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8 Stijlvolle woningen aan de Stokkumerweg in de 

Buurtschap “Stokkum”. 

Een ontwikkeling van de VOF Lammertink-Noteboom. 



Uw partners in de realisatie: 

Bureau Authentiek voor ontwerp en bouwbegeleiding. 

 

Grotestraat 11B, 7475 AZ  Markelo 

________________________________________________________________ 

Bouwbedrijf Oonk-Noteboom B.V. 

 

Goorseweg 45, 7475 BC  Markelo 

_______________________________________________________________ 

Bouwbedrijf Homan B.V. 

 

Vonderweg 19, 7468 DC   Enter 

________________________________________________________________ 

Informatie en verkoopbegeleiding: 

De Keujer Makelaars 

 

Goorseweg 14A, 7475 BD   Markelo, tel. 0547-363596, info@dekeujer.nl 

www.dekeujer.nl 

 



UW EIGEN WONING 
 

Bewoners van dorpen als Markelo zijn vaak verknocht aan hun 

woonomgeving. En niet voor niets. 

In de drukte van vandaag zijn de ruimte, historie, het bijzondere 

coulisselandschap en de nabijheid van natuurgebieden een groot goed. 

Om nog maar te zwijgen over de Twentse rust en gemoedelijkheid. 

 

Dat geldt ook zeker voor Stokkum. Een kleine kern, die iedereen ook graag 

wil houden. Daarom beschouwen we het als een buitenkans dat de 

gemeente ons de ruimte heeft geboden om aan de Stokkumerweg in totaal 

10 woningen te ontwikkelen bestemd voor de gegadigden die een sociale – 

dan wel economische binding hebben met Stokkum. 

 

 

 
 

Als regionale bouwers begrijpen we als geen ander dat nieuw woningen in 

een kern als Stokkum ook in die omgeving moeten passen. 

Tegelijkertijd willen we graag woningen bouwen die u als eigenaar ook als 

“eigen” zult ervaren. Vooral opdat u er zich letterlijk “thuis” kunt voelen. 

 

In dit fraaie ontwerp van Bureau Authentiek zijn beide doelstellingen in stijl 

gecombineerd. Inhoud en uitstraling maken het ontwerp min of meer 

tijdloos. 

De beste garantie voor het behoud van waarde. 

 

 

 



 

Daarbij hebt u meerdere mogelijkheden om de woning op onderdelen aan 

te passen aan uw persoonlijke wensen doordat het uitgangspunt is dat we 

de woningen opleveren overeenkomstig de technische omschrijving en u 

zelf nog de afbouw in eigen regie kunt uitvoeren. 

Dat past in onze ideeën over het bouwen voor mensen anno 2022. Niet 

alleen functioneel, maar ook als het gaat om duurzaamheid, comfort en 

sfeer. 

 

Wij helpen u dan ook graag uw woning helemaal “eigen” te maken. 

 

 

 

Markelo,       Enter, 

 

 

Willem Jan Noteboom.     Luc Velten. 

Bouwbedrijf Oonk-Noteboom.   Bouwbedrijf Homan B.V. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



EEN GOEDE KOOP 

 
Het kopen van een woning is voor de meeste mensen een belangrijke stap 

in hun leven. Daarom willen we u graag zoveel mogelijk zekerheden 

verschaffen. 

 

De VOF Lammertink-Noteboom staat voor een uitstekende prijs- 

kwaliteitsverhouding. 

Daarnaast willen we vooral een betrouwbare partner zijn, zowel in het 

traject naar de aankoop (via De Keujer Makelaars) van de woning, als 

tijdens de realisatie en na de oplevering. Dat is vooral een kwestie van 

goede afspraken over de spelregels en de inzet om die na te leven. 

 

Hieronder geven we die SPELREGELS globaal weer. Bij de daadwerkelijke 

aankoop van een woning worden de exacte afspraken en spelregels 

vastgelegd in een koop-/aannemingsovereenkomst welke wordt opgesteld 

door het behandelend notariskantoor: Geurts & Verbeek Netwerk 

notarissen te Markelo. 

 

 

 

 
 



 
 

 

Bedenktijd 

 

Gedurende 3 kalenderdagen na ondertekening door u van de koop-/ 

aannemingsovereenkomst heeft u het recht de koop-/aannemings-

overeenkomst te ontbinden. De drie dagen bedenktijd gaan in op de dag na 

ondertekening door u van de koop-/aannemingsovereenkomst.  

Wij verzoeken u een eventuele ontbinding schriftelijk aan het notariskantoor 

te melden. 

 

 

 



Eigendomsoverdracht 

 

Deze geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van levering” bij de 

notaris. In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van 

transport vermeld, terwijl tevens rekening moet worden gehouden met de 

geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Voor de datum van notarieel 

transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum 

verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Op de 

afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag u tijdig aan de notaris moet 

overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de 

vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet 

het geval is zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten 

worden uit eigen middelen. Op de transportdatum worden in het algemeen 

twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de 

hypotheekakte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vrij op naam 

 

De koopsom van de woning is vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld. Niet in de koopsom zijn begrepen: 

 

- Alle kosten die verband houden met de financiering van de woning; 

- Eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering. 

- De rente over termijnen die op het tijdstip van ondertekening van de 

koop-/aannemingsovereenkomst reeds zijn vervallen. 

- De premie voor de opstal- en/of risicoverzekering. 

- De aansluitkosten van telefoon en centrale-antenne-installatie. 

- Meubilair, huishoudelijke apparatuur en losse kasten. 

- De kosten die voortvloeien uit een eventuele aanvraag van 

hypotheekgarantie. 

- Eventuele wijzigingen in het BTW-percentage. 

- Tuinaanleg / verharding. 

 

 

 



 
 

De kleine lettertjes groot 

 

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van 

de gegevens en tekeningen, zoals die zijn verstrekt door gemeentelijke 

diensten, nutsbedrijven, de architect, de constructeur en overige adviseurs 

van dit plan. Er is geprobeerd u een goede en betrouwbare algemene 

indruk te geven van de plannen. 

 

Na deze verkoopinformatie treft u aan de bouwtekeningen en plattegronden 

van 8 woningen: 

 

- Vier (4) starterswoningen onder één kap. 

- Twee maal een twee (2) onder één kap woning. 

 

N.B.:  

I.  de twee kavels bestemd voor een vrijstaande woning zijn  

gebonden te bouwen met één van de bouwondernemingen van dit 

project, te weten Bouwbedrijf Oonk-Noteboom B.V. en Bouwbedrijf 

Homan; er is dus geen vrije keuze. 

 

II. Tussen meerdere kavels zal een erfdienstbaarheid van 

voetpad/overgang worden gevestigd zodanig, dat van alle percelen 

de achtertuin te voet kan worden bereikt. 

 

Deze verkoopprospectus eindigt met de algemene informatie en 

Technische Omschrijving van de te bouwen geschakelde woningen. 

 

Ondanks deze uitgebreide informatie toch nog vragen? 

Bel of mail met De Keujer Makelaars. 



 
 

 

TEKENINGEN 

VIER – ONDER – EEN – KAP 

WONINGEN 
 

 

 

 

 













 
 



 
 

TEKENINGEN 

TWEE – ONDER – EEN – KAP 

WONINGEN 

 

 
 

 

 













 
 
 



 

Algemene Informatie en Technische Omschrijving 4-onder-1 kapwoningen 

en 2 onder-1 kapwoningen te Stokkum (plan “Het Löppink”)  

07 december 2021 
 

 
 

Deze Algemene Informatie en Technische Omschrijving maken onderdeel uit van de 

aannemingsovereenkomst van 4-onder-1 kapwoningen en 2 onder-1 kapwoningen Te Stokkum 

1.  ALGEMENE PROJECTINFORMATIE 

Een woning kopen is voor velen geen dagelijkse bezigheid. Omdat het een belangrijke stap in uw leven is en het 

om grote bedragen gaat, vinden wij het van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures en 

voorwaarden bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Wij adviseren u de Algemene Informatie en 

Technische Omschrijving met aandacht te lezen.  

 

Garantie   

De woningen worden niet gebouwd met een bouwgarantiefonds. Er wordt uitgegaan van een garantiebepaling 

die verderop in deze omschrijving wordt benoemd. 

 

Uitvoeringsduur 

De uitvoeringsduur van de bouw van de woning bedraagt een aantal werkbare werkdagen, bij deze woning geldt 

maximaal 180 werkbare werkdagen, te rekenen vanaf het tijdstip dat de ruwe begane grondvloer gereed is. Feest- 

en vakantiedagen, weekenden en ATV-dagen, alsmede dagen met slechte weersomstandigheden zoals 

bijvoorbeeld regen en vorst, vallen niet onder werkbare werkdagen. Er wordt gestart binnen 12 weken nadat de 

vergunning is afgegeven door de gemeente Hof van Twente en onherroepelijk is. De vergunningsaanvraag wordt 

in december 2021 ingediend. 

 

Indien er sprake is van schade, ontstaan door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld een lockdown, 

brand of storm, dan kan de bouwtijd worden verlengd met het aantal werkdagen, benodigd voor het verhelpen 

van deze schade. Door u opgevoerde aanvullende werkzaamheden in de sfeer van meerwerk, kunnen een 

verlenging van de bouwtijd met zich meebrengen. Voor een volledige definitie van werkbare dagen verwijzen 

wij u naar de Algemene Voorwaarden van bouwend Nederland.  

 

Nutsvoorzieningen 

De woning dient te worden aangesloten op de nutsvoorzieningen met water en elektra en wordt voorzien van een 

aansluiting op het riool. De aanlegkosten voor de definitieve nutsvoorzieningen in de woning zijn niet in de 

verkoopprijs opgenomen. Wel zorgt de aannemer voor de aanvraag en de aansturing van de nutsbedrijven. De 

aansluit- en verbruikskosten en/of entreegelden voor bouwwater en bouwstroom zijn bij de aanneemsom 

inbegrepen. De kosten voor het aansluiten van het riool zijn in de verkoopprijs opgenomen. De verkrijger / 

bewoner zal vanaf het moment van de oplevering een contract met een energieleverancier voor elektra en water 

moeten afsluiten. 

  

 



De aansluitkosten en/of entreegelden voor eventueel CAI, KPN en glasvezel zijn tevens niet bij de aanneemsom 

inbegrepen. De woning is voorzien van loze leidingen te gebruiken voor data, TV en telefoon. Wij verzoeken u 

dan ook, indien u dit wenst, zo vroeg mogelijk voor de oplevering van uw woning een telefoonaansluiting bij 

KPN (of andere provider) aan te vragen, zodat de aanleg van de woningaansluiting (voor de oplevering) zoveel 

mogelijk gecombineerd kan worden met derden.   

 

Bestemmingsplan 

De locatie waar het nieuwbouwplan gerealiseerd gaat worden heeft conform het bestemmingsplan de 

hoofdbestemming ‘Woondoeleinden’.  

 

Beng   

Voor alle nieuwbouwwoningen vanaf 1-1-2021 zijn er nieuwe eisen. Deze eis heet de Beng (Bijna energie 

neutrale gebouwen).  

 

De energieprestatie bij BENG is bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen: 

1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr) 

2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar 

(kWh/m2.jr) 

3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%) 

In de ontwerpfase van de woningen is rekening gehouden met de huidige eisen. De woning voldoet aan de RC 

waarden volgens de Beng. De installaties zijn ook getoetst aan de Beng en voldoen ook. Dit is een onderdeel van 

de vergunningsaanvraag die beoordeeld wordt door de gemeente. 

Installaties algemeen 

De installaties worden uitgewerkt aan de hand van wettelijke normeringen. De leidingen ten behoeve van 

installaties worden in de woning zoveel mogelijk als inbouwleidingen in de wanden en vloeren en trapgaten 

verwerkt.  

 

Bouwbesluit en normen 

Bij het samenstellen van deze technische omschrijving met bijhorende tekeningen is uitgegaan van 

Bouwbesluitregelgeving zoals die ten tijde van het opstellen van deze technische omschrijving van toepassing 

was. Nadien doorgevoerde wijzigingen binnen de Bouwbesluitregelgeving, tot het moment van indienen van de 

aanvraag van omgevingsvergunning bouwen en eventueel daarmee samenhangende noodzakelijke bouwkundige 

en/of installatietechnische aanpassingen, zullen in uw woning worden verwerkt.  

Om de beschrijvingen en tekeningen voor belangstellenden en niet bouwkundigen leesbaar te houden is de 

terminologie van het Bouwbesluit op een aantal punten aangepast. Om u toch volledig te informeren geven wij u 

hieronder de benamingen zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd. 

 

• Hal   Verkeersruimte  

• Toilet   Toiletruimte 

• Meterkast  Meterruimte 

• Keuken   Verblijfsruimte 

• Woonkamer   Verblijfsruimte 

• Berging    Onbenoemde ruimte 

• Overloop  Verkeersruimte 

• Slaapkamer  Verblijfsruimte 

• Badkamer  Badruimte 

• Zolderruimte  Onbenoemde ruimte 

Tevens wordt er in het Bouwbesluit gesproken in termen als gebruiksoppervlak, verblijfsgebied en dergelijke. 

Hiermee worden gebieden of zones binnen een woning aangeduid, welke afhankelijk van het beoogde gebruik 

en/of de opgenomen voorzieningen voldoen aan een bepaalde gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones 

of gebieden hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de fysieke indeling van de woning. Het doel 

hiervan is om een grotere flexibiliteit in de indeling van de woning binnen de regelgeving mogelijk te maken. 

Aan de naamgeving van ruimten anders dan die van het Bouwbesluit vallen geen rechten te ontlenen. Indien er 

na oplevering aanpassingen worden gedaan vervallen de garanties hierop vanuit de aannemer.     

 

 

 

 



Politiekeurmerk Veilig Wonen 

Het plan voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen volgens klasse 2 van NEN 5096. Er wordt degelijk 

hang- en sluitwerk toegepast dat voldoet aan bovengenoemde eisen. Er worden door de aannemer geen 

certificaten aangevraagd en/of verstrekt.  

 

Traditioneel 

De bouwwijze van de woningen is overwegend traditioneel. De vloeren zijn voorzien van prefab beton 

(kanaalplaat) en bouwmuren zijn steenachtig (kalkzandsteen), de buitenkozijnen worden uit meranti hardhout 

vervaardigd en de diverse buitenbetimmeringen worden uit red cedar en exterieur multiplex vervaardigd. Er 

worden hoogwaardige en duurzame materialen toegepast die grotendeels betrokken worden van leveranciers die 

onder KOMO produceren.  

 

Overbouwingsrecht  

De spouwmuurconstructie en buitenmuren van woningen met een uitbouw zullen deels op de naastgelegen kavel 

gesitueerd worden. Wanneer er door de verkrijger / bewoners voor een woning met een uitbouw gekozen wordt 

zal er dus sprake zijn van een bebouwing over de grens van het naastgelegen perceel. Indien dit van toepassing is 

dan zal de buitenmuur op de grond staan van de naastgelegen woning. Die muur is op dat moment eigendom van 

de grondbezitter. 

 

Maatvoering 

Tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle maten op de tekeningen uitgedrukt in millimeters. Indien de 

maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 

De maatvoering op de tekeningen betreft ‘circa’ maten, geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. De 

afmetingen en locatie van leidingkokers zijn indicatief en worden conform berekeningen en de tekeningen van 

de installateurs uitgevoerd.  

 

Tekeningen    

Het op de tekeningen aangegeven meubilair, inrichting, glazen douche wanden, apparaten, beplantingen, 

bestrating enz. behoren niet tot de levering van de aannemer. Behoudens datgene wat nadrukkelijk in deze 

technische omschrijving is aangegeven.  

 

Schoonmaken 

De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Verdere schoonmaakwerkzaamheden aan wanden, vloeren, 

daken en beglazing is niet voor rekening van aannemer. 

 

Oplevering 

Minimaal twee weken vóór de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en 

het tijdstip van opleveren. Tijdens deze oplevering worden geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk 

vastgelegd als zogenaamd ‘proces-verbaal van oplevering’ dat door beide partijen wordt ondertekend. De 

desbetreffende punten dienen, voor zover mogelijk, vervolgens binnen 2 maanden te worden hersteld.  

Als u vóór de oplevering aan alle verplichtingen heeft voldaan, inclusief de eindafrekening van de termijnen en 

het restant van het eventuele meerwerk, ontvangt u bij oplevering de sleutels van uw woning. Het in ontvangst 

nemen van de sleutels betekend dat de woning aan u is opgeleverd.  

 

Onderhoudsperiode  

De onderhoudstermijn geldt voor een periode van drie maanden na de opleveringsdatum. In deze periode 

ontvangt u als eigenaar een formulier met het verzoek hierop de eventuele geconstateerde gebreken, die  

die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het ‘werken’ van materialen, te vermelden en deze voor afloop 

van de onderhoudstermijn aan de aannemer te retourneren. In het geval nog werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd, welke op het ‘proces verbaal van oplevering’ staan vermeld doch nog niet zijn of konden worden 

uitgevoerd, dan kunnen deze eveneens op dit formulier worden vermeld. Indien uit dit formulier blijkt dat er 

opmerkingen zijn, welke naar uw mening een nadere toelichting behoeven, zal met u contact worden opgenomen 

teneinde in overleg te bepalen, welke opmerkingen wel of niet zullen worden hersteld.  

Een nieuwbouw huis heeft in de eerste periode van bewoning een hoge vochtigheidsgraad. Daarom wordt 

aangeraden om in deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken. Ondanks dat blijft het mogelijk dat er 

krimpscheurtjes ontstaan. Aannemer adviseert verkrijger om na oplevering te voldoen aan het voorgestelde 

opstookprotocol waar de desbetreffende vloerenleverancier om vraagt, aannemer is hiervoor niet 

verantwoordelijk. Door droging en werking van de onderliggende constructievloer en van de afwerkvloer 

ontstaan er krimpscheurtjes, die worden doorgegeven aan de tegel- of grindvloer. Speciale voorzieningen in de 

afwerkvloer zijn in dit geval vereist. Herstel is v.r.v. verkrijger wanneer dit niet tijdig is aangegeven. 

 

 

 

 



Diversen 

Als de verkrijger schade heeft veroorzaakt door boren, zagen, hakken en frezen in vloeren, cementdekvloeren, 

wanden, houten draagconstructies enz. is herstel hiervan niet voor rekening van de aannemer en vervalt de 

garantie op kapotgemaakte onderdelen/draagconstructies. Aannemer is niet verantwoordelijk voor vervolgschade 

dat uitvloeit op werkzaamheden die gedaan zijn door verkrijger. Wanneer er een afwerking wordt gerealiseerd 

wordt de onderlaag geaccepteerd door verkrijger.  

 

2.  AANKOOPPROCEDURE  

Aannemingsovereenkomst  

Met het ondertekenen van de koop/aannemingsovereenkomst gaat u een overeenkomst aan, waarbij u zich 

verplicht tot de betaling van de koop/bouwprijs. Aannemer verplicht zich tot het leveren van de bouw van de 

woning. Nadat de overeenkomsten door de partijen zijn ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie.  

 

Hypothecaire Lening 

Voor de bouw van de woning is meestal een hypotheek nodig. Wij adviseren u om u goed te laten voorlichten 

over de hypotheekvorm die het beste past bij uw specifieke levenssituatie.  

 

Bouwkosten 

Dit zijn de kosten voor de daadwerkelijke bouw van uw woning en worden in termijnen betaald conform de 

gesloten aannemingsovereenkomst met de aannemer. Bij de bouwkosten zijn inbegrepen: 

• bouw- en installatiekosten;  

• verzekering tijdens de bouw; 

• B.T.W. (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend). 

De (eventuele) bijkomende kosten voor verkrijger bestaan uit: 

• de rente over de grondkosten vanaf het moment waarop de grond rentedragend is; 

• de rente over de eventueel vervallen maar niet betaalde bouwtermijnen tot de transportdatum; 

• notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; 

• afsluitprovisie voor een hypothecaire lening; 

• eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering. 

 

 

Verzekering  

Tijdens de bouw is de woning volledig verzekerd tegen brand- en stormschade door middel van een 

‘Construction - All - Risk’ (CAR) verzekering. Op het moment dat de woning is opgeleverd en de sleutel is 

overgedragen, vervalt deze verzekering. Vanaf dat moment dient de verkrijger zelf zorg te dragen voor een 

verzekering.  

 

Prijswijzigingen  

De met u in de aannemingsovereenkomst overeengekomen totale aanneemsom staat vast, met uitzondering van 

wijzigingen in het B.T.W.-tarief. Wijzigingen in loon- en materiaalkosten tijdens de bouw worden dus niet 

doorberekend.  

 

Betalingsvoorwaarden  

De aanneemsom wordt u gefactureerd in termijnen, naar rato van de voortgang van de bouw. De termijnregeling 

die in de aannemingsovereenkomst is opgenomen.   

De aannemingsovereenkomst geeft aan dat u, telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd, een volgende 

termijnnota ontvangt. U dient de nota’s uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. 

 

Werkzaamheden derden 

Werkzaamheden in en om de woning door u en/of derden, zijn vóór het opleveren van de woning niet  

toegestaan. Er zal gedurende bouwperiode 1 á 2 maal een kijkmiddag georganiseerd worden. Hierbij zal een 

uitvoerder en een installateur aanwezig zijn. Op dat moment is er ook een mogelijkheid om e.e.a. in te meten in 

de woning. Buiten deze kijkmiddag is de bouwplaats niet toegankelijk voor verkrijgers en derden i.v.m. 

veiligheid.  

 

 

 

 

 

 

 



3.  TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

 

Hoogteligging  

Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Vanuit dit peil (P=0) worden 

de hoogtematen opgegeven en uitgezet. Het peil  wordt door de gemeentelijke dienst van de gemeente Hof van 

Twente nader vastgesteld.  

 

Grondwerk 

Voor de aanleg van de funderingen, rioleringen, kabels en leidingen, bestratingen etc. worden de nodige 

grondwerken verricht. Uitkomende grond wordt zoveel als mogelijk verspreidt over de kavel waarbij de grond 

zoveel mogelijk wordt geëgaliseerd.  De grond rondom de woning zal circa 15 tot 30 cm lager liggen dan het peil 

van de woning. Als gevolg van de plaatselijke grondsamenstelling kunnen zettingen optreden. Zorg daarom voor 

een goede inklinking voordat de bestrating gerealiseerd wordt. Deze werkzaamheden dienen naar inzicht en voor 

rekening van de verkrijger te worden uitgevoerd na oplevering. 
 

Buitenriolering 

De riolering van de woning wordt aangelegd als een gescheiden stelsel. Dat wil zeggen dat het vuilwater 

separaat van het hemelwater wordt afgevoerd naar het gemeente riool. Hemelwater wordt naar achterliggende 

wadi afgevoerd (zie situatietekeningen op bestekblad). De riolering komt t.h.v. de voorgevels van de woningen 

en zal worden aangesloten op het gemeenteriool. Rioleringsbuizen worden uitgevoerd in kunststof en worden 

voorzien van de nodige hulpstukken en ontstoppingsstukken Het ontstoppingsstuk bevindt zich direct buiten de 

woning. De aanleg zijn bij de aanneemsom inbegrepen. 
 

Terreinverhardingen / - inrichting / parkeerplaatsen / erfafscheiding 

Deze werkzaamheden dienen naar inzicht en voor rekening van de verkrijger te worden uitgevoerd met 

uitzondering op het toegangspad rechts naast woning 5 en doorlopend achter woning 4 en 5, deze wordt voorzien 

van grijze betontegels 30x30 cm. Opgesloten met een grijze betonband.  

 

Verdere inritten en toegangspaden dienen door verkrijgers zelf in overleg aangelegd te worden. Het 

gezamenlijke pad dient aangelegd te worden volgens situatietekeningen. Recht van overpad conform 

koopcontract grond. 
 

 

 

Fundering 

Uitgangspunt is dat de woningen worden gefundeerd op een strokenfundering, afmeting wordt door de 

constructeur bepaald. Op de stroken wordt onder het maaiveld in kalkzandsteen de spouwmuur opgezet. Tussen 

de stroken wordt een schoon zand pakket aangebracht als bodemafsluiting tegen de betonstroken aan onder een 

minimaal afschot van 20 graden. De kruipruimte wordt geventileerd d.m.v.  1 muisdichte ventilatierooster aan de 

voorkant en 1 aan de achterkant. 

Aanlegdiepte 1,10 m1 – peil. Indien diepere of andere fundatie benodigd is dan is dit niet voor rekening van de 

koper. 
 

Vloeren 

De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd als een geïsoleerde kanaalplaatvloer (met de vereiste 

isolatiewaarde RC 3,7). De 1e en 2 e verdiepingsvloeren worden uitgevoerd met geprefabriceerde betonelementen 

(kanaalplaatvloer) die in het werk worden aangestort met beton. De zogenaamde V-naden van de 

betonelementen blijven zichtbaar in het plafond en kunnen onregelmatig ten opzichte van elkaar zijn. 

Daar waar noodzakelijk worden,  t.b.v. de constructieve opvang van de vloeren z.g. stalen gemeniede 

raveelijzers en lateien toegepast, deze blijven in zicht. Eventuele afwerkingen en kleuren van de raveelijzers is 

voor rekening van verkrijger.  
 

Wanden      

De woningscheidende wand alsmede de binnenspouwbladen zijn dragend en worden uitgevoerd in 

kalkzandsteen. In de kalkzandsteen wanden worden t.p.v. kozijnopeningen de noodzakelijke betonlateien 

aangebracht. De woningscheidende wand tussen de woningen wordt gedetailleerd conform de voorschriften uit 

het Bouwbesluit. De aannemer garandeert jegens de verkrijger geen hogere geluidsisolatie tussen de woningen 

onderling dan krachtens het bepaalde in het bouwbesluit geëist kan worden. De niet dragende scheidingswanden 

in de woningen worden uitgevoerd als lichte separatiewand (cellenbeton). Waar nodig volgens het Bouwbesluit 

worden isolerende of geluidbeperkende materialen toegepast. Alle houten wanden worden voorzien van zwarte 

channelsiding planken. Deze planken worden verticaal bevestigd met een werkende breedte van 135 mm. De 

planken worden bevestigd door middel van RVS bolkopspijkers.  

 
 
 



Daken 

De woningen worden voorzien van een hellende dakconstructie en worden opgebouwd uit een prefab  

dakelementen (met de vereiste isolatiewaarde volgens Beng). De groen/bruine zichtzijde van de dakplaat blijft 

onbehandeld in het zicht op de slaapkamers en op de zolder, de naden tussen de elementen wordt voorzien van 

een groen/bruine aftimmeringen. Er kunnen mogelijke kleine beschadigingen op de platen zitten door transport 

of montage.  De zijwangen van dakkapellen worden voorzien van een witte interieur plaat van 12 mm dik. 

Dakpannen zijn gebakken dakpannen antraciet, afmeting ca. 12,0 stuks per m2.  

Op het dak van de woningen worden de beluchtingen en afvoeren van mechanische ventilatie en de ontluchting 

van het riool aangebracht.  T.p.v. de zolder worden standaard geen dakramen geplaatst. Deze mogelijkheid komt 

voor in de optielijst.  

 

De dakranden van de platte daken en de goten worden afgewerkt met een zinken afdekkap. De boeien worden 

vervaardigd van western red cedar, de plafonds van de overstekken worden vervaardigd van 12 mm multiplex 

exterieurkwaliteit wit. 

De hemelwaterafvoeren van de woning en het bijgebouw worden vervaardigd uit zink net als de afdekkappen 

langs het platte dak van de berging. 

 

Rieten kap 

Bij de rechter woning, woning 5 op de situatie komt een gedeelte riet. Dit riet wordt geleverd en aangebracht 

volgens de richtlijnen van de Nederlandse vakfederatie rietdekkers.  

 

Gevels 

De gevels van de woningen zijn uitgevoerd als een geïsoleerde spouwmuur met de vereiste isolatiewaarde van 

RC 4,7. Het binnenspouwblad is van kalkzandsteen en een buitenspouwblad (buitengevel) van 

schoonmetselwerk voorzien van normaal voegwerk. Het metselwerk wordt uitgevoerd in wildverband. Het 

metselwerk boven de gevelkozijnen in de gevels worden, waar aangegeven op tekening, uitgevoerd als rollaag en 

daar waar nodig ondersteund door een stalen latei. 

 

In de metselwerkvlakken worden de nodige dilataties opgenomen waar nodig. Om de gevelconstructie te 

ventileren worden waar nodig ventilatievoorzieningen in de gevels opgenomen. Voor een goede waterdichting 

van de gevels worden waar nodig kunststof- en/of lood slabben en folies verwerkt.  

 

Het metselwerk wordt in één kleurstelling uitgevoerd. De definitieve steen- en voegkeuze worden door de 

architect en ontwikkelaars bepaald. E.e.a. volgens uitstraling 3D model. Onder de raamkozijnen worden 

betonnen grijze raamdorpels aangebracht, onder de buitendeurkozijnen worden betonnen kantplanken of 

metselwerk aangebracht. Als terrasraam komt een gestukadoorde gevel. Dit is een natuurlijk materiaal. Hier kan 

in de praktijk door werking een (minimale) scheurvorming ontstaan. Er kan vocht in trekken en hierdoor kan er 

een  kleurverschil ontstaan. 

 

Berging  
De berging wordt uitgevoerd in geïsoleerde houtskeletwand met stijlwerk van 38x120 mm. Deze wand is 
geïsoleerd met een minerale wol van 12 cm. Aan de binnenkant worden de wanden voorzien van een houten 
plaat. Het dak en de vloer van de berging is wel geïsoleerd met een minimale isolatiewaarde van RC 2,5. De 
balklaag en constructieve dakplaat blijven in het zicht. Het dak wordt voorzien van een 2 laags bitumen 
dakbedekking. Al het installatiewerk voor de berging wordt opbouwend gemonteerd. 
 

Gevelkozijnen, ramen en deuren 

De buitenkozijnen, deuren en ramen in de gevels van de woningen worden uitgevoerd in hardhout en zijn 

dekkend gegrond. De ramen worden uitgevoerd als draai-kiepramen, draairichtingen volgens tekening. Daar 

waar noodzakelijk worden in de kozijnen ventilatieroosters aangebracht. De afmeting van ventilatieroosters is 

conform opgave van de  bouwfysisch adviseur. De op tekening aangegeven draaideuren worden uitgevoerd als 

hardhouten deuren en daar waar conform tekening staat aangegeven voorzien van een glasopening. 

De onderdorpels van de buitendeurkozijnen die tot peil lopen worden uitgevoerd in kunststeen of alustone.  

Alle bereikbare buitenkozijnen, deuren en ramen van de woning worden voorzien van deugdelijk hang- en 

sluitwerk met SKG-keurmerk, dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw. Deuren zijn 

voorzien van 3-punt sluiting. Sloten van de buitendeuren worden voorzien van cilindersloten met seriesluiting, 

zodat deze bedienbaar zijn met één exclusieve sleutel per woning. 

De glasopeningen in de buitenkozijnen, ramen en –deuren van de woning worden voorzien van transparant, 

hoogrendement, isolerende, dubbele beglazing (HR++). Enkele (grotere) ruiten worden voorzien van HR+++ 

beglazing conform eisen van de BENG. Veiligheidsbeglazing zal worden toegepast conform NEN 3569. 

Veiligheidsglas kan in tint en dikte enigszins afwijken van de overige beglazing.  De vensterbanken in de 

woning zijn voor rekening en risico van verkrijger. Er wordt rekening gehouden met een dikte van 22 mm. 

 



Buitentimmerwerken 

De goten en de boeien van het bijgebouw worden afgewerkt met Red Cedar boei-delen. Het plafond dat zich aan 

de onderzijde van de goten bevindt zal worden uitgevoerd met een witte exterieur plaat 12 mm dik.  

 

Metaalconstructiewerk  

Waar nodig worden er de nodige stalen draagconstructies worden aangebracht e.e.a. conform opgave 

constructeur.  

 

Binnendeurkozijnen       

De binnendeurkozijnen van de woning worden uitgevoerd als houten kozijnen t.b.v. stompe deuren. De kozijnen 

worden wit gegrond. De binnendeuren van de woningen moeten door verkrijger worden ingekocht en 

gemonteerd worden na oplevering. De aftimmeringen rondom de deurkozijnen moeten ook door verkrijger 

worden geleverd en geplaatst evenals het hang en sluitwerk van de deuren.  

 

De meterkast wordt voorzien van een stompe binnendeur (type: tubespaan) met een standaard kastslot volgens 

voorschriften nutsbedrijven. De deur is na oplevering eigendom van verkrijger.  

 

Trappen en balustraden 

Zowel de trap van de begane grond naar 1e verdieping als die van de 1e naar de 2e verdieping worden uitgevoerd 

als vurenhouten trappen. Langs de open zijde van het trapgat van de trappen wordt een vurenhouten traphekje 

geplaatst en aan de muurzijde wordt een grenenhouten leuning rond 38 mm aangebracht. De trappen zijn wit 

gegrond op waterbasis met ca. 60 mu droge laagdikte. In de ruwbouwfase zal de trap geplaatst worden en 

worden voorzien van afdekplaatjes op de treden. Deze plaatjes blijven zitten tijdens de oplevering. In het hart 

van het trappenhuis zit een demontabele leidingschat t.b.v. installaties. Omdat een trap uitgevoerd is als houten 

trap kan het tijdens het gebruik een krakend geluid geven. Dit is niet te voorkomen en geeft geen constructieve 

problemen aan de trap. De trap van de begane grond is dicht en de trap en hier kan niet van afgeweken worden 

i.v.m. de trapkast. De trap van de verdieping is uitgevoerd als open trap en kan als meerwerk worden uitgevoerd 

als dichte trap. 

De trappen dienen door de verkrijger te worden afgeschilderd. 

 

Wand- en plafondafwerking 

Alle wanden van de woning worden behangklaar groep 2 (volgens TBA) opgeleverd, behalve de badkamer en de 

toiletten. De behangklare wanden zijn na voorbehandeling door de verkrijger geschikt voor verdere afwerking 

met bijvoorbeeld behangwerk. De betonplafonds worden niet afgewerkt met spuitwerk. De verkrijger kan zelf na 

oplevering een keuze maken welk afwerkniveau er wordt toegepast op de plafonds.  De plaatnaden van de 

plafonds (de zogenaamde V-naden) kunnen bij dichtstrijken scheurvorming opleveren. Hier is de aannemer niet 

voor aansprakelijk. Het plafond van de meterkast blijft onafgewerkt.  

 

Vloerafwerking 

De vloeren in de woning worden voorzien van een cementdekvloer inclusief benodigde vezels. De vloer van de 

badkamer wordt niet mee gesmeerd maar hier blijft de ruwe kanaalplaatvloer in het zicht. Dit dient verkrijger 

zelf te doen na oplevering inclusief de douchhoek.  In de dekvloeren lopen diverse water-, c.v.- en 

elektraleidingen. Het is daarom raadzaam om niet in deze dekvloeren te boren, schroeven, spijkeren, etc. 

De cementdekvloeren zijn geschikt voor losliggende vloerbedekking. Indien andere vloerbedekking (b.v. 

vloertegels, grindvloer, etc.) wordt toegepast zijn eventueel aanvullende voorzieningen als wapening, egalisatie, 

etc. benodigd om de kans op krimpscheuren te verkleinen voor rekening van de verkrijger.   

De hoogte van de bovenkant van de dorpel onder de deurkozijnen tot de bovenkant van de cementdekvloer 

bedraagt maximaal 35 mm. We gaan ervan uit dat door de verkrijger vloerbedekking of een andere 

vloerafwerking wordt aangebracht met een minimale dikte van 15 mm zodat de hoogte van de bovenkant van 

deze dorpels tot de bovenkant van de afgewerkte vloer maximaal 20 mm zal bedragen, conform de eisen van het 

Bouwbesluit. Mocht hier van worden afgeweken dan verzoeken wij verkrijger dit zo vroeg mogelijk in het 

bouwproces kenbaar te maken. De vloer kan tegen meerkosten dikker worden  aangebracht. Mocht er voor 

montage vloer een opstookprotocol worden uitgevoerd dan dient verkrijger dit te organiseren na oplevering.  

 

Schilderwerk  

Buiten schilderwerk 

Al het houtwerk buiten wordt voorzien van schilderwerk conform uitstraling 3D ontwerp. Het schilderwerk 

wordt tijdens oplevering beoordeeld. Alle vervolgschade daarna is voor rekening van verkrijger. 

 

Binnen schilderwerk 

Al het binnen schilderwerk is voor rekening van verkrijger. Aannemer zorgt dat al het houtwerk wel voldoende 

dekkend gegrond aangeleverd en aangebracht wordt. 

 

 



Binnentimmerwerk 

In de woning worden de enkele aftimmerwerkzaamheden verricht welke nodig zijn voor een deugdelijke en nette 

afwerking. De trapgaten worden afgetimmerd t.h.v. de aansluiting tussen wanden en vloeren. De volgende 

werkzaamheden worden niet afgetimmerd en dient door verkrijger na oplevering gedaan te worden: vloerplinten, 

dagkantbetimmeringen, architraven, eventuele neuten, binnendeuren en andere aftimmeringen die niet door 

aannemer zijn aangebracht.  De aftimmering van een kast onder de trap is niet inbegrepen. 

 

Tegelwerk en sanitair badkamer en toilet 

De vloeren en wanden van de badkamer en de toiletruimte worden niet voorzien van wand- en vloertegelwerk. 

De cementdekvloer van de badkamer en van de doucheopstelling is niet inbegrepen. De cementdekvloer in de 

toilet op de begane grond wordt wel voorzien van een cementdekvloer die doorloopt op dezelfde hoogte als de 

andere ruimte. De dekvloer in de badkamer dient verkrijger samen met het gehele leidingverloop, tegelwerk, 

sanitair en kitwerk na oplevering uit te voeren. Het plafond is net als de andere ruimten onbehandeld in het zicht. 

Installateur zorgt ervoor dat er een aanvoer van warm/koud water afgedopt in de badkamer ligt en tevens 

afvoeren op de locatie van de toiletten die ontworpen is door de architect. 

Keuken 

In de aanneemsom is geen keukeninrichting begrepen. 

Voor de afzuiging van de kookopstelling is uitgegaan van een recirculatiefiltersysteem. Sparing voor eventuele 

ander afzuigsysteem is voor rekening van de verkrijger en dient na oplevering te worden uitgevoerd. Door 

aannemer en installateur wordt rekening gehouden met de opstelling volgens tekening architect. 

 

Installatievoorzieningen   

De aantallen, globale positie en functies van installatieonderdelen zijn op de tekeningen van de woningen 

indicatief aangegeven. Locaties, afmetingen en hoogten kunnen plaatselijk afwijken indien wenselijk of 

noodzakelijk voor bedoelde installatieonderdelen.  

 

Waterinstallatie 

De woning wordt door derden aangesloten op het plaatselijke drinkwaterleidingnet. De waterleidingen worden 

uitgevoerd volgens de geldende voorschriften en zijn vervaardigd van kunststof. 

Vanaf de watermeter wordt een koudwaterleiding afgedopt aangelegd naar de volgende voorzieningen: 

• de spoelopstelling in de keuken  

• de aansluiting t.b.v. de vaatwasser in de keuken  

• de spoelinrichting van het toilet in de toiletruimte 

• de koudwaterkraan van het fontein in de toiletruimte 

• de toevoer van koudwater in de badkamer 

• de wasmachineaansluiting op zolder 

• 1 vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel 

Vanaf de warmwatervoorraadvat wordt een warmtapwaterleiding aangelegd naar de volgende voorzieningen: 

• de spoelopstelling in de keuken  

• de toevoer van warmwater in de badkamer 

Binnenriolering 

De binnenriolering wordt uitgevoerd in kunststof en bestaat onder andere uit: 

• afvoerleiding gootsteen en vaatwasser keuken 

• afvoerleiding toilet  

• afvoerleiding fontein 

• afvoerleiding badkamer 

In de badkamer dient de verkrijger de afvoerleidingen voor douche, wastafel en evt. bad in eigen beheer aan te 

brengen na oplevering. 

De binnenriolering wordt aangesloten op het vuilwaterriool. De afvoeren worden conform de geldende eisen 

voorzien van de nodige stankafsluiters, ontluchting, beluchting en ontstoppingsmogelijkheden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elektrotechnische installaties 

De elektrische installatie wordt volgens de geldende voorschriften (NEN 1010) uitgevoerd en aangesloten op het 

openbaar elektriciteitsnet. De installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over diverse 

aansluitpunten. Wandcontactdozen bevinden zich in de verblijfsruimten in de regel op 300 mm vanaf de vloer; 

tenzij gecombineerd met een schakelaars dan bevinden deze zich op 1.050 mm boven vloerpeil.  

Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd als volledige inbouw merk: Busch Jaeger balance, in wit kunststof. De 

plaats van de diverse aansluitpunten, lichtschakelaars en wandcontactdozen wordt schematisch aangegeven op 

tekening. Leidingen worden in de basis in de wand weggewerkt. T.p.v. de opstelplaats van de wasmachine, 

droger en mechanische ventilatie zal de installatie gedeeltelijk als opbouw worden uitgevoerd en tevens de 

stopcontacten en lichtpunten in de berging als opbouw. 

 

Op het schuine dak van de dakkapel aan de achterkant worden 6 PV panelen aangebracht. De hoeveelheid en 

ligging  van de panelen is op basis van het resultaat van de BENG berekening besloten.  Deze worden 

aangesloten op een aparte groep in de meterkast. De omvormer wordt geplaatst op de 2e verdieping.  

 

 

 

Mediavoorzieningen 

De woning wordt voorzien van loze leidingen te gebruiken voor data, TV en telefoon en worden aangebracht op 

een hoogte van ca. 300mm + vloerpeil. De plaats hiervan is op de tekening aangegeven. De aanvraag voor 

eventueel kabel- en telefoonaansluiting of glasvezel dient door de koper zelf te worden verzorgd en zijn niet bij 

de aanneemsom inbegrepen.  

 

Rookmelders 

De woning wordt voorzien van de wettelijke benodigde rookmelders welke zijn aangesloten op het 

elektriciteitsnet.  

 

Wasmachine en droger 

Standaard bevindt zich in de woning een enkele wandcontactdoos op aparte groep ten behoeve van de 

wasmachine en droger op de 2e verdieping. 

 

Belinstallatie 

Naast de entreedeur van de woning is aan de buitenzijde een Honeywell draadloze belinstallatie toegepast.  

 

Ventilatievoorzieningen 

De woningen worden geventileerd door het toevoeren van verse lucht via ventilatieroosters in de gevel conform 

bestektekening (bovenop het glas in de kozijnen) en het afvoeren van vochtige en vervuilde lucht via een CO2 

gestuurd ventilatiesysteem.  

De ventilatieroosters worden geplaatst in de gevelkozijnen. De ventilatieroosters zijn zelfregelend. Dat wil 

zeggen dat ze reageren op de winddruk en de ventilatiebehoefte. De ventilatieroosters zijn niet 100% afsluitbaar 

omdat er altijd luchttoevoer in de woning moet blijven. 

De mechanische afzuiginstallatie is CO2 gestuurd. De bediening van de ventilatie geschiedt automatisch, maar 

kan door middel van de hoofdbediening op de begane grond (locatie zie tekening) ook handmatig worden 

geregeld (afwezig / aanwezig / maximaal). 

De vraag naar ventilatie wordt op basis van CO2 metingen bepaald en geeft een signaal aan de ventilator om 

meer of minder lucht af te zuigen. De oude lucht wordt via lucht afvoerventielen in de toiletruimte, badkamers 

en keuken afgevoerd via een dakafvoer. De ventilator wordt geplaatst op de 2e verdieping. Leidingwerk t.b.v. de 

ventilator en aansluiting op de dakafvoer is ‘in het zicht’ gemonteerd en wordt niet verder afgewerkt.       

 

Verwarmingsinstallatie 

Voor de verwarming van de woning wordt een lucht-water warmtepomp geplaatst op de 2e verdieping. 

Leidingwerk t.b.v. de installatie en aansluiting op de dakafvoer is ‘in het zicht’ gemonteerd. 

De buitenunit wordt op het plattedak van de berging geplaatst. Bij gebruik van de verwarming/koeling zal de 

buitenunit inschakelen en deze zal geluid produceren maar zal aan de richtlijnen voldoen. 

Op de begane grond, m.u.v. de berging, wordt vloerverwarming aangebracht als hoofdverwarming, de verdeler 

wordt geplaatst achter de koof onder de trap. Op de 3 slaapkamers komt een elektrisch paneel radiator, type 

SOLAR plus OTD4T 123-0921 DX,  een indicatie van de locatie kunt u zien op de tekeningen. Deze 

verwarming is als extra toevoeging om waarnodig bij te verwarmen. Deze verwarming is niet opgenomen in de 

BENG berekening. De distributieleidingen vanaf de verdeler naar de badkamer wordt afgedopt in de badkamer 

vloer in een hoek gelegd. Het is aan verkrijger om deze te verlengen wanneer het een wens is om de 

badkamervloer mee te verwarmen.  

 



De verwarmingsinstallatie moet bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingselementen en bij gesloten 

ramen en deuren de navolgende ruimtetemperaturen behalen en handhaven (volgens geldende voorschriften): 

Woonkamer:  20° C  Vloerverwarming 

Keuken:   20° C  Vloerverwarming 

Hal:   15° C  Vloerverwarming 

Toilet:    20° C  Vloerverwarming 

Berging:   15° C  Geen voorzieningen 

Overloop:  15° C  Geen voorzieningen 

Slaapkamers verdieping: 20° C  Radiatoren 

Badkamer verdieping: 22° C  Aansluitpunt t.b.v. vloerverwarming (v.r.v. verkrijger) 

Zolder:   15° C  Geen voorzieningen 

 

Afwerkstaat installatiewerk 

Installaties (water, verwarming en elektra) worden aangebracht conform de verkooptekening. 

Hierop zijn de punten met symbolen aangegeven. 

 

Afwerking per vertrek    

Vertrek Nr. Afwerkniveau 

  Vloer Wanden Plafonds 

Hal 0.1 dekvloer behangklaar onbehandeld 

Meterkast  0.2 meterkast 

vloerplaat 

houten beplating n.v.t. 

Toilet  0.3 dekvloer niet afgewerkt  onbehandeld 

Woonkamer 0.4 dekvloer behangklaar onbehandeld 

Woonkeuken 0.5 dekvloer behangklaar onbehandeld 

Berging 0.6 dekvloer houten plaat in het zicht houten balklaag met plaat 

Overloop 1.1 dekvloer behangklaar onbehandeld 

Badkamer 1.2 geen dekvloer niet afgewerkt  onbehandeld 

Slaapkamer 1.3 dekvloer behangklaar onbehandeld 

Slaapkamer  1.4 dekvloer behangklaar onbehandeld 

Slaapkamer  1.5 dekvloer behangklaar onbehandeld 

Zolder 2.1 dekvloer behangklaar Onbehandeld, onderplaat 

dakelement in het zicht 

 

 

Inbegrepen in de bouwprijs: 

- Architectuur, bouwkundig / technisch tekenwerk, statische berekening, toetsing bouwbesluit, 

toetsing Beng t.b.v. vergunningsaanvraag; 

- Leges bouwvergunning. 

Niet inbegrepen in de bouwprijs: 

- Tuin en bestrating; 

- Schilderwerkzaamheden binnen; 

- Erfafscheidingen, dit moet conform bestemmingsplan worden uitgevoerd door verkrijger; 

- Wand en vloer afwerkingen binnen; 

- Stukadoors- en schilderwerkzaamheden t.b.v. plafonds en onderzijde dakelementen; 

- Keuken en overige inrichtingen; 

- Badkamer en toiletten met zowel tegels, sanitair en kitwerk; 

- Binnendeuren; 

- Hang en sluitwerk binnendeuren (buitendeurbeslag wordt voorzien door aannemer); 

- Niet benoemde onderdelen in deze technische omschrijving. 
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