ERF NOORTHEY)
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ONDERDEEL MATERIAAL TOEVOEGING KLEUR

Gevel Schoon metselwerk, 
grijs

WS HV Wasserstrich Roduza grijs bont 
gesinterd

Voegwerk plint Doorstrijkmortel Verdiept aangebracht, volgens 
monster pointmaster

Donkergrijs

Voegwerk overig Doorstrijkmortel Verdiept aangebracht, volgens 
monster pointmaster

Beige

Voegwerk algemeen - Conform bemonstering 
proefmuur

-

Waterslagen/
muurafdekkers

Natuursteen Wue geschuurd Lichtgrijs

Onderste paneel 
boven bergingsdeur 
(nummer 7)

Geëmailleerd glas Colorbel (o.g.) Warm antraciet

VOORHUIS VILL A 4, DUIVENVOORDE VILL A 5,  
GRAANSCHUUR VILL A 6 EN WAGENSCHUUR VILL A 7 (ERF DUIVENVOORDE)
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 MATERIAAL- EN KLEURSTAAT ( INTERIEUR)37

ONDERDEEL KLEUR 

Binnenzijde van de houtengevelkozijnen wit
Binnenkozijnen, hardhout kristalwit
Binnendeuren, hout kristalwit

KOZIJNEN

ONDERDEEL KLEUR 

Houten aftimmeringen binnen wit
Vensterbanken, marmercomposiet Crystal white
Verwarmingselement (badkamer) wit
Schakelmateriaal elektra Alpine wit (vrijwel gelijk aan RAL 9010)
Stalen spanten en liggers bnr. 3 en 7 wit
Spuitstucwerk fijnkorrelig op beton plafonds wit
(V-naden zijn niet dichtgezet) 
Geïsoleerde houtwolcementplaat tegen betonplafond  wit
berging/garage bouwnummer 3

DIVERSEN

Let op!: De informatie in dit document is met zorg samengesteld. Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen de technische 
gegevens en de koperscontract tekeningen, dan prevaleert de tekst in dit document. Het is niet uitgesloten dat kleine (maat) 
afwijkingen en wijzigingen zullen optreden.
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AANTEKENINGEN



degroenehorsten.n l


