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1. Algemene gegevens
Deze technische omschrijving is onderdeel van
de contractvorming met de aannemer. In de
aannemingsovereenkomst wordt de verplichting
tot realisering van de woning door de aannemer
vastgelegd. De toe te passen materialen,
technische installaties en verdere informatie over
bijvoorbeeld het afwerkniveau van de woningen,
zijn in deze technische omschrijving beschreven.
Project/locatie
Het project ‘De Scheperij in Teteringen’ ligt op
het terrein waar nu een Jumbo supermarkt,
een Tamoil tankstation en Mitra slijterij wordt
geëxploiteerd. Dit complex is deels gelegen op
de locatie van de nieuwbouw. De exploitatie van
het tankstation zal zijn gestaakt op het moment
van de start van de nieuwbouw. De exploitatie
van de Jumbo en de Mitra zal gedurende
de bouw van het nieuwbouwplan worden
voortgezet. Zodra de nieuwe winkelruimten
in de nieuwbouw is opgeleverd en in gebruik
genomen is, worden de huidige Jumbo en Mitra
c.q. restant van het complex gesloopt en wordt
het nieuwe parkeerterrein gefaseerd aangelegd.

De nieuwbouw bestaat uit circa 3800m2
commerciële ruimte en een expeditiestraat
met daar boven gelegen 31 appartementen
verdeeld over 3 bouwlagen. De grootte van
de appartementen variëren tussen de ca.
84m2 tot 134m2. Op de 1e verdieping (het dak
van de commerciële ruimte) zal een daktuin
worden gerealiseerd. De voordeuren van de
appartementen zijn gelegen aan deze daktuin.
Ook zijn de bergingen gelegen op de 1e
verdieping. Op de begane grond nabij de lift en
het trappenhuis is een fietsenstalling aanwezig
voor 62 fietsen.
Aannemer
VB Bouw
St. Ignatiusstraat 271, 4817 KK Breda
info@vbbouw.nl l www.vbbouw.nl
Ontwikkelaar
Cuore Ontwikkeling B.V.
(Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. & BPD
Ontwikkeling B.V.)
Makelaar
Van de Water Makelaars
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2. Verkoopinformatie
Voorrang Woningborg bepalingen
Ongeacht hetgeen in deze technische
omschrijving is bepaald, gelden onverkort
de regelingen, reglementen en standaard
voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven
door Woningborg. Ingeval enige bepaling
in deze technische omschrijving daarmee
onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht
zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de
bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
Wij verwijzen u naar het certificaat “Woningborg
Garantie- en waarborgregeling juli 2021”.
Garantie- en waarborgregeling
De appartementen worden gebouwd met
het officiële, door de overheid Erkende,
waarborgcertificaat van Woningborg. Dit
houdt onder meer in, dat het appartement
voldoet aan bepaalde garantienormen.
Het waarborgcertificaat van Woningborg
waarborgt, dat uw appartement wordt
afgebouwd als de ondernemer onverhoopt niet
meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Ook in dat geval wordt de garantie nagekomen,
eventueel door inschakeling van een andere
ondernemer op kosten van Woningborg. Door
de aanmelding van de woning bij Woningborg
garandeert de bouwonderneming tevens
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 garantieverplichting
van de bouwonderneming, anders gezegd
als de bouwonderneming niet meer kan of wil
herstellen, dan draagt Woningborg hier zorg
voor.
De woningen uit het onderhavige plan zijn
aangemeld en geregistreerd bij Woningborg.

Nadat u tot de koop van een appartement
heeft besloten, ontvangt u van de makelaar
een exemplaar van het boekje Woningborg
Garantie- en waarborgregeling juli 2021. In dit
boekje zijn alle formele regelingen opgenomen
waaronder de hierboven genoemde
garantieregeling. De van toepassing zijnde
algemene voorwaarden worden u separaat
overhandigd. Dit boekje en de voorwaarden zijn
voor u erg belangrijk en het verdient aanbeveling
om deze grondig te lezen. Nadat de koop- en
aannemingsovereenkomst is ondertekend,
vraagt de ondernemer bij Woningborg een
waarborgcertificaat voor u aan. Na enige tijd
ontvangt u rechtstreeks van Woningborg het
aangevraagde waarborgcertificaat.
Het tekenen van de koop-/
aanneemovereenkomst
Op het moment dat u het appartement
koopt, sluit u een koopovereenkomst voor het
appartementsrecht met de ontwikkelaar en een
aannemingsovereenkomst met de aannemer
voor de realisatie van uw appartement. Voor
de aannemingsovereenkomst is het model
gehanteerd van Woningborg met daaraan
toegevoegd een aantal bijzondere voorwaarden.
Bij deze aannemingsovereenkomst behoort
tevens de zogenaamde Algemene Voorwaarden
en de Algemene Toelichting.
De opschortende en ontbindende voorwaarden
In de koop- en aannemingsovereenkomst
zijn een aantal opschortende voorwaarden
opgenomen. Deze zijn aan een datum
gekoppeld. Dat is de datum waarop wij
verwachten, dat aan alle voorwaarden
is voldaan om met de bouw te kunnen
starten. Zodra de opschortende
voorwaarden zijn vervuld, treedt de koop- en
aannemingsovereenkomst volledig in werking.
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Zijn één of meer voorwaarden (nog) niet vervuld,
dan kan de ontwikkelaar en de aannemer
besluiten een nieuwe datum te bepalen. In
de koop- en aannemingsovereenkomst zijn
doorgaans ook een aantal ontbindende
voorwaarden opgenomen. Op deze
voorwaarden kan enkel een beroep worden
gedaan indien omstandigheden zich voordoen
zoals vastgelegd in het betreffende artikel van
de koop- en aannemingsovereenkomst.
De betalingsverplichting
Door het ondertekenen van de koop- en
aannemingsovereenkomst ontstaat
een betalingsverplichting voor u. In de
aannemingsovereenkomst wordt het te betalen
bedrag aangeduid als de aanneemsom. De
aanneemsom is verschuldigd in termijnen
conform de regeling van Woningborg.
Deze termijnregeling vindt u terug in de
aannemingsovereenkomst. Indien de notariële
levering nog niet heeft plaatsgevonden (de
hypotheekakte is dan ook nog niet gepasseerd),
kunt u mogelijk eventuele ontvangen nota’s nog
niet voldoen.
Tot de datum van notariële levering heeft u
in beginsel uitstel van betaling. Op de datum
van notariële levering voldoet u de koopprijs
van de grond, de eventueel reeds vervallen
bouwtermijnen van de aanneemsom en de
verschuldigde uitstelrente. Na de notariële
levering moet u tijdig voor betaling van de nota’s
zorg dragen. De nota’s moeten uiterlijk binnen 14
dagen na dagtekening van de nota zijn voldaan.
Voor de betaling van het door u opgedragen
meerwerk geldt een aparte termijnregeling
van Woningborg die u kunt terugvinden in de
aannemingsovereenkomst.
De hypotheek
Wanneer u een appartement gaat kopen en u
beschikt niet over voldoende eigen middelen,
dan kunt u geld lenen door middel van een
6

hypothecaire geldlening. Het appartement wordt
dan uw eigendom en dient tegelijkertijd als
onderpand voor de lening.
De eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht van het appartement
vindt plaats door middel van ondertekening
van de akte van levering bij de projectnotaris en
door inschrijving van deze akte in de openbare
registers. Bij de notariële levering worden
de van toepassing zijnde rechten, lasten en
beperkingen ten aanzien van uw appartement
vastgelegd. De notaris zorgt ervoor dat de
notariële akte van levering wordt ingeschreven in
de openbare registers, waardoor de eigendom
van het appartementsrecht op uw naam komt te
staan.
Bij de eigendomsoverdracht worden in de
meeste gevallen twee notariële akten getekend,
te weten:
• de akte van levering (akte van
eigendomsoverdracht) van het
appartementsrecht;
• de hypotheekakte met betrekking tot de lening,
die u ten behoeve van de financiering van uw
woning heeft afgesloten bij een bankinstelling.
Verkoopprijs op naam
Het totaal van de koop- en aanneemsom van uw
nieuwbouwwoning is “vrij op naam” (v.o.n.), dat
wil zeggen, inclusief de:
• grondkosten en/of appartementsrechten;
• sloopkosten;
• bouwkosten (eventuele loon- en/of
materiaalkosten stijging tijdens de bouw worden
niet doorberekend);
• honoraria van de architect en overige
adviseurs;
• notariskosten verband houdende met de
notariële akte van levering;
• leges betreffende de omgevingsvergunning
(standaard appartement, meerwerk uitgesloten);
• kosten Woningborg en van het
waarborgcertificaat;

• makelaarscourtage ter zake van de
verkoopwerkzaamheden;
• de eenmalige aansluitkosten van elektra, water
en riolering (indien van toepassing);
• overdrachtsbelasting dan wel omzetbelasting
(momenteel 2% (bij zelfbewoning), respectievelijk
21%. Eventuele wijzigingen van deze tarieven
door de overheid zullen conform de wettelijke
voorschriften worden doorberekend).
Niet alle kosten zijn in de koop- en aanneemsom
opgenomen. Daarbij moet u onder meer denken
aan:
• de rente tijdens de bouw over de grond en over
vervallen bouwtermijnen;
• de kosten van eventueel meerwerk;
• de kosten voor de inrichting;
• de financieringskosten.
Indien u een hypothecaire lening afsluit, zijn
hieraan bijvoorbeeld de volgende kosten voor u
verbonden:
• advieskosten;
• notariskosten voor de hypotheekakte en
kadastraal recht.
Verzekering
Tijdens de bouw tot de datum van de oplevering
is het appartement gebouw door de aannemer
verzekerd tegen risico’s van onder andere
brand- en stormschade. Vanaf de datum van
oplevering dient de VvE namens de gezamenlijke
eigenaren hierin te voorzien (met uitzondering
van uw inboedelverzekering, die dient u zelf na
oplevering af te sluiten).
Maatvoering
De ingeschreven maten op de tekening(en) zijn
“circa” maten, uitgedrukt in mm, waaraan geen
rechten kunnen worden ontleend. Indien deze
maatvoering tussen de wanden is aangegeven,
dan is daarbij geen rekening gehouden met
eventuele wandafwerkingen.

Energielabel
Vanaf 1 januari 2008 moeten woningen worden
voorzien van een energieprestatiecertificaat.
Dit certificaat geeft aan hoe energiezuinig
een appartement is. Het certificaat loopt
van A++++ tot en met G. Een appartement
met het groene A++++-certificaat is het
energiezuinigst en een appartement met het
rode G-certificaat is het minst energiezuinig.
De appartementen van project De Scheperij
krijgen naar verwachting een groen A+++certificaat, dus u koopt een energiezuinig
appartement! Het energieprestatiecertificaat
is appartementgebonden en maximaal tien
jaar geldig. Deze zal kort na oplevering worden
verstrekt aan de koper. De energiecertificaten
worden opgesteld door een gecertificeerd
bedrijf. In het kader van deze certificering kan
er door de certificerende instelling (CI) een
audit worden uitgevoerd op de kwaliteit van
het energiecertificaat. Bij een audit kan het zijn
dat de auditor de woning van het geaudite
energiecertificaat fysiek wil bezoeken, u dient
hieraan medewerking te verlenen. Indien dit niet
het geval is, kan het energiecertificaat voor de
woning worden ingetrokken.
Woonwensen
Voor start bouw en zodra voldaan is aan
de opschortende voorwaarden uit de
aannemingsovereenkomst wordt u door
de wooncoach uitgenodigd voor een
informatieavond. Daar zal u uitgelegd worden
hoe u uw woning geheel naar uw wens
kunt laten uitvoeren. De vaak voorkomende
wijzigingen zijn vertaald in een woonwensenlijst.
Eventuele andere woonwensen kunnen worden
voorgelegd bij uw wooncoach. Zij zal kijken
of de wens uitvoerbaar is binnen dit project.
De wijzigingen dienen te voldoen binnen de
kaders en regelgeving van Woningborg en het
Bouwbesluit.

7

Het wel of niet nog door kunnen gaan van een
woonwens is afhankelijk van de vorderingen van
de voorbereidings- en/of bouwwerkzaamheden
en technische mogelijkheden. De hiervoor
geldende deadlines worden u later kenbaar
gemaakt.
Voortgang bouw en prognose oplevering
Wij informeren u regelmatig over de voortgang
van de bouw. Aan deze service kunnen evenwel
geen rechten worden ontleend. De uiterlijke
datum van oplevering wordt bepaald door het
aantal werkbare werkdagen zoals vermeld in de
aannemingsovereenkomst. Algemene ruimten
zoals gangen, trappenhuizen en lift dienen
operationeel te zijn alvorens uw appartement
kan worden opgeleverd.
Naarmate de bouw vordert, kan een betere
prognose van de datum van oplevering worden
gegeven. Bij de verkoop van uw huidige woning
of appartement doet u er goed aan om in
de koopakte een clausule op te laten nemen,
waarin de datum van beschikbaar komen voor
de koper(s)variabel wordt gesteld. Ook ter zake
van een opzegtermijn van een huurwoning/appartement wordt aangeraden voorzichtigheid
te betrachten. Wacht de definitieve
opleverdatum af, alvorens u tot opzegging
overgaat.
Schoonmaken en oplevering
Minimaal twee weken voor de oplevering,
worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte
gesteld van de definitieve datum en het tijdstip
van oplevering. 				
Het gehele appartement wordt bezemschoon
opgeleverd met uitzondering van tegelwerk en
sanitair, die nat worden afgenomen. Het bij het
gebouw behorende terrein wordt ontdaan van
bouwvuil en puinresten. Het parkeerterrein wordt
mogelijk later opgeleverd.
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Oplevering
Bij de oplevering van het appartement,
eventueel voorafgegaan door de zogenaamde
voorschouw/opname, worden de uit te
voeren herstelwerkzaamheden van de door u
gesignaleerde gebreken op het proces-verbaal
van oplevering genoteerd. Let in het bijzonder
op beschadigingen van sanitair, binnendeuren,
beglazing en dergelijke; garantieclaims na
oplevering kunnen niet gehonoreerd worden.
Herstel opleveringsklachten/ingaan
Woningborg garantie
De eventueel geconstateerde gebreken en/of
tekortkomingen worden door de ondernemer zo
spoedig mogelijk verholpen. Na herstel van de
gebreken en/of tekortkomingen zoals vastgelegd
in het proces-verbaal van oplevering wordt de
ondernemer geacht aan zijn verplichtingen
te hebben voldaan. De Woningborg garantie
gaat drie maanden na oplevering van het
appartement in.
Wijzigingen tijdens de bouw
Alle wijzigingen in opdracht van de aannemer
en/of in opdracht van de verkrijger verstrekt,
moeten voldoen aan het gestelde in de
betreffende artikelen van de Algemene
Voorwaarden, behorend bij de overeenkomst.
Het is de verkrijger niet toegestaan vóór de
oplevering werkzaamheden of wijzigingen door
derden te doen uitvoeren. Tevens behoudt de
aannemer zich het recht voor om wijzigingen

op verkooptekeningen en wijzigingen in deze
technische omschrijving aan te brengen, indien
hij dit uit constructief en/of technisch oogpunt
noodzakelijk acht en de kwaliteit hierdoor niet
ernstig wordt beïnvloed.
Bezichtiging
Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend
geschieden op de nader vast te stellen
kijkdagen. Hiervoor zult u worden uitgenodigd
door uw wooncoach.
Werkzaamheden direct na oplevering
Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in
het appartement (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 spuitwerk, door
uittredend bouwvocht, beperkt. Krimpscheuren
in spuitwerk en stucwerk zijn hierdoor mogelijk.
Ook het aanbrengen van diverse vloer- en
wandafwerkingen direct na oplevering kunnen
tot vervelende schades leiden, doordat er
bouwvocht ‘opgesloten’ wordt. Veelal kunt u de
aannemer niet verantwoordelijk stellen voor
deze schade.
Krimp
Door de toepassing van diverse materialen met
verschillende eigenschappen en mede door
droging zullen er met name bij de aansluitnaden
krimpscheuren ontstaan.

Deze kunnen bij het onderhoud door de koper
van de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn
er speciale (flexibele) materialen in de handel.
Let ook op bij het laten leggen van vloertegels
dat er goede lijmsoorten worden toegepast en
dat de vloerafwerking op de juiste wijze wordt
gedilateerd, met name bij de vloerinsnoeringen.
Disclaimer
Deze Verkoopinformatie en Technische
Omschrijving, bijlages en bijbehorende
tekeningen zijn nauwkeurig en met zorg
samengesteld. Dit op basis van gegevens
en tekeningen verstrekt door overheden,
architect en adviseurs. Desondanks moeten
wij een voorbehoud maken ten aanzien van
wijzigingen voortvloeiende uit bijvoorbeeld
eisen van de overheid en/of nutsbedrijven,
gewijzigde constructie en bouwsystematiek,
stedenbouwkundige verkaveling, welstand etc.
De op de tekeningen beschreven maten zijn
circa maten en de weergegeven 3D modellen
zijn slechts een impressie van de te bouwen
woningen, waaraan geen rechten kunnen
worden ontleend.
Indien er verschillen aanwezig zijn tussen de
verkooptekeningen en deze Verkoopinformatie
en Technische Omschrijving, dan prevaleert de
Verkoopinformatie en Technische Omschrijving.
Tevens behoudt de aannemer het recht voor
op of aan het appartement(engebouw) de naar
hun oordeel noodzakelijke architectonische
of technische wijzigingen aan te brengen
mits deze wijzigingen geen ernstige afbreuk
doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien
en bruikbaarheid van de woning. Als dit van
toepassing is, dan wordt u hierover geïnformeerd
middels een erratum. Ook moet de ondernemer
een voorbehoud maken ten aanzien van
mogelijke wijzigingen, voortvloeiende uit de
eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
Deze wijzigingen geven koper niet het recht tot
verrekenen van kosten.
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3. Technische omschrijving
3.1
Ruwbouw
Grondwerk
Voor de aanleg van de funderingen, poeren,
rioleringen, kabels en leidingen (waaronder
nuts), (eventuele) bestratingen, beplantingen etc.
worden de benodigde grondwerken verricht.
Fundering
Het appartementencomplex wordt gefundeerd
op betonnen in het werk gevormde
funderingspalen waarover betonnen
funderingspoeren, -balken worden gelegd. De
lengte en afmetingen van de palen, vloeren,
balken en poeren alsmede de aanlegdiepte
van de fundering wordt door de constructeur
bepaald en ter goedkeuring voorgelegd aan de
betreffende Gemeentelijke dienst.
Vloeren
De vloerconstructie van de appartementen
bestaat uit geprefabriceerde breedplaatvloeren,
aangestort met beton. De plaatnaden van het
betonnen plafond, de zogenaamde V-naden,
blijven zichtbaar. Idem voor algemene ruimten,
zoals de entreehal / gang. Ter plaatse van
de begane grond bij de algemene ruimtes
is de vloer uitgevoerd in een geïsoleerde
kanaalplaatvloer.
Wanden
Appartementen:
De dragende wanden worden uitgevoerd
als in het werk gestorte betonwanden.
De niet dragende buitenwanden worden
uitgevoerd in kalkzandsteen. De niet- dragende
scheidingswanden in de appartementen
worden uitgevoerd in verdiepingshoge
gasbeton panelen. Indien vereist zullen tevens
deels kalkzandsteen binnenwanden worden
toegepast in het appartement. Dit zal gedurende
de verdere uitwerking van het project door de
aannemer van het werk worden vastgesteld.
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Waar nodig volgens het Bouwbesluit worden
extra isolerende of geluid beperkende
materialen en/of (geïsoleerde) voorzetwanden
toegepast.
Bergingen:
De gevelwanden van de bergingen worden
uitgevoerd in kalkzandsteen elementen. De
binnenwanden van de bergingsblokken worden
uitgevoerd in houtskeletbouw.
Algemene ruimten:
Deze wanden worden deels in beton en
deels in kalkzandsteen uitgevoerd. Daar waar
vereist worden de wanden voorzien van een
geïsoleerde voorzetwand.
3.2
Gevels & dak
Gevels
De gevels worden uitgevoerd in baksteen
metselwerk. Er worden verschillende verbanden
toegepast, denk daarbij aan staand
metselwerk, afgewisseld met terugliggende en
uitstekende lagen. Daar waar benodigd worden
dilatatievoegen toegepast, dit in verband met
het uitzetten en krimpen van de steen. Onder
de kozijnen wordt het metselwerk afgedekt
met een betonnen raamdorpel en ter plaatse
van de balkons wordt het metselwerk afgedekt
door een betonnen afdekband. De kleuren van
de steen, dorpel en afdekband zijn conform de
kleur- en materiaalstaat.
Gevelkozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen, deuren en ramen in de gevels
van de appartementen worden uitgevoerd in
aluminium. De ramen, waar aangegeven op de
tekeningen, worden uitgevoerd als naar binnen
draaiende draai-kiepramen. Voor de toegang
van de balkons worden schuifdeuren toegepast.
De voordeur van het appartement is uitgevoerd
als een geïsoleerde vlakke deur.

Aangezien de voordeur van appartementen 1,
20 en 30 in een binnen-situatie ligt worden deze
voordeur uitgevoerd in hout met een houten
kozijn.
Alle bereikbare buitenkozijnen, deuren en ramen
van de appartementen worden voorzien van
deugdelijk hang- en sluitwerk met minimaal
een drie-punt sluiting. De cilinders van alle
buitendeuren en de bergingen zijn per woning
gelijksluitend.
De glasopeningen in de buitenkozijnen, -ramen
en- deuren van de woning worden voorzien van
geïsoleerde transparante HR++ beglazing. Bij de
toepassing van HR ++ beglazing dient rekening
gehouden te worden met een verhoogde kans
op het ontstaan van thermische breuk. Dit kan
ontstaan door bijvoorbeeld een gedeeltelijke
beschaduwing, ten gevolge van het afplakken
van beglazing met stickers e.d. Ook kan dit
door een gedeeltelijke gesloten zonwering en
te hoge temperaturen door onder andere het
aanbrengen van binnenzonwering te dicht op
het glas.
Zonwering
De appartementen zijn niet voorzien van
zonwering of een voorbereiding hierin. Wel heeft
de architect rekening gehouden dat er in de
toekomst zonwering kan worden aangebracht.
Hiervoor heeft de architect de ontwerpkaders
en de kleur van de zonwering nader uitgewerkt
voor de VvE. Deze voorziening zal als woonwens
worden aangeboden door de aannemer.
Daken
De platdakconstructie van de appartementen
bestaat uit geprefabriceerde breedplaatvloeren,
aangestort met beton. De dakconstructie van de
commerciële ruimtes wordt ter plaatse van de
daktuin uitgevoerd in kanaalplaat.

Op deze daken wordt isolatie voorzien met een
2-laagse bitumen afwerking.
Door dakvlakken worden, waar nodig,
beluchtingen en aan- en afvoeren van de
installaties aangebracht met dakkappen
c.q. dakdoorvoeren en warmteterugwinninginstallaties (WTW). Tevens zijn de buitenunits
van de verwarmingsinstallatie op de daken van
de appartementen gesitueerd. Ook worden er
15 pv-panelen per appartement op de daken
geplaatst welke worden aangesloten op de
meterkast van het betreffende appartement.
Daktuin
De woningen en de bergingen zullen worden
ontsloten met een loopverharding bestaande
uit betontegels, deze loopverharding zal geheel
aan de buitenrand van de daktuin worden
aangebracht.
De overblijvende (centrale)ruimte zal worden
ingericht als een gemeenschappelijke groene
ruimte.
Ingevolge de beperkte draagkracht van het dak
zal er voornamelijk worden gewerkt met dak
substraten en lichte materialen.
De basis opzet zal bestaan uit een
looppadstelsel bestaande uit halfverharding
welke een centraal gelegen terras zal
ontsluiten. De groene inrichting zal voornamelijk
bestaan uit een bodem bedekkende Sedum
beplanting. Op diverse plaatsen zal er een
kleine verhoging worden aangebracht waarbij
het bodemsubstraat tot ca. 20 cm boven
het maaiveldniveau komt te liggen. Op deze
plaatsen hebben we de mogelijkheid om
een wat hogere beplanting aan te brengen
bestaande uit vaste planten of kleine heesters.
Door de beperkte hoogte van de dakopbouw
is het niet mogelijk om bomen, hagen of forsere
heesters aan te planten.
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Verder zullen er in de omgeving van het centraal
terras een 2 tal metalen bankjes en een aantal
bolderverlichtingspunten worden aangebracht.
De overige functionele verlichting bevindt zich
op de buitengevels gelegen aan de binnentuin.
Op de binnentuin is ook een plaats gereserveerd
voor de technische installaties van de
onderliggende commerciële ruimtes. Deze
(installatie)ruimtes worden afgewerkt door een
nader te bepalen houten afwerking.
Balkons & galerijen
De balkons van het project zijn uitgevoerd
in prefab beton en worden afgewerkt met
betonnen tegels. De balustrade van het balkon
is uitgevoerd in glas en aan de bovenzijde
afgewerkt met een houten regel. Het plafond is
voorzien van akoestisch spuitwerk.
De galerijen worden ook uitgevoerd in prefab
beton en worden voorzien van een anti-slip
afwerking. De balustrade wordt uitgevoerd met
een stalen lamellenhekwerk. Kleur conform kleuren materiaalstaat. Boven de galerijen op de 2e
verdieping zit een luifel welke is opgebouwd uit
een staalconstructie met houten regelwerken
en deze wordt daarna afgewerkt met een
aluminium beplating.
Trappen
Er zijn 2 stalen buitentrappen voorzien. Van
de begane grond naar de daktuin en van de
daktuin naar de galerij.
3.3
Afbouw algemene ruimten
Binnenkozijnen en -deuren
Alle binnenkozijnen en -deuren zijn van hout en
worden dekkend geschilderd in kleur conform
de kleur- en materiaalstaat. De deur van de
entreehal naar de fietsenstalling wordt voorzien
van een verticale glasstrook.
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Hang- en sluitwerk
De deuren worden aan de buitenzijde voorzien
van een RVS deurgreep en al de krukken
en schilden binnen het complex zijn van
aluminium. De buitendeuren van de entreehal
en de fietsenstalling worden voorzien van
een automatische deuropeners welke zijn
aan te sturen door een kaartlezer aan de
buitenkant en een elleboogschakelaar aan de
binnenkant. De overige deuren van de algemene
ruimten worden voorzien van een standaard
deurdranger.
Trappen en balustraden
In het trappenhuis worden prefab betonnen
trappen en bordessen geplaatst. Deze worden
voorzien van een antislip motief en niet nader
afgewerkt.
Tegen de betontrappen worden stalen lamellen
hekwerken gemonteerd en tegen de muur komt
een stalen handregel. Kleur conform kleur- en
materiaalstaat.
Vloerafwerking
De vloeren in de algemene ruimten worden
uitgevoerd in een zandcementvloer. Op
deze zandcementvloer wordt een tegelvloer
geplaatst met tegelmaat 60x60cm en rondom
een tegelplint. Tevens is bij de entree een
schoonloopmat voorzien.
Wand- en plafondafwerking
De wanden van de entreehal, lifthallen en de
trappenhuizen worden voorzien van spuitwerk
in een witte kleurstelling. De wanden van
de fietsenstalling, containerberging en de
bergingen van de woningen worden uitgevoerd
in beton, kalkzandsteen, hsb wanden en
voorzetwanden. Deze wanden worden niet
nader afgewerkt.

De wanden van de fietsenstalling en de
containerruimte worden wel voorzien van
stootranden.
De plafonds van de entreehal, trappenhuizen en
lifthallen worden voorzien van een akoestisch
systeemplafond. De plafonds van de overige
algemene ruimten worden voorzien van een
akoestisch spuitwerk plafond. Beide zullen
worden afgewerkt in een witte kleurstelling.
Postkasten
De postkasten zijn opgenomen in de entreepui.
Tevens is het bellentableau opgenomen in deze
pui.
Installaties
De verlichting in de algemene ruimten is
uitgevoerd in led-verlichting en wordt voorzien
van bewegingssensors en daglichtsensors.
Waar nodig zijn deze voorzien van een
noodfunctie. Ook worden er wandcontactdozen
aangebracht in de algemene ruimtes ten
behoeve van de schoonmaak.
In de werkkast welke naast de lift is gesitueerd
wordt een uitstortgootsteen geplaatst voor de
algemene schoonmaak.
Verder is er op aangeven van de veiligheidsregio
een droge blusleiding opgenomen in het
centrale trappenhuis.
3.4
Afbouw appartementen
Binnenkozijnen en –deuren
De stalen binnendeurkozijnen van het
appartement worden voorzien van een
standaard witte kleurstelling en zijn uitgevoerd in
een afmeting van 930 x 2315 mm. De binnendeur
van de meterkast is in een afwijkende breedte
uitgevoerd.

De deur van de hal naar de woonkamer
wordt uitgevoerd met glas, type connect
CN07 (opdek). De overige deuren zijn dichte
deuren van het merk Svedex, type Connect
CN12 (opdek). De deurkrukken en deurschilden
worden van het merk Ami. Deurkrukken in
type 369 Quickstift. De wooncoach zal u
informeren over de mogelijkheden voor het
kiezen van andere binnendeuren. Indien vereist
zal tevens de binnendeur van de technische
ruimte (waar de warmtepomp en WTW-unit is
gepositioneerd) verzwaard worden uitgevoerd.
De meterkastdeur zal worden voorzien van een
ventilatievoorziening conform de eisen van het
NUTS-bedrijf. De binnenkozijnen en -deuren
worden fabrieksmatig voorzien van een coating/
laklaag.
De binnendeuren van de toiletruimte(n) en de
badkamer worden voorzien van een vrij- en
bezetslot. De meterkast van een kastslot en de
overige binnendeuren worden voorzien van een
loopslot.
De stalen binnendeurkozijnen van de
badkamer en de toiletruimte wordt voorzien
van een kunststeen dorpel, de overige
binnendeurkozijnen worden zonder dorpel
uitgevoerd.
Vloerafwerking
De vloeren in het appartement worden voorzien
van een zwevende anhydriet dekvloer. De
dekvloer van de badkamer wordt uitgevoerd
in een zwevende zandcement dekvloer in
verband met het afschot van de inloopdouche.
De zwevende anhydriet dekvloer dient voordat
de vloerafwerking door de koper wordt
aangebracht te worden geëgaliseerd, te
worden geschuurd / nader te worden behandeld
afhankelijk van de vloerafwerking die u als
koper wilt aanbrengen. We verzoeken u dan
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ook om dit goed af te stemmen met het door u
te contracteren bedrijf wat de vloerafwerking
zal aanbrengen. Daarnaast kan de dekvloer
oneffenheden bevatten.
Wand- en plafondafwerking
Alle wanden behoudens de meterkast en
de betegelde of gespoten wanden worden
behangklaar opgeleverd. Behangklaar* betekent
dat er geen (bouw)behang wordt aangebracht.
Behangklaar is een vlakheidsklasse waarbij
plaatselijke oneffenheden, zoals bijvoorbeeld
resten van spuitpleisterwerk, door de verkrijger
zelf dienen te worden verwijderd. Afhankelijk
van het soort behang en/of het beoogde
kwaliteitsniveau kan een extra uitvlaklaag nodig
zijn, deze werkzaamheden zijn niet opgenomen.
De betonnen plafonds worden voorzien van
wit structuur spuitwerk. De plaatnaden van het
betonnen plafond, de zogenaamde V-naden,
blijven zichtbaar. Daarnaast wordt er spuitwerk
aangebracht boven het wandtegelwerk in de
toilet.

* Wanden die als behangklaar worden
aangemerkt, worden afgewerkt conform
beoordelingsklasse groep 2. Dit wil zeggen dat
de wanden bij oplevering een glad oppervlak
kennen dat geschikt is om naderhand te worden
voorzien van een afwerklaag zoals een
dikker behang, sierpleister en dergelijke met een
korreldikte van 2,5 mm. Kleurverschillen en
plaatselijke onregelmatigheden tot maximaal 1
mm zijn toegestaan. De wanden zijn dus vlak
genoeg om ze te behangen. Er wordt geen
bouwbehang aangebracht. Let op! Op de
wanden kan niet altijd direct sauswerk, spuitwerk,
fijne spachtelputz of iets dergelijks worden
aangebracht. Verdere behandeling en/of een
voorbehandeling is dan noodzakelijk.
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Tegelwerk
De vloeren en wanden van de badkamer en
de toiletruimte worden voorzien van tegelwerk
conform bijlage B van deze technische
omschrijving. De vloer van de badkamer wordt
ter plaatse van de doucheopstelling op afschot
betegeld. Het wandtegelwerk zal worden
uitgevoerd in een hoogte van:
• Toilet circa 1.2 m ( eindigend op een hele tegel);
• Badkamer plafondhoog.
De wand- en vloertegels worden standaard
niet strokend verwerkt. In de inwendige hoeken
en overige aansluitingen van het wand- en
vloertegelwerk wordt een kitvoeg aangebracht.
U zal worden uitgenodigd door de
tegelleverancier, alwaar u de gelegenheid wordt
geboden om de tegels zoals omschreven in
bijlage B van deze technische omschrijving te
bezichtigen. Tevens kunt u tegen verrekening
andere tegels uitzoeken. De tegelleverancier
maakt hiervoor een offerte. In deze offerte
worden eventuele meerkosten voor het zetten
en leggen van de tegels als gevolg van een
ander tegelformaat of andere zet- en legrichting
etc. verwerkt. Bovendien worden daarin de
zet- of legkosten voor het extra oppervlak aan
gewenste tegels opgenomen.

Sanitair
De toiletruimte(n) en de badkamer worden
voorzien van sanitair conform bijlage A van
deze technische omschrijving. De kleur van het
keramische sanitair is standaard wit.
U zal worden uitgenodigd door de sanitair
leverancier, alwaar u de gelegenheid wordt
geboden om het sanitair aan te passen
aan persoonlijke smaak en wensen (digitaal
via uw huis uw wensen (UHUW)). De sanitair
leverancier maakt daarvan een aanbieding
en verrekent het nieuwe sanitair met het
voorgeschreven sanitair. De sanitair leverancier
zorgt voor de nodige informatie inclusief
(eventuele) bouwkundige aanpassingen aan de
installateurs en de aannemer indien leidingen
en elektra aansluitingen anders moeten worden
aangelegd. Eventuele meerkosten daarvan
zullen door de sanitair leverancier aan u worden
geoffreerd.
Keuken
Het appartement wordt voorzien van een keuken
conform bijlage C van deze technische
omschrijving. Indien gewenst kunt u naar de
aangewezen keukenshowroom om eventuele
aanpassingen te doen en de keuken naar eigen
wens en smaak samen te stellen. Eventuele
meer- en/of minderkosten worden door
de keukenleverancier inzichtelijk gemaakt.
Wijzigingen in het leidingwerk n.a.v. de gekozen
keuken zult u via de aannemer ontvangen.
Indien u niet kiest voor de aangewezen
keukenshowroom, krijgt u de minderprijs terug
zoals aangegeven in de woonwensenlijst. U kunt
dan tegen een meerprijs wel uw leidingwerk aan
laten passen. Hiervoor dient u uiterlijk 1 week
voor de deadline een duidelijke, gemaatvoerde,
installatietekening aan te leveren. U zult dan
via uw wooncoach de extra kosten van deze
wijzigingen ontvangen. De keuken wordt altijd
geplaatst na oplevering.

Berging/technische ruimte
De opstelplaats voor de wasmachine en
droger wordt mechanisch geventileerd. Op de
verkoopcontracttekening staat bij de ruimte
aangegeven welke lichtpunten en elektra
er zijn voorzien. In de technische ruimte of
berging worden diverse technische installaties
aangebracht. Op de verkoopcontracttekening
is met symbolen indicatief aangegeven welke
technische installaties zich in de berging
bevinden. U dient er rekening mee te houden
dat in verband met het onderhoud aan de
installaties, de ruimte voor de betreffende
installatie vrij gehouden dient te worden.
Bijvoorbeeld voor het wisselen van de filters
van de WTW installatie. Ook komen er in deze
ruimte diverse opbouw leidingen tegen wand en
plafond.
Binnentimmerwerk
In de appartementen worden de nodige
aftimmerwerkzaamheden verricht welke nodig
zijn voor een deugdelijke en nette afwerking.
Er worden geen plinten in de appartementen
aangebracht of los geleverd.
Schilderwerk
Houten binnen onderdelen, behoudens
de achter- en zijwanden in de meterkast,
worden dekkend geschilderd. Het elektrische
verwarmingselement in de badkamer, de
binnendeurkozijnen en binnendeuren zijn
fabrieksmatig afgelakt / gecoat.
3.5
Installaties appartementen
Duurzaamheid
Het project kent een hoge milieu- &
duurzaamheidsambitie die voldoet aan alle
gestelde BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal
Gebouw) die van toepassing zijn.
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Het appartement beschikt over het volgende
installatieconcept:
• Om warmte en koude op te wekken is het
appartement voorzien van een luchtwater
warmtepomp. De buitenunit van de
warmtepomp is geplaatst op het dak van het
appartementencomplex.
In de appartementen is een warmtepomp
(WP) geplaatst waar tevens de boiler voor
tapwater in is geïntegreerd. De hoeveelheid
tapwatervoorraad in de warmtepomp is
afgestemd op de eisen van Woningborg.
• De ventilatie van de appartementen wordt
uitgevoerd met mechanische ventilatie door
een warmte-terugwin-unit (WTW), hierbij
wordt de warmte uit de uitgaande, af te zuigen,
ventilatielucht gebruikt om de in te blazen
ventilatielucht voor te verwarmen;
• Voor de verwarming en koeling wordt er
gecombineerde vloerverwarming/-koeling in alle
appartementen aangebracht met een centrale
regeling in de woonkamer. De verdeler van de
vloerverwarming is gesitueerd in de technische
ruimte nabij de WTW-installatie conform
verkooptekening.
• Tevens zijn er pv-panelen geplaatst op de
daken van de appartementen. Elk appartement
krijgt 15 pv-panelen welke aangesloten zijn op de
meterkast van het betreffende appartement.

Hieronder wordt bij een aantal installatieonderdelen het installatieconcept verder
toegelicht.
Verwarming en koeling
Om de appartementen te kunnen verwarmen
en te koelen wordt middels de warmtepomp,
aangesloten op de buitenunit op het dak,
warm of koel water in de leidingen van de
vloer gepompt en wordt de vloer verwarmd
of gekoeld. Indien de thermostaat op
koelen staat zullen alle leidingen in de vloer
worden voorzien van gekoeld water zodat
uw appartement gekooeld wordt met
uitzondering van de vloer van de badkamer,
dit om eventuele condensvorming op de
badkamervloer te voorkomen. Alle ruimten in
de appartementen, behoudens de meterkast
en berging / technische ruimte zijn voorzien van
vloerverwarming. De vloerverwarmingsverdeler
is opgenomen in de berging / technische
ruimte in het appartement zoals aangegeven
op de verkooptekening. Door de toepassing
van de lucht- water warmtepomp en door de
toegepaste vloerverwarming zal de installatie
in de zomermaanden tevens dienst doen als
“koeling”. Deze “koeling” zal in de zomermaanden
bijdragen aan een prettiger leefmilieu. Door
deze “koeling” zal de temperatuur in het
appartement maximaal enkele graden lager zijn
dan in een vergelijkbaar appartement zonder
“koeling”. In de badkamer is aanvullend een
elektrische radiator opgenomen om het comfort
te vergroten.
De centrale temperatuurregeling vindt plaats
door middel van een kamerthermostaat in de
woonkamer. In de slaapkamers is een naregeling opgenomen voor het bijregelen van de
vloerverwarmingstemperatuur. Middels deze
na-regeling is het mogelijk om de temperatuur in
de slaapkamers te regelen in combinatie met de
hoofdthermostaat in de woonkamer.
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In de slaapkamers kan men dan ook
geen hogere temperatuur instellen dan
wordt gevraagd in de woonkamer van uw
appartement. Dus als u de thermostaat in de
woonkamer heeft ingesteld op 20 graden kunt
u de temperatuur in de slaapkamers instellen
op maximaal 20 graden of enkele graden
lager. Als de woonkamer op temperatuur is,
zal de warmtelevering stoppen, ook als de
slaapkamer(s) nog niet op temperatuur zou zijn.
U kunt dit vergelijken met een thermostatische
radiatorkraan. Gelijktijdig koelen en verwarmen
in een appartement is niet mogelijk.
In het ontwerp is uitgegaan van de hieronder
genoemde ruimtetemperaturen welke per
vertrek bereikt kunnen worden bij gelijktijdig
functioneren van alle verwarmingsvelden.
Het uitgangspunt bij het ontwerp is dat de
temperaturen gehaald moeten worden met
gesloten ramen en deuren en bij extreme
weersomstandigheden (volgens de geldende
normen). Te behalen temperaturen:
• Woonkamer			
: 22 °C
• Keuken				
: 22 °C
• Hal				
: 18 °C
• Toilet				
: 18 °C
• Badkamer			
: 22 °C
• Slaap,- werkkamers		
: 22 °C
• Berging / techniekruimte		
: 15 °C
De installatie wordt door de installateur
berekend en gegarandeerd op handhaving van
deze temperaturen bij volledig in gebruik zijn van
alle verwarmingselementen (vloerverwarming).
Door de toegepaste vloerverwarming en de
toepassing van zwevende dekvloeren zijn alle
denkbare vloerafwerkingen mogelijk. Bij de
keuze voor vloerafwerking moet, in verband met
de vloerverwarming, rekening worden gehouden
met de isolatiewaarde hiervan. De meeste
soorten vloerafwerking, zoals tapijt, linoleum,
parket en laminaat, kunnen worden toegepast.

Informeer altijd bij de leverancier naar de
geschiktheid voor vloerverwarming. Meestal
wordt dit aangegeven met het volgende icoon:

Onderstaande vloerafwerkingen zijn niet
geschikt in combinatie met vloerverwarming:
• Parket van zacht hout zoals beuken, vuren en
berken;
• Parket van lange planken;
• Vloerbedekking die zwevend moet worden
gelegd (los op een tussenlaag van schuim);
• Vloerbedekking met een foamrug;
• Vloerbedekking met toepassing van een
ondertapijt.
Leveranciers van vloerbedekking vermelden
steeds vaker wat de warmteweerstand is.
Als de warmteweerstand (Rc) minder is dan
0,09 (m2.K)/W is de vloerbedekking zonder
meer geschikt. Als een parketvloer op een
onderlaag moet worden gelegd, moet de
warmteweerstand van de parketvloer opgeteld
bij de warmteweerstand van de onderlaag
minder zijn dan 0,09 (m2.K)/W.
Indien de koper “harde” vloerafwerking
aanbrengt dient ook rekening te worden
gehouden met de geldende geluidseisen om
geluidsoverlast voor omwonende te voorkomen.
Deze aan te brengen vloerafwerking door de
kopers dient als een “zwevende” vloer, dus
geheel vrij van de bestaande vloer/wand te
worden uitgevoerd, afgestemd op de reeds
aanwezige zwevende vloeropbouw van het
appartement. Een uiterst zorgvuldige uitvoering
is hierbij een vereiste. De geluidsisolatie-index
wordt bepaald volgens de norm NEN 5077.
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Omdat de appartementen worden voorzien
van een anhydrietvloer dient tevens rekening
te worden gehouden met de hechting van
de aan te brengen vloerafwerking. Omdat er
vloerverwarmingsleidingen zijn opgenomen in
de zwevende dekvloeren van de woningen is
het niet mogelijk om te boren / spijkeren in deze
zwevende dekvloeren.
Warm tapwater
Het appartement wordt voorzien van warm
tapwater welke afkomstig is uit de warmtepomp
in het appartement. Vanuit deze warmtepomp,
waar tevens een boiler in is opgenomen, zal
het warm water naar de diverse warm water
tappunten worden gebracht. In de warmtepomp
zit een boilervat met een inhoud van 230 liter.
Ventilatie
Het appartement is uitgerust met een
mechanische balansventilatie door middel
van een WTW-unit. Een systeem dat frisse
buitenlucht toevoert en gebruikte lucht afvoert
waarbij met de warmte uit de af te voeren lucht
de in te blazen lucht wordt voorverwarmd.
Het ventilatiesysteem werkt automatisch op
basis van vraag gestuurde ventilatie. In de
badkamer is een puls schakelaar voorzien
ten behoeve van het tijdelijk opschalen van
de ventilatie tijdens het douchen. De inblaasen afzuigventielen worden uitgevoerd in wit
kunststof en staan indicatief aangegeven
op de verkooptekening. In de woonkamer
en slaapkamers zitten toevoerventielen en
in de bering, keuken, toilet en badkamer
zitten afvoerventielen. De ventielen zijn niet
verplaatsbaar.
Om het ventilatie systeem in balans te houden
en goed te laten functioneren, mag er in
de keuken alleen een recirculatieafzuigkap
worden toegepast. Over het toe te passen type
recirculatieafzuigkap kan de keukenleverancier u
adviseren.
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Binnenriolering
De binnenriolering wordt uitgevoerd in kunststof
en aangesloten op het vuilwaterriool.
De afvoeren worden conform de
geldende eisen voorzien van de nodige
stankafsluiters, ontluchting, beluchting en
ontstoppingsmogelijkheden.
De binnenriolering heeft de volgende
aansluitpunten:
• De afvoeren van de closetpot en het fonteintje
in de toiletruimte
• De afvoeren van de wastafel(s) en douchehoek
in de badkamer
• De afvoer voor een wasmachine en droger
• De afvoer van de keuken (afgedopt)
Waterinstallatie
De woning wordt aangesloten op het
drinkwaterleidingnet van Brabant Water. De
waterleidingen worden uitgevoerd volgens de
geldende voorschriften en zijn vervaardigd van
kunststof.
Vanaf de watermeter in de meterkast wordt een
koudwaterleiding met aftakkingen aangelegd
naar de volgende voorzieningen:
• De spoelopstelling in de keuken (afgedopte
leiding)
• De spoelinrichting van het toilet in de
toiletruimte
• De koudwaterkraan van het fonteintje in de
toiletruimte
• De wastafelmengkra(a)n(en) in de badkamer
• De douchemengkraan in de badkamer
• De wasmachineaansluiting
Elektrotechnische installaties
De elektrische installatie wordt volgens de
geldende voorschriften (NEN 1010) uitgevoerd en
aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet.
De installatie wordt aangelegd vanuit de
meterkast, verdeeld over diverse aansluitpunten.

In de appartementen worden in hoofdlijnen de volgende aansluitingen aangebracht conform
verkooptekening:
							Hoogte boven vloer ca.
• Wandcontactdozen verblijfsruimten: 			
300 mm.
• Wandcontactdozen boven aanrechtblad: 		
1250 mm.
• Wandcontactdozen overig: 			
300 mm.
• Schakelaars:						1050 mm.
• Thermostaat in de woonkamer:				
1500 mm.
• Aansluitpuntpunt boven spiegel in badkamer: 		
2250 mm.
• Telefoon- en CAI-aansluitingen:			
300 mm.
• Loze leidingen:					
300 mm.
• Wandcontactdoos wasmachine/wasdroger:		
1050 mm.
• Aansluitpunten keukeninstallatie (conform de verkooptekeningen):
o Twee dubbele wandcontactdozen t.b.v. algemeen gebruik;
o Loze leiding t.b.v. boiler;
o Enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. de vaatwasser (op een aparte groep);
o Enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. koelkast;
o Enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. magnetron/oven (op een aparte groep);
o Enkele wandcontactdoos t.b.v. recirculatiekap;
o Perilex wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken.
Bovenstaande hoogten betreffen circa maten
en worden gemeten vanaf de bovenkant van
de afgewerkte vloer van de betreffende ruimte.
Plaatselijk kunnen de aangegeven hoogten
afwijken indien wenselijk of noodzakelijk
voor bedoelde installatieonderdelen zoals
bijvoorbeeld de verwarmingsinstallatie of
mechanische ventilatie-unit. De aantallen, plaats
en soort zijn op de tekening van de betreffende
appartementen indicatief aangegeven.
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Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen
in het appartement worden uitgevoerd als
kunststof inbouwmodel in de kleur helder
wit. Leidingen worden tevens in de wand
weggewerkt met uitzondering in de meterkast.
Onderstaand een foto van het toegepaste
schakelmateriaal.

Wasmachine en wasdroger
Standaard bevinden zich in het appartement
twee enkele wandcontactdozen op een aparte
elektragroep: één voor de wasmachine en één
voor de wasdroger.
Telefoon/CAI/Data
In de woonkamer en de hoofdslaapkamer
worden bedraden aansluitpunten aangebracht
voor data en CAI (centrale antenne installatie).
In de 2e slaapkamer worden 2 loze leidingen
aangelegd.
Een en ander zoals weergegeven op de
verkooptekeningen.
Belinstallatie/videofoon
Naast de entreedeur van het appartement is
aan de buitenzijde een beldrukker ten behoeve
van een deurbel aangesloten. De schel is
gemonteerd in de entreehal.
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In het appartement wordt een videofoon
opgehangen. Onderstaand een foto van de
videofoon.

Rookmelders
Het appartement wordt voorzien van de
wettelijk benodigde rookmelder(s) welke is/zijn
aangesloten op het elektriciteitsnet.
Keukeninstallatie
De installatie in de keukens zijn afgestemd op
de keukenindeling welke op de verkooptekening
staat weergegeven.

3.6

Kleur- en materiaalstaat

Omschrijving

Element

Kleur

horizontaal gemetseld metselwerk

zandbruin

verticaal gemetseld metselwerk

zandbruin

balkons

lichtgrijs

galerij(en)

lichtgrijs

muurplaten op balkons

lichtgrijs

muurplaten tpv dakrand daktuin

lichtgrijs

luifel boven galerijen

middenbrons

luifel boven entree appartementen

middenbrons

kolommen en liggers

middenbrons

lateien en geveldragers

middenbrons

• aluminium kozijnen ramen
geanodiseerd

buitenkozijnen

middenbrons

• aluminium kozijnen deuren
geanodiseerd

buitenkozijnen

middenbrons

• aluminium kozijnen schuifdeuren
geanodiseerd

buitenkozijnen

middenbrons

• aluminium postkast geanodiseerd

entree appartementen

middenbrons

• binnendeuren, opdek

alle binnendeuren appartementen

reinwit

• binnendeurkozijnen, houten kozijnen

alle binnendeurkozijnen algemene
ruimten

Ral9016

• houten latten bekleding met
achterconstructie

omheining om installaties op
daktuin

naturel vergrijsd

• met hedera bekleden wand

scheidingswand tpv de vluchttrap
van daktuin naar maaiveld

METSELWERK
• gevelmetselwerk waalformaat
PREFAB BETONNEN ELEMENTEN
• balkon- en galerijplaten
• muurplaten
RUWBOUWTIMMERWERK
• vlakke aluminium beplating
METAALCONSTRUCTIEWERK
• staalconstructie
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

SYSTEEMBEKLEDINGEN

TRAPPEN EN BALUSTRADEN
• betontrap binnen

inpandige trap begane grond, 1e-,
2e-, en 3e verdieping

lichtgrijs

• stalen trap buiten

trap aan galerij

middenbrons

buitentrap van duiktuin naar maaiveld

middenbrons

op en rondom trappen interieur

n.t.b.

• metalen balustrade, binnen, staal
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Omschrijving

Element

Kleur

• metalen leuning, binnen, staal

op en rondom trappen interieur

n.t.b.

• metalen balustrade, buiten, staal

balustraden op galerijen

middenbrons

balustraden op stalen trap buiten

middenbrons

balustraden ter afscherming dag
expeditie ruimte

middenbrons

• metalen leuning, buiten, staal

op en rondom betonnen vluchttrap
exterieur

middenbrons

• glazen balustrade afgewerkt met houten
regel, buiten

balustraden op balkon

helder

• metalen onderprofiel glazen balustrade

middenbrons

DAKBEDEKKINGEN
• bitumen dakbedekking

alle zichtbare en niet zichtbare dakbe- donkergrijs
dekkingen

BEGLAZING
• beglazing niet geïsoleerd, binnen

beglazing in binnen kozijnen

helder

• beglazing niet geïsoleerd, buiten

beglazing in balustraden tpv balkons
en tpv ramen

helder

• beglazing geïsoleerd, buiten

beglazing in buitenkozijnen in thermische schil

helder

dorpels onder deuren naar het toilet

antraciet

dorpels onder deuren naar de badkamer

antraciet

• vensterbanken

onder kozijnen welke niet doorlopen
tot het peil van de woning

cremewit

• hardsteen

gevelplint conform tekening architect

naturel

zonwering ter plaatse van aluminium
raamkozijnen van de
appartementen in de buitengevel aan
de straatzijde

middenbrons

in toiletten wand tot +1200mm boven
vloer

wit

in toiletten vloer

antraciet

badkamers wand volledig tot plafond
betegelen

wit

badkamers vloer

antraciet

NATUUR-EN KUNSTSTEEN
• (kunst)stenen binnen dorpel

GEVELSCHERMEN
• zonweringen, screens (optoneel)

TEGELWERK
• tegelwerken
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Omschrijving

Element

Kleur

keuken: t.p.v. aanrechtblad, tot hoogte
onderkant bovenkastjes/afzuigkap

wit

algemene verkeersruimte (entree,
fietsenberging, afvalberging, werkkast
en trappenhuis)

zandkleurig

kozijnaansluitingen dagkant binnenzijde

middenbrons

kozijnaansluitingen dagkant boven
buitenzijde indien geen zonwering
toegepast

middenbrons

aansluitdetails dakrand

middenbrons

bovenpanelen van kozijnen in winkelpuien

middenbrons

bovenregel op balustraden van het
balkon

blank gelakt

• schoonloopmat

op ieder verdieping in de algemene
verkeersruimte van de appartementen
met een toegang naar buiten

n.t.b.

• zonwering (optioneel)

screendoeken als zonwering van de
appartementen

n.t.b.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
• aluminium zetwerk

• geïsoleerde vlakke aluminium beplating
AFBOUWTIMMERWERK
• houten regel
BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN
STOFFERING

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
• aluminium dakgoten en hemelwaterafvoer conform tekening architect

middenbrons

23

vbbouw.nl

