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1. Algemene informatie 

In dit hoofdstuk wordt o.a. de nummering, maatvoering, materiaalkeuze en indeling van de woning in 
verblijfsgebieden behandeld.  
 
Het project “Het Goyse Hofje” bestaat uit 16 woningen in verschillende typen, te weten: 

• 2 vrijstaande villa’s aan de Tuurdijk, bouwnummers 1 en 2 (blok 1); 

• 2 hoekwoningen aan het hofje, bouwnummers 3 en 10 (blok 2); 

• 6 starterswoningen aan het hofje, bouwnummers 4 t/m 9 (blok 2); 

• 3 gezinswoningen aan het hofje, bouwnummers 11, 12 en 13 (blok 3); 

• 3 seniorenwoningen aan het hofje, bouwnummers 14, 15 en 16 (blok 4). 
 
Waar geen nadere aanduiding is aangegeven van een specifiek type woning, geldt de technische omschrijving 
voor alle woningen. Als er onderdelen zijn die specifiek voor één of meer typen woningen gelden, dan wordt dit 
met de bovenstaande benaming(-en) aangeduid.  
 
De verkoopbrochure, inclusief bijlagen, is met zorg samengesteld. De hierin opgenomen perspectiefbeelden 
(Artist Impressions), de plattegronden en de gebruikte kleurstellingen dienen om een impressie van de woning 
en de openbare ruimte te geven. Afwijkingen en eventuele onvoorziene wijzigingen zijn voorbehouden. De 
brochure en eventuele bijlagen zijn geen contractdocumenten en daaraan kunnen derhalve geen rechten 
worden ontleend.  
 
Het doel van deze technische omschrijving is in de eerste plaats om u zo goed mogelijk te informeren over hoe 
uw woning eruit gaat zien. Daarnaast hebben de technische omschrijving en de tekeningen als vermeld in de 
aannemingsovereenkomst een contractuele waarde.  
 
De contractuele stukken (aannemingsovereenkomst, technische omschrijving en bijbehorende tekeningen) zijn 
met zorg samengesteld aan de hand van zowel de gegevens als de tekeningen, verstrekt door diverse partijen 
als de gemeente, de stedenbouwkundige, de architect, de constructeur, de aannemer e.d. Desondanks moeten 
wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve 
wijzigingen, alsmede wijzigingen die voortkomen uit nadere eisen en wensen van bijvoorbeeld overheden, 
belanghebbenden, Woningborg, betrokken partijen en/of nutsbedrijven; ook na ondertekening van de koop- 
en aannemingsovereenkomst. Eventuele noodzakelijke veranderingen zullen geen kwaliteitsvermindering van 
de woning inhouden en voor de koper geen financiële gevolgen hebben. Bij toepassing van andere merken of 
typen dienen deze materialen minimaal gelijkwaardig te zijn. Indien er sprake is van relevante afwijkingen in de 
maatvoering of afwerking ten opzichte van de contractstukken, melden wij u dit door middel van errata. Alle 
genoemde maten zijn circa maten. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen 
rekening gehouden met enige wandafwerking. Tijdens de uitvoering van het werk kunnen wijzigingen 
noodzakelijk blijken. De aangegeven maatvoering op de plattegronden is niet geschikt voor opdrachten aan 
derden. 
 
Het leidingenverloop is op het moment van het maken van de contractuele stukken nog niet geheel bekend. Dit 
geldt ook voor de precieze positie, aantallen en afmetingen van de nodige ventilatievoorzieningen. Wel is 
duidelijk dat er leidingen in de dekvloeren worden opgenomen. 
 
De eventueel op de plattegrondtekeningen aangegeven inrichting dient, voor zover niet nadrukkelijk vermeld, 
alleen ter oriëntatie en is niet in de koopsom begrepen. 
 
De nummers bij de woningen, zoals op tekeningen staan aangegeven, zijn bouwnummers. De bouwnummering 
wordt tijdens de bouw door alle partijen gehanteerd, ook in alle stukken en correspondentie. Over de 
huisnummers wordt u tijdens de bouw of uiterlijk bij oplevering geïnformeerd.  
 
Uw woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. In deze technische omschrijving en op de 
bijbehorende tekeningen worden niet de benamingen van de vertrekken gebruikt zoals deze in het 
Bouwbesluit worden gehanteerd. Dit is om de leesbaarheid voor u te vergroten. Zo wordt er gesproken over 
woonkamer, slaapkamer, keuken, hal of zolder en bijvoorbeeld niet over verblijfs-, verkeers- en onbenoemde 
ruimte. Deze benamingen dienen als volgt te worden geïnterpreteerd: 
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Woonkamer, keuken, slaapkamers : verblijfsruimte 
Entree / Overloop  : verkeersruimte 
Toilet   : toiletruimte 
Badkamer   : badruimte 
Meterkast / Technische ruimte : technische ruimte 
Buitenberging in tuin  : bergruimte 

 

2. Communicatie stromen  

In de volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe bepaalde procedures er globaal uit komen te zien en 
wordt verhelderd wat bepaalde functies precies inhouden. Dit is van toepassing op zowel het 
voorbereidingstraject als het bouwtraject zelf. Het doel is om hiermee vooraf duidelijk informatie aan de 
kopers te verschaffen, waarmee mogelijke misverstanden voorkomen kunnen worden en verwachtingen 
worden gemanaged; 

 
Verzoeken om specificaties van o.a. installaties, (gewijzigde) materialen, berekeningen, isolatiewaarden of 
aanvullend tekenwerk (detailtekeningen) zullen niet worden beantwoord. De reden hiervoor is bijvoorbeeld 
dat in het voortraject aannames dienen te worden gedaan. Tijdens de uitvoering kan wegens de verstreken tijd 
hierdoor bijvoorbeeld van afgeweken worden, wegens het niet meer beschikbaar zijn van het specifieke 
onderdeel. Wel wordt er te allen tijden voldaan aan de kwaliteit zoals opgenomen in de contract-stukken. 
Bovendien krijgt u bij oplevering een handleiding/document/map met daarin o.a. de specificaties van de 
apparatuur en de benodigde onderhoudsrichtlijnen. 

 
De koop-aannemingsovereenkomst met bijbehorende technische omschrijving en tekening(en) zijn de 
contractstukken; deze zijn momenteel in behandeling door het garantie-instituut Woningborg, hier kunnen nog 
eventuele wijzigingen uit voortkomen. Dit is hetgeen verkocht wordt en hetgeen we verplicht zijn aan u te 
leveren; hierin staat alle benodigde informatie. Tijdens de oplevering kunt u, indien gewenst en voor eigen 
rekening, een professional van bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis inschakelen. Hij/zij zal de woning voor u 
keuren en beoordelen, opdat aan u geverifieerd wordt of conform de contractstukken is gewerkt en geleverd. 
Tussentijds hebben zowel Woningborg als de desbetreffende gemeente als derde partij het recht om de 
kwaliteit op de bouwplaats op elk willekeurig moment te toetsen. Hiermee wordt al gecontroleerd dat de 
afspraken uit de contractstukken na worden gekomen; 
 
Indien van deze technische omschrijving afgeweken wordt, en dit een afwijking betreft die niet als 
gelijkwaardig aan het gekochte kan worden beschouwd, wordt u hierover middels een erratum geïnformeerd.  
 

3. Peil van de woningen 

Het peil “P” waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane 
grondvloer. De juiste peilmaat wordt bepaald door de aannemer in overleg met de dienst bouw- en 
woningtoezicht van de gemeente en kan in verband met omliggende bebouwing en/of hoogteverschillen in het 
terrein per woningtype verschillen. 
 

4. Grondwerken 

Voor de bouw, de terreininrichting en het aanbrengen van de benodigde kabels en leidingen worden alle 
noodzakelijke ontgravingen en grondaanvullingen gedaan. De aanvulling geschiedt met uit het werk komende 
grond. Overtollige grond van de percelen wordt afgevoerd. De bodemafsluiting van de kruipruimte onder de 
woning bestaat uit ca. 100 mm schoon zand. 
 
De tuin wordt geëgaliseerd ca. 100 mm onder het vloerpeil en ontdaan van bouwafval en in verband met de 
afwatering waar nodig onder afschot gelegd. Hierbij zal waar mogelijk aansluiting worden gezocht bij de hoogte 
van de naastgelegen percelen. Indien dit niet mogelijk is kan ter nadere bepaling een keerwand worden 
aangebracht. De tuin wordt niet omgespit. Voor een goede waterdoorlating wordt u daarom geadviseerd om 
de tuingrond, voor uw eigen rekening en na oplevering, te laten bewerken door een ter zake kundig bedrijf en 
eventuele grondverbetering toe te passen. 
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5. Rioleringswerken 

De riolering wordt uitgevoerd als een gescheiden systeem voor vuil water en hemelwater en wordt 
samengesteld uit pvc leidingen. De afvoer van het vuilwater wordt rechtstreeks aangesloten op het 
gemeenteriool. 
 
Voor de opvang, buffering en afvoer van hemelwater vanaf het dak van de woning worden ondergrondse 
infiltratiekratten aangebracht welke worden aangesloten op het rioolsysteem middels een overloop. De 
instandhouding van de goede werking van deze infiltratiekratten vormt een kwalitatieve verplichting van de 
koper jegens de gemeente Houten.  
 
Hemelwater vanaf het dak van de buitenberging wordt bovengronds afgevoerd, tenzij anders bepaald 
(gemeentelijke verordening). Dit hemelwater wordt aan de achterzijde op het eigen woningperceel geloosd op 
de infiltratiekratten of in een grindputje. 
 
De afvoeren van de diverse lozingstoestellen in de keuken, het toilet, de badkamer en de opstelplaats van de 
wasmachine worden uitgevoerd in hittebestendig materiaal en worden met de nodige stankafsluiters 
aangesloten op de riolering. De riolering wordt bovendaks belucht.  

 
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn 
in de koop-/aanneemsom inbegrepen. 
 

6. Inrichting openbaar gebied 

De aansluiting van het openbaar gebied op de kadastrale eigendommen van het project en de inrichting van 
het openbaar gebied zal nader worden uitgewerkt en worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Houten, 
waarbij de bebouwingsstudie, zoals opgenomen in de situatietekening het uitgangspunt vormt.  

 
Het is mogelijk dat de situatietekening c.q. inrichtingstekening van het gebied op het moment van verkoop 
vanwege inspraakprocedures of eisen van overheden en/of andere betrokkenen nog niet tot in detail is 
uitgewerkt. Bij de nadere uitwerking kunnen afwijkingen ten opzichte van de situatietekening ontstaan. Wij 
kunnen voor deze afwijkende situaties geen aansprakelijkheid aanvaarden, ook niet als dit leidt tot een groter 
of kleiner woningperceel. 
 

7. Bestrating, beplanting, tuinmuren en terreininventaris 

Bestrating, beplanting en erfafscheidingen op de kadastrale privé percelen zijn niet opgenomen. De 
achterpaden van de bouwnummers 3 t/m 10, 11 t/m 12 en 14 t/m 15 zullen worden voorzien van een water-
passerende half-verharding. Het achterpad van de bouwnummers 3 t/m 10 zal als mandelig (gezamenlijk) 
eigendom worden uitgegeven aan de kopers van deze bouwnummers. Het achterpad van de bouwnummers 11 
t/m 12 zal als mandelig (gezamenlijk) eigendom worden uitgegeven aan de kopers van deze bouwnummers. 
Het achterpad van bouwnummers 14 en 15 zal als mandelig (gezamenlijk) eigendom worden uitgegeven aan de 
kopers van bouwnummers 14 en 15. Dit houdt o.a. in dat de kopers van deze bouwnummers met elkaar 
verantwoordelijk zijn voor de goede instandhouding van deze achterpaden. 
 
Ter plaatse van het achterpad bij de bouwnummers 3 t/m 10 zal ter plaatse van de grens met de naastgelegen 
privékavels van de omwonenden op de grond van de omwonenden een halfsteens gemetselde tuinmuur 
worden gemaakt van ca. 1,80 meter hoog conform de situatietekening (indicatieve positie). Deze tuinmuur zal 
eigendom worden van de omwonenden en dient gerespecteerd te worden door de kopers van bouwnummers 
3 t/m 10. 

 
Bij diverse woningen is ruimte op het kadastrale eigendom voorzien voor parkeerplaatsen om te voorkomen 
dat het openbaar gebied vol komt te staan met auto’s. De afwerking van deze parkeerplaatsen dient door de 
koper te worden verzorgd in water passerende half-verharding zodanig dat er geparkeerd kan worden. De 
handhaving en instandhouding hiervan is een verplichting van de koper jegens de gemeente. 
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8. Prefab bergingen 

Er wordt per woning een geprefabriceerde houten buitenberging geplaatst. Deze berging is opgebouwd uit 
prefab houten schotten met verduurzaamde houten rabatdelen, kleur conform de kleur- en materiaalstaat en 
een plat dak, voorzien van een balklaag met beplating, welke wordt afgewerkt met een EPDM dakbedekking 
met hierop een sedum-dak.  

 
De vloer van de berging is uitgevoerd als ongeïsoleerde betonvloer op een verdicht zandpakket. De berging 
wordt voorzien van een energiezuil (opbouw) inclusief een wandlichtpunt met schakelaar en een enkele 
wandcontactdoos. 

 

9. Funderingen 

Aan de hand van de uitgevoerde grondonderzoeken wordt de woning op in de grond gevormde betonpalen en 
betonnen funderingsbalken gefundeerd. De kruipruimte onder de begane grond van de woning is bereikbaar 
middels een geïsoleerd kruipluik; de positie hiervan is zoals op tekening aangegeven. De kruipruimte wordt 
licht geventileerd door middel van muisdichte roosters in de voor- en achtergevel.  
 

10. Vloerconstructies 

De begane grondvloer van de woning is uitgevoerd in een vrijdragende geïsoleerde systeemvloer. De 
verdiepingsvloer(-en) van de woning is (zijn) uitgevoerd als een kanaalplaatvloer. De dakvloer van de 
starterswoning en de seniorenwoning worden uitgevoerd als een kanaalplaatvloer. De isolatiewaardes zijn 
dusdanig dat voldaan wordt aan een EPC 0,0. 
 

11. Wandconstructies 

De binnen-spouwbladen van de voor-, achter- en zijgevels en de woning-scheidende bouwmuur worden 
uitgevoerd in geprefabriceerd beton. De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte 
scheidingswanden. 
 
De buitengevel van de woning wordt uitgevoerd in metselwerk (wildverband) met doorgestreken voegen in 
nader door de architect te bepalen kleur. In het gevelmetselwerk worden stootvoegroosters aangebracht ten 
behoeve van de ventilatie van de achterliggende spouw en/of om water af te voeren. Dilatatievoegen worden 
aangebracht op aanwijzing van de constructeur en de baksteenleverancier in overleg met de architect. Deze 
zijn niet op tekening aangegeven. 
 
Boven de kozijnen zijn, waar nodig, in het metselwerk stalen lateien voorzien. In de gevels worden onder de 
gevelkozijnen welke niet tot vloerniveau doorlopen prefab betonnen lekdorpels toegepast. 
 
De spouw van de buitengevel wordt voorzien van de benodigde isolatie. De isolatiewaardes zijn dusdanig dat 
voldaan wordt aan een EPC 0,0. De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als ankerloze spouwmuur 
conform de geldende eisen uit het Bouwbesluit ten tijde van de vergunningsaanvraag. 
 
De gemetselde schoorsteen van bouwnummer 1 is een esthetisch element, deze is niet functioneel. De 
schoorsteen is niet toegankelijk en is niet te gebruiken als rookkanaal of voor andere doeleinden.  

 

12. Daken, goten en hemelwaterafvoeren 

De hellende dakconstructies bestaan uit geprefabriceerde geïsoleerde dak elementen, welke aan de onderzijde 
afgewerkt zijn met een witte beplating, waar nodig dragend op vurenhouten muurplaten en knieschotten. Deze 
zijn onderdeel van de draagconstructie en mogen niet worden verwijderd. Op de naden van de beplating zijn, 
waar nodig, nietjes ter bevestiging zichtbaar en worden niet nader afgewerkt. In een knieschot wordt een 
inspectieluik opgenomen (hier is geen opslagruimte mogelijk). De isolatiewaardes zijn dusdanig dat voldaan 
wordt aan een EPC 0,0. 
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De hellende daken worden afgewerkt middels keramische dakpannen volgens de kleur- en materiaalstaat. De 
goten onderaan de hellende daken en de hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in aluminium zonder 
omtimmering. De hemelwaterafvoeren worden, waar nodig, voorzien van bladvangers. De 
hemelwaterafvoeren van de bergingen in de tuin worden uitgevoerd in PVC, bij dubbele bergingen krijgt iedere 
berging een eigen hemelwaterafvoer. De daken van de bouwnummers. 1, 2, 3 en 10 zijn waar aangegeven op 
tekening onderbroken door een dakopbouw, bestaande uit de benodigde houten balken en de wanden worden 
opgebouwd als zogenaamde houtskeletbouw elementen. De binnenzijde van het plafond en de wanden van de 
dakopbouwen worden afgewerkt met een plaatmateriaal, welke behangklaar is afgewerkt. De buitenzijde van 
deze dakopbouwen bestaat uit een plaatmateriaal, kleur conform de kleur- en materiaalstaat. 
 
De platdakconstructie van de bouwnummers 4 t/m 9, 14 t/m 16 en uitbouwen van bouwnummers 3 en 10, zijn 
opgebouwd uit een isolatielaag onder afschot, dakbedekking en ballast in de vorm van grind.  
 
Het dakterras van de bouwnummers 14, 15 en 16 wordt voorzien van tegeldragers en betontegels in de kleur 
betongrijs (afm. 50x50cm of 60x60cm).  
 

13. Staalconstructie 

Het gevelmetselwerk boven de kozijnen wordt opgevangen door thermisch verzonken, op kleur gecoate, stalen 
lateien. Bij sparingen in dragende binnenwanden kunnen stalen of betonnen balken onder de vloeren 
voorkomen. Bij bouwnummer 3 en 10 komt ter plaatse van de doorgang naar de zijuitbouw een stalen balk 
onder de vloer in het zicht. De stalen balk wordt aan de onderzijde bekleed en wordt afgewerkt met spuitwerk 
gelijk aan de afwerking van het plafond in de woning. Stalen kolommen en balken worden conform berekening 
en tekening van de constructeur aangebracht en zo nodig brandwerend afgewerkt. 
 

14. Trappen 

De trappen in de woningen worden uitgevoerd als een fabrieksmatige gegronde vuren houten trap, model 
conform de verkoopcontracttekening. De trappen in de bouwnummers 1 t/m 13 van de begane grond naar de 
eerste verdieping worden uitgevoerd als een open trap. De trappen in de bouwnummers 14 t/m 16 van de 
begane grond naar de eerste verdieping worden uitgevoerd als dichte trap. De trappen in de bouwnummers 1 
t/m 3 en 10 t/m 13 van de eerste verdieping naar de tweede verdieping worden uitgevoerd als open trap. Het 
is raadzaam in verband met geluid en stroefheid de traptreden verder af te werken met een bekleding. 

 
Aan de muurzijde langs de trappen komt een houten leuning. Conform verkoopcontracttekeningen worden de 
benodigde traphekken aangebracht. Er zal waar nodig wegens opklimbaarheid een blind paneel worden 
toegepast.  

 
De trapgataftimmeringen worden uitgevoerd in plaatmateriaal. In de hoeken van de trappen worden indien 
nodig lepe hoeken opgenomen voor het verloop van leidingen. 

 

15. Gevelkozijnen en buitendeuren 

De gevelkozijnen worden uitgevoerd in Siberisch Lariks hout o.g.. De draaiende delen in de kozijnen worden 
uitgevoerd als draai-kiep- of kiepramen, conform de verkoopcontracttekening. De onderdorpels van de voor- 
en achterdeur worden uitgevoerd in een glasvezelversterkte dorpel. De voordeur wordt voorzien van 
brievenbus. Model deur conform verkoopcontracttekening. 
 

16. Binnen-kozijnen en -deuren 

De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig gelakte stalen montagekozijnen met bovenlicht, voorzien van enkel 
glas. Bij de kozijnen van de meterkast, technische ruimte en trapkast op de begane grond worden de 
bovenlichten voorzien van een dicht paneel. Waar nodig worden geluidwerende deuren toegepast om 
installatiegeluid te beperken. In de deur van de meterkast wordt boven- en onderin een rooster geplaatst.  

 
De binnendeuren zijn fabrieksmatig wit afgelakte dichte vlakke opdekdeuren. De onderzijde van de deuren zijn 
niet afgelakt. 
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Onder de binnendeuren, met uitzondering van de toilet- en badkamerdeur komen geen dorpels. De 
binnendeuren worden vrij van de vloer gehouden. In verband met de goede werking van de ventilatie dienen 
de onderzijde van de binnendeuren ca. 13 mm vrij van de vloerbedekking te worden gehouden. 
 

17. Hang- en sluitwerk 

Alle binnendeuren worden voorzien van aluminium kleurige deurkrukken en langschilden. De voor- en 
achterdeur van de woning zijn voorzien van een meerpunts-sluiting en veiligheidsbeslag. De buitendeuren per 
woning en bergingsdeuren zijn gelijk-sluitend, zodat alle deuren met dezelfde sleutel geopend kunnen worden. 
Het hang- en sluitwerk is conform inbraakwerendheidsklasse 2. 

 
De binnendeuren worden voorzien van: 
 

• een vrij-/bezetslot in de badkamer en toiletten; 

• een kastslot in de meterkast; 

• een loopslot in de slaapkamers, de woonkamer, de technische ruimte en de overige deuren. 
 

18. Wandafwerking 

De wanden van de woning worden behangklaar*, dus niet saus- of muurverf-klaar, opgeleverd. Met 
uitzondering van de wanden in de meterkast, de trapkast, de technische ruimte, en de buitenberging, welke 
onafgewerkt zijn. De wanden worden niet voorzien van behang. De wanden boven het wandtegelwerk in het 
toilet worden afgewerkt met spuitwerk, kleur wit. 

 
(*)Behangklaar: Er wordt geen (bouw)behang aangebracht. Behangklaar is een vlakheidsklasse. Eventuele  
voorstrijk om de zuigende werking van de wand op te heffen behoort niet tot de werkzaamheden. De wanden 
kunnen zonder het uitvoeren van extra bouwkundige inspanningen worden behangen. Plaatselijke 
oneffenheden, zoals bijvoorbeeld resten spuitpleisterwerk, dienen door de koper te worden verwijderd. 
Afhankelijk van het soort wandafwerking en het beoogde kwaliteitsniveau kan een extra uitvlak-laag benodigd 
zijn. Dergelijke bewerkingen zijn niet opgenomen in de koopsom en worden niet als meerwerk aangeboden. 
 

19. Plafondafwerking 

De prefab betonnen plafonds van alle ruimtes in de woning worden afgewerkt met spuitwerk, kleur wit met 
uitzondering van de meterkast, en de buitenberging. Deze plafonds worden niet afgewerkt. De V-naden in de 
plafonds blijven in het zicht. 

 

20. Vloerafwerking 

Op de vloeren van de begane grond en de verdieping(-en) komt ter afwerking een cementdekvloer. Door 
aanwezigheid van vloerverwarming en leidingen in deze afwerklagen kan hierin niet worden gespijkerd, 
geboord of geschroefd. Deze cementdekvloer komt niet in de meterkast en niet achter de knieschotten. 

 
Het is mogelijk dat er bij of na de oplevering, ten gevolge van het onttrekken van vocht uit de vloer en/of de 
constructie, krimpscheuren in dekvloer aanwezig kunnen zijn. De koper dient er rekening mee te houden dat 
bij het aanbrengen van bijvoorbeeld linoleum, het verlijmen van vloertegels, parket en dergelijke 
vloerafwerkingen, het nodig kan zijn om de vloer te egaliseren. De vloerenleverancier kan hierover adviseren. 
Houd met uw keuze voor vloerafwerking ook rekening met de aanwezige vloerverwarming. 
 

21. Afbouwtimmerwerk 

In de meterkast komt een meterbord van onafgewerkt plaatmateriaal. Overig in het zicht komend timmerwerk 
is van onafgewerkt plaatmateriaal, tenzij anders vermeld staat in het hoofdstuk “beglazing en schilderwerk”. 
De woningen worden niet voorzien van plinten. Sommige woningen worden voorzien van de nodige 
leidingkoven welke met plaatmateriaal worden afgewerkt.  
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22. Tegelwerk 

Vloertegels 
De vloer van het toilet en de badkamer worden standaard voorzien van vloertegels, afmetingen 30,5x30,5cm. 
De vloertegels in de douchehoek worden verdiept en op afschot aangebracht. De tegelvloeren worden gevoegd 
in de kleur grijs. In verband met de goede afwatering hebben de tegels in de douchehoek het formaat van 
15x15cm. U heeft keuze uit diverse kleuren, deze vindt u in de projectflyer. 

 
Wandtegels 
De wanden van het toilet en de badkamer worden standaard voorzien van wandtegels. In het toilet worden de 
wandtegels aangebracht tot een hoogte van circa 1.500 mm vanaf de vloer. In de badkamer worden de 
wandtegels aangebracht tot het plafond. De wandtegels hebben een afmeting van 25x33cm (liggend verwerkt). 
U hebt keuze uit de kleuren glanswit of mat wit. De wandtegels worden gevoegd in de kleur zilvergrijs. Ter 
plaatse van een buitenkozijn in de badkamer worden tegels in de dagkanten aangebracht 

 
Het toilet en de badkamer worden voorzien van gelijke vloer- en wandtegels en deze worden niet strokend 
verwerkt. Het toilet- en het badkamerdeurkozijn worden voorzien van een kunststenen dorpel.  

 
Er wordt een kit-voeg aangebracht bij de aansluiting van de wand- en vloertegels, inwendige hoeken en 
kozijnstijlen. Uitwendige hoeken van het wandtegelwerk worden voorzien van kunststof hoek-strips. 
 

23. Vensterbanken 

Ter plaatse van de gemetselde borstweringen van de buitenkozijnen worden, aan de binnenzijde, kunststenen 
vensterbanken aangebracht in de kleur wit/grijs genuanceerd. De vensterbanken zijn voorzien van een 
overstek. Ter plaatse van een eventueel buitenkozijn in de badkamer wordt, aan de binnenzijde, geen 
vensterbank maar tegelwerk aangebracht.  

 

24. Beglazing en schilderwerk 

In de glasopeningen van de buitenkozijnen, met uitzondering van de bergingen, komt blank isolerend triple glas 
(NEN 3569 standaard van toepassing).  
De kozijnen worden fabrieksmatig dekkend geschilderd. Van de vaste trappen worden de bomen, trapspillen 
en traphekjes dekkend wit geschilderd. Traptreden en stootborden worden in witte grondverf afgeleverd. De 
onderzijde van de dichte trap wordt niet geschilderd.  
De open trappen, van de bouwnummers 3 t/m 10, welke in de woonkamer zijn gesitueerd worden wit 
geschilderd. Dit geldt alleen voor de trap van de begane grond naar de eerste verdieping. Eventuele 
aftimmeringen in de verblijfsruimtes worden eveneens niet nader afgewerkt of geschilderd. Aanwezige niet- of 
schroefgaten worden niet afgewerkt. 
 

25. Keukeninrichting 

Met uitzondering van de starterswoningen (bouwnummers 4 t/m 9) is er geen keuken opgenomen in de 
woningen. Voor de starterswoningen wordt de keukenopstelling aangeboden conform de brochure van 
Voortman Keukens, opstelling conform verkoopcontracttekening. Indien u als koper kiest om de 
standaardkeuken te laten vervallen bij de bouwnummers 4 t/m 9 wordt er een teruggave verrekend in het 
meer- en minderwerk van € 1.600,- incl. BTW. In de keukens zijn standaard aansluitpunten voorzien, posities 
conform de verkoopcontracttekening. Standaard dient de keuken te worden voorzien van een recirculatie 
afzuigkap, er wordt geen uitblaaspunt in de gevel gemaakt. Er is rekening gehouden met de volgende 
aansluitpunten in de keuken (aansluitpunten water staan beschreven in het Hoofdstuk ‘Waterinstallatie’): 
 

1 enkel wandcontactdoos t.b.v. koelkast; 
1 enkel wandcontactdoos t.b.v. recirculatie afzuigkap; 
1 loze leiding t.b.v. combimagnetron- / oven; 
1 loze leiding t.b.v. boiler; 
1 enkel wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser; 
1 aansluiting t.b.v. elektrisch koken; 
2 dubbele wandcontactdozen boven het aanrecht t.b.v. huishoudelijke apparatuur. 
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Uiteraard bestaat de mogelijkheid een keuken naar eigen keuze samen te stellen. U kunt hiervoor een afspraak 
maken bij de showroom van Voortman Keukens in Bunnik. Keukens kunnen alleen na oplevering van de woning 
geplaatst te worden. 
 

26. Ventilatie en luchtbehandeling 

In de woning wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning aangebracht. Ten behoeve 
van de aan- en afvoer van de lucht, bevinden zich ventielen in het plafond en, waar nodig, in de wand. 
Ventilatieventielen worden in de volgende ruimten gesitueerd: 
 

• Keuken (afzuiging); 

• Woonkamer (inblaas); 

• Slaapkamer (inblaas); 

• Toilet (afzuiging); 

• Badkamer (afzuiging); 

• Opstelplaats wasmachine (afzuiging). 
 
De posities van deze ventielen op de verkoopcontracttekening zijn indicatief en worden door de installateur 
exact bepaald. De plafond- en/of wandventielen zijn van wit kunststof, de kanalen zijn ingestort in de vloer. 
 
Het ventilatiesysteem is te bedienen met een 3-standenschakelaar welke zich bevindt in de woonkamer. In de 
badkamer wordt een draadloze bediening toegepast ten behoeve van de bediening van het ventilatiesysteem. 
Bij de opstelplaats van de installaties op de tweede verdieping en/of technische ruimte worden 
kanalen/leidingen in het zicht aangebracht. Opstelplaats van de ventilatie-unit is op de 
verkoopcontracttekeningen indicatief aangegeven. Voor de toevoer van lucht t.b.v. de ventilatie-unit worden 
mogelijk roosters in de gevel aangebracht welke indicatief zijn aangegeven op de verkoopcontracttekening. 
 
De bergingen worden natuurlijk geventileerd middels gevelventilatieroosters. 
 

27. Sanitair 

In de aankoopprijs van de woning is het noodzakelijke leidingwerk, de levering en de montage van het op 
verkoopcontracttekening aangegeven sanitair opgenomen. Via de showroom zal worden aangegeven welke 
mogelijkheden er zijn voor het uitzoeken van een andere indeling. Het volgende sanitair is in uw woning 
standaard opgenomen: 
 
Toilet begane grond 

• Wandclosetcombinatie – Villeroy & Boch O.novo compact (wit).  
Montage hoogte standaard circa 43 cm; 

• Fonteincombinatie met muurbuis – Villeroy & Boch O.novo (wit),  
Kraan Hansgrohe Logis. Montagehoogte standaard circa 90 cm;  

• Hoogte inbouwreservoir circa 120 cm.  
 
Badkamer 

• Wastafelcombinatie met muurbuis- Villeroy & Boch O.novo (wit).  
Kraan Hansgrohe Logis.  
Montage hoogte standaard circa 90 cm; 

• Doucheput RVS 15 x 15 cm; 

• Douchecombinatie Hansgrohe Crometta Vario / douchekraan Ecostat 1001 CL; 

• Spiegel - Swallow, afmeting ca 60x40cm. Montage onderkant op circa 140 cm; 

• Wandclosetcombinatie – Villeroy & Boch O.novo compact (wit).  
Montage hoogte standaard circa 43 cm; Dit geldt enkel standaard voor bouwnummers 1 en 2, overige 
woningen worden standaard niet voorzien van een toilet op de eerste verdieping; 

• Hoogte inbouwreservoir tot plafond. Dit geldt enkel standaard voor bouwnummers 1 en 2.  
 
Wasmachineaansluiting 

• Aansluitkraan wasmachine 
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28. Waterinstallatie 

De woning wordt voorzien van een water leidingnet met een hoofdafsluiter en aftapkraan bij de watermeter.  
 

De koud-water-leiding wordt aangelegd naar de volgende plaatsen: 
 

• aansluitpunt (voorzien van stopkraan) t.b.v. mengkraan in de keuken; 

• de vaatwasser aansluiting in de keuken; 

• de closetcombinatie in het toilet op de begane grond;  

• de fonteinkraan in het toilet op de begane grond; 

• de douchemengkraan in de badkamer; 

• de wastafelmengkraan in de badkamer; 

• bij de opstelplaats van de wasmachine. 
 
De villa’s (bouwnummers 1 en 2) worden voorzien van een tweede toiletcombinatie in de badkamer op de 
eerste verdieping. Bij de overige woningen is een tweede toiletcombinatie in de badkamer een kopersoptie. 
 
Warm tap water wordt opgewekt door middel van een 200 liter warmtapwater boiler. 
 
De warmwaterleidingen worden aangelegd naar de volgende plaatsen: 
 

• aansluitpunt (voorzien van stopkraan) t.b.v. mengkraan in de keuken; 

• de douchemengkraan in de badkamer; 

• de wastafelmengkraan in de badkamer. 
 
De waterleidingen worden weggewerkt in de wanden; in de technische ruimte zijn er wel opbouwleidingen. 
Waterleidingen in de keuken en op de tweede verdieping, indien aanwezig, worden zichtbaar aangebracht. 

 

29. Centrale verwarming 

De woning wordt voorzien van een individuele lucht-water warmtepomp. De binnen-unit van de warmtepomp 
wordt geplaatst op de positie, zoals indicatief op de verkoopcontracttekening aangegeven. De buitenunit wordt 
geplaatst op het hellende dak in de schoorsteen van de woning of op het platte dak, waar dat van toepassing is. 
De positie hiervan komt indicatief op de tekening staan. De buitenunit is niet van binnenuit bereikbaar. 
Onderhoud van de warmtepomp dient te geschieden door een erkend installateur. 
De verdelers van de vloerverwarming worden op de begane grond en waar nodig op de eerste en/of tweede 
verdieping geplaatst. Posities zijn indicatief op de verkoopcontracttekening aangegeven. De verdelers van de 
vloerverwarming worden in het zicht geplaatst en niet nader afgewerkt middels een omtimmering of iets 
dergelijks. 

 
Standaard is de woning voorzien van een zogenoemde centrale regeling met vloerverwarming op de begane 
grond en eerste verdieping. Er wordt bij de woningtypen met een tweede verdieping geen vloerverwarming op 
de tweede verdieping gerealiseerd. 

 
De ruimte-bedienings-eenheid (RBE) in de woonkamer bedient samen met de buitenvoeler de warmtepomp en 
bepaalt daarmee de temperatuur. De overige verblijfsruimten zijn daarbij afhankelijk van deze RBE. De ruimten 
zijn niet individueel in te stellen met betrekking tot de temperatuur. 

 
In de badkamer wordt, naast de vloerverwarming, een elektrische designradiator geplaatst om de 
ruimtetemperatuur te beïnvloeden.  

 
De volgende ruimtemperaturen worden gegarandeerd: 
 

• verblijfsruimten 22°C 

• verkeersruimten 18°C 

• toilet  18°C 

• badkamer 22 °C 
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Voor de berekening van de capaciteit van de installatie gelden de berekeningsgrondslagen conform de ISSO-51. 
Opgegeven temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen 
ruimten bij een minimale buitentemperatuur van -10 graden Celsius. 

 

30. Gasinstallatie 

De woning wordt gasloos uitgevoerd. Er worden dus geen gasleiding aangebracht en geen gasaansluiting 
gerealiseerd door de nutsbedrijven. 
 

31. Elektrische installaties 

In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd conform de geldende Nederlandse Norm NEN 1010 en 
het Bouwbesluit. De meterkast wordt standaard uitgevoerd met een aansluiting van 3x25A. De elektrische 
installatie wordt verdeeld over 7 groepen (incl. de aansluitingen welke op een separate groep worden 
aangesloten) en wordt beveiligd met aardlekschakelaar(s). De aansluiting voor elektrisch koken, wasmachine, 
PV-panelen, warmtepomp en vaatwasser zijn aangesloten op een separate groep. De leidingen, centraal- en 
montagedozen zijn opgenomen in de wanden en plafonds. In de buitenberging zijn de leidingen in het zicht 
aangebracht. De wandcontactdozen en schakelaars zijn zoveel mogelijk van het type inbouw in de kleur wit 
m.u.v. de buitenberging, 2e verdieping (op knieschotten t.b.v. installaties) en trap(hekken) (type opbouw, kleur 
wit). De wandcontactdozen zijn voorzien van randaarde. De indicatieve plaats van lichtpunten, schakelaars en 
wandcontactdozen is op verkoopcontracttekening aangegeven. Eventuele noodzakelijke afwijkingen hiervan 
zijn op voorhand niet uit te sluiten. 
 
De levering van apparaten en armaturen zijn, voor zover niet vermeld, niet in de koopsom begrepen. 
 
Indicatieve hoogten van aansluitpunten gerekend vanaf de bovenkant van de vloer: 
 

• de schakelaars ca. 1.050 mm; 

• de schakelaars gecombineerd met een wandcontactdoos ca. 1.050 mm; 

• de wandcontactdozen en loze leidingen ca. 300 mm; 

• de wandcontactdozen en schakelaars boven het aanrecht ca. 1.200 mm; 

• de wandcontactdozen en loze leidingen achter het keukenblok ca. 600 mm; 

• dubbele wandcontactdoos in de meterkast ca. 1.200 mm en afhankelijk van indeling meterkast; 

• aansluitpunt voor de ruimte-bedienings-eenheid (RBE) ca. 1.500 mm. 
 

In de woning komt een belinstallatie met een drukknop naast de voordeur en een schel in de entreeruimte; 
indicatie van positie conform verkoopcontracttekening. 
 
Aan het plafond zijn op het lichtnet aangesloten rookmelders (onderling gekoppeld) aangebracht, zoals 
indicatief op de verkoopcontracttekening aangegeven. Op de begane grond is de rookmelder in de hal 
gesitueerd, op de eerste verdieping is de rookmelder op de overloop gesitueerd en, indien van toepassing bij 
hellende daken, bevindt een derde rookmelder zich op een pendel op de tweede verdieping. 
 
De verblijfsruimten worden voorzien van loze leidingen welke voorzien zijn van een controledraad. De loze 
leiding wordt blind afgemonteerd.  

 

32. PV panelen 

Om de vereiste energieprestatie EPC van 0,0 te behalen, wordt de woning voorzien van de benodigde PV-
panelen in de kleur zwart van minimaal 350Wp per paneel. De PV-panelen worden bij de bouwnummers 1 t/m 
3 en 10 t/m 13 op de dakpannen aangebracht. Bij de woningen met de bouwnummers 4 t/m 9 en 14 t/m 16 
worden de PV-panelen onder een hoek op de platte daken gelegd. Posities en oriëntering zijn indicatief op de 
verkoopcontracttekening weergegeven, deze worden door de installateur bepaald. Posities kunnen niet 
individueel worden aangepast. Er wordt een omvormer geplaatst om de opgewekte gelijkstroom (DC) om te 
zetten naar wisselstroom (AC). De positie van de omvormer is indicatief op de verkoopcontracttekening 
weergegeven. In onderstaande tabel zijn het aantal PV-panelen per bouwnummer omschreven, aantal PV-
panelen kan nog wijzigen als gevolg van gekozen kopersopties (uitbouwen etc.), deze zijn niet inbegrepen bij de 
optieprijzen: 
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Bouwnummer Aantal PV-panelen 

1 18 

2 14 

3 15 

4 9 

5 9 

6 9 

7 9 

8 9 

9 9 

10 12 

11 14 

12 12 

13 13 

14 11 

15 11 

16 12 

 

33. Ruimtestaat woningen 

 
Begane grond: 
Hal/entree 
Vloer:  Cementdekvloer, voorzien van matomranding en geïsoleerd vloerluik 
Wanden:  Behangklaar  
Plafond:  Spuitwerk (m.u.v. meterkast), V-naden worden niet dichtgezet  
Uitrusting: De installatie ter indicatie conform verkoopcontracttekening 
 
Toilet 
Vloer:  Cementdekvloer met vloertegels, t.p.v. deur een kunststeen dorpel 
Wanden:  Afgewerkt tot ca. 1500mm boven vloer met wandtegels, overige spuitwerk 
Plafond:  Spuitwerk, V-naden worden niet dichtgezet 
Uitrusting: De installatie ter indicatie conform verkoopcontracttekening 
 
Woonkamer 
Vloer:  Cementdekvloer 
Wanden:  Behangklaar 
Plafond:  Spuitwerk, V-naden worden niet dichtgezet 
Uitrusting: De installatie ter indicatie conform verkoopcontracttekening 
 
Keuken 
Vloer:  Cementdekvloer 
Wanden:  Behangklaar 
Plafond:  Spuitwerk, V-naden worden niet dichtgezet 
Uitrusting: De installatie ter indicatie conform verkoopcontracttekening 
 
Slaapkamer (bouwnummers 14 t/m 16) 
Vloer:  Cementdekvloer 
Wanden:  Behangklaar 
Plafond:  Spuitwerk, V-naden worden niet dichtgezet 
Uitrusting: De installatie ter indicatie conform verkoopcontracttekening 
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1e Verdieping: 
Overloop 
Vloer:  Cementdekvloer 
Wanden:  Behangklaar  
Plafond:  Spuitwerk, V-naden worden niet dichtgezet  
Uitrusting: De installatie ter indicatie conform verkoopcontracttekening 
 
Slaapkamer(s) 
Vloer:  Cementdekvloer 
Wanden:  Behangklaar 
Plafond:  Spuitwerk, V-naden worden niet dichtgezet 
Uitrusting: De installatie ter indicatie conform verkoopcontracttekening 
 
Badkamer 
Vloer:  Cementdekvloer met vloertegels, t.p.v. deur een kunststeen dorpel 
Wanden:  Afgewerkt tot plafond met wandtegels 
Plafond:  Spuitwerk, eventuele V-naden worden niet dichtgezet 
Uitrusting: De installatie ter indicatie conform verkoopcontracttekening 
 
Techniekruimte (bouwnummers 4 t/m 9) 
Vloer:  Cementdekvloer 
Wanden:  Behangklaar 
Plafond:  Spuitwerk, V-naden worden niet dichtgezet 
Uitrusting: De installatie ter indicatie conform verkoopcontracttekening 
 
Onbenoemde ruimte (bouwnummers 14 t/m 16) 
Vloer:  Cementdekvloer 
Wanden:  Behangklaar 
Plafond:  Spuitwerk, V-naden worden niet dichtgezet 
Uitrusting: De installatie conform verkoopcontracttekening 
 
2e Verdieping: 
Onbenoemde ruimte 
Vloer:  Cementdekvloer 
Wanden:  Behangklaar  
Plafond:  Dakplaat wit, niet nader afgewerkt 
  Dakopbouw, behangklaar 
Uitrusting: De installatie ter indicatie conform verkoopcontracttekening, leidingen in het zicht 
 
Onbenoemde ruimtes voldoen niet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit aan een 
verblijfsruimte. Denk hierbij om onvoldoende verwarming, daglicht, ventilatie en het 
afwerkingsniveau.    
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34. Kleur- & materiaalstaat 

Kleuren als hieronder beschreven worden in het werk bemonsterd en door de architect definitief 
vastgesteld. N.B. Een voorbehoud wordt gemaakt op eventuele kleurwijzigingen. Door verschil in het 
toegepaste materiaal, glansgraad, toegepaste verwerkingstechniek en lichtval kunnen er 
kleurverschillen ontstaan bij onderdelen met dezelfde kleur. 
 

Onderdeel Materiaal Kleur 

Woning 

Gevels   

Metselwerk plint Baksteen waalformaat Zwart 

Metselwerk donker Baksteen waalformaat Donkerrood-zwart genuanceerd 

Metselwerk midden Baksteen waalformaat Rood-zwart genuanceerd 

Metselwerk licht Baksteen waalformaat Rood-oranje genuanceerd 

Voegwerk Doorstrijkmortel, verdiept Plint donkergrijs 
Overig middengrijs 

Raamdorpels, spekbanden Prefab beton Naturel 

Lateien metselwerk Staal Wit, RAL 9010 

Luifel dakterras (bnr. 14 t/m 16) Hout  Naturel 

Ventilatieroosters Aluminium n.t.b. 

Hekwerken (bnr. 14 t/m 16) Staal / aluminium strippen Zilvergrijs, RAL 7001 

Kozijnen 

Gevelkozijnen Hout Wit, RAL 9010 

Draaiende delen Hout Wit, RAL 9010 

Voordeur Hout Zwartblauw, RAL 5004 

Kozijn dakopbouw Hout n.t.b. 

Daken / goten 

Hellende daken Keramische dakpannen Antraciet 

Platte daken uitbouwen en 
woningen 

Dakbedekking Zwart 

Dakoverstekken / windveren Rockpanel geschroefd Wit, RAL 9010 

Dakopbouw (bnr. 1, 2, 3 & 10) Rockpanel geschroefd Antraciet 

Dakgoten Aluminium RAL 9007 

Hemelwaterafvoeren  Aluminium RAL 9007 

Dakrandafwerking platte daken Aluminium Zilvergrijs, RAL 7001 

Dakrandafwerking dakopbouw Aluminium Antraciet 

Bergingen 

Gevel Hout Antraciet 

Dak Sedum - 

Hemelwaterafvoeren PVC Lichtgrijs 

Kozijn Hout Wit, RAL 9010 

Deur Hout Wit, RAL 9010 
 

35. Voorrangsbepaling Garantie- en Waarborgregeling Woningborg 

U wilt er zeker van zijn dat uw woning in perfecte staat en zoals met u overeengekomen wordt opgeleverd. Om 
extra zekerheid te geven is op uw woning de Woningborg Garantie- en waarborgregeling van toepassing. Dit 
houdt in grote lijnen in dat uw woning voldoet aan bepaalde bouwtechnische voorwaarden en 
kwaliteitsnormen. Indien uw woning toch technische mankementen vertoont, dan kunt u een beroep doen op 
de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling en zijn wij, indien deze mankementen onder de garantie vallen, 
verplicht deze te verhelpen. U ontvangt hiervoor een waarborgcertificaat van Woningborg. 
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Wanneer u een woning met Woningborg Garantie- en Waarborgregeling van ons koopt, betekent dat onder 
andere het volgende: 

• Met de afgifte van het waarborgcertificaat stelt Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv zich garant 
voor de technische kwaliteit van de woning. Alles over de Garantie- en Waarborgregeling (onderdelen 
van de garantie en garantietermijnen) vindt u in de brochure van Woningborg die u van ons ontvangt 
bij het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. 

• De tekst van de aannemingsovereenkomst komt overeen met het model dat door Woningborg is 
vastgesteld. Dat biedt u de zekerheid dat de afspraken tussen u als koper en Bouwmaatschappij Ufkes 
Apeldoorn bv duidelijk zijn vastgelegd. 

• In de Garantie- en Waarborgregeling is een klachtenprocedure opgenomen in het geval er een geschil 
ontstaat over de technische kwaliteit van de woning. 

• U krijgt een “afbouwgarantie”. Dit betekent dat, als er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met 
Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv, de woning zal worden afgebouwd. Via bemiddeling van 
Woningborg bouwt een andere onderneming uw woning af, terwijl de schade tot een bepaald 
maximum door Woningborg wordt gedragen. Als afbouw niet mogelijk is, keert Woningborg tot een 
bepaald maximum een schadevergoeding uit. 

 
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving en het welke u contractueel met ons bent 
overeengekomen is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven 
regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Ingeval enige bepalingen de technische omschrijving of 
hetwelk u contractueel met ons overeengekomen bent, daarmee onverenigbaar mocht zijn dan wel nadeliger 
mocht zijn voor de koper, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen Woningborg. 

 

36. Uitsluitingen van garantie 

Indien de woning zonder keukeninrichting, inrichting badkamer en/of toilet (casco) wordt verkocht, wordt de 
betreffende inrichting uitgesloten van de Garantie- en Waarborgregeling. Coördinatie-kosten zullen dan in 
rekening worden gebracht. 

 
Alle voorzieningen buiten de woning vallen niet onder de Garantie- en Waarborgregeling. Hieronder vallen o.a. 
de infiltratievoorzieningen, grondwerken, eventuele keerwanden, inrichting openbaar gebied (beplanting, 
tuinmuren en terreininventaris), bestratingen, en kolken. 
 
Geen garantie wordt gegeven op scheurvorming in stukwerk plafonds t.p.v. de plaatnaden in de 
bekistingsbreedplaatvloeren. Dit geldt ook voorscheurvorming in binnenwanden. Wel zullen wij proberen dit 
zoveel mogelijk te voorkomen door aandacht te besteden aan de opleggingen bij het leggen van de 
vloerelementen.  

 
Door toepassing van materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging kunnen er, met name 
bij aansluitingen van wanden en plafonds krimpnaden ontstaan. Deze kunnen na verloop van de tijd worden 
afgedicht. Wij attenderen u er op dat dit niet onder de garantie valt. 

 

37. Nuts- en overige aansluitingen 

In de aanneemsom is inbegrepen de aansluiting van de woning op diverse dienstleidingen (indien van 
toepassing): 
 

• de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van het 
water-leverend bedrijf; 

• de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op het 
leidingnet van het elektriciteit-leverend bedrijf; 

• de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van een data installatie. 
 
De koper dient zelf zorg te dragen voor de leveringsovereenkomsten met de diverse nutspartijen voor 
oplevering op aangeven van de aannemer om e.e.a. werkend op te leveren voor de oplevering.  
 


