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Algemene informatie 
Het kopen van een eigen appartement is geen alle-

daagse bezigheid. Zelfs als het voor u niet de eerste 

keer is dat u een appartement koopt, vinden wij het 

raadzaam nog enige aspecten onder uw aandacht te 

brengen. 

WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGE-

LING 

Het appartement wordt aangeboden met toepassing 

van de Garantie- en Waarborgregeling  

van Woningborg N.V. uit Gouda (hierna te noemen 

“Woningborg”). 

WAT HOUDT DE WONINGBORG GARANTIE- EN 

WAARBORGREGELING IN? 

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling be-

schermt kopers van nieuwbouwappartementen die in 

het bezit zijn van het Woningborg-certificaat tegen de 

risico’s van een eventueel faillissement van 

de ondernemer tijdens de bouw en bouwkundige ge-

breken na oplevering. 

WONINGBORG: GEEFT U MEER ZEKERHEID 

Voordat een ondernemer zich kan inschrijven bij Wo-

ningborg, toetst Woningborg de ondernemer op fi-

nancieel gebied, technische vakbekwaamheid en des-

kundigheid. Bij ieder bouwplan worden de 

tekeningen en technische omschrijving getoetst aan 

het Bouwbesluit. Ook wordt de concept aannemings-

overeenkomst beoordeeld op een goede balans in de 

rechtsverhouding tussen koper en ondernemer. 

WAT BETEKENT DE WONINGBORG GARANTIE- EN 

WAARBORGREGELING VOOR U? 

Als u een appartement met Woningborg-garantie 

koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: 

• gaat uw ondernemer tijdens de bouw failliet, dan

zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning.

Is afbouw om wat voor reden dan ook onmoge-

lijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële

schadeloosstelling.

• de ondernemer garandeert de kwaliteit van de

woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering.

Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar

en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garan-

tieverplichting van de ondernemer, anders ge-

zegd als de ondernemer niet meer kan of wil her-

stellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

• De ondernemer die bij Woningborg staat inge-

schreven, is verplicht om een model aanne-

mingsovereenkomst met bijbehorende alge-

mene voorwaarden en toelichting te gebruiken.

Het modelcontract vormt de contractuele basis

voor de rechtsverhouding tussen u als koper en 

de ondernemer. In dit modelcontract zijn de 

rechten en plichten van de koper en de onderne-

mer evenwichtig vastgelegd. 

• wanneer er na oplevering van het appartement

geschillen tussen de koper en de ondernemer

ontstaan over de kwaliteit van het appartement

dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

• nadat uw besluit tot aankoop van het apparte-

ment is genomen, ontvangt u van de makelaar

bij de aannemingsovereenkomst het door Wo-

ningborg uitgegeven boekje ‘Woningborg Ga-

rantie- en Waarborgregeling’. Dit boekje maakt

onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst

en het verdient aanbeveling om het grondig te

lezen. In dit boekje zijn onder meer de door de

ondernemer verstrekte Woningborg-garanties

opgenomen. Het Woningborg-certificaat wordt u

door Woningborg rechtstreeks toegezonden na-

dat de overeenkomst is getekend en aan de ge-

stelde voorwaarden is voldaan

WAT VALT NIET ONDER DE WONINGBORG-GARAN-

TIE? 

Onderdelen die niet door de ondernemer of via de 

bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals 

bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Wo-

ningborg Garantie- en waarborgregeling. 

Daarnaast worden in uw aannemingsovereenkomst 

en in de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 

een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn 

uitgesloten. 

Zo vallen de door de ondernemer evt. aan te brengen 

erfafscheidingen buiten de Woningborg Garantie- en 

Waarborgregeling. 

VOORRANG WONINGBORG-BEPALINGEN 

Ongeacht wat in de technische omschrijving is be-

paald, gelden onverkort de door Woningborg gehan-

teerde en voorgeschreven regelingen, reglementen 

en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepa-

ling in de technische omschrijving daarmee onvere-

nigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor u als 

verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde be-

palingen van Woningborg. 
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UITVOERINGSDUUR 

De uitvoeringsduur van de bouw van het appartement 

bedraagt een aantal werkbare werkdagen, nader aan-

gegeven in de aannemingsovereenkomst, te rekenen 

vanaf het tijdstip dat de bouw gestart is. Feest- en va-

kantiedagen, weekeinden en ATV-dagen, alsmede da-

gen met slechte weersomstandigheden zoals bijvoor-

beeld regen en vorst, vallen niet onder werkbare  

werkdagen. 

Indien er sprake is van schade, ontstaan door onvoor-

ziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld brand of 

storm, dan kan de bouwtijd worden verlengd met het 

aantal werkbare werkdagen, benodigd voor het ver-

helpen van deze schade. 

Voor een volledige definitie van onwerkbare werkda-

gen verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden 

van uw aannemingsovereenkomst. 

In afwijking van de Woningborg bepalingen zoals op-

genomen in de Algemene Voorwaarden geldt het vol-

gende: 

Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werk-

bare werkdagen, worden werkdagen, respectievelijk 

halve werkdagen, als onwerkbaar beschouwd, wan-

neer daarop door omstandigheden buiten de aan-

sprakelijkheid van de aannemer gedurende ten min-

ste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, 

door het grootste deel van de arbeiders of machines 

niet kan worden gewerkt.  

Vanaf 2 uur wordt een halve onwerkbare werkdag ge-

teld, vanaf 5 uur een hele onwerkbare werkdag. 

NUTSVOORZIENINGEN 

De appartementen worden aangesloten op nutsvoor-

zieningen zoals water, elektra, riolering en zijn tevens 

voorzien van loze leidingen te gebruiken voor data, TV 

en/of telefoon. 

De aansluitkosten en/of entreegelden voor water en 

elektra zijn bij de koopsom inbegrepen. 

De aansluitkosten en/of entreegelden voor eventueel 

data, TV en telefoon zijn niet bij de koopsom inbegre-

pen. 

TEKENINGEN 

De op tekeningen aangegeven huishoudelijke appara-

ten en inrichtingselementen behoren niet tot de leve-

ring, behoudens datgene wat nadrukkelijk in deze 

technische omschrijving is aangegeven. 

MAATVOERING 

Tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle ma-

ten uitgedrukt in millimeters. Indien de maatvoering 

tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen reke-

ning gehouden met enige wandafwerking. Wij advise-

ren u bij het inrichten van uw appartement de maten, 

na oplevering, ter plaatse op te nemen vóór u tot aan-

schaf van bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking 

overgaat. 

De maatvoering op de tekeningen betreft ‘circa’ ma-

ten, geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. 

SITUATIESCHETS 

De situatieschets is bedoeld om een indruk te geven 

van de ligging en situering van de bouwkavels in het 

bouwplan. De schaal van de situatietekening is niet 

bindend. Na oplevering stelt het Kadaster, na inme-

ting, de juiste maten vast.  

De nummers bij de appartementen zijn bouwnum-

mers. Deze worden tijdens de bouw door iedereen 

gehanteerd, ook in alle officiële stukken en correspon-

dentie. Het zijn echter geen huisnummers die betrek-

king hebben op uw nieuwe adres. Deze worden tijdig 

voor de oplevering aan u bekend gemaakt. 

Getekende openbare voorzieningen, bestaande of ge-

plande omliggende bebouwing, bomen en beplanting 

buiten de erfgrenzen, vallen onder de verantwoorde-

lijkheid van de gemeente, tenzij in deze technische 

omschrijving anders staat vermeld. 

PARKEERVOORZIENING KELDER EN BERGINGEN 

BUITENTERREIN 

De afgesloten en overdekte parkeervoorziening in de 

kelder is geschikt voor het stallen van 14 voertuigen. 

Ieder appartement krijgt twee genummerde parkeer-

plaatsen toegewezen.  

De toegang bij de hellingbaan is voorzien van een sta-

len rolhek met openmazig systeem en wordt middels 

een afstandszender bediend. Iedere eigenaar krijgt de 

beschikking over twee handzenders.  

In de kelder zijn 3 installatieruimtes opgenomen die 

worden ingericht voor het doel waarvoor zijn zij be-

stemd. 

In de kelder is geen stallingsmogelijkheid voor fietsen 

opgenomen.   

Op het buitenterrein is voor elk appartement een bui-

tenberging opgenomen en 1 berging en 4 parkeer-

plaatsen voor algemeen gebruik. 

VENTILATIE PARKEERRUIMTE 

De parkeerruimte onder het appartementsgebouw 

wordt conform de eisen voldoende geventileerd. 
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TERREININRICHTING 

Het terrein rondom de appartementen wordt, daar 

waar op tekening aangegeven, afgezet met een haag-

beplanting.  

De benodigde verharding op het eigen terrein ter 

ontsluiting van de hoofdentree, buitenbergingen, 

parkeerplaatsen en de toegang naar de hellingbaan 

van de parkeerkelder wordt uitgevoerd in klinker be-

strating. Het in stand houden en onderhouden van 

de haag, de groenvoorziening en de verhardingen op 

het eigen terrein is een verplichting die notarieel zal 

worden vastgesteld in de splitsingsakte. De bedoelde 

onderhoudskosten komen rekening van de Vereni-

ging van Eigenaren. 

OPENBARE VOORZIENINGEN 

Het aansluitende openbare gebied met parkeervoor-

zieningen, trottoir, groenvoorzieningen, openbare 

verlichting en dergelijke wordt te zijner tijd door Slok-

ker Vastgoed B.V. overgedragen aan de gemeente 

Gooise Meren. Het in stand houden van deze voorzie-

ningen alsmede de onderhoudskosten zijn een ge-

meentelijke aangelegenheid. 

AANDACHTSPUNTEN 

▪ Waar benamingen van woningtypes worden

gebruikt, worden ook de gespiegelde uitvoe-

ring bedoeld.

▪ De volgorde bij de uitvoering wordt in nader

overleg met o.a. gemeente bepaald en kan

gedurende het bouwproces wijzigen.

▪ De verkoper en de ondernemer behouden

zich het recht voor het bouwproject gefa-

seerd te realiseren en/of niet verkochte wo-

ningen te verhuren of te her ontwikkelen

▪ In de gevels zijn geen bijzondere voorzienin-

gen opgenomen voor het aanbrengen van

voorzieningen die trekkrachten op het met-

selwerk uitoefenen, zoals bijvoorbeeld zon-

neschermen, airco-units e.d. De gevels zijn

hierop niet berekend. Zonder aanvullende

voorzieningen kan schade aan het metsel-

werk optreden. Op schade aan de gevels en

aanliggende constructie, veroorzaakt door

het aanbrengen van voorzieningen waarbij

het metselwerk op trek wordt belast, wordt

geen garantie gegeven.
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Aankoopprocedure 
U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, indien u besluit 

een appartement van ons te kopen, alles in het werk 

zullen stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar 

te maken. Het is ons streven binnen de gegeven prijs, 

een zo goed mogelijk product te leveren. Onderstaand 

geven wij u een overzicht van de gang van zaken 

vanaf het tekenen van de koop- en aannemingsover-

eenkomst. 

KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST 

Voor deze aankoop worden twee overeenkomsten ge-

sloten. Voor de grond wordt een koopakte gehanteerd 

tussen de verkoper en u als koper. Voor de bouw van 

het appartement wordt gebruikt gemaakt van een 

aannemingsovereenkomst tussen de (bouw)onderne-

mer en u als verkrijger. U bent in deze zowel de koper 

(van de grond) en de verkrijger (van de woning). De 

verkoper is degene waarvan u de grond koopt en de 

(bouw)ondernemer bouwt uw woning.  

Bij deze koopakte gaan koper en verkoper een over-

eenkomst aan, waarbij de koper zich onder meer ver-

plicht tot betaling van de koopprijs van de grond en 

de verkoper zich verplicht tot de levering van de 

grond. In de aannemingsovereenkomst gaan de 

(bouw)ondernemer en verkrijger een overeenkomst 

aan, waarbij de verkrijger zich onder meer verplicht 

tot de betaling van de aanneemsom en de (bouw)on-

dernemer zich verplicht tot de bouw van het apparte-

ment.  

Nadat u de koopakte en de aannemingsovereenkomst 

heeft getekend, stuurt de verkopende makelaar de 

koopakte naar de verkoper en de aannemingsover-

eenkomst naar de (bouw)ondernemer door, die deze 

medeondertekenen. U ontvangt vervolgens één 

exemplaar van elk retour; de makelaar, Woningborg 

en notaris ontvangen een kopie. De notaris kan aan de 

hand hiervan de akte van levering van de bouwkavel 

voor de eigendomsoverdracht (transportakte) opma-

ken.  

De makelaar vervult een bemiddelende rol bij de ver-

koop. Aan door de makelaar verstrekte informatie

en/of gedane toezeggingen kunnen uitdrukkelijk 

geen rechten worden ontleend.  

Slechts schriftelijke contractstukken van de verkoper 

en de (bouw)ondernemer zijn bindend. 

HYPOTHECAIRE LENING 

Voor de aankoop van de woning is meestal een hypo-

theek nodig. Door middel van een gesprek kan uw hy-

potheekadviseur u hierover uitgebreid informeren  en 

informatie verstrekken over de diverse hypotheekvor-

men. 

NOTARIS 

De eigendomsoverdracht van de te bouwen apparte-

menten met bijbehorende grond geschiedt door mid-

del van een zogenaamde akte van levering bij de no-

taris. Ruim voor de datum van de notariële levering 

ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het 

totale op die datum verschuldigde bedrag is aangege-

ven (inclusief bijkomende kosten, zie hieronder). Op 

de leveringsdatum worden in de meeste gevallen 

twee akten getekend, te weten: 

1. De akte van eigendomsoverdracht (akte van le-

vering) van de grond en het appartement van

verkoper aan de koper

2. De hypotheekakte m.b.t. de lening die u van de

geldverstrekker ontvangt.

WANNEER U MOET GAAN BETALEN 

Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereen-

komst wacht u gewoon af tot wij een factuur sturen, 

waarop wij de al vervallen termijnen in rekening bren-

gen: 

1. Indien u over “eigen geld” beschikt betaalt u de

factuur.

2. Hebt u geen “eigen geld” en is ook de hypo-

theekakte nog niet gepasseerd dan betaalt u nog

niet. U hebt dan automatisch uitstel van betaling

zoals dat ook in de koop-/aannemingsovereen-

komst staat. Over de verschuldigde, maar niet

betaalde termijnen, wordt de overeen gekomen

rente berekend, die later bij de notariële eigen-

domsoverdracht met u wordt verrekend. Telkens

wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat

een van de termijnen is vervallen, ontvangt u van

ons een verzoek tot betaling. Het origineel zendt

u zo spoedig mogelijk -voorzien van uw handte-

kening- naar uw geldverstrekker, die voor de be-

taling zorg draagt zodra de eigendomsover-

dracht heeft plaatsgevonden.

VERZEKERING 

Tijdens de bouw, tot de datum van oplevering, is het 

appartement door de ondernemer verzekerd tegen 

risico’s van brand- en stormschade. Vanaf de datum 

van oplevering dient u en de Vereniging van Eigena-

ren zelf voor de benodigde verzekeringen (bijvoor-

beeld opstal- en inboedelverzekering e.d.) te zorgen. 

PRIJSWIJZIGINGEN 

De met u in de koop- en de aannemingsovereenkomst 

overeengekomen totale koop- en aanneemsom staat 

vast, met uitzondering van wijzigingen in het Btw- 

tarief. Wijzigingen in loon- en materiaalkosten tijdens 

de bouw worden dus niet doorberekend, tenzij anders 

overeengekomen in de aannemingsovereenkomst. 
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VRIJ OP NAAM (V.O.N.) 

De koopsom van het appartement is vrij op naam, ten-

zij nadrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil 

zeggen dat de hieronder genoemde kosten (exclusief 

meer- en minderwerk), die met het verwerven van een 

eigen appartement gemoeid zijn, bij de koopsom zijn 

inbegrepen: 

• keukencheque t.w.v. € 15.000,- ter besteding bij

Van Wanrooij Warenhuys

• grondkosten;

• bouwkosten;

• architectenhonorarium;

• constructeur-/adviseurshonorarium;

• notariskosten inzake eigendomsoverdracht;

• makelaarscourtage;

• leges;

• kosten Woningborg;

• B.T.W. (thans 21%, eventuele wijzigingen wor-

den conform de wettelijke voorschriften door-

berekend);

• kadastrale inmeting;

• de eenmalige aansluitkosten voor water en

elektra op het distributienet van de betreffende

leverancier.

• de eenmalige aansluitkosten voor de riolering

en eventuele inritkosten (echter niet de aansluit-

kosten en/of entreegelden van evt. data, TV,

glasvezel en telefoon).

• energielabel

De met de financiering van uw appartement verband 

houdende kosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen. 

Deze kosten kunnen zijn: 

• afsluitkosten voor een hypothecaire lening;

• renteverlies over de grond en over de vervallen

bouwtermijnen;

• notariskosten voor de hypotheekakte;

• kosten voor de aanvraag van een eventuele Na-

tionale Hypotheekgarantie.

Sommige van deze bedragen zijn fiscaal aftrekbaar. 

De notaris zal u hierover informeren.  

Andere bijkomende kosten zijn: 

(niet in de koop-/aanneemsom begrepen) 

• de aanvraag voor levering van water, gas en 

elektriciteit;
• de aanvraag voor een telefoonaansluiting;
• de aanvraag voor aansluiting data en/of CAI;
• keukeninrichting;
• verdere tuinaanleg en beplanting anders dan 

omschreven, eventuele inrichting van het 

plat-dak van het penthouse;
• servicekosten;
• verlichting;

• er worden geen losse kasten geleverd en het

appartement wordt niet behangen, de koper

dient hier zelf in te voorzien.

BETALINGSVOORWAARDEN 

De aanneemsom wordt u gefactureerd in termijnen, 

naar rato van de voortgang van de bouw. De termijn-

regeling die in de aannemingsovereenkomst is opge-

nomen, is overeenkomstig de standaard termijnrege-

ling van Woningborg. 

De koop- en de aannemingsovereenkomst geven aan 

dat u, tot de datum van notarieel transport onder ver-

goeding van rente, recht heeft op uitstel van betaling. 

Voor de vervallen bouwtermijnen ontvangt u echter 

wel de termijnnota’s. Op de datum van notarieel 

transport dient u deze bouwtermijnen en de daarbij 

behorende uitstelrente te voldoen. Na het notarieel 

transport ontvangt u, telkens wanneer de bouw weer 

zover is gevorderd, een volgende termijnnota. U dient 

de nota’s uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening te 

voldoen. 

SUBSIDIES 

Eventuele beschikbare (overheids)subsidie(s) op bij-

voorbeeld bouwkundige en/of installatietechnische 

onderdelen worden door de verkoper danwel de on-

dernemer aangevraagd en komen volledig ten gunste 

van de verkoper danwel de ondernemer. Deze subsi-

dies zijn verdisconteerd in de aanneemsom. Het is de 

koper respectievelijk de verkrijger nadrukkelijk niet 

toegestaan om bedoelde subsidie(s) zelf aan te (laten) 

vragen ten gunste van koper respectievelijk verkrijger. 

SCHOONMAKEN 

Het gehele appartement wordt bezemschoon opgele-

verd. Het sanitair, het tegelwerk en de glasruiten wor-

den schoon opgeleverd. 

OPLEVERING 

Minimaal twee weken vóór de oplevering wordt u 

schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve da-

tum en het tijdstip van opleveren. Tijdens deze ople-

vering worden geconstateerde onvolkomenheden 

schriftelijk vastgelegd als zogenaamd ‘proces-verbaal 

van oplevering’ dat door beide partijen wordt onder-

tekend. De desbetreffende punten dienen, voor zover 

mogelijk, vervolgens binnen 15 werkbare werkdagen 

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 

appartement. 
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WET KWALITEITSBORGING 

Naar verwachting zal vanaf 1 januari 2023 de nieuwe 

wetgeving van kracht worden waarin is bepaald dat 

de Ondernemer een compleet opleverdossier dient 

over te dragen aan u als koper. 

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:757a BW zal 

het opleverdossier bestaan uit de volgende informa-

tie: 

- (revisie)tekening van de woning (verkoopte-

kening) inclusief eventuele opties;

- Een beschrijving van de toegepaste materia-

len;

- Handleiding van de toegepaste installaties;

- Revisietekeningen van de installaties (elektra

(incl. PV-panelen, indien van toepassing), wa-

ter riolering, verwarming, ventilatie)

De ondernemer zal bij oplevering een gebruikers-

handleiding ter beschikking stellen, inclusief gege-

vens en bescheiden voor gebruik en onderhoud van 

de woning.  

5% OPLEVERINGSREGELING 

De ondernemer heeft een bankgarantie gesteld, welke 

voor iedere individuele verkrijger ingaat op de datum 

van oplevering van diens appartement. Per iedere in-

dividuele verkrijger is de bankgarantie gemaximali-

seerd tot 5% van de individueel overeengekomen aan-

neemsom. 

Daar deze bankgarantie door de ondernemer wordt 

gesteld, behoeft u de helft van de laatste termijnbeta-

ling niet meer bij de notaris in depot te zetten, maar 

dient u de laatste termijn volledig te voldoen. 

De bankgarantie vervalt op het moment dat alle ge-

constateerde gebreken, die zijn opgenomen in het 

‘proces-verbaal van oplevering’, door de ondernemer 

zijn hersteld. Mocht de ondernemer binnen de ge-

stelde termijn niet aan zijn verplichtingen hebben vol-

daan, dan dient u de notaris hiervan binnen de ge-

stelde termijn schriftelijk in kennis te stellen. Voor ver-

dere informatie verwijzen wij u naar de aannemings-

overeenkomst. 

ENERGIELEVERING 

De ondernemer zal bij de beheerder van het elektranet 

vóór oplevering de aansluiting aanvragen zodat dit bij 

oplevering van uw appartement beschikbaar is. U 

dient echter zelf een leveringscontract af te sluiten 

met een energieleverancier naar keuze. Indien dit niet 

tijdig gebeurt, zal de levering van energie na opleve-

ring worden stopgezet. 

TERUG LEVEREN VAN OPGEWEKTE ENERGIE 

De mogelijkheid tot het terug leveren van (duurzaam) 

opgewekte energie aan het (elektriciteit)net is afhan-

kelijk van onder andere, maar niet beperkt tot, de me-

dewerking van de netbeheerder en/of de beschikbare 

capaciteit van het (elektriciteit)net. Het wel of niet kun-

nen terug leveren van (duurzaam) opgewekte energie 

aan het (elektriciteit)net bevindt zich volledig buiten 

de macht en/of invloedsfeer van de ondernemer. De 

ondernemer is niet verantwoordelijk noch aansprake-

lijk voor de (on)mogelijkheid van het terug leveren 

van (duurzaam) opgewekte energie aan het (elektrici-

teit)net en/of de (financiële) gevolgen daarvan.  

UITLEZEN GEGEVENS WARMTEPOMP EN/OF PV-IN-

STALLATIE 

De leverancier van de warmtepomp en/of de PV-in-

stallatie verlangt in het kader van de fabrieksgarantie 

dat de warmtepomp en/of de PV-installatie gedurende 

de looptijd van de Woningborg Garantie- en Waar-

borgregeling Nieuwbouw 2021 van 2 jaar en 3 maan-

den na oplevering van de woning (al dan niet op af-

stand), met in achtneming van de Algemene Verorde-

ning Gegevensbescherming, kan worden uitgelezen 

en dat bij het niet (meer) kunnen uitlezen van deze ge-

gevens de fabrieksgarantie komt te vervallen. 

BOUWVOCHT 

Uw appartement bevat tot geruime tijd na oplevering 

veel bouwvocht. Het is dan ook noodzakelijk veelvul-

dig te ventileren en de verwarming niet te hoog in te 

stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de 

meer dan normale verkleuring van het spuitwerk be-

perkt door uittredend bouwvocht. U dient er rekening 

mee te houden dat droging altijd leidt tot krimp (en 

dus scheurvorming) van de toegepaste bouwmateria-

len. Ook het direct na oplevering aanbrengen van di-

verse vloer- en wandafwerkingen kan tot vervelende 

schades leiden aan de aangebrachte afwerkingen, on-

der meer doordat er bouwvocht ‘opgesloten’ wordt en 

door het optreden van kruip en krimp in constructie-

onderdelen, alsmede in de dekvloer als gevolg van 

droging en verharding in een geruime tijd na opleve-

ring. U dient bovenstaande aspecten goed te bespre-

ken met de leverancier van uw vloer- en wandafwer-

king. 



Technische omschrijving 7 appartementen “Villa Tsjido” Bussum d.d. 21-07-2022

Pagina 8 van 22

MEER- EN MINDERWERK 

Nadat de koop- en de aannemingsovereenkomst door 

alle partijen is ondertekend, bestaat voor u de moge-

lijkheid opdracht te geven tot individuele wijzigingen 

c.q. aanpassingen. Wij hebben een aantal voorberei-

dingen getroffen om de realisatie van uw persoonlijke

wensen zo eenvoudig mogelijk te maken. De wijzigin-

gen c.q. aanpassingen zijn onderverdeeld in de vol-

gende groepen:

Optielijsten – Woning Op Maat. 

Zoveel mensen zoveel wensen. Om aan uw wensen 

tegemoet te komen bieden wij vele extra mogelijkhe-

den om uw appartement te wijzigen. Deze optionele 

mogelijkheden zijn voor u omschreven en uitgewerkt 

in de optiekeuzelijst waarin uiteraard ook de prijzen 

zijn opgenomen. Afhankelijk van de fase van uitvoe-

ring van uw appartement, zijn er nog vele andere aan-

passingen mogelijk. 

Uw kopersbegeleider staat u persoonlijk bij tijdens het 

gehele verkooptraject en bouwproces en is dan ook 

uw aanspreekpunt gedurende de bouw. Ook zal hij/zij 

u regelmatig informeren over de voortgang van de

bouw middels het versturen van nieuwsbrieven en

kijkmiddagen op de bouw.

Voorafgaand aan de koop kunt u op de optiekeuzelijst

zien welke mogelijkheden er zijn om uw

appartement aan uw individuele wensen aan te pas-

sen. Doordat deze opties voor u al geprijsd zijn, heeft

u al voor de aankoop inzicht in de totale prijs van uw

droomappartement op maat.

Sanitair En Tegels 

Wij wijzen u erop dat de appartement standaard is 

voorzien van cementdekvloeren, sanitair, wand- en 

vloertegels. Voor het bezichtigen van het sanitair en 

het tegelwerk (zoals in deze omschrijving is omschre-

ven), kunt u een afspraak maken bij de showroom. Zij 

kunnen, indien u wijzigingen wenst aan te brengen op 

de omschreven uitvoering, adviseren over de moge-

lijkheden. Het is bespreekbaar om bijvoorbeeld het te-

gelwerk en sanitair te laten vervallen. 

Alle wijzigingen, inclusief eventuele bouwkundige 

aanpassingen en wijzigingen van 

aansluitpunten als elektra, water, riolering e.d. wor-

den direct opgenomen in de offerte, 

waardoor u gelijk een totaalbeeld ontvangt. De offerte 

ontvangt u rechtstreeks van 

de showroom. Bij specifiek maatwerk kan het zijn dat 

de offerte niet rechtstreeks aan u verstuurd wordt 

maar dat dit via het bouwbedrijf loopt. 

Overige wensen 

Mocht u nog andere wijzigingen aan of in het door u 

gekochte appartement wensen dan is dat (onder be-

paalde voorwaarden) mogelijk. Dit kunt u kenbaar ma-

ken tijdens het kopersgesprek bij de kopersbegelei-

der. Indien uw wensen bouwtechnisch mogelijk zijn 

en voldoen aan de geldende eisen en voorschriften, 

ontvangt u een offerte en wordt aangegeven hoe u 

verder dient te handelen.  

Door u gewenste wijzigingen kunnen echter onverkort 

doch gemotiveerd worden afgewezen.  

Het verdient derhalve aanbeveling uw eventuele af-

wijkende woonwensen tijdig voor aankoop te bespre-

ken met de makelaar. 

Voor de goede orde wijzen wij u nog op een aantal 

aspecten die bij het meer- en minderwerk van belang 

zijn: 

• Werkzaamheden in en om uw appartement door

u en/of derden, niet zijnde de ondernemer, zijn

vóór het opleveren van de woning niet toege-

staan.

• Wijzigingen aan buitengevels zijn niet mogelijk.

• Bij appartementen die verkocht worden na de

start van de bouw, behoudt de ondernemer zich

het recht voor het meer- en minderwerk zoals op-

genomen in de optiekeuzelijst, afhankelijk van de

stand van de bouw en voorbereiding, al dan niet

te accepteren.

• Alle meer- en minderwerken die met u worden

overeengekomen dienen te voldoen aan de gel-

dende voorschriften en regelgeving, alsmede

normen en richtlijnen van Woningborg.

• Het combineren van verschillende ruwbouwop-

ties kan consequenties hebben voor de energie-

prestatie van uw woning De gekozen ruwbouw-

optie-combinatie wordt na de initiële keuze van

de koper onderzocht voor wat betreft de invloed

ervan op de energieprestatie van de woning. Bij

een combinatie van verschillende ruwbouwop-

ties kan het voorkomen dat, afhankelijk van het

resultaat er bouwkundige en financiële conse-

quenties zijn of dat een bepaalde combinatie niet

mogelijk is. Nadat uw specifieke woonwensen

bekend zijn zal dit nader worden onderzocht en

zullen de uitkomsten met u worden besproken

voordat de ruwbouwopties definitief worden

vastgelegd.
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Beschrijving van het werk 

PEIL VAN HET APPARTEMENT 

Het peil waaruit alle hoogten worden gemeten, komt 

overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane 

grondvloer van het complex ter plaatse van de 

hoofdentree. De exacte maat wordt bepaald in over-

leg met en op aanwijzing van de gemeente. 

GRONDWERK 

• Ten behoeve van de fundering, kelder, leidin-

gen, kabels, straatwerken e.d. wordt het nodige 

grondwerk verricht.

• Het op tekening aangegeven tot het apparte-

mentencomplex behorende perceel wordt ge-

egaliseerd en de bovenste ca. 30 cm wordt vrij 

van obstakels opgeleverd.

• T.p.v. de erfgrenzen wordt, indien nodig, een 

ta-lud aangebracht om de hoogteverschillen 

met de aangrenzende percelen op te vangen.

• Het terrein wat niet wordt voorzien van terrein-

verharding zal worden geëgaliseerd en op 

hoogte worden gebracht met de uitgekomen 

grond. Deze wordt niet omgespit.

• Grondwerken vallen niet onder het gewaar-

borgde van de Woningborg Garantie- en waar-

borgregeling.

BUITENRIOLERING 

• De riolering wordt uitgevoerd volgens voor-

schriften en op aanwijzing van de gemeente.

• Het rioleringssysteem, bestaande uit kunststof

leidingen, wordt belucht en voorzien van ont-

stoppingsmogelijkheden.

• Afvoer van hemelwater wordt uitgevoerd vol-

gens voorschriften en op aanwijzing van de ge-

meente c.q. conform gemeentelijke eisen.

Onder voorbehoud wordt dit een systeem waar-

bij afvoer van het hemelwater wordt aangesloten

op infiltratiekolken welke op eigen terrein wor-

den geplaatst tegen de perceelsgrens. Wanneer

de infiltratiekolk is verzadigd zal het overtollige

water via een overloop naar het openbaar gebied

stromen.

• De ontluchting van de standleidingen wordt tot

bovendaks doorgetrokken en voorzien van een

ontluchtingsdoorvoer.

• Het verharde terrein wordt voorzien van vol-

doende kolken welke zijn aangesloten op de in-

filtratiekratten.

• De aanleg- en aansluitkosten van de riolering

zijn bij de koopsom inbegrepen.

BESTRATING 

• Het dakterras van het penthouse zal worden

voorzien van betontegels op tegeldragers.

• De toegangen vanaf openbaar gebied naar de

hoofdentree, de buitenbergingen, de toegang

naar de hellingbaan van de parkeergarage en

de 2 terrassen op de begane grond en de ove-

rige verhardingen worden uitgevoerd met ge-

bakken klinkers.

ERFAFSCHEIDINGEN 

• Daar waar op het terreinplan aangegeven zal

een erfafscheiding worden toegepast. De erfaf-

scheidingen worden uitgevoerd in een haag van

ca. 80-100 cm hoog.

• Het omliggende, bij het gebouwencomplex be-

horende terrein zal daar waar aangegeven op

het terreinplan worden voorzien van een haag

van 60-80 cm en ingezaaid worden met graszaad.

• Indien aanplant vóór oplevering niet mogelijk is,

wordt het opvolgende plantseizoen aangeplant.

FUNDERING 

De fundering van het appartementencomplex wordt 

uitgevoerd conform opgave van de constructeur.  

BETONWERK 

Naast fundering worden de volgende als zodanig op 

tekening aangegeven onderdelen uitgevoerd in be-

ton: 

• Wanden van de kelder inclusief de inritwanden.

• Begane grondvloer (dakvloer kelder), verdie-

pingsvloeren en dakvloer.

• Balkons.

• Gevelbanden, muurafdekkingen, raamdorpels

en betonlateien.

• Trappen met bordessen in trappenhuis.

VLOEREN 

• De begane grondvloer van de kelder wordt

voorzien van wapening, conform opgave van de

constructeur.

• De verdiepingsvloeren bestaan uit doorgaande

massieve breedplaatvloeren. Deze verdiepings-

vloeren hebben aan de plafondzijde V-naden

tussen de platen welke in het zicht blijven.

• De prefab balkons worden uitgevoerd in beton.

De onderzijde is onafgewerkt, vlak en gerold.

• Alle betonvloeren in de appartementen, met uit-

zondering van de sanitaire ruimtes met vloerte-

gels, worden afgewerkt met een dekvloer.

• De vloer van de portiek en hal (deels) wordt

voorzien van een schoonloopmat.
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• De vloeren van de centrale hal op de begane

grond en de hal in de kelder en de trappenhui-

zen worden voorzien van een natuursteen vloer,

afgewerkt met bijbehorende plinten.

• Het plafond van de parkeergarage, voor zover

deze zich onder het appartementsgebouw be-

vindt zal aan de onderzijde worden voorzien

van een geïsoleerde houtwolcementplaat in een

naturelkleur

BUITEN- EN BINNENMUREN 

Buitenmuren 

• Het gevelmetselwerk en gedeeltelijk gevelafwer-

king,  zoals op tekening aangegeven, wordt uit-

gevoerd conform het ontwerp van de architect.

• Het schoonmetselwerk van de buitengevels

wordt gevoegd.

• Alle buitenspouwmuren van het appartement

worden geïsoleerd. De Rc-waarde van deze bui-

tenspouwmuren conform EPC-berekeningen.

• De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in

kalkzandsteen en in het werk gestort beton.

• Het gevelmetselwerk en de binnenspouwbladen

worden daar waar nodig voorzien van dilatatie-

voegen.

Binnenmuren 

• De constructieve binnenmuren worden uitge-

voerd in kalkzandsteen en in het werk gestort

beton en daar waar nodig voorzien van dilata-

tievoegen.

• De lichte scheidingswanden worden, voor zover

niet anders omschreven, uitgevoerd in elemen-

ten van cellenbeton of gipsblokken.

• De lichte scheidingswanden onder het hellende

dak worden eventueel uitgevoerd in een frame

voorzien van gipsbeplating.

Waterslagen, lateien, gevelbanden etc. 

• Het metselwerk boven de buitenkozijnen wordt

daar waar nodig ondersteund door een stalen

latei (volgens opgave van de constructeur).

• De raamdorpels onder de buitenkozijnen en ge-

velbanden in het buitenspouwblad worden uit-

gevoerd in beton.

TRAPPEN EN AFTIMMERINGEN 

Trappen 

• De betonnen trappen in de trappenhuizen wor-

den voorzien van een natuursteen bekleding.

Langs de open zijden van de trappen komt een

hekwerk van staal en aan de muurzijde een leu-

ning, beide uitgevoerd in gecoate uitvoering.

• De betonnen trappen met bordessen worden

eveneens bekleed met natuursteen.

Aftimmeringen; leidingkokers 

• Voor het wegwerken van leidingen in het appar-

tement worden, voor zover niet anders om-

schreven, leidingkokers aangebracht.

• Verder worden alle voorkomende timmerwer-

ken aangebracht, daar waar nodig ten behoeve

van een nette afwerking.

DAKCONSTRUCTIES 

Hellende dakconstructie 

• Het hellende dak van het appartementencom-

plex  is opgebouwd uit geïsoleerde dakplaten

welke voorzien worden van gebakken dakpan-

nen Tuile du Nord. De dakplaten ter plaatse van

het hellende daken worden bekleed met gipspla-

ten.

Platdakconstructie 

• De platte daken zijn opgebouwd als een beton-

nen vloer, voorzien van isolatie en afgewerkt met 

een bitumineuze dakbedekking. De RC-waarde 

van de dakconstructies in conform de EPC-bere-

kening.

• Het dakterras, de balkons en loggia’s worden 

voorzien van betonnen tegels (60x60 cm) op te-

geldragers.

• Het dakvlak zal worden voorzien van een aantal 

dakdoorvoeren voor installaties. Rioolbeluchting 

en hemelwaterafvoeren, aantal en plaats indica-

tief op tekening aangegeven. Aantallen en posi-

tie door de installateur te bepalen.

• Voor de bereikbaarheid van het platte dak zal 

deze worden voorzien van een dakluik.

• De gootbekleding aan de onderzijde zal worden 
uitgevoerd in multiplex, overige buiten 

betimmeringen in waterbestendige 

buitenbeplating en/of hardhouten delen.

• De zijwangen van de dakkapellen worden be-

kleed met zink.

• De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in 

zink.

• Er worden voldoende nood- en overstortvoorzie-

ningen aangebracht.
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KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Buitendeuren en -kozijnen 

• De buitenkozijnen inclusief de deuren en ramen 

worden, voor zover niet anders omschreven, uit-

gevoerd in hardhout en voorzien van alle beno-

digde draaiende delen en roedes.

• De toegangsdeur naar de parkeerkelder wordt 
uitgevoerd in een rolhek voorzien van stop-

lichten en met bijlevering van 2 handzenders per 

appartement.

• De buitendeuren van de buitenberging worden 

voorzien van enkel draadglas.

• De bewegende delen in de buitenkozijnen wor-

den voorzien van deugdelijke afdichtingsmateri-

alen en tochtweringsprofielen.

• De te openen ramen hebben een draai- en/of 

kiepstand zoals op tekening is aangegeven. Hier-

voor zal een standaard systeemgebonden alumi-

nium beslag van toepassing zijn.

Binnenkozijnen en binnendeuren 

• De binnendeurkozijnen van het appartement 

worden uitgevoerd in houten kozijnen zonder 

bovenlicht, voorzien van architraven, kleur wit.

• Voor zover niet anders omschreven worden de 

binnendeuren in het appartement uitgevoerd in 

fabrieksmatig afgewerkte  stompe deur met 

boardvulling, kleur wit.

• De meterkastdeuren worden voorzien van venti-

latievoorzieningen.

• Het voordeurkozijn van het appartement is een 

hardhouten kozijn.

• De voordeur van het appartement is een vlakke 

dichte stompe deur, voorzien van een deur-

spion.

• Alle binnendeuren in het appartement zijn zon-

der glasopening.

• De binnendeurkozijnen van de algemene ruim-

ten worden uitgevoerd in hardhout.

• De binnendeuren van de algemene ruimtes 

worden uitgevoerd als vlakke dichte stompe 

deur, indien vereist in een brandwerende uit-

voering.

Vensterbanken 

• Voor zover niet anders omschreven worden on-

der alle buitenkozijnen met gemetselde borst-

weringen aan de binnenzijde Bianco C venster-

banken van marmercomposiet aangebracht.

• Het gevelkozijn in de badkamer wordt voorzien 

van een betegelde vensterbank, overeenkom-

stig het wandtegelwerk in de badkamer.

Hang- en sluitwerk 

• De buitenkozijnen van het appartement worden

voorzien van deugdelijk, inbraakwerend hang- 

en sluitwerk. Sloten worden voorzien van gelijk-

sluitende cilindersloten, zodat deze bedienbaar

zijn met één exclusieve sleutel per appartement.

Met deze sleutel zijn de buitendeuren, apparte-

ment toegangsdeur, loopdeuren van de par-

keergarage en de buitenberging begane grond

bewoners te openen.

• Er wordt géén certificaat voor Politiekeurmerk

aangevraagd.

• Bij de voordeur van het appartement wordt een

huisnummerbord geplaatst.

• Sloten van de binnendeuren in het appartement

worden als volgt uitgevoerd:

- toilet: vrij- en bezetslot;

- badkamer: vrij- en bezetslot;

- meterkast: kastslot;

- overige deuren: loopslot.

Beglazing 

• De buitenkozijnen, -deuren en –ramen van het

appartement worden, voor zover niet anders

omschreven, voorzien van blank HR++ isolatie-

glas.

• De buitendeuren van de buitenberging worden

voorzien van enkel draadglas.

• De toe te passen beglazing voldoet volledig aan

de wettelijke eisen van het Bouwbesluit.
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METAALWERK 

• De balkonhekken uitgevoerd als een fraai spijlen-

hekwerk in gecoate uitvoering met hardhouten

handregel, conform goedkeuring architect.

• De doorvalbeveiligingen worden uitgevoerd in

gecoat staal.

• Ten behoeve van de opvang van vloer-, dak- en

gevelconstructies worden, daar waar nodig, sta-

len kolommen en lateien, voorzien van de no-

dige verankeringen aangebracht, e.e.a. volgens

opgave van de constructeur.

• Staalconstructies binnen, zoals kolommen en

vloerdragende balken, zijn zoveel mogelijk weg-

gewerkt en behandeld met grondverf.

• De in het zicht en niet in het zicht blijvende on-

derdelen worden brandwerend bekleed, waar

dit volgens de voorschriften is vereist.

• In buitensituaties wordt het staalwerk van ko-

lommen en lateien verzinkt en/of corrosie we-

rend behandeld. Al het zichtwerk buiten wordt

dekkend afgewerkt volgens de kleurenstaat.

• De inrit van de parkeergarage wordt voorzien

van een metalen rolpoort.

SCHILDERWERK 

• Het schilderwerk wordt uitgevoerd in kleuren,

zoals aangegeven op de door de architect goed-

gekeurde kleurenstaat.

• Het buiten- en binnenschilderwerk van de hou-

ten buitenkozijnen, ramen en deuren wordt,

voor zover niet anders omschreven, zowel aan

de buiten- als aan de binnenzijde in gelijke kleur

uitgevoerd.

• De binnendeurkozijnen en binnendeuren wor-

den afgewerkt in de kleur wit.

• Alle niet anders omschreven in het zicht blij-

vende houten onderdelen in de appartementen

worden dekkend geschilderd.

• De radiator in de badkamer wordt van een fa-

brieksmatig aangebrachte coating voorzien,

kleur wit.

POSTBOXEN, BELLENTABLEAU EN INTERCOM 

• De postboxen worden opgenomen in een unit

van geborsteld RVS in de portiek en voorzien

van een huisnummering

• De beldrukkers, naamplaatjes met huisnumme-

ring en de intercom met videofoon worden in

een afzonderlijk paneel of naast de hoofdtoe-

gangsdeur in de aangrenzende buitengevel ge-

plaatst. 

• De postboxen zijn voorzien van een brievenklep.

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN 

Het appartementencomplex voldoet aan de 

bouwtechnische eisen van het Politiekeur-

merk Veilig Wonen (certificaat wordt niet 

aangevraagd). Hiertoe zijn de volgende 

maatregelen genomen: 

• De buitendeuren van de appartemen-

ten, het hang- en sluitwerk van de ‘be-

reikbare’ kozijnen, ramen en deuren van

de appartementen en de algemene

ruimten voldoen aan de zogenaamde 3

minuten eis van het Politiekeurmerk.

• De cilindersloten van de buitendeuren,

de loopdeur naar de parkeergarage  en

buitenberging op de begane grond zijn

gelijksluitend.

• Er worden slagvaste buitenlichtarmatu-

ren aangebracht nabij de voor- en ach-

tergevel en de inrit naar de parkeerga-

rage

• De lichtpunten in de trappenhuizen wor-

den voorzien van armaturen.

• Op alle balkons behorende bij de appar-

tementen wordt een aansluitpunt (ex-

clusief armatuur) voor buitenverlichting

aangebracht. Het dakterras op de 3e ver-

dieping heeft 1 buitenlichtpunt.

• In de parkeergarage wordt de hoofdver-

lichting (slagvaste armaturen) gescha-

keld via bewegingsmelders. Er wordt

een tijdschakeling aangebracht welke

na activering de verlichting minimaal 10

minuten zal handhaven.

• Intercom met videofoon in de portiek en

in de appartementen.

• Rookmelders in de appartementen, con-

form de voorschriften zoals deze beho-

ren bij de afgegeven omgevingsvergun-

ning.

• Brievenbussen in het portiek.
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STUKADOORSWERK 

• De betonplafonds van de hal, portiek en trap-

penhuizen worden voorzien van sauswerk.

• De betonwanden en betonkolommen in de par-

keergarage worden niet nader afgewerkt.

• De wanden in de kelder voorzien van velling-

blokken worden niet nader afgewerkt.

Afwerking plafonds 

• De betonplafonds van de appartementen wor-

den voorzien van structuurspuitwerk. V-naden

en de brandwerende bekledingen van stalen

balken blijven in het zicht.

Afwerking wanden 

• De wanden in de appartementen worden saus-

klaar opgeleverd. Deze stukwerk-laag is niet van 

een muurverf voorzien en kan plaatselijk onef-

fenheden bevatten. Alvorens de muurverf na 

oplevering en in eigen beheer wordt aange-

bracht dient de wand licht opgeschuurd te wor-

den.

• De wanden boven het tegelwerk in het toilet 

worden voorzien van structuurspuitwerk

• De wanden in de hal, het portiek en het trappen-

huis worden voorzien van sauswerk.

TEGELWERK 

Wandtegels 

• De wandtegels worden aangebracht in de afme-

ting tot 300x600mm in standaard legpatroon.

Voor de aankoop van de wandtegels is een ver-

rekenpost opgenomen van € 40,- per m2 (incl.

B.T.W).

• In de badkamer wordt tot plafond betegeld.

• In de toilet wordt tot een hoogte van circa

150cm hoogte betegeld.

Vloertegels 

• De vloertegels worden aangebracht in de afme-

ting tot 600x600mm in standaard legpatroon.

Voor de aankoop van de vloertegels is een ver-

rekenpost opgenomen van € 40,- per m2 (incl.

B.T.W.).

Tegelvoegwerk 

• De vloer- en wandtegels worden ingewassen

met grijze voegmortel.

• Het vloertegelwerk is niet strokend met de

wandtegels.

Algemeen 

Voor een persoonlijke keuze kunt u op uitnodiging 

terecht bij de showroom Van Wanrooij Warenhuys. 

Vloerafwerking algemene ruimtes 

• De hal en het trappenhuis worden voorzien van 

een natuursteen tegelvloer

• De betonnen trappen en de  bordessen worden 

eveneens bekleed met natuursteen.

DORPELS 

• De tot op het vloerniveau doorlopende buiten-

kozijnen worden aan de onderzijde voorzien van

een antracietgrijze kunststeen dorpel.

• De raamkozijnen zijn voorzien van betonnen

raamdorpels die voor een deugdelijke waterke-

ring zorgen.

• De dorpels ter plaatse van de binnendeurkozij-

nen van het toilet en de badkamer worden uit-

gevoerd in kunststeen of marmercomposiet.

Vanwege installatieleidingwerk in de badkamer

dient u rekening te houden met een hoogtever-

schil tussen de (bovenkant van de) tegelvloer in

de badkamer en de (bovenkant van de) afwerk-

vloer van de aangrenzende ruimte(n).

• De overige binnendeurkozijnen worden niet

voorzien van dorpels.

PLINTEN 

• Er worden géén vloerplinten geleverd en dus

ook niet aangebracht. De wandafwerking wordt

niet helemaal doorgezet tot op de aansluiting

van de vloer waardoor het mogelijk is dat de

onderste ca. 35 mm niet is afgewerkt.

• De tegelvloeren in de algemene ruimtes worden

voorzien van bijbehorende tegelplint.

KASTEN EN KEUKENMEUBELEN 

• Het appartement wordt aangeboden zonder
keukeninrichting maar met een keukencheque

t.w.v. € 15.000,- ter besteding bij Van Wanrooij

Warenhuys.

• In het appartement wordt géén voorziening

aangebracht voor de afvoer van een afzuigkap.

Voor een afzuigkap wordt er alleen een enkele

wandcontactdoos aangebracht.
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SANITAIR 

Het appartement wordt voorzien van sanitair als hier-

onder beschreven, en nader omschreven in het over-

zicht sanitair van Van Wanrooij Warenhuys. 

Het sanitair van het toilet bestaat uit: 

Closetcombinatie: 

- vrijhangend keramisch wandcloset, kleur wit

met inbouwreservoir;

- closetzitting met deksel, kleur wit;

- verchroomde closetrolhouder;

Fonteincombinatie: 

- keramisch fontein, kleur wit;

- verchroomde fonteinkraan.

Het sanitair van badkamer 1 en 2 bestaat uit: 

Ligbadcominatie (in badkamer 1): 

- ligbad, afm. 1800x800 mm, kleur wit;

- verchroomde eenhendel badmengkraan met

badset verchroomd;

Douchecombinatie: 

- douchedrain met RVS rooster;

- glazen douchecabine bestaande uit zijwand en

draaideur

- verdiept douchegedeelte afm. 90x90 cm, bete-

geld;

- verchroomde thermostatische douchemeng-

kraan met verchroomde glijstandcombinatie;

Dubbele wastafelcombinatie: 

- dubbele keramische wastafel

- 2x verchroomde eenhendel mengkraan

- Spiegel

Closetcombinatie (in badkamer 1): 

- vrijhangend keramisch wandcloset, kleur wit

met inbouwreservoir;

- closetzitting met deksel, kleur wit;

- verchroomde closetrolhouder;

Elektrische radiator: 

- elektrische designradiator, kleur wit (niet afge-

beeld in overzicht Van Wanrooij Warenhuys);

Overige aansluitingen: 

- wasmachine-aansluiting;

Voor een persoonlijke keuze kunt u op uitnodiging te-

recht bij de showroom van Van Wanrooij Warenhuys. 

BINNENRIOLERING 

De binnenriolering wordt uitgevoerd in kunststof. Het 

leidingverloop, diameter en ontluchting worden vol-

gens de voorschriften, met toepassing van de beno-

digde ontstoppingsstukken, expansievoorzieningen, 

beugels, e.d. aangebracht. De standleidingen worden 

aangesloten op een dakdoorvoer voor de beluch-

ting/ontluchting. 

WATERLEIDINGEN 

Koudwaterleiding  

• De koudwaterleidingen worden uitgevoerd in

kunststof pijp met de benodigde hulpstukken.

• Vanaf de watermeter worden de koudwaterlei-

dingen gelegd naar en aangesloten op de on-

derstaande voorzieningen:

- de opstelplaats van de indicatief aangegeven

keuken (afgedopt in de keuken, excl. hoekstop-

kraantjes);

- de spoelinrichting van de closets;

- de fonteincombinatie in het toilet;

- de wastafels in de badkamers;

- de douchecombinatie in de badkamers;

- de ligbadcombinatie in badkamer 1;

- het boilervat behorende bij de warmtepompin-

stallatie;

- de wasmachineaansluiting.

Warmwaterinstallatie 

• De warmwatervoorziening geschiedt door

middel van een warmtepomp en een boilervat.

• De warmwaterleidingen worden uitgevoerd in

kunststof pijp met de benodigde hulpstukken.

• Vanaf de warmwatervoorziening worden de

warmwaterleidingen gelegd en aangesloten

op de onderstaande voorzieningen:

- de opstelplaats van de indicatief aangegeven

keuken (afgedopt in de keuken, excl. hoekstop-

kraantjes);

- de wastafel in de badkamers;

- de douchecombinatie in de badkamers;

- de ligbadcombinatie in badkamer 1.

• Anders dan bij een CV-ketel wordt bij een 

warmtepomp gebruik gemaakt van een warm-

watervoorraadvat (boiler). Dit voorraadvat be-

schikt over voldoende warmtapwater bij een 

temperatuur van 58oC. In praktijk is gebleken dat 

deze voorraad ruim voldoende is voor een gezin 

om te douchen, baden en gebruik te maken van 

de wastafel, conform de norm die gesteld wordt 

in de Garantie- en Waarborgregeling 

Nieuwbouw 2021 van Woningborg.

• De installatie wordt ontworpen volgens de nor-

men en regels zoals deze van toepassing waren 

bij de aanvraag omgevingsvergunning. De in-

stallatie is niet ontworpen/beperkt op gelijktijdig 

gebruik van warm tapwater. Indien vaker gelijk-

tijdig gebruik gewenst wordt, kan er optioneel 

als meerwerk een grotere boiler voor bad of
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douche worden toegevoegd voor meer ge-

bruikscomfort.  

• Voor de algemene voorzieningen worden koud-

waterleidingen, op een aparte groep naar de

aansluitpunten aangebracht. De toevoerleidin-

gen worden waar nodig geïsoleerd.

GASLEIDINGEN 

Er wordt géén gasleidingnet aangebracht in het ap-

partement. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

• De installatie wordt verdeeld in de benodigde

groepen en één reservegroep.

• Voor zover niet anders omschreven worden alle

schakelaars aangebracht op een hoogte van ca.

1050 mm. + vloerpeil. De aantallen, plaats, soort

etc. zijn op tekening aangegeven.

• De wandcontactdozen in de woonkamer/keuken

en in de slaapkamer worden, voor zover niet an-

ders omschreven, aangebracht op een hoogte

van ca. 300 mm + vloerpeil (mits niet gecombi-

neerd met een schakelaar).

• De wandcontactdozen en evt. schakelaars boven

het aanrecht van de indicatief aangegeven keu-

kenopstelling worden aangebracht op een

hoogte van ca. 1250mm + vloerpeil.

• De wandcontactdoos ter plaatse van de opstel-

plaats van de koelkast wordt aangebracht op een

hoogte van ca. 150mm + vloerpeil.

• Thermostaat, videofoon en bediening van de MV

installatie worden op een hoogte van 1500mm +

vloerpeil aangebracht.

• Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen

worden, voor zover niet anders omschreven, uit-

gevoerd als horizontaal inbouwmodel. Uitzonde-

ring hierop kunnen zijn:

- het schakelmateriaal en de wandcontactdozen

(inclusief leidingwerk) in de parkeerkelder, tech-

nische ruimte, de buitenbergingen en de meter-

ruimte wordt daar waar volgens tekening scha-

kelmateriaal en wandcontactdozen van toepas-

sing zijn uitgevoerd als opbouwmodel.

• De kleur van het schakelmateriaal en wandcon-

tactdozen (exclusief leidingwerk) is wit.

• In verband met de brandveiligheid worden

rookmelders aangebracht volgens vigerende

voorschriften.

• Het appartement wordt voorzien van een video-

foon/intercom installatie.

• In de portiek, de hal, het trappenhuis en par-

keergarage zal een noodverlichtingsinstallatie

worden aangebracht.

PV ZONNEPANELEN 

Een zonnepaneel, ook wel PV-paneel genoemd (PV is 

een afkorting voor het Engelse ‘Photo Voltaic’ en refe-

reert aan licht en elektriciteit), is een paneel dat samen 

met de omvormer zonne-energie omzet in elektrici-

teit. Een PV-systeem is een volledige installatie be-

staande uit PV-panelen, bekabeling, regelapparatuur 

en een omvormer. Mede dankzij de omvormer kan het 

PV-systeem aan het elektriciteitsnet van het apparte-

ment worden gekoppeld waardoor het bijdraagt aan 

de energielevering binnen het appartement. 

Doordat uw appartement ook is aangesloten op het 

openbare elektriciteitsnet kan altijd aan de volledige 

elektriciteitsvraag worden voldaan. U beschikt dus 

over voldoende elektriciteit ook wanneer zonlicht niet 

voorhanden is of wanneer er meer elektriciteit wordt 

gevraagd dan door het PV-systeem wordt opgewekt.  

Eventueel in de toekomst te heffen energiebelasting 

is voor rekening van de koper. 

Op het dakvlak van het complex worden zonnepane-

len aangebracht. De positie en afmeting van de op te-

kening aangegeven zonnepanelen zijn slechts indica-

tief. De definitieve positie en afmeting wordt in over-

leg met de architect en installateur, rekening houdend 

met oriëntatie, esthetica en aanwezig dakoppervlak, 

nader bepaald.  

Onderhoud: 

Het wordt aanbevolen om eenmaal per jaar de buiten-

zijde van de panelen schoon te laten maken door een 

bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Om beschadiging 

te voorkomen is het niet verstandig om de panelen 

schoon te maken met behulp van basis schrob- en/of 

zeem schoonmaakmiddelen. 

TELECOMMUNICATIEVOORZIENINGEN 

• Het appartement wordt voorzien van loze leidin-

gen en worden aangebracht op een hoogte van

ca. 300mm + vloerpeil in de woonkamer en de

slaapkamers. De loze leidingen zijn geschikt om

af te monteren met data of CAI. De plaats van

de loze leidingen is op de tekening aangegeven.

• De aanvraag voor eventueel data-, TV- en tele-

foonaansluiting dient door u zelf te worden ver-

zorgd. De hieraan verbonden entreegelden- en

aansluitkosten zijn niet bij de koopsom inbegre-

pen.

Het appartement wordt voorzien van een videofoon 

installatie. De positie hiervan is op tekening aangege-

ven.  
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VENTILATIE 

• Het appartement wordt uitgerust met een ba-

lansventilatie-installatie met warmte-terug-

winunit (WTW) en CO2 regeling. De installatie

wordt uitgevoerd met ventilatie-toevoerpunten

en ventilatie-afvoerpunten. De definitieve posi-

ties en aantallen van de toe- en afvoerpunten zul-

len door de installateur worden bepaald op basis

van de definitieve indeling van het appartement.

• De installatie voldoet aan de minimale lucht-

hoeveelheden conform Bouwbesluit.

• De bediening van de WTW zal middels een

CO2- opnemer worden voorzien in de woonka-

mer / keuken.

• De ventilatielucht wordt mechanisch toege-

voerd in de woonkamer en de slaapkamers.

• De ventilatielucht wordt mechanisch afgevoerd

in de keuken, toilet, badkamer en ter plaatse van

de opstelplaats wasmachine.

• De liftschacht zal worden voorzien van de beno-

digde ventilatie-dakdoorvoeren.

• Het trappenhuis, het portiek en de hal zullen wor-

den voorzien van mechanische afzuiging con-

form de toepassing zijnde voorschriften, met af-

zuigventielen op een door de installateur te be-

palen positie. Luchttoevoer zal middels gevel-

roosters op natuurlijke wijze plaatsvinden.

• De parkeergarage wordt geventileerd.

LIFTINSTALLATIE 

• In het appartementencomplex wordt een perso-

nenliftinstallatie aangebracht volgens de eisen

van het Nederlands Liftinstituut. Deze lift stopt

per verdieping.

• Het hefvermogen van de lift is max. 1.000kg of

13 personen, geschikt voor rolstoelgebruik en

brancard transport.

• De muurkopomkleding, schachtdeuren, kooi-

deuren en tableaus worden alle uitgevoerd met

metalen beplating.

• De wanden van de liftcabine worden uitgevoerd

in geborsteld RVS.

• De vloeren van de liften worden afgewerkt met

vinyl/marmoleum.

• De plafonds in de liftcabines zijn uitgevoerd in

metaalplaat.

• De liftcabine is voorzien van een halfhoge spie-

gel, rondom leuningen en een opklapbaar zitje.

• De liftcabine is voorzien van een spreek/luister-

verbinding met automatische doormelding en

een akoestisch alarm.

• De lift wordt middels een gsm-module voorzien

van een telefoonverbinding. Hiervoor is een

abonnement met simkaart benodigd, deze dient

door de VvE voor oplevering aangeleverd te 

worden. 

VERWARMING/KOELING 

• De appartementen worden uitgerust met een in-

dividuele warmtepomp (met als bron een geslo-

ten bodemlus), opgesteld in de inpandige ber-

ging in het appartement.

• De stijgleidingen, cv-verdelers en overig beno-

digde leidingen in de berging komen in het

zicht.

• De installatie wordt uitgevoerd met vloerver-

warming als afgiftesysteem in het gehele appar-

tement behoudens ter plaatse van de keukenop-

stelling. De badkamer wordt tevens voorzien

van een elektrische radiator (kleur wit) als aan-

vulling op de vloerverwarming.

• De vloerverwarming kan bij warme dagen ook

worden gebruikt om te koelen. Deze comfort-

koeling zorgt ervoor dat relatief koel water door

de leidingen van het vloerverwarmingssysteem

stroomt waardoor de temperatuur beperkt kan

worden verlaagd (circa 3 tot 4 graden Celsius

ten opzichte van de buitentemperatuur). Dat is

niet te vergelijken met airconditioning, maar

wel zeer comfortabel. Het is niet mogelijk de

ene kamer te koelen en de andere te verwar-

men.

• De hoofdleidingen vertakken zich via de verde-

ler  bij de warmtepomp installatie. De vloerver-

warmingsverdeler zal geplaatst worden in de

berging, de exacte positie zal bepaald worden

door de installateur.

• De installatie in het appartement wordt door de

installateur berekend en gegarandeerd op hand-

having van onderstaande verwarmingstempera-

turen bij volledig in gebruik zijn van alle aanwe-

zige verwarmingselementen. E.e.a. conform de

voorwaarden van de basisregeling van Woning-

borg.

Ruimte temperatuur 

Entree/hal/gang 18°C 

Woonkamer 22°C 

Keuken 22°C 

Slaapkamers 22°C 

Badkamers  22°C 

Toilet 18°C 

Inpandige berging 15°C 

• De temperatuurregeling van de vloerverwar-

ming van het appartement geschiedt door mid-

del van een hoofdthermostaat/warmtepomp-be-

dienunit.

• De slaapkamer worden voorzien van een na-re-

geling, dat betekent dat in deze ruimten een
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ruimtethermostaat is voorzien die de warmte-

vraag in deze ruimte kan naregelen ( deze nare-

geling schakelt dus niet de warmtepomp in of 

uit, dit doet de hoofdthermostaat in de woonka-

mer. 

De toepassing van vloerverwarming impliceert dat u 

rekening dient te houden met het gegeven dat vloer-

verwarming een traag reagerend systeem is, waarbij 

het optimale comfort en energieverbruik verkregen 

wordt door zo min mogelijk de temperatuur te wijzi-

gen, dus geen of minimale nachtverlaging toe te pas-

sen. Daarnaast is niet elke vloerbedekking geschikt. 

De warmte moet redelijk gemakkelijk afgegeven kun-

nen worden aan deze vloerbedekking, daar anders de 

dekvloer te warm wordt en schade het gevolg kan zijn. 

De maximale R-waarde van de vloerafwerking is 0,05 

m2.K/W. Laat u door uw leverancier goed informeren 

of u de juiste vloerafwerking aanschaft.  
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Afwerkstaat per vertrek (algemene 

ruimtes en buitenbergingen) 

ALGEMEEN 

De afwerkstaat geldt voor de algemene ruimtes en 

buitenbergingen. Per ruimtesoort is aangegeven, hoe 

de in het zicht komende vlakken afgewerkt worden en 

met welke inrichting en voorzieningen de diverse 

ruimten worden uitgerust.  

PORTIEK/HAL/TRAPPENHUIS 

Vloer: Schoonloopmat t.p.v. portiek 

Tegelvloer met tegelplint 

Wanden: Sauswerk 

Plafond: Sauswerk 

PARKEERGARAGE 

Vloer: Vlak afgewerkte monoliet beton-

vloer.  

Wanden: Beton en vellingblokken onbe-

handeld. 

Plafond: Geïsoleerde houtwolcementpla-

ten 

TECHNISCHE RUIMTE KELDER 

Vloer: Vlak afgewerkte monoliet beton-

vloer. 

Wanden: Beton/steenachtig, onbehandeld 

Plafond: Geïsoleerde houtwolcementpla-

ten, 

BUITENBERGING 

Vloer: Betonvloer 

Wanden: Gevelstenen conform ontwerp 

architect. 

Plafond: Houten balklaag in het zicht 



Technische omschrijving 7 appartementen “Villa Tsjido” Bussum d.d. 21-07-2022

Pagina 19 van 22

Afwerkstaat per vertrek (apparte-

menten) 

ALGEMEEN 

De afwerkstaat geldt voor alle appartementen. Per 

ruimtesoort is aangegeven, hoe de in het zicht ko-

mende vlakken afgewerkt worden en met welke in-

richting en voorzieningen de diverse ruimten worden 

uitgerust.  

ENTREE HAL/GANG APPARTEMENT 

Vloer: Cementdekvloer 

Wanden: Sausklaar (stukwerk laag niet 

voorzien van muurverf) 

Plafond: 

Hellend dak 

penthouse: 

Spuitwerk 

Gipsplaten, voorzien van spuit-

werk 

TOILET 

Vloer: Vloertegels 

Wanden: Wandtegels tot circa 1500 mm. 

boven vloerpeil, daarboven 

spuitwerk 

Plafond: Spuitwerk 

Uitrusting: Afzuigpunt t.b.v. mechanische 

ventilatie 

WOONKAMER / KEUKEN 

Vloer: Cementdekvloer 

Wanden: Sausklaar (stukwerk laag niet 

voorzien van muurverf) 

Plafond: 

Hellend dak 

penthouse: 

Spuitwerk 

Gipsplaten, voorzien van spuit-

werk 

Uitrusting: Nabij keukenopstelling afzuig-

punten t.b.v. mechanische venti-

latie. In woonkamer mechani-

sche toevoer t.b.v. mechanische 

ventilatie 

INPANDIGE BERGING 

Vloer: Cementdekvloer 

Wanden: Sausklaar (stukwerk laag niet 

voorzien van muurverf) 

Plafond: Onafgewerkt 

Uitrusting: Afzuigpunt t.b.v. mechanische 

ventilatie 

BADKAMER 

Vloer: Vloertegels 

Wanden: Wandtegels tot aan het plafond 

Plafond: 

Hellend dak 

penthouse: 

Spuitwerk 

Gipsplaten, voorzien van spuit-

werk 

Uitrusting: Afzuigpunt t.b.v. mechanische 

ventilatie 

SLAAPKAMERS 

Vloer: Cementdekvloer 

Wanden: Sausklaar (stukwerk laag niet 

voorzien van muurverf) 

Plafond: 

Hellend dak 

penthouse: 

Spuitwerk 

Gipsplaten, voorzien van spuit-

werk 

Uitrusting: Mechanische toevoer t.b.v. me-

chanische ventilatie 
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Kleurenschema 

GEVELS 

Metselwerk Baksteen handvorm Bruin/rood 

conform 

monster 

Voeg Licht verdiept Crème 

Grijs t.p.v.

plint 

Plint Baksteen handvorm Bruin/rood 

conform 

monster 

Gevelafwer-

king 

Nader te bepalen Crèmewit 

BUITENKOZIJNEN 

Deur- 

kozijnen 

Hardhout Wit 

Deuren Hardhout Wit 

Raam- 

kozijnen 

Hardhout Wit 

Ramen Hardhout Wit 

Voor- en 

achterdeur 

(buitenge-

vel) 

Hout Groen 

BINNENKOZIJNEN 

Binnendeur- 

kozijnen 

Hardhout Wit 

Binnen- 

deuren 

Boarddeur, stomp Wit 

Voordeur 

apparte-

menten 

Multiplex met spion Nader te be-

palen 

Ramen Hardhout Wit 

Voor- en 

achterdeur 

(buitenge-

vel) 

Hout Groen 

DAK PLAT 

Dakbedek-

king 

Bitumineuze dakbe-

dekking  

Zwart 

Groen 

Dakrand Zink Naturel 

DAK HELLEND 

Dakpannen Tuille du Nord Antraciet 

Goot Bitumineuze dakbe-

dekking met zinken 

randafwerking 

Zwart/ 

naturel 

DIVERSEN 

Hanenkammen Beton Grijs 

Raamdorpels/ge-

velbanden 

Beton Grijs 

Lateien Staal/Beton Wit/Grijs 

Staalconstructie 

(kolommen, lig-

gers en hoeklijnen) 

Staal Verzinkt 

Hemelwaterafvoe-

ren 

Zink Naturel 

Postkast Aluminium Grijs 

Dakranden, boei-

boorden, gevelbe-

timmering, goten 

etc.  

Multiplex 

hardhout 

Wit 

Bekleding dakka-

pellen 

Zink Naturel 

Balkonplaten en 

trappen 

Beton Grijs 

Balkonhekken Metaal met 

houten 

bovenregel 

Gecoat, 

kleur groen 

Vloer parkeerkel-

der 

Beton, gevlin-

derd 

Grijs 
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Bijzonderheden 

BOUWBESLUIT 

De bouwbesluitregelgeving, zoals die ten tijde van het 

indienen van de aanvraag van de omgevingsvergun-

ning bouwen van toepassing is, is vigerend voor uw 

appartement. 

Eventuele daarmee samenhangende noodzakelijke 

bouwkundige en/of installatietechnische aanpassin-

gen, zullen in uw appartement worden verwerkt. 

Om deze verkoopdocumentatie voor u, als eventueel 

niet-bouwkundige, niet onleesbaar te maken, hebben 

wij gemeend om de terminologie van het Bouwbesluit 

niet in de tekst te hanteren. Op deze wijze blijven de 

teksten voor u duidelijk leesbaar. Om u toch volledig 

te informeren geven wij u hieronder de benamingen 

zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd. 

• Entree/gang verkeersroute 

• Meterkast meterruimte 

• Toilet toiletruimte 

• Woonkamer verblijfsruimte 

• Keuken verblijfsruimte 

• Corridor verkeersroute 

• Slaapkamer verblijfsruimte 

• Badkamer badruimte 

• Wasruimte technische ruimte  

• Zolder onbenoemde ruimte 

• Techniek technische ruimte 

• Berging overige gebruiksfunctie 

Tevens wordt er in het Bouwbesluit gesproken in ter-

men als gebruiksoppervlak, verblijfsgebied en derge-

lijke. Hiermee worden gebieden of zones binnen een 

appartement aangeduid, welke afhankelijk van het be-

oogde gebruik en/of de opgenomen voorzieningen 

voldoen aan een bepaalde gebruiksfunctie. De be-

grenzingen van deze zones of gebieden hoeven niet 

noodzakelijkerwijs overeen te komen met de fysieke 

indeling van het appartement. Het doel hiervan is om 

een grotere flexibiliteit in de indeling van het apparte-

ment binnen de regelgeving mogelijk te maken. Bij 

het maken van de berekeningen voor daglichttoetre-

ding is het mogelijk dat een gedeelte van het vloerop-

pervlak buiten beschouwing gelaten (zogenaamde 

krijtstreepmethode) is. Ook bij opties wordt eventueel 

van de zogenaamde krijtstreepmethode gebruik ge-

maakt. 

Wij attenderen u erop dat: 

▪ De vanuit het bouwbesluit verplichte overdekte

opstelplaats voor fietsen bevindt zich in de ei-

gen buitenberging behorende bij het apparte-

ment.

▪ De garage zal, conform de geldende eisen van

het bouwbesluit, voorzien worden van de beno-

digde ventilatievoorzieningen.

▪ Vanwege het toegepaste vloerverwarmingssys-

teem voor de keuze van de vloerafwerking reke-

ning dient worden gehouden met de juiste af-

werking. Voor een goede warmteafgifte dient

de door u aan te brengen vloerafwerking een

maximale warmteweerstand te hebben van 0,07

m2 K/W. Zo zijn bijvoorbeeld vloerafwerkingen

als kurk, parketten, zachte houtsoorten, hoogpo-

lig tapijt of tapijt met een foamrug ongeschikt.

Voor keuze van de vloerafwerking adviseren wij

u om de nodige informatie in te winnen bij een

gespecialiseerde vloerleverancier.

▪ Vanwege het toegepaste vloerverwarmingssys-

teem het verboden is in de vloer te boren van-

wege het risico de vloerverwarmingsleidingen

te beschadigen.

▪ Het boilervat t.b.v. de voorraad warm water bij

een grotere vraag naar warm water kan worden

leeggetapt. Er gaat enige tijd overheen alvorens

het vat weer beschikking heeft over warm wa-

ter.

▪ Het toegepaste vloerverwarmingssysteem is

een traag werkend systeem dat niet snel rea-

geert op uw thermostaat. Derhalve adviseren

wij om ’s-nacht de temperatuur instelling niet of

maximaal 1 graad te verlagen omdat het anders

te lang duurt en erg veel energie vergt om de

dag erop weer de gewenste temperatuur te kun-

nen bereiken. De benodigde extra opwarmtijd

vergt tevens de nodige energie zodat kostenbe-

sparing niet of nauwelijks van toepassing is bij

nachtverlaging.

▪ Aan de buitenzijde van de isolerende beglazing,

in verband met de hoge isolatiewaarde, zeker in

de tijd van de seizoenswisselingen, condensvor-

ming (het zogenaamde beslaan) kan optreden.

▪ Tussen de appartementen onderling kunnen

binnen het plangebied verschillen in peilmaten

voor komen. Dit kan betekenen dat de hoogte

van uw tuin afwijkt van de maaiveldhoogten

van de aangrenzende percelen. Dit hoogtever-

schil wordt, indien aanwezig, voor zover niet

anders omschreven, ter plaatse van de erfgren-

zen middels een zgn. natuurlijk talud opgevan-

gen. Mogelijk betekent dit dat uw tuin enigszins

glooiend wordt afgewerkt.
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▪ ten behoeve van het juist laten functioneren van

het gebalanceerde ventilatiesysteem u tijdig de

filters dient te reinigen en vervangen en tevens

de kanalen dient te reinigen volgens voorschrif-

ten van de fabrikant.

▪ ten behoeve van het wassen van ramen, regel-

matig onderhoud/reiniging van buitenkozijnen,

overstekken, betimmeringen, zonnepanelen e.d.

u rekening dient te houden met kosten (voor

onder andere steigers, hoogwerkers e.d.).

▪ indien in de lijst van “afwerking per vertrek” als

wandafwerking “vlak afgewerkt verder onbe-

handeld” staat omschreven betekent dit nog

wel dat deze wanden een nadere behandeling

nodig hebben alvorens ze kunnen worden voor-

zien van behang, sauswerk e.d.

▪ het mogelijk is dat er kleurverschillen ontstaan

tussen de beglazingsvlakken onderling als ge-

volg van eventuele benodigde (plaatselijke) zon-

werende- en/of veiligheidsbeglazing, en doordat

er diverse onderdelen door meerdere glasleve-

ranciers worden aangeleverd.

▪ het mogelijk is dat er kleur- of tintverschillen

ontstaan bij gelijknamige kleuren als gevolg van

materiaalverschil van de ondergrond en/of ver-

schillende verfleveranciers.

▪ indien er een kruipruimte aanwezig is onder de

woning dan is het mogelijk dat er water in staat

(bij bijvoorbeeld een hoge waterstand).

Slotbepalingen 
Deze verkoopdocumentatie, inclusief de opgenomen 

tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de 

grootste zorg samengesteld aan de hand van gege-

vens en tekeningen van de architect, adviseurs, nuts-

bedrijven en de gemeente en vormt het basisdocu-

ment van het appartement dat u koopt. Wij maken 

echter een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen 

die door de overheid en/of nutsbedrijven worden 

voorgeschreven. Eventuele wijzigingen zullen echter 

geen kwaliteitsvermindering inhouden en voor u 

geen financiële gevolgen hebben. 

Indien de omschrijving in deze verkoopdocumentatie 

echter afwijkt van de tekening(en), dan zal de om-

schreven uitvoering worden aangehouden. Omdat de 

ondernemer streeft naar perfectionering van haar ont-

werpen en omdat bij het bouwen nog veel werk am-

bachtelijk wordt uitgevoerd, behoudt de ondernemer 

zich het recht voor wijzigingen aan te brengen waar-

van de noodzaak bij uitvoering blijkt (indien noodza-

kelijk zonder de koper vooraf hiervan in kennis te stel-

len). De koper kan geen rechten ontlenen aan deze 

mogelijk door te voeren wijzigingen. 

Uiteraard zal de ondernemer dergelijke wijzigingen 

zoveel mogelijk trachten te vermijden en te beperken. 

Een en ander zal echter geen aanleiding kunnen ge-

ven tot reclamering of ontbinding van de overeen-

komst. 

De woonomgeving buiten de perceelsgrenzen 

wordt/is ontworpen onder verantwoordelijkheid van 

de gemeente. Wijzigingen met betrekking tot de situ-

ering van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden, groen-

voorzieningen, aangegeven bebouwing, e.d. kunnen 

zich voordoen. Voor wijzigingen, uitspraken, c.q. in-

formatie in deze is de ondernemer niet verantwoorde-

lijk. Voor de actuele alsmede toekomstige planolo-

gische situatie rond het project kunt u zich wenden tot 

de gemeente. 

De illustratie(s) in deze verkoopdocumentatie is/zijn zo 

nauwkeurig mogelijk weergegeven aan de hand van 

gegevens die bij het opstellen van deze verkoopdocu-

mentatie bekend waren. De illustratie is echter een 

vrije impressie van de illustrator. Aan deze tekening 

en de kleurstelling hiervan kunnen geen rechten wor-

den ontleend. Hetzelfde geldt voor de op de tekenin-

gen in de verkoopdocumentatie evt. opgenomen be-

plantingen, tuinaanleg, inrichting en huishoudelijke 

apparaten. 

Op de verkooptekeningen zijn diverse arceringen aan-

gegeven, waar afwerkingen zoals onder andere tegels 

en bestrating worden aangebracht. Deze arceringen 

zijn expliciet bedoeld om de plaats van de afwerking 

aan te geven. Aan eventueel gesuggereerde indelin-

gen, formaten of legpatroon van de arceringen kun-

nen geen rechten worden ontleend. 

De plaats, de afmeting en het aantal van de cv-verde-

lers, verwarmingselementen, leidingschachten, rook-

melders, aansluitpunten voor elektra, de sanitaire 

aansluitpunten, de ventilatievoorzieningen en andere 

installatietechnische componenten zijn zuiver infor-

matief en indicatief op de tekening(en) aangegeven. 

De definitieve plaats, aantal en grootte kunnen afwij-

ken.  




