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De Hofstede Leersum

Voor u ligt de technische omschrijving van het plan de Hofstede.
Deze technische omschrijving maakt onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst die u afgesloten
heeft met Prosor Realisatie B.V. Dit document heeft samen met de verkoopcontracttekeningen en de
overeenkomsten een contractuele waarde.
Vorm, aantal en afmetingen worden bepaald door de bestekstekening.
Contractuele waarde technische omschrijving
In de koop- en/of aannemingsovereenkomst zet u een handtekening waarmee u aangeeft dat de
inhoud van de contractdocumenten u bekend is en daarmee akkoord bent. Op dat moment zijn de
beschrijvingen en de verkoopcontracttekeningen een verplichting tussen u en ons geworden.
Voor de duidelijkheid: de verkoop promotiemateriaal en andere (online) promotionele uitingen zijn
geen contractdocument en een (vrije) impressie van hoe de woningen eruit gaan zien, hier kunt u
geen rechten aan ontlenen. De eventuele aankleding van de woning die is weergegeven op de
plattegronden behoren niet tot de woning. De aangegeven mogelijke (ruwbouw)opties zijn niet in deze
technische omschrijving opgenomen.
Afwijkingen van de technische omschrijving
1.
In deze technische omschrijving noemen we soms merken. Het kan zijn dat wij, om
uiteenlopende redenen, kiezen voor een alternatief. Dit alternatief is altijd van gelijkwaardige
kwaliteit als het type die in de technische omschrijving genoemd is.
2.
In deze technische omschrijving proberen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe
uw woning eruit gaat zien. Woningborg hanteert regelingen, reglementen en standaard
voorwaarden. Mocht het onverhoopt voorkomen dat in deze technische omschrijving een
bepaling staat die niet verenigbaar is met de bepalingen van Woningborg, dan heeft de
bepaling van Woningborg altijd voorrang.
Verrekenposten
In de aanneemsom zijn geen verrekenposten opgenomen.
00. Peil
§ Het peil, aangeduid als - P -, van waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen
met de bovenkant van de afgewerkte (leef-vloer) begane grondvloer.
§ Dit peil -P- met een hoogteverschil ten opzichte van het straatpeil wordt mede bepaald door de
gemeente.
10. Bouwterrein/kavel
§ De kosten voor het bouwrijp maken van de bouwkavel zijn in de koopsom begrepen.
12. Grondwerk
§ Hiertoe behoren de ontgravingen, die nodig zijn voor de aanleg van de fundering, riolering, kabels
en leidingen.
§ In de kruipruimte wordt een bodemafsluiter aangebracht van ca. 10 cm zand.
§ Er is geen grondwerk ten behoeve van de tuininrichting in de koopsom opgenomen.
Doordat het terrein recent is opgehoogd zijn zakkingen niet te vermijden. Het risico hierop is voor de
kopers.
14. Buiten riolering
§ De woning is voorzien van een gescheiden rioleringssysteem. Vanaf de diverse afvoerpunten
worden pvc leidingen gelegd en aangesloten op de vuilwater buitenriolering.
§ Aantal afvoerpunten conform verkoop tekening.
§ PVC is tot 90 graden hittebestendig. De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding
welke bovendaks uitmondt.
§ De vuilwaterafvoer wordt aangesloten op het gemeenteriool.
§ De hemelwater wordt geïnfiltreerd op eigen terrein.
§ Ter plaatse van de gevel wordt de riolering voorzien van flexibele overgangen, om afscheuren
door grondzettingen te voorkomen.
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15. Bestrating
§ De parkeerplaatsen en de rijbaan zullen worden verhard. De verharding zal bestaan uit beton
klinkers en halfopen bestrating o.g.
Doordat het terrein recent is opgehoogd zijn zakkingen niet te vermijden. Het risico hierop is voor de
kopers
17. Erfafscheiding
§ De erfafscheidingen worden voorzien van beukenhaag o.g. E.e.a. conform
terreininrichtingstekening.
21. Fundering
§ Aan de hand van de sonderingen wordt een funderingsadvies gemaakt door de constructeur. Dit
advies is bepalend voor de uitvoering van de fundering.
§ De fundering wordt uitgevoerd in gewapend beton.
§ Sonderingen zijn in de koopsom opgenomen.
22. Metselwerk
§ De gevels worden uitgevoerd met de gevelsteen conform materiaalstaat
§ Er wordt in wildverband gemetseld.
§ Het metselwerk zal gepointerd worden. Kleur en diepte voeg door architect te bepalen.
§ Ten behoeve van ventilatie van de spouw zullen er open stootvoegen toegepast worden. Met
name boven het maaiveld, onder de dakrand en boven de kozijnen.
§ Ten behoeve van het opvangen van gevelmetselwerk boven kozijnen zullen er thermisch
verzinkte lateien toegepast worden. Deze lateien worden op kleur gecoat.
§ Uitbloei van metselwerk is niet te voorkomen. Wij doen er alles aan om dit zo veel als mogelijk te
voorkomen door de juiste uitvoeringsmethode en materialen toe te passen.
§ Spouwisolatie fabricaat Rockwool o.g. Er is uitgegaan van isolatie waarde conform BENG
berekening.
§ Om werkingen in het metselwerk op te vangen worden dilataties aangebracht, conform de
geldende voorschriften.
§ Per funderingsvak worden ventilatieroosters toegepast en in het gevelmetselwerk verwerkt, aan
de buitenzijde afgedicht met een dicht ventilatierooster.
§ De binnenspouwbladen en dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een
dikte conform opgave constructeur.
§ De verdiepingshoogtes conform tekening. Kleine afwijkingen hierop zijn mogelijk.
§ Waar nodig zullen er dilataties in het metselwerk toegepast worden.
23. Vloeren
§ Begane grondvloer van de woning is een geïsoleerde systeembetonvloer. Rc waarde conform
Beng berekening.
§ De verdiepingsvloeren zullen uitgevoerd worden in betonnen systeemvloer.
§ De dakvloer zal uitgevoerd worden in houtskeletbouw.
24. Hellend dak / gevelbetimmering/ houten constructies
§ Het dak bestaat uit een prefab kapconstructie (Rc waarde conform Beng). Specificaties conform
berekening constructeur.
§ Horizontale betimmeringen, worden uitgevoerd in watervast multiplex.
§ De binnenzijde van de prefab kapconstructie is voorzien van spaanplaat in de kleur groen of bruin.
Niet verder afgewerkt.
§ Indien noodzakelijk zullen er dragende knieschotten toegepast worden. Met dezelfde afwerking
als de binnenzijde van de kap. Deze knieschotten horen bij de dragende dakconstructie, hieruit
mogen geen onderdelen worden verwijderd.
§ Op de verticale plaatnaden worden vuren houten koplatten aangebracht. De horizontale naden
worden niet nader afgewerkt.
§ Naden en/of koplatten worden niet afgekit.
§ Voor eindafwerking zie post 46 schilderwerk.

3

De Hofstede Leersum

25. Staalconstructie
§ In de woning zijn daar waar nodig stalen kolommen en liggers opgenomen.
§ Staal, dat in aanraking komt met het buitenspouwblad, wordt thermisch verzinkt. Alle overige
stalen onderdelen worden gestraald gemenied uitgevoerd.
Buitenhekwerken
§ Buitenhekwerken worden uitgevoerd in metalen spijlenhekwerken.
30. Kozijnen, ramen en deuren
Buiten
§ De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in hardhout voorzien van HR++
isolatieglas.
§ Alle bereikbare buitenramen en deuren worden voorzien van inbraakwerend hang en sluitwerk
Binnen
§ De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in staal, fabrieksmatig gelakt in de kleur wit.
§ De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.
§ De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd voor een deurhoogte van 2315 mm.
§ Bij de natte ruimtes worden een hardstenen dorpel in dag van het kozijn geplaatst. Bij de overige
binnendeurkozijnen wordt geen dorpel voorzien.
§

Binnendeuren zijn vlakke opdekdeuren, fabrieksmatig gelakt in de kleur wit.

§

Onder de binnendeuren wordt ca. 28 mm ruimte aangehouden voor doorstroming van
ventilatielucht. Hierbij is rekening gehouden met 1 cm vloerafwerking, waardoor er ca. 1,8 cm aan
ventilatieruimte over blijft.

Hang- en sluitwerk
§ Buitendeuren en raamkozijnen worden voorzien van systeem gebonden (meerpunts) sluitingen en
scharnieren. In de uitvoering aluminium.
§ Buitendeuren worden voorzien van cilinders gelijksluitend.
§ Er is geen brievenbus opgenomen in de voordeur
§ Binnendeuren worden voorzien van sloten (vrij- en bezet in toiletten en badkamer, en loop in de
overige deuren). In de uitvoering aluminium.
§ Er komen postkasten ter plaatse van de entree te staan.
32. Trappen
§ Trappen worden uitgevoerd in hout.
33. Dakbedekking
Schuine daken
§ Op de buitenzijde van de prefab kapconstructie zal een dakpan aangebracht worden.
§ De nok zal afgewerkt worden met een vorst.
Vlakke daken/balkons
§ De platte daken worden voorzien van dakbedekking.
§ Onder de dakbedekking zal isolatie aangebracht worden.
§ De dakranden van de platte daken worden indien van toepassing voorzien van aluminium daktrim.
§ De balkons worden afgewerkt met betontegels
Algemeen
§ Ten behoeve van de installaties zullen zowel in het platte dak als de schuine kap dak doorvoeren
aangebracht worden ten behoeve van installaties ( denk hierbij aan, beluchting riolering,
hemelwaterafvoeren, warmtepomp, wtw, etc. posities door installateur te bepalen.)
§ Op de daken (zowel schuin als vlak) zullen waar nodig zonnepanelen toegepast worden.
34. Beglazing
§ Buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden voorzien van HR++ beglazing, U-waarde conform
BENG.
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§
§
§

Zonwerend glas daar waar nodig conform BENG.
Het glas van vloerniveau tot 850+ vloer wordt uitgevoerd in letsel werend glas.
Indien nodig wordt er triple glas toegepast en dient u rekening te houden met: een verhoogde
kans op thermische breuk ten gevolge van temperatuurverschillen in de glasplaat. Deze kunnen
ontstaan door bijvoorbeeld het gedeeltelijk afplakken van het glas, het (binnen of buiten) plaatsen
van een object tegen het glas of het aanbrengen van zonwering aan de binnenzijde dicht tegen
het glas.
Tijdelijke condensvorming aan de buitenzijde van het glas bij koud weer en hoge luchtvochtigheid.
Dit treedt met name op in de ochtenduren van het voor- en najaar. Bij opwarming van de
buitenlucht verdwijnt de condens weer.

35. Natuur- en kunststeen
§ Onder de kozijnen in het metselwerk en geveltimmerwerk worden hardstenen waterslagen
toegepast.
§ Onder de kozijnen welke op peil staan worden onderhoudsarme systeemgebonden dorpels
toegepast.
§ Vensterbanken van de gevelkozijnen met een borstwering zijn van hardsteen kleur conform
afwerkstaat.
40.Stukadoorwerk
§ Alle binnenwanden worden behangklaar gestuct. Groep 3. (Uitgezonderd de badkamer en
toiletten.
§ In de badkamer en toiletten zullen de wanden tegelklaar gemaakt worden.
§ Wandstucwerk wordt niet helemaal vlak tot aan de vloer doorgezet, de onderste 35 mm is niet
helemaal afgewerkt de zgn. plintzone.
§ Betonnen plafond wordt voorzien van spackspuitwerk
Stucwerk wordt aangebracht conform beoordelingscriteria bedrijfschap afbouw
41.Tegelwerk
§ Keramische wandtegel: formaat 30 x 60 cm
§ Keramische vloertegel: formaat 60 x 60 cm
Voor het tegelwerk is er een keuze uit twee kleuren tegels conform monster.
Woning opleveren zonder tegelwerk is niet mogelijk.
42. Dekvloeren
§ In de woning worden zandcement dekvloeren toegepast.
§ Tussen badkamer en overloop wordt ter plaatse van het kozijn een hardstenen dorpel
aangebracht.
Indien leiding technisch noodzakelijk worden de badkamers dikker gesmeerd.
§ Omdat er leidingen in de dekvloeren lopen kan er niet in gespijkerd of geboord worden. Voor
bevestigingen aan de dekvloer is geschikte kit in de markt te verkrijgen.
§ Indien er knieschotten worden toegepast wordt hier achter geen dekvloer aangebracht.
44. Binnenwanden
§ De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in Gipsbetonblokken o.g.
45. Afbouwtimmerwerk
§ Alle dagkanten van de buitenkozijnen worden voorzien van MDF-aftimmering wit gegrond.
§ De diktekanten van vloeren ter plaatse van trapgaten en eventuele vides worden eveneens
afgetimmerd met MDF. Wit gegrond
§ Naden van de kap worden voorzien van vuren latten wit gegrond.
§ Er zijn geen vloerplinten in de aanneemsom opgenomen.
46. Schilderwerk
Lakken
§ De buitenplafonds worden in het werk afgelakt.
§ De buitenkozijnen en deuren zullen in het werk afgelakt worden. De kleur binnen-buitenzijde is
dezelfde kleur. Conform afwerkstaat.
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§
§
§

De binnenzijde van buitenkozijnen worden afgelakt.
De aftimmerlatten bij de raamkozijnen worden afgelakt.
Aftimmeringen van de kap worden niet afgelakt.

Buiten sauswerk
§ Van Blok A wordt de buitengevel voorzien van sauswerk.
Sauzen
§ De wanden in het trappenhuis worden gesaust.
§ In de woningen wordt geen sauswerk opgenomen.
Kleuren conform afwerkstaat.
47. Binneninrichting
Keuken
§ Er zijn aansluitpunten voor de volgende apparaten opgenomen en deze worden op de met u
overeen te komen posities afgedopt: Elektra-aansluiting koelkast, vaatwasser, afzuigkap en oven
§ Er is geen keuken opgenomen.
§ Het is mogelijk om tijdens de bouw voor oplevering een keuken te laten plaatsen door onze
keukenshowroom Heuvelrug wonen.
48. Behangwerk, vloerbedekking, stoffering
§ Er is geen behangwerk, vloerbedekking en/of stoffering opgenomen.
51. Binnenriolering
§ De PVC binnenriolering wordt aangesloten op de gemeente riolering.
§ Standleidingen worden geluiddempend uitgevoerd.
§ Bevestiging aan de fundering door middel van ophangband.
§ Voor de beluchting van het systeem zal een dakdoorvoer aangebracht worden. Plaats te bepalen
door installateur.
§ De volgende aansluitpunten zijn opgenomen in de aanneemsom.
Keuken: gootsteen (afgedopt) en vaatwasser (afgedopt)
Toiletten: wc + fontein
Badkamer: wastafel, douche, toilet
Opstelplaats wasmachine
52. Waterleidinginstallatie
§ De woning wordt via een watermeter in de meterkast aangesloten op het openbare net.
§ De waterleidingen worden uitgevoerd in kunststof slang.
§ De waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing.
§ Na de watermeter een terugslagklep opnemen in de installatie
§ Koudwateraansluitingen worden aangelegd:
Keuken: spoelbak en vaatwasser
Toilet: toilet en fontein
Badkamer: wastafel, bad en douche
Opstelplaatsen: wasmachine
§ Het warmwater wordt geleverd door
Elektrische Boiler
§ De volgende aansluitingen zijn in de totaalprijs begrepen:
Badkamer: wastafel en douche
Keuken: spoelbak.
53. Sanitair
Het volgende sanitair is opgenomen voor deze woning, zie bijlage 1.
Toilet
§ Wandcloset
§ Inbouwreservoir
§ Closetrolhouder
6
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§

Fonteincombinatie

§
§
§
§
§
§

Badkamer
Wastafelcombinatie
Douchebak
Douchethermostaat kraan
Glijstangset
Douche wand
Handdoekradiator

60. Verwarmingsinstallatie
§ Ieder appartement zal voorzien worden van een elektrische verwarming, zie bijlage 2
§ Verwarmingslichamen:
De complete woning wordt voorzien van elektrische radiatoren.
In de woonkamer zal er een thermostaat aangebracht worden.
De radiatoren zijn voorzien van thermostaten. Per vertrek is de ruimte hiermee te regelen.
§ In de technische ruimte zal een elektrische boiler geplaatst worden voor warmtapwater
§ Onderstaande temperaturen, bij een buitentemperatuur van -10 graden, kunnen worden
gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten in de woning:
Woonkamer 22 °C
Keuken 22 °C
Slaapkamer(s) 18 °C
Badkamer 22 °C
Overloop, Hal 18 °C
61. Ventilatievoorzieningen
§ Het WTW-ventilatiesysteem bestaat uit een CO2 gestuurde box, te bedienen middels een 3
standen-schakelaar.
§ De woonkamer en slaapkamers zullen voorzien worden van aanvoer ventielen.
§ De keuken, toilet- en badruimten zullen voorzien worden van afvoer ventielen.
§ De liggende luchtkanalen zijn in de vloeren verwerkt, staande kanalen worden in een leidingkoker
verwerkt,
§ Positie van kanalen en ventielen worden door de installateur bepaald.
§ Onder de binnendeuren wordt een ruimte van ca. 18 mm gehouden ( na leggen vloerafwerking)
om luchttransport mogelijk te maken.
§ Het is verboden om een (motorloze) afzuigkap aan te sluiten op het mechanisch afzuigsysteem.
Wij adviseren u om, in overleg met uw keukenleverancier, een recirculatiekap toe te passen.
70. Elektra-installatie
§ De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterruimte, verdeeld over een aantal
groepen.
§ Aantallen van lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen conform tekening.
§ Schakelaars en wandcontactdozen aan weerszijde van dezelfde wand kunnen niet op dezelfde
positie zitten en zullen verspringend worden aangebracht.
§ Meer of minder aansluitpunten worden verrekend.
§ In de woningen worden leidingen, schakelaars en wandcontactdozen in inbouwuitvoering
toegepast.
§ Elke schakelaar en wandcontactdoos (wcd) wordt in een aparte doos geplaatst.
§ Zichtbaar schakelmateriaal wordt uitgevoerd in Jung AS500 (wit)
§

Hoogtemaatvoering van schakelaars en dozen ten opzichte van de afgewerkte vloer:
Schakelaars 120 cm
Schakelaar + wandcontactdoos gecombineerd 120 cm
Wandcontactdozen woonkamer en slaapkamers 30 cm
Wandcontactdozen overige 120 cm
Wandcontactdozen onder keukenblad 60 cm
Kabel-tv en telefoonaansluitingen 20 cm
Kamerthermostaat 150 cm
Waar nodig wordt van deze maatvoering afgeweken.
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Zonnepanelen
§ Daar waar nodig conform de BENG zullen er zonnepanelen toegepast worden. De zonnepanelen
zullen zowel op het platte dak als op de schuine daken gemonteerd worden. De exacte positie zal
in het werk bepaald worden.
99. Overige
Volgorde documenten
De documenten van uw woning zijn met zorg samengesteld. Mocht er onverhoopt toch een
tegenstrijdigheid in staan tussen de verschillende documenten, dan is onderstaand de volgorde
waarin de stukken gelezen moeten worden.
Vergunning
Koopcontract
TO
Tekening
Maatvoering / Wijzigingen / Installatie
Alle genoemde maten op tekening zijn ca. maten. In deze maatvoering is nog geen rekening
gehouden met wandafwerking zoals stucwerk / tegelwerk etc.
Verder kunnen in de bouw maatafwijkingen ontstaan of kan het voor de uitvoering noodzakelijk zijn
om wijzigingen door te voeren. Tevens kan het bij het uitwerken van de installatie nodig blijken te zijn
om nog bouwkundige aanpassingen en/of koven te maken.
Bovenstaande wijzingen geven geen recht op verrekening.
Belangrijk: De maatvoering op tekening kunt u niet gebruiken voor het bestellen van maatwerk
producten.
Keuze vloerafwerking
Het niet toegestaan parket of stenen vloeren aan te brengen, tenzij dit geschiedt met inachtneming
van normen die bij huishoudelijk reglement of door de vergadering van de vereniging van eigenaren
zijn vastgesteld en zodanig dat er geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige eigenaren
en/of gebruikers. Uitgezonderd de sanitaire ruimten.
Overheidssubsidie
Eventuele subsidies ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen zijn al in de aanneemsom
verrekend.
Aansluitingen
Uw woning wordt aangesloten op het openbare waterleiding-, elektriciteits- en rioleringsnet. De kosten
voor deze huisaansluitingen zijn in de koopsom van de woning begrepen. Ook zijn het gebruik van
water en elektra tot de dag van oplevering in de koopsom opgenomen.
De individuele water- en elektriciteitsmeters worden voor oplevering van uw woning door de
betreffende nutsbedrijven in uw meterkast geplaatst. Door de vrije energiemarkt bent u vrij om voor uw
eigen elektra leverancier te kiezen. Hiervoor dient u wel tijdig een energiecontract met uw leverancier
af te sluiten, zodat u vanaf de oplevering van uw woning verzekerd bent van levering van elektra. De
levering van drinkwater wordt voor oplevering van uw woning geregeld. Hiervoor geldt geen vrije
markt.
Door de geliberaliseerde telecommarkt is het mogelijk dat uw woning niet wordt voorzien van een
telefoon- en/of cai-aansluiting voor telefonie, internet en/of televisie. De leveranciers zijn niet meer
verplicht om standaard iedere woning aan te sluiten. U heeft de mogelijkheid om zelf een leverancier
te kiezen. Wij adviseren u om uw aansluiting ruim op tijd aan te vragen zodat de door u gekozen
leverancier de aansluiting voor oplevering van uw woning kan realiseren. De kosten voor een
huisaansluiting en abonnement voor telefonie, internet en/of televisie zijn niet in de koopsom van uw
woning inbegrepen.
Wij doen er alles aan om de nutsaansluitingen op tijd binnen te krijgen. Hierbij zijn wij afhankelijk van
de nutspartijen. Het niet kunnen opleveren doordat de nutsaansluitingen niet op tijd gereed zijn, geeft
geen reden tot verrekening.
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Oplevering
Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve
datum en het tijdstip van oplevering.
De oplevering kan alleen dan plaatsvinden als u aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan.
Tijdens de oplevering beoordelen wij samen met u de woning op eventuele gebreken of
onvolkomenheden. Deze worden schriftelijk vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering en door
de betrokken partijen ondertekend. Nog uit te voeren werkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk
worden uitgevoerd (binnen de onderhoudstermijn van 3 maanden) waarna u het formulier van
oplevering kunt tekenen voor herstel akkoord.
Direct na de oplevering worden de sleutels overhandigd, waarmee de woning wordt aanvaard en in
gebruik genomen. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent voor ons, dat de woning aan u is
opgeleverd.
Voordat de formele oplevering heeft plaatsgevonden dient u rekening te houden met o.a. de volgende
zaken: Risico van brand en overige schade (brand en opstalverzekering).
Inschrijving in het Gemeentelijk Persoonsregister (afdeling burgerzaken).
Tijdig aanvragen van telefoon- en/of internetaansluiting of antenneaansluiting (CAI).
Contract afsluiten voor levering water en elektra.
De hele woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de
glasruiten; deze worden schoon opgeleverd.
Werkbare dagen
Voor dit project is gerekend met 450 werkbare dagen, de telling van de werkbare dagen gaat in na
aanvang van de bouw.
Onwerkbare dagen zijn dagen met vorst, overvloedige regen, storm, feestdagen, zomersluiting en
wintersluiting. E.e.a. conform de richtlijnen van bouwend Nederland.
Vertraging / overmacht / termijnverlenging
Er zijn redenen die buiten onze invloedsfeer liggen en gelden als overmacht. Vertragingen hierdoor
geven geen recht op verrekening en/of compensatie. En geven de aannemer recht op
termijnverlenging.
Deze omstandigheden geven die buiten onze invloed liggen waaronder:
• Het niet op tijd op kunnen leveren doordat de nutspartijen niet kunnen aansluiten.
• Het niet op tijd beschikken over bouwmaterialen door de ontstane schaarste rondom de
corona crises.
• Het niet beschikken over mensen door lockdowns, quarantaine maatregelen etc. door de
corona crises.
Onderhoud algemeen
Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en
onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het
noodzakelijk dat u hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt. Het is dringend aan te bevelen
om een korte verslaglegging van de inspectie te verzoeken.
Verzekering
De door de ons afgesloten verzekeringen eindigen op de dag van oplevering. U dient uw woning vanaf
deze datum zelf te verzekeren tegen o.a. brand- en stormschade.
Werkzaamheden direct na oplevering
Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht). Hiervoor is het noodzakelijk
veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te 'hoog' in te stellen. Hiermee wordt ook het
verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuit en sauswerk door uittredend
bouwvocht beperkt.
Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot
vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht 'opgesloten' wordt. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor deze schade.
Let ook op bij het laten leggen van plavuizen dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de
vloerafwerking op de juiste wijze moet worden gedilateerd.
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Krimp
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging
kunnen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud
van de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn er speciale (flexibele) materialen in de handel.
Bijna Energie Neutraal Gebouwen
Vanaf 1 januari 2021 wordt de energieprestatie voor bijna energie neutrale gebouwen vastgelegd aan
de hand van 3 eisen:
1.
de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
2.
het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2gebruiksoppervlak per
jaar
3.
het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten
Deze BENG-eisen hebben de EPC vervangen voor een nieuwbouwaanvraag. De BENG-eisen
houden rekening met het gebouwgebonden energieverbruik per m2. Er geldt een aparte eis voor de
buitenkant van een gebouw, de zogenoemde schil, om de energiebehoefte te beperken. Dit noemen
we BENG 1. Ook moet de energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie
bestaan: de BENG 3-eis. En tenslotte moet de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk
worden opgewekt: BENG 2. De hoogte van de eisen verschilt per type woning of gebruiksfunctie en is
terug te vinden in het Bouwbesluit.
Kwaliteitswaarborg
Deze technische omschrijving met bijbehorende tekeningen en bijlagen, is nauwkeurig en met zorg
samengesteld aan de hand van de gegevens van architect en adviseurs. Desondanks dient een
voorbehoud gemaakt te worden voor wijzigingen in maatvoering, materialen en afwerkingen. Deze
wijzigingen kunnen voortvloeien uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, aanpassen van
normeringen, beschikbaarheid van materialen en of onderaannemers en andere niet voorziene
situaties. Deze wijzigingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten
gevolge van bovengenoemde wijzigingen is niet mogelijk.
De situatietekening, waarop de woningen met bijbehorende grond, de straten, het openbaar groen etc.
staan aangegeven, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd. Het is mogelijk dat deze
tekening op het moment van verkoop door inspraakprocedures e.d. door de overheden nog niet tot in
detail is uitgewerkt. Hierdoor dient u rekening te houden met mogelijke afwijkingen. Wij kunnen voor
deze afwijkende situaties geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De eventueel op de tekeningen en artist-impressions aangegeven meubelen, losse kasten,
huishoudelijke apparaten, tuinaanleg en dergelijke maken geen deel uit van de tussen koper en
verkoper gesloten overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk in de omschrijving genoemd staat. De op
tekening aangegeven lichtpunten, schakelaars en dergelijke zijn indicatief en kunnen in overleg met
de installateur nog aan wijzigingen onderhevig zijn.
Aan de kleurstelling op de artist-impressions kunnen geen rechten worden ontleend.
De plaats en de afmetingen van de vloerverwarming verdelers en de verdeelinrichting(en) kunnen na
uitwerking door de installateur nog aan wijzigingen onderhevig zijn.
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de
regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg.
Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn oftewel
nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van
Woningborg.

Krijtstreep methode
Bij het ontwerp van de woningen kan gebruik gemaakt zijn van de zogenoemde “krijtstreepmethode”.
Dit is een wettelijk toegestane berekeningsmethode voor het berekenen van de vereiste hoeveelheid
daglicht in de woning. Hierbij wordt er een fictieve scheiding aangebracht in een ruimte tussen
verblijfsgebied en geen verblijfsgebied, waarbij de oppervlakte aan verblijfsgebied in een ruimte wordt
afgestemd op de beschikbare hoeveelheid daglichtoppervlakte. Dit heeft verder geen consequenties
voor uw woning.
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Bijlage 1
Sanitair overzicht
Referentiebeelden sanitair.
Definitieve uitvoering kan afwijken van deze afbeeldingen.

Badkamer
Wastafel hangend
Keramiek

Sifon
Verchroomd

Douchecabine
Afm. Ca. 90 x 90 x 200 cm
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Douchecombinatie
Thermostaatkraan
Regendouche

Spiegel
Afm. Ca. 60 x 80 cm

Douchebak
Afm. Ca. 90 cm * 90 cm
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Toilet
Fonteintje
Keramiek

Fonteinkraan
Koudwater

Sifon
Verchroomd

Toiletpot
Hangend

Inbouwreservoir toilet

Bedieningspaneel
Wit
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Closetrolhouder
RVS
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Bijlage 2
Radiator woonkamer

Radiator slaapkamer(s)
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Radiator badkamer
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