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VOORTHUIZEN

‘Zo wilt
u wonen…’

VOORTHUIZEN, OOK WEL ‘DE ENTREE VAN DE VELUWE’ GENOEMD, IS BIJ WANDELAARS EN FIETSERS
ZEER GELIEFD. DE NATUUR RONDOM VOORTHUIZEN IS WERKELIJK PRACHTIG. LEKKER ZO VANUIT
HUIS WANDELEND ‘HET WILBRINKBOS’ IN OF KIEST U ÉÉN VAN DE VELE FIETSROUTES OM DE
OMGEVING TE VERKENNEN.

‘Recreatiegebied
Zeumeren’

In de uitgestrekte bossen kunt u op zoek naar de

Wilt u lekker een hapje eten of een ijsje halen?

edelherten, reeën en zwijnen. Dit zijn er nog maar drie

Op het Bunckmanplein kunt u op de zonnige dagen

van de “grote vijf” van de Veluwe!

heerlijk op het terras zitten. Op dit centrale plein wordt
tevens wekelijks een warenmarkt gehouden met in de

Een prachtig dorp, gelegen dichtbij de A1 in het midden

zomer evenementen als Voorthuizen Straalt, de Braderie,

van het land. Zo zijn de grote steden als Amersfoort,

Voortbruisen en de kermis. Voorthuizen is altijd in

Apeldoorn en Harderwijk binnen een kwartier bereikbaar,

beweging. Voorthuizen Groeit!

maar ook bent u binnen een uur in Amsterdam of Utrecht.
Naast het ruime aanbod aan winkels, restaurants en
In het dorp is alles op fietsafstand. Daarnaast zorgt het

supermarkten liggen de scholen op korte afstand. De

treinstation Barneveld Noord (4 km) en bushalte de

royaal opgezette wijk Overbeek, grenzend aan ‘Het

Punt ervoor dat u in directe verbinding staat met Ede,

Wilbrinkbos’ ligt eigenlijk overal dichtbij. Zo wilt u wonen…

Amersfoort en de Randstad.
Recreatiegebied Zeumeren (waterskiën) en zwembad
De Heuvelrand zijn op fietsafstand bereikbaar. Ook kunt u
in Voorthuizen diverse sporten beoefenen, zo zijn er o.a.
voetbal-, tennis-, volleybal- en korfbalverenigingen en zijn

Bunckmanplein
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er in de regio meerdere golfbanen.
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OVERBEEK
GELEGEN IN DE GELDERSE VALLEI, NIET VER VAN DE WESTFLANK VAN DE VELUWE, LIGT HET
DORP VOORTHUIZEN. VOORTHUIZEN IS, VOLGENS DE OVERLEVERING ONTSTAAN ROND EEN
DOORWAADBARE PLAATS (VOORDE) IN DE NIET MEER BESTAANDE GANZENBEEK, WAAR DE
HESSENWEG VAN AMSTERDAM NAAR DEVENTER DOOR HEEN LIEP. DE LIGGING AAN DEZE
HESSENWEG EN DE KRUISING MET DE HANDELSWEG HARDERWIJK-WAGENINGEN, MAAKTE VAN
VOORTHUIZEN EEN BELANGRIJKE STOPPLAATS.

Voorthuizen ligt in een groene omgeving: er zijn

de architectuur. Om zorgvuldig met deze plek om te gaan,

verschillende bossen, heideterreinen en plassen. De

is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hiermee wordt de

natuur rondom Voorthuizen herbergt niet alleen zeldzame

kwaliteit op deze mooie plek bewaakt en verankerd. Een

dieren, zoals ijsvogels, dassen en adders, maar ook

mooie woonplek voor de toekomst!

zeldzame planten zoals klokjesgentiaan en zonnedauw.

‘Volop genieten van
natuur en recratie
in het levendige
Voorthuizen’

Het beeldkwaliteitsplan sluit aan bij de uitgangspunten en

VOORTHUIZEN

Voorthuizen is te verdelen in enkele wijken. In het westen

randvoorwaarden Blankensgoed fase 4b, het gebied ten

van Voorthuizen ligt De Maat en De Zeeheldenbuurt, in

zuiden van dit plangebied. De ligging van dit deel vraagt

het zuiden Wikselaar, in het oosten De Steenkamp en

echter wel om een eigen (contrasterend) gezicht, uiteraard

in het midden De Wheem en De Kromme Akker. Ten

in één geheel met de omliggende plangebieden.

noorden van Voorthuizen ligt de nieuwste uitbreidingswijk
Blankensgoed. Tot slot is er nog het centrum van
Voorthuizen, gesitueerd rond de Hoofdstraat, dat zich
kenmerkt door de vele winkels die zich aan deze weg
bevinden. Blankensgoed nadert haar voltooiing. Het
noordelijke gedeelte vormt de afronding van de wijk.
Een bijzondere plek aan de beekzone. Deze plek verdient
aandacht. Zowel voor de ruimtelijke kwaliteit als voor
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TOEN & NU
In vroegere tijden werden de uitgestrekte heidevelden rondom Voorthuizen
met name gebruikt voor de schapenhouderij. Deze heidevelden hebben
inmiddels plaats gemaakt voor weides van melkveehouders, die het beeld van
het buitengebied momenteel overheersen. Noordelijk, westelijk en zuidelijk
heeft het buitengebied hierdoor een open karakter met voornamelijk agrarisch
gebruik.

De bebouwingsstructuur in de
noordelijke deel van Blankensgoed,
is aan de beekzijde kleinschalig
en korrelig. De kleinschaligheid en
korrelgrootte wordt in het nieuwe
plangebied doorgezet. Daarmee
wordt het beekgebied als het ware
het woongebied ingetrokken en kan
een gevarieerd bebouwingsgebied
langs de beek ontstaan.

Aan de noordzijde van Voorthuizen ligt de Hoevenlakense beek in een open
landschap. Vroeger was dit beekdal sterk beplant door middel van diverse
dwarsstructuren. Vanaf de Overhorsterweg is een wandeling mogelijk langs
de Hoevelakense beek: het beekwandelpad. Het pad is recreatief waardevol
en maakt optimale beleving van het landschap en de beek mogelijk.
Door het open beekdal van de Hoevelakense beek is de noordwestelijke
rand sterk beleefbaar. Vanuit het landschap heeft men van veraf zicht op de
Noordersingel met forse bomen en voorzijden van woningen. Vanuit de kern
is met name vanaf de Noordersingel duidelijk zicht op het open landschap. De
gehele noordelijke rand vorm een kwaliteit: sterke beleving van het landschap
en vanuit het landschap een gepaste afscherming van de wijk.
Ten noorden van het beekdal wordt het laatste plangebied van Blankensgoed
gerealiseerd. De beekzone wordt daardoor een integraal onderdeel van de
nieuwe wijk en vormt daarmee een belangrijke ruimtelijke drager van de wijk.
Tevens zorgt het beekdal voor een natuurlijke grens tussen dit deelgebied en
de overige gebieden in Blankensgoed.
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HET PLANGEBIED
CENTRAAL IN HET STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT
IS DE KOPPELING MET HET
GEBIED TEN ZUIDEN VAN
HET PLANGEBIED. DIT UIT

�

Het plangebied wordt ontsloten
vanaf de Hondsdraf. Hierdoor
krijgt het gebied een duidelijke

toegang en staat deze in verbinding
met het zuidelijke gebied. De

2

De groene lob die vanuit het
zuidelijke plangebied een
belangrijke ruimtelijke drager

is, wordt gebruikt om beide gebieden
met elkaar te verbinden. Op deze as-

ZICH IN TWEE BELANGRIJKE

entree wordt versterkt door deze te

lijn komt een ruimtelijke doorsteek die

UITGANGSPUNTEN:

accentueren met een groene bomenrij.

beide plandelen met elkaar verbindt.

In het plangebeid wordt het groene karakter gewaarborgd doordat de hoofdontsluiting wordt versterkt door bomen. Er
worden streekeigen bomen toegepast waardoor wordt aangesloten bij de solide groenstructuur van de randen van de
wijk en om de entree van dit plandeel in hiërarchie op plaats 1 te zetten. Om de groenstructuur in het plangebied verder
te versterken, worden de woonstraten in het plangebied begeleidt door bomen. De woonstraat, gelegen aan het beekdal,
worden voorzien van een groenstrook, om zo het open karakter met het beekdal te behouden. Het beekdal neemt een
bijzondere positie in in het plangebied. De kwaliteiten die dit beekdal bieden worden versterkt door verschillende grassoorten
en lage beplanting. Het gebied wordt daarmee versterkt zonder het open karakter te verliezen. In de oostelijke hoek is er een
rechtstreekse toegang naar het bekende Wilbrinkbos ook wel het ‘Heuveltjesbos’ genoemd!
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SITUATIE
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GEBALANCEERD VENTILATIESYSTEEM

SAMENLEVING WORDEN MET ZO MIN

Bij goed geïsoleerde woningen zoals in De Stegen

MOGELIJK CO2-UITSTOOT. OM DIT TE

van Nijkerk, hoort een comfortabele en gezonde

REALISEREN ZULLEN ALLE HUISHOUDENS

luchtkwaliteit. Balansventilatie is een systeem

MOETEN. DE WONINGEN WORDEN ZONDER
GASAANSLUITING OPGELEVERD. UW WONING
IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST!

van mechanische ventilatie, waarbij de hoeveelheid
aangevoerde verse buitenlucht volledig in balans is met
de hoeveelheid afgevoerde vervuilde binnenlucht. Het

ONDERDEEL

MATERIAAL

KLEUR

WARMTEPOMP

toilet en keuken, wordt de gebruikte lucht afgezogen

De woningen van worden verwarmd door middel

en in de droge ruimtes, woonkamer en slaapkamer,

van een warmtepomp. Dit is een milieuvriendelijke

wordt verse lucht aangevoerd. Hierdoor ontstaat een

en aardgasloze manier om uw woning te verwarmen

comfortabel en gezond luchtklimaat.

Witgrijs

Gevelmetselwerk (berging)

Gebakken Metselstenen

Zwart

Voegwerk

Doorstrijkmortel

Witgrijs

Gevelmetselwerk (plint)

Gebakken Metselstenen

Zwart

Gevelmetselwerk

Gebakken Metselstenen

Zwart

Voegwerk (berging-plint)

Doorstrijkmortel

Zwart

Kader Voordeur

Gebakken Metselstenen

Grijs (keimwerk)

Hellende Daken (23-24)

Keramische Dakpannen

Natuur rood

Hellende Daken (25-32)

Keramische Dakpannen

Zwart

Geveldelen

Hout

Zwart

Donker-

Kozijnen

Hout

Antraciet

rood/bruin

Draaiende delen

Hout

Grijs

Zwart

Dakramen

Hout

Donkergrijs

Dakkapel

Rockpanel

Zwart

Muurafdekker

Aluminium

Antraciet

Voordeur

Plaatmateriaal/hout

Antraciet

Achterdeur

Hout

Grijs

Waterslagen

Aluminium

Antraciet

Boeidelen

Hout

Wit

Goten

Zink (gecoat)

Naturel

HWA

Zink (gecoat)

Naturel

Glas

HR ++

Transparant

Geveldrager

Staal

Antraciet

Garagedeur

Staal

Grijs

(naast voordeur)
Voegwerk

Doorstrijkmortel

Zwart

Gevelmetselwerk
Voegwerk

VLOERVERWARMING

buitenlucht om hiermee de woning te verwarmen. De

In de woningen wordt er gebruik gemaakt van

buitenlucht is de energiebron. In het buitendeel wordt

vloerverwarming. Dit heeft veel voordelen ten opzichte

warmte uit de buitenlucht gewonnen en overgedragen

van radiatoren, zoals een comfortabel klimaat, een

aan het koudemiddel. Het binnendeel zet dit om in

lagere energierekening en complete vrijheid bij de

bruikbare energie om de woning te verwarmen en

inrichting van uw woning.
ZONNEPANELEN

een boilervat. Dit boilervat staat naast de binnenunit

Een warmtepomp draait op stroom: uw woning

en zorgt ervoor dat u altijd voldoende warmtapwater

verbruikt hierdoor geen gas meer. De benodigde

heeft.

elektriciteit wordt voor een gedeelte opgewekt door
de aanwezige PV-panelen op uw woning.

Bouwnummer 31-32

is direct aangesloten op het verwarmingssysteem,
tevens zorgt de binnenunit voor de opwarming van

Gebakken Metselstenen
Doorstrijkmortel

Bouwnummer 27-28
Gebakken Metselstenen

Grijs
gemêleerd

Bouwnummer 29-30

en keuken. De warmtepomp onttrekt warmte aan de

KLEUR

Gebakken Metselstenen

Gevelmetselwerk

en u te voorzien van warm water in de badkamer

MATERIAAL

Gevelmetselwerk

Bouwnummer 25-26

ventilator, een warmte-terugwin-unit (WTW) en een

ONDERDEEL
Alle woningen

is een gesloten ventilatiesysteem dat bestaat uit een
aantal luchtkanalen. In de vochtige ruimte badkamer,
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KLEUREN EN MATERIALEN
Bouwnummer 23-24

Bouwnummer 27-28

OP DEN DUUR VAN HET AARDGAS AF

Bouwnummer 23-24

NEDERLAND WIL ZO SNEL MOGELIJK EEN

Bouwnummer 25-26

GASLOOS WONEN

Voegwerk

Doorstrijkmortel

Waterslagen-spekband Beton

Grijs
Naturel

(verdieping)
Bouwnummer 29-30
Gevelmetselwerk

Gebakken Metselstenen

Geel/bruin

Voegwerk

Doorstrijkmortel

Grijs

Gebakken Metselstenen

Donker-

Gevelmetselwerk (berging)
Gevelmetselwerk (plint)
Voegwerk (berging-plint)

Geveldelen, hout

Bouwnummer 31-32
Gevelmetselwerk

rood/bruin
Voegwerk

Doorstrijkmortel

Zwart
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BOXXIS ARCHITECTEN
DE WIJK OVERBEEK STAAT VOOR RUIMTE,

Zoals de rest van de wijk wilden we graag een straat

van het geheel wordt gevormd door de gevels

Binnen de grote variatie van de woningen hebben

Voor de levensloopbestendige woningen zijn alle

GROEN EN ROYALE WONINGEN. DEZE

creëren waar diversiteit in zit. Om dit voor elkaar te

die een diversiteit herbergen aan horizontale en

we één special ontworpen. Deze woning, kavel 25,

voorzieningen op de begane grond gesitueerd waarbij

PUNTEN ZIJN DE INSPIRATIEBRON GEWEEST

krijgen hebben we bijna elke woning als aparte woning

verticale baksteen vlakken. Samen met de ruime dak

hebben we extra hoogte gegeven. Samen met een

er nog steeds een mogelijkheid is om op de verdieping

VOOR HET ONTWERPEN VAN DE TIEN HALF

ontworpen.

overstekken ontstaat er een statige uitstraling die past

meer overhoeks karakter is deze woning een markant

volwaardige indeling te realiseren. Bij de volwaardige

bij de ruime kavels met veel groen.

ijkpunt geworden van de straat.

half vrijstaande woningen is juist gekozen voor een

VRIJSTAANDE WONINGEN DIE QUA LUXE EN
UITSTRALING PASSEN BIJ ZIJN OMGEVING.

De woningen herbergen een rijk palet aan materialen

ruime vrij in te delen begane grond.

waarbij we hebben gekozen om de nadruk te leggen

Door een overkoepelend palet aan materialen te

De indeling van de woningen zijn ruim, flexibel en

op een rijke materialisering op het vlak van de

gebruiken in combinatie met een doorlopende donkere

makkelijk aan te passen aan welke levensfase dan

De woningen zijn heel verschillend qua uitstraling,

baksteenarchitectuur. Iedere woning heeft daardoor

plint van de woningen ogen ze toch ook als een familie

ook. De woningen geven ruimte aan iedere vorm

maar hebben gemeen dat ze toekomstbestendig

zijn eigenheid gekregen. De statigheid en samenhang

van elkaar.

van wonen variërend van een levensloopbestendige

worden gebouwd. Dat zie je terug in de duurzame

woning tot een ruime half vrijstaande gezinswoning.

installatie als bijvoorbeeld de zonnepanelen en de
warmtepompen. De gekozen materialen zijn ook
duurzaam waardoor de woningen over vijftig jaar nog
goed voldoen.
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Impressie woning 25
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WONING
�� & ��

18

19

23

24

24

24

23

23

WONING ��
Gebruiksoppervlak 135 m2
Vlizo-zolder 20 m²
voorgevel

Bruto inhoud woning 598 m3

zijgevel

achtergevel

zijgevel

Kaveloppervlak 250 m2
 Vier slaapkamers, waarvan één op de
begane grond.
 Twee badkamers, waarvan één op de
begane grond.
 Zolder voorzien van vlizotrap.
 Standaard vloerverwarming op de begane
grond en de eerste verdieping.
 Standaard voorzien van een grote gemetselde
buitenberging.

20

begane grond

eerste verdieping

tweede verdieping
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23

24

24

24

23

23

WONING ��
Gebruiksoppervlak 136 m2
Vlizo-zolder 11 m²
voorgevel

Bruto inhoud woning 555 m3

zijgevel

achtergevel

zijgevel

Kaveloppervlak 250 m2
 Vier slaapkamers, waarvan één op de
begane grond.
 Twee badkamers, waarvan één op de
begane grond.
 Zolder voorzien van vlizotrap.
 Standaard vloerverwarming op de begane
grond en de eerste verdieping.
 Standaard voorzien van een grote gemetselde
buitenberging.
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begane grond

eerste verdieping

tweede verdieping
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WONING
�� & ��

24

25

25

26

26

26

25

25

WONING ��
Gebruiksoppervlak 173 m2
Bruto inhoud woning 680 m3
voorgevel

Kaveloppervlak 350 m2

zijgevel

achtergevel

zijgevel

 Drie slaapkamers op de eerste verdieping.
 Badkamer met seperaat tweede toilet
op de eerste verdieping.
 Vierde slaapkamer + zolderkamer op de
tweede verdieping.
 Standaard vloerverwarming op de begane grond,
de eerste verdieping en slaap en zolderkamer de
tweede verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan de
achterzijde mogelijk.
 Standaard voorzien van een grote gemetselde
buitenberging.

26

begane grond

eerste verdieping

tweede verdieping
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INTERIEURIMPRESSIE - WONING ��

28

29

25

26

26

26

25

25

WONING ��
Gebruiksoppervlak 135 m2
Vlizo-zolder 16 m²
voorgevel

Bruto inhoud woning 582 m3

zijgevel

achtergevel

zijgevel

Kaveloppervlak 350 m2
 Vier slaapkamers, waarvan één op de
begane grond.
 Twee badkamers, waarvan één op de
begane grond.
 Zolder voorzien van vlizotrap.
 Standaard vloerverwarming op de begane
grond en de eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan
de achterzijde mogelijk.
 Standaard voorzien van een grote gemetselde
buitenberging.

30

begane grond

eerste verdieping

tweede verdieping
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WONING
�� & ��

32

33

27

28

28

28

27

27

WONING ��
Gebruiksoppervlak 166 m2
Bruto inhoud woning 656 m2
voorgevel

Kaveloppervlak 370 m2

zijgevel

achtergevel

zijgevel

 Drie slaapkamers op de eerste verdieping.
 Badkamer met tweede toilet.
 Zolder met vaste trap.
 Standaard vloerverwarming op de begane grond
en de eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan de
achterzijde mogelijk en/of dakkapel.
 Standaard voorzien van een grote gemetselde
buitenberging.

34

begane grond

eerste verdieping

tweede verdieping
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27

28

28

28

27

27

WONING ��
Gebruiksoppervlak 166 m2
Bruto inhoud woning 656 m3
voorgevel

Kaveloppervlak 385 m2

zijgevel

achtergevel

zijgevel

 Drie slaapkamers op de eerste verdieping.
 Badkamer met tweede toilet.
 Zolder met vaste trap.
 Standaard vloerverwarming op de begane grond
en de eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan de
achterzijde mogelijk en/of dakkapel.
 Standaard voorzien van een grote gemetselde
buitenberging.

36

begane grond

eerste verdieping

tweede verdieping
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INTERIEURIMPRESSIE - WONING �8 & ��

38
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WONING
�� & ��

40

41

29

30

30

30

29

29

WONING ��
Gebruiksoppervlak 170 m2
Bruto inhoud woning 663 m3
voorgevel

Kaveloppervlak 390 m2

zijgevel

achtergevel

zijgevel

 Drie slaapkamers op de eerste verdieping.
 Badkamer met tweede toilet.
 Zolder met vaste trap.
 Standaard vloerverwarming op de begane grond
en de eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan de
achterzijde mogelijk.
 Standaard voorzien van een grote gemetselde
buitenberging.
 Zolder met de mogelijkheid voor twee ruime
slaapkamers.

42

begane grond

eerste verdieping

tweede verdieping
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29

30

30

30
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29

WONING ��
Gebruiksoppervlak 163 m2
Bruto inhoud woning 637 m3
voorgevel

Kaveloppervlak 390 m2

zijgevel

achtergevel

zijgevel

 Drie slaapkamers op de eerste verdieping.
 Badkamer met tweede toilet.
 Zolder met vaste trap.
 Standaard vloerverwarming op de begane grond
en de eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan de
achterzijde mogelijk en/of dakkapel.
 Standaard voorzien van een grote gemetselde
buitenberging.
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begane grond

eerste verdieping

tweede verdieping
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WONING
�� & ��

46

47

31

32

32

32

31

31

WONING ��
Gebruiksoppervlak 135 m2
Vlizo-zolder 16 m²
voorgevel

Bruto inhoud woning 582 m3

zijgevel

achtergevel

zijgevel

Kaveloppervlak 390 m2
 Vier slaapkamers.
 Twee badkamers, waarvan één op de
begane grond.
 Zolder voorzien van vlizotrap.
 Standaard vloerverwarming op de begane
grond en de eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan
de achterzijde mogelijk.
 Standaard voorzien van een grote gemetselde
buitenberging.
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begane grond

eerste verdieping

tweede verdieping
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32

32

32

31

31

WONING ��
Gebruiksoppervlak 135 m2
Vlizo-zolder 16 m²
voorgevel

Bruto inhoud woning 582 m3

zijgevel

achtergevel

zijgevel

Kaveloppervlak 399 m2
 Vier slaapkamers.
 Twee badkamers, waarvan één op de
begane grond.
 Zolder voorzien van vlizotrap.
 Standaard vloerverwarming op de begane
grond en de eerste verdieping.
 Optioneel uitbouw van de begane grond aan
de achterzijde mogelijk.
 Standaard voorzien van een grote gemetselde
buitenberging.
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begane grond

eerste verdieping

tweede verdieping
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VAN DE KOLK

BOUWERS VAN HUIS UIT
AMBACHTELIJK VAKMANSCHAP

persoonlijke wensen voor de nieuwe

MET DE PROFESSIONALITEIT

woning. Compleet ontzorgen is bij ons

VAN NU. DAT IS VAN DE KOLK

geen marketingterm maar een belofte.

UIT GARDEREN. AL RUIM 85 JAAR
ZIJN WIJ BOUWPARTNER VOOR
PARTICULIERE EN ZAKELIJKE
OPDRACHTGEVERS.

Als ambachtelijk familiebedrijf trekken
we ons eigen plan. We gaan niet mee in
de waan van de dag, maar willen recht
doen aan wat de generaties voor ons

Wie kiest voor Van de Kolk, kiest voor een

zo zorgvuldig hebben opgebouwd. Dat

ontwikkelende bouwer. Een betrouwbare

doen we al decennialang met een vast

partner die hoge kwaliteit combineert

team medewerkers. Als collega’s dagen

met een persoonlijke en flexibele aanpak.

we elkaar ook uit om steeds beter te

Dit merkt u aan het vakmanschap van

worden in wat we doen. Zodat u het best

onze medewerkers. Maar ook aan onze

mogelijke resultaat krijgt. Een heerlijk

grondige voorbereiding van ieder project.

thuis om naar volle tevredenheid in te

Bij ons geldt: afspraak is afspraak. Dat

wonen.

verwacht u van ons en dat maken wij
graag waar.
Wij begrijpen als geen ander dat het
kopen van een woning een spannende
tijd is waarin veel vragen voorbijkomen.
Daarom staat onze ervaren

Van de Kolk Bouw & Ontwikkeling

kopersbegeleider gedurende het hele

Koningsweg 29, 3886 KC Garderen

bouwproces voor u klaar. Eén duidelijk

Telefoon 0577 - 461 855

aanspreekpunt voor al uw vragen en

www.vandekolk.nl
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EEN KEUKEN
REALISEREN IS
EEN KWESTIE VAN
SAMENWERKEN,
VINDEN WE BIJ VAN
MANEN KEUKENS.
SAMEN ONTDEKKEN
WAT VOOR U
BELANGRIJK IS….

‘ZULLEN WE SAMEN UW IDEALE KEUKEN ONTDEKKEN?’
SAMEN UW IDEALE KEUKEN REALISEREN,

favoriete stijl? Gaat u voor modern, of juist landelijk?

genoeg te kiezen over voor u. In onze showroom

DAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL. WIJ GAAN

Of bent u niet zo van het denken in vaste stijlen? Wij

laten we u precies zien wat de mogelijkheden zijn

U HELPEN OM DIT DOEL ZO GEMAKKELIJK

zien het graag breed in elk geval. In onze showroom

en helpen we u een goede keuze te maken. Daarbij

EN PRETTIG MOGELIJK TE BEREIKEN.

ziet u veel verschillende opstellingen, waardoor we

spelen naast uw budget ook uw persoonlijke smaak

samen kunnen nadenken over de stijl die bij u past.

en voorkeuren een belangrijke rol.

FUNCTIONALITEIT

Komt u langs om uw plannen te bespreken?

Een keuken is bedoeld om te koken. En verder?

Neem contact op met Josbert Goudriaan, hij is uw

Misschien wilt u uitgebreid kokkerellen, of kunnen

aanspreekpunt voor dit project. Bel 06 - 442 064 65

ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL KEUKENS

natafelen. Laten we goed nadenken over de indeling

of mail naar jgoudriaan@vanmanenkeukens.nl.

Als u toe bent aan een nieuwe keuken, ontdekt u

van dit gedeelte van uw woning. Daar krijgt u

hoeveel er valt te kiezen. Laten we er daarom samen

jarenlang plezier van.

WIJ BIEDEN U DAARBIJ DE NODIGE
ONDERSTEUNING ÉN ZEKERHEDEN. DAT
VOELT GOED.

de tijd voor nemen en uw wensen vertalen naar een
praktische en mooie keuken.

MATERIAAL & APPARATUUR
We houden bij Van Manen Keukens van kwaliteit.
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STIJL

Al onze materialen zijn van hoge kwaliteit en de

De vraag gaan we ook aan u stellen: heeft u een

apparatuur van A-merken. Maar dan blijft er nog

Wonen in het
nieuwbouwproject
Overbeek?
Een nieuw huis bouwen is het perfecte moment om je duurzame
woonkansen te benutten. Bij het project Overbeek krijg je
duurzaamheidskorting op je hypotheek. Zo bespaar je al voordat
je huis af is.

Bel of app onze financieel adviseurs:
Tommy Boersen (06 12 04 14 37)
Sabine Berenschot (06 57 08 96 74)
Thao Nguyen (06 30 92 24 41)

Bekijk de voorwaarden op
rabobank.nl/duurzaamwonen

WONINGBORG
WAT HOUDT DE WONINGBORG GARANTIE-

Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3

EN WAARBORGREGELING IN?

maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V.

van de bouwonderneming. Anders gezegd: als de

onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg

bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan

Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers

draagt Woningborg hier zorg voor.

van nieuwbouwwoningen en tracht de kwaliteit van
nieuwbouwkoopwoningen te verbeteren.

• Bouwondernemingen die bij Woningborg zijn
aangesloten, zijn verplicht om een model (koop/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende

WONINGBORG N.V. ZICHT OP ZEKERHEID

algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken.

Voordat een bouwonderneming deelnemer bij Woningborg

Het modelcontract vormt de contractuele basis

kan worden, toetst Woningborg de bouwonderneming

voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de

op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en

bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten

deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen

en plichten van de koper en de bouwonderneming

en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit.

evenwichtig vastgelegd.

Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst

• Wanneer er na oplevering van de woning geschillen

beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding

tussen de koper en de bouw onderneming ontstaan over

tussen koper en bouwonderneming.

de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin
bemiddelen.

WAT BETEKENT DE WONINGBORG GARAN-TIE- EN

LET OP: HET WONINGBORG CERTIFICAAT
MOET U IN UW
BEZIT HEBBEN
VOORDAT U NAAR
DE NOTARIS GAAT
VOOR DE EIGENDOMSOVERDRACHT!
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WAARBORGREGELING VOOR U?

WAT VALT NIET ONDER DE WONINGBORG

Als u een huis met Woningborg Garantie koopt, betekent

GARANTIE?

dit voor u o.a. het volgende:

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming

• Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet,

worden uitgevoerd (bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet

dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is

onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan

Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereen-

verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling.

komst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling

• De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van
de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering.

een aantal aspecten genoemd waar van de garantie is
beperkt of die ervan uitgesloten zijn.
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ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN
ALGEMEEN

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving

VRIJ OP NAAM (V.O.N.)

Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen:

waarin een flexibele datum van opleveren wordt

ONDERHOUDSTERMIJN

De in de brochure bijgevoegde tekeningen van

is bepaald, gelden onverkort de regelingen,

De koopsom is vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders

• Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, internet

gesteld. Ook ter zake van een opzegtermijn van

Eventuele bij inspectie geconstateerde

plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en

reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd

vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder

uw huurwoning, en bijvoorbeeld het inplannen van

onvolkomenheden, die niet op korte termijn kunnen

illustratie, zijn uitsluitend bedoelt als schematische

en voorgeschreven door het Woningborg. Ingeval

genoemde kosten, die met het verwerven van de

werkzaamheden welke door derden na de oplevering

worden hersteld, en gebreken die na oplevering

voorstelling en dienen niet ter bepaling van enig

enige bepaling in deze technische omschrijving

woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn inbegrepen:

zullen worden verricht, wordt u aangeraden de grootst

ontstaan, zullen binnen de onderhoudstermijn van

recht. De op tekening en illustraties aangegeven

daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger

• Grondkosten

mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Wacht de

drie maanden worden hersteld. Men dient zich

maten zijn “circa” maten. Daar waar op de

mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds

• Bouwkosten

opleveringsbrief af alvorens u definitieve maatregelen

er echter bewust van te zijn dat sommige kleine

tekeningen huishoudelijke apparaten, meubilair,

de bovengenoemde bepalingen van de Woningborg

• Ontwerp- en adviseurskosten

SUBSIDIES

treft.

onvolkomenheden niet kunnen worden voorkomen

tuinaankleding, badkamerinrichting et cetera staan

garantie- en waarborgregeling.

• Verkoopkosten en makelaarscourtage

Eventueel te verkrijgen subsidies met betrekking

• Notarishonorarium inzake transportakte

tot milieubesparende maatregelen e.d. zijn reeds

Als de bouw gereed is wordt u uitgenodigd voor de

aangegeven, is dat uitsluitend gedaan ter illustratie;

• Kosten voor inrichting, bestrating, tuinaanleg en
beplanting
• Kosten voor eventueel meerwerk

vanwege het “werken” van de verschillende

deze zaken worden niet meegeleverd. Zaken welke

FINANCIERING

• Gemeentelijke leges

verrekend in de V.O.N.-prijs. Dit houdt in dat de koper

voorschouw en oplevering van uw woning. Tijdens

op de verkooptekeningen zijn aangemerkt als “optie”

Voor zover de koper een hypothecaire financiering

• Kosten van het kadaster

geen aanspraak meer kan maken op deze subsidies.

de voorschouw geven we u de mogelijkheid om zelf

behoren eveneens nadrukkelijk niet tot de koopsom,

moet aangaan, dient deze zich er van te overtuigen,

• Aansluitkosten voor gas, water, riolering en elektra

tenzij anders overeengekomen.

dat de financierende instelling bereid is om bouwter-

• Kosten van het Woningborg garantiecertificaat

OPLEVERINGSTERMIJN EN OPLEVERING

of onvolkomenheden. Wij streven ernaar eventuele

mijnen uit te betalen op grond van de door Van de Kolk

• 21% BTW (eventuele wijzigingen in het tarief

Op het moment van start bouw wordt door de

gebreken die er op dat moment nog zijn op te lossen

WONINGBORG GARANTIE EN

aan de koper te zenden nota’s. Deze nota’s zullen con-

worden conform de wettelijke voorschriften

aannemer een globale opleveringsprognose gegeven.

voor de oplevering van uw woning.

WAARBORGREGELING

form het in de aannemingsovereenkomst genoemde

doorberekend)

Dat houdt de datum in, waarop de woning woonbaar

De woningen worden gebouwd onder de Woningborg

termijnschema worden gefactureerd. De bouwtermij-

garantie- en waarborgregeling. Deze garandeert de

nen dienen door de koper c.q. financierende instelling

koper, dat in de situatie dat de aannemer onverhoopt

binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

failliet mocht gaan, de woning door een andere

wordt geacht te zijn. De prognose is globaal, omdat

Bij de oplevering zal de woning bezemschoon aan u

De met de financiering van uw woning verband

het bouwen van een huis nog veel ambachtelijk werk

worden opgeleverd. Geconstateerde onvolkomenheden

houdende kosten, welke niet in de

met zich meebrengt. Aan de opleveringsprognose

worden hierbij schriftelijk vastgelegd.

koop-/aanneemsom zijn begrepen kunnen zijn:

kunnen geen rechten worden ontleend.

VERZEKERINGEN

Als bewijs van inschrijving van uw woning bij

Tot aan de oplevering is door de aannemer voor het

hypothecaire lening en notariskosten voor het

De uiterste datum van de oplevering wordt bepaald

wanneer de koper aan zijn financiële verplichtingen

Woningborg ontvangt u na aankoop van uw woning

gehele plan een C.A.R.-verzekering (Construction All

opmaken van de hypotheekakte

door het aantal werkbare dagen dat in de koop-/

jegens de aannemer heeft voldaan.

het Woningborg-certificaat.

Risk) afgesloten. Vanaf de datum van oplevering dient
te dragen.

• Kosten verbonden aan het verkrijgen van een

• Renteverlies tijdens de bouw over de grond en over
de vervallen bouwtermijnen

materialen.

uw woning te controleren op eventuele gebreken

Woningborg aannemer zal worden afgebouwd.

de koper zelf voor een passende verzekering zorg
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en radio/televisie

De oplevering van de woning zal slechts plaatsvinden

aannemingsovereenkomst is vermeld. Bij de verkoop
van uw huidige woning doet u er goed aan om
in de koopakte een clausule op te laten nemen,
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
ALGEMEEN
Woningborg bepalingen
Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden
onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven
regelingen, reglementen, garanties en standaard voorwaarden. Ingeval
enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar
ofwel nadelig mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren reeds de
bovengenoemde bepalingen van Woningborg. De woning dient te voldoen
aan de eisen van overheden en nutsbedrijven, waardoor planafwijkingen
kunnen optreden.
Bouwbesluit
Dit project wordt gerealiseerd volgens de eisen van de
omgevingsvergunning. In het bouwbesluit worden de benamingen van
de verschillende vertrekken anders genoemd dan in verkoopbrochures
en tekeningen. Om begripsverwarring te voorkomen is daarin onder
meer bepaald dat alle vertrekken in een woning eenduidig en naar het
karakter van het vertrek worden benoemd. Begrippen als woonkamer,
hal of berging worden in het bouwbesluit niet gehanteerd. Daarvoor
in de plaats wordt er gesproken van verblijfsruimte, verkeersruimte
of onbenoemde ruimte. Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder een
opsomming. Daar waar in de technische omschrijving en op de tekening
de benamingen zijn aangehouden kan ook de functie worden gelezen:
Benaming
Woonkamer
Keuken
Trapkast
Toilet / wc
Hal / entree / garderobe
Meterkast
Overloop
Badkamer
Slaapkamer
Trap
Zolder / berging
Garage / buitenberging

Functie
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Bergruimte
Toiletruimte
Verkeersruimte
Technische ruimte
Verkeersruimte
Badruimte
Verblijfsruimte
Verkeerruimte
Onbenoemde ruimte
Bergruimte

RONDOM EN ONDER UW WONING
Buitenriolering
De vuilwater afvoer van de woning wordt aangesloten op het
rioolstelsel van de gemeente. De hemelwater afvoer van de woning
wordt aangesloten op een infiltratiesysteem. Het infiltratiesysteem van
de woning wordt voorzien van een overstort op de erfgrens naar het
infiltratiesysteem in het openbaargebied. De hemelwaterafvoer van de
berging zal iets boven het maaiveld eindigen. Alle rioolleidingen van de
woningen worden uitgevoerd in kunststof.
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Bestrating
Naar de voordeur worden staptegels en naar de berging worden
rijstroken aangebracht bestaande uit grijze betontegels van 60x40 cm,
e.a. zoals weergegeven op de verkooptekeningen. Aan de achterzijde van
de woning wordt geen bestrating aangebracht.
De bestrating in het openbaar gebied valt buiten deze technische
omschrijving.
Grondwerk
Onder bestratingen worden zandaanvullingen aangebracht, dik circa
10 cm. Het gedeelte van de tuin rondom de woning wordt op hoogte
gebracht met plaatselijk aangetroffen grond en geëgaliseerd. De
bodemafsluiting in de kruipruimte onder de begane grondvloer bestaat
uit circa 10 cm zand.
Terreininventaris en beplanting
De erfafscheiding zal bij oplevering worden aangegeven door middel van
hoekpaaltjes op de hoekpunten van het perceel, voor zover deze niet is
bepaald door bijv. woning of berging.
Waar aangegeven op de situatietekening wordt een ligusterhaag conform
de voorschriften van de gemeente geplaatst.
Tussen de individuele tuinen worden geen erfafscheidingen aangebracht.
Overige afscheidingen en groenvoorzieningen dienen eveneens door de
kopers t.z.t. naar eigen inzicht te worden aangebracht.
Berging
De woning wordt voorzien van een gemetselde berging. De berging bij
de woningen met het bouwnummer 27 t/m 30 wordt aan de woning
geschakeld, de berging van de overige woningen wordt los van de
woning gebouwd, e.a. conform de verkooptekeningen.
De berging wordt uitgevoerd met een fundering. De vloer wordt ter
plaatse gestort van beton en glad afgewerkt. Er is geen kruipruimte. De
wanden van de berging worden ongeïsoleerd uitgevoerd en opgebouwd
uit halfsteens metselwerk. De schoonmetselwerkmuren worden volgens
de ‘doorstrijkmethode’ gemetseld. Dit houdt in dat het metselwerk tijdens
het metselen gelijk wordt afgewerkt en dat er niet wordt gevoegd. Het
dak van de berging bestaat uit een houten balklaag welke wordt voorzien
van houten beplating met daarop 3 cm isolatie en dakbedekking. De
onderzijde wordt niet nader afgewerkt. Het kozijn en de deur worden
uitgevoerd in hardhout en aan de binnen- en buitenzijde afgewerkt
met een 1 laags dekkende verf. De beglazing van de bergingsdeur
wordt uitgevoerd in veiligheidsglas. De berging wordt uitgevoerd
met een stalen handbediende kanteldeur. Het hang- en sluitwerk
zal in overeenstemming met het Bouwbesluit worden uitgevoerd
(inbraakwerendheidsklasse 2). De berging wordt op natuurlijke wijze
geventileerd en wordt niet verwarmd.

DE RUWBOUW VAN UW WONING
Peilhoogte
Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane
grondvloer van de woning. Het peil wordt aan de omliggende bebouwing
en bestrating aangepast en wordt door Bouw- en Woningtoezicht van de
gemeente vastgesteld, evenals de rooilijnen en erfgrenzen.
Fundering
De woning wordt gefundeerd volgens opgave van de constructeur.
Onder de woning bevindt zich een kruipruimte. Deze ruimte is beperkt
toegankelijk door middel van een geïsoleerd inspectieluik. Kruipruimten
kunnen soms vochtig zijn of er kan water in staan als gevolg van
wisselende grondwaterstanden.
Vloeren
De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een
prefab betonnen systeemvloer welke aan de onderzijde fabrieksmatig
is voorzien van isolatie. De vloer van de verdieping bestaat uit
prefab systeemvloeren van beton met V-naden aan de onderzijde.
Deze V-naden blijven in het zicht, ook na het aanbrengen van de
plafondafwerking.
Gevels
De gevels van de woningen worden uitgevoerd als schoon metselwerk.
De voegen van het metselwerk worden doorgestreken en terugliggend
uitgevoerd. Eventuele op tekening aangegeven kaders in de gevels
worden uitgevoerd in metselwerk. Waar aangegeven op tekening worden
gevelvlakken voorzien van keimwerk, metselwerk accentvlakken of
houten planken.
In de spouw van de buitengevels van de woningen wordt isolatie
aangebracht. In het buitengevelmetselwerk worden, indien nodig, open
stootvoegen aangebracht ten behoeve van de ventilatie. In overleg met de
steenleverancier zullen dilataties in het metselwerk worden opgenomen.
De dragende binnenwanden van de woningen worden uitgevoerd in
kalkzandsteen, diktes volgens opgave van de constructeur.
De zijwangen en dakranden van eventuele dakkapellen worden bekleed
met rockpanel
Daken
De hellende dakconstructie van de woning wordt samengesteld
uit geïsoleerde zelfdragende dakelementen. De onderzijde van de
dakelementen bestaan uit een constructief plaatmateriaal. Ter plaatse
van de verblijfsruimtes zal de onderzijde van de dakelementen worden
uitgevoerd in wit plaatmateriaal. Ter plaatse van de zolder zal de
onderzijde van de dakelementen worden uitgevoerd in onafgewerkt
naturel spaanplaat. Eventuele spijkers blijven in het zicht. Waar nodig en/

of op tekening aangegeven worden constructieve knieschotten geplaatst.
In de dakconstructie wordt, indien aangegeven op tekening een standaard
dakraam opgenomen.
Het hellende dakvlak wordt gedekt met keramische dakpannen. De
benodigde doorvoeren ten behoeve van de installaties, mechanische
ventilatie en rioolontluchting, worden opgenomen in de dakconstructie.
Dakranden zullen worden betimmerd met houten delen d.m.v.
spijkerbevestiging. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink.
Het hellende dak van bouwnummer 22 en 23 wordt aan de onderzijde
voorzien van een zinken mastgoot. De overige woningen worden
voorzien van met hout betimmerde bakgoten.
Buitenkozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen, ramen en deuren (behoudens de entreedeur) van uw
woning worden uitgevoerd in hardhout. Deze worden binnen en buiten,
al dan niet fabrieksmatig, afgewerkt met een dekkende verf met laagdikte
150mu. De binnenzijde zal in dezelfde kleur worden uitgevoerd als de
buitenzijde. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen worden voorzien
van de benodigde tochtprofielen.
De entreedeur is een houten deur met briefplaat. De kozijnen die tot
aan peil doorlopen, worden voorzien van aluminium of kunststeen
onderdorpels.
Beglazing
De buitenkozijnen van de woning worden voorzien van hoogrendement
thermisch isolerende (HR++) beglazing. Waar nodig volgens NEN3569 zal
veiligheidsglas worden toegepast.
DE AFBOUW VAN UW WONING
Binnendeuren en –kozijnen
De binnenkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte
stalen montagekozijnen met bovenlicht. In algemene zin worden de
bovenlichten voorzien van helder enkel glas m.u.v. kasten; deze worden
voorzien van een wit paneel. De binnendeuren worden standaard
uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte dichte opdekdeuren. De deur van
de meterkast wordt standaard voorzien van ventilatieroosters, zodat deze
voldoet aan de eisen van de energieleveranciers.
Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk in de buitenkozijnen wordt uitgevoerd in
overeenstemming met het Bouwbesluit (inbraakwerendheidsklasse 2).
Het hang- en sluitwerk van de woning zal onder andere
bestaan uit:
• meerpuntssluitingen voor de buitendeuren van de woning;
• insteekcilinderslot voor de bergingsdeur;
• veiligheidsbeslag op alle buitendeuren;
• scharnieren van gegalvaniseerd staal voor de buitendeuren en ramen;
• meerpuntssluitingen voor de (draai)kiepramen;
• deurkrukken met bijbehorende schilden op alle binnendeuren;
• loopsloten voor de binnendeuren, waarvan de badkamer en het toilet

met vrij- en bezetsluiting en de meterkast met een kastslot;
• stalen paumelles voor de binnendeuren.

aangebracht. Aansluitingen tussen wanden met vloer en wanden
onderling worden afgekit.

Trappen en hekken
De trappen worden uitgevoerd in vurenhout. Waar een berging/ trapkast
onder de trap is gesitueerd, wordt de trap uitgevoerd als een dichte trap.
De overige trappen worden uitgevoerd als open trap. Langs één wand
van de trap komt een houten leuning op aluminium leuninghouders.
Langs het trapgat wordt een vurenhouten traphek aangebracht. Houten
traptreden worden fabrieksmatig gegrond opgeleverd, bedoeld om te
bekleden met vloerbedekking.

Voor het tegelwerk in badkamer en toilet gelden onderstaande standaard
uitgangspunten:
• stelpost aankoop vloertegels afmeting 20x20 cm
¤ 30,00 per m² incl. BTW;
• stelpost aankoop wandtegels afmeting 20x25 cm
¤ 25,00 per m² incl. BTW;
• vloer- en wandtegels worden niet strokend verwerkt.

Binnenwanden
Niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd met gipsblokken of met
cellenbetonpanelen.
Afwerking wanden
Boven het tegelwerk van het toilet worden de wanden afgewerkt met
wit spuitpleisterwerk. De overige wanden in de woning worden, met
uitzondering van de binnenzijde van de kasten, behangklaar afgewerkt.
De uitgangspunten voor behangklaar zijn als volgt: Voor de wanden geldt
dat kleine oneffenheden in de vorm van gaatjes, bultjes, spaanslagen zijn
toegestaan. Behangklaar wil ook zeggen dat er van uitgegaan wordt dat
er na oplevering nog een verdere afwerking plaats dient te vinden, zoals
bijvoorbeeld behang of een sierpleister. Zonder nadere behandeling zijn
de wanden nadrukkelijk niet geschikt om te sausen. Ook voor glad scan/
glasvlies behang is een extra behandeling noodzakelijk. De woning zal
worden opgeleverd zonder vloerplinten.
Afwerking plafonds
Plafonds van dakkapellen en evt. erkers worden aan de binnenzijde
afgetimmerd met gipsplaat. Vlakke plafonds van beton en gipsplaat
in verblijfsruimtes worden afgewerkt met wit spuitpleisterwerk, met
uitzondering van plafonds van vaste kasten en bergingen. Schuine
dakvlakken in verblijfsruimtes zijn fabrieksmatig voorzien van een witte
folieplaat met strippen of aftimmerlatten op de elementnaden en worden
niet nader afgewerkt.
Afwerking vloeren
De vloeren worden afgewerkt met een afwerkvloer van circa 7 cm dik op
de begane grond en de verdiepingen. De vloerafwerking op de begane
grond en 1e verdieping mag een maximale Rc-waarde hebben van 0,09
m2K/W. In andere woorden: uw vloerafwerking moet geschikt zijn voor
gebruik met vloerverwarming. De vloerverwarming werkt optimaal bij
een steenachtige vloerafwerking. In de badkamer, achter het knieschot
en in de meterkast wordt geen afwerkvloer aangebracht.
Tegelwerk
Wanden in de badkamer worden standaard betegeld tot aan het plafond
en in het toilet tot ongeveer 1,2m hoogte. Vloeren van sanitaire ruimtes
worden betegeld, waarbij de vloer van de douchehoek één tegeldikte
verdiept wordt gelegd ten opzichte van de badkamervloer. Ter plaatse
van eventuele gevelkozijnen worden de wandtegels omgezet tegen de
dagkanten van de gevelopening; hier worden dus geen vensterbanken

Voor het project is een standaard keuzepakket voor wand- en vloertegels
samengesteld. Tegen meerprijs kunnen andere tegels in een door Van de
Kolk aan te wijzen showroom worden uitgekozen. Het aanbrengen van
de wand- en vloertegels volgens het keuzepakket is reeds in de koopsom
verwerkt. Afwijkende maatvoering, patronen en strokend verwerken
kunnen echter leiden tot een meerprijs.
Natuur- en kunststeen
De deuropeningen ter plaatse van de toilet- en de badkamerdeur worden
voorzien van kunststenen dorpels. Waar aangegeven op de tekeningen
worden aan de binnenzijde kunststeen vensterbanken aangebracht.
Aan de onderzijde van de gevelkozijnen welke niet doorlopen tot op peil,
zullen aan de buitenzijde keramische raamdorpels worden aangebracht.
Schilderwerk
De buitenkozijnen, ramen en –deuren worden fabrieksmatig van
grondverf voorzien en in het werk danwel fabrieksmatig d.m.v. een
1-laags verfsysteem afgewerkt. De binnenzijde van buitenkozijnen,
-ramen en -deuren wordt in dezelfde kleur als de buitenzijde
opgeleverd.
Afhankelijk van het jaargetijde kan het voorkomen dat het
buitenschilderwerk enige tijd na oplevering gereed is.
Alle aftimmeringen worden fabrieksmatig van grondverf voorzien.
De trappen, de traphekken, leuningen en trapgataftimmeringen worden
voorzien van een grondlaag, op de bouwplaats aangeleverd.
DE INSTALLATIES IN UW WONING
Loodgieterswerk
Waar nodig wordt voor de waterdichting lood(vervanger) en/of kunststof
folie toegepast. De binnenriolering wordt uitgevoerd in kunststof.
De waterleidingen worden volgens de voorschriften van de nutsbedrijven
uitgevoerd in een enkel leidingstelsel.
Een koud- en warmwaterleiding wordt standaard aangelegd naar:
• het aansluitpunt nabij de opstelplaats van het keukenblok t.b.v.
gootsteen (afgedopt);
• de mengkraan op de wastafel in de badkamer;
• de douchemengkraan.
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Een koudwaterleiding wordt standaard aangelegd naar:
• de fontein van het toilet;
• een tappunt voor de wasmachine;
• een tappunt voor het bijvullen van de warmwatervoorziening.
In de keuken worden de waterleidingen en de afvoer van de gootsteen
op een standaard plaats volgens verkooptekeningen boven de vloer
afgedopt. Bij het bepalen van deze standaard plaats wordt uitgegaan van
de op verkooptekening aangegeven keukenopstelling.
In de woning wordt geen gasleiding aangebracht.
Sanitair
Voor het project is een standaard pakket voor sanitair samengesteld.
Tegen een meerprijs kunt u ander sanitair in een door het bouwbedrijf
aan te wijzen showroom uitkiezen. Het aanbrengen van sanitair
volgens het standaard pakket is reeds in de koopsom verwerkt.
Afwijkende maatvoering en indeling van de ruimten kunnen echter
leiden tot een meerprijs. Het standaard sanitair van uw woning wordt
uitgevoerd in de kleur wit volgens onderstaande specificatie:
Closetcombinatie:
• Wandcloset;
• Kunststof closetzitting met deksel.
Fonteincombinatie:
• Fontein;
• Fonteinkraan;
• Muurbuis met sifon van chroom.
Wastafelcombinatie:
• Wastafel;
• Wastafelmengkraan;
• Spiegel 570 x 400 mm met spiegelklemmen;
• Muurbuis met sifon van chroom.
Douchecombinatie:
• Thermostatische douchemengkraan;
• Glijstangcombinatie;
• Doucheputje met vierkant RVS rooster.
Aansluitpunt wasmachine:
• Tapkraan met beluchter.
Verwarmingsinstallatie
De woning is gasloos en daarom voorzien van een warmtepomp met een
boiler in de technische ruimte. De beschikbare hoeveelheid warm water
is afhankelijk van de inhoud van de boiler. Als de hoeveelheid warm
water in de boiler verbruikt is, zal de boiler koud water opwarmen tot
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de benodigde temperatuur; dit kan enige tijd duren. De boilercapaciteit is
afgestemd op verwarming van de woning en een bepaalde hoeveelheid
warm tapwater. Afhankelijk van het aantal gebruikers dat binnen een
bepaald tijdsbestek gaat douchen, kan uitbreiding van de capaciteit van
de boiler wenselijk zijn.

Voor een goede luchtcirculatie in de woning, wordt onder de
binnendeuren een spleet van minimaal 2 cm vrij gehouden in verband
met de benodigde ventilatie. Denk hieraan bij het aanbrengen van de
vloerbedekking. Is de vloerbedekking te dik, dan zal u deuren moeten
(laten) inkorten of moet u een rooster in of bij de deur laten aanbrengen.

Wanneer er gekozen wordt voor een bad, extra douche, grotere
douchekop zal het warme water eerder verbruikt zijn en is het aan te
bevelen om de capaciteit van de boiler te vergroten.

De hoofdbediening voor de regeling van het toerental van het
ventilatiesysteem wordt geplaatst in de woonkamer naast de
thermostaat. In de badkamer wordt een zgn. badkamerbediening
geplaatst. De ventilator werkt op basis van een programma waarin de
ventilatiehoeveelheid afgestemd is op het leefpatroon van de gebruikers.
Dit programma is eenvoudig tijdelijk in een hogere of lagere stand
te zetten. Ook kunt u de bediening opnieuw programmeren via de
hoofdbediening en hiermee aanpassen aan uw persoonlijke situatie en
wensen. Middels de ‘badkamerbediening’ kunt u het systeem tijdelijk in
een hogere stand zetten.

Voor het naderhand bijvullen van de warmtepomp wordt een vulslang
geleverd.
De verwarming wordt uitgevoerd door middel van vloerverwarming op
de begane grond en op de verdieping.
Onderstaande temperaturen kunnen onder normale omstandigheden
worden gerealiseerd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, bij
gesloten ramen en deuren.
•
•
•
•
•

Hal / trap / overloop
Woonkamer / keuken
Slaapkamers
Toilet
Badkamer

18°C
22°C
22°C
18°C
22°C

Zolderruimtes, toiletten, kasten en bergingen worden in zijn geheel niet
verwarmd.
Mechanische ventilatie
In de woning wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem geplaatst.
Bij dit systeem voert één ventilator de ‘gebruikte’ binnenlucht via
afzuigventielen in de keuken, badkamer, toilet en opstelplaats van de
wasmachine naar buiten af. En er is één ventilator die de ‘schone’
buitenlucht toevoert via de ventielen in de woonkamer en slaapkamers.
De warmte uit de gebruikte ‘binnenlucht’ wordt via een wisselaar
overgedragen aan de koude ‘schone’ buitenlucht, het zo genoemde
WarmteTerugWin (WTW) principe.
Het grote voordeel van dit systeem is, dat de koude ‘schone’ buitenlucht
niet extra verwarmd hoeft te worden, er dus geen koude luchtstroom
ontstaat bij de ramen, wat bij ventilatieroosters in de gevel/kozijn wel het
geval is. Daarnaast levert dit een aanzienlijke energiebesparing op. De
ventilatoren en warmtewisselaar zijn aangebracht in de ventilatie-unit
op zolder. De ventilatie-unit is voorzien van twee filters, met als doel de
installatie te beschermen tegen vervuiling. De instelling van de afzuigen toevoerventielen bepalen de hoeveelheid afgezogen lucht. Deze
instelling is gebaseerd op nauwkeurige metingen en dient niet te worden
gewijzigd.

De ventilatiekanalen worden zoveel mogelijk in de betonnen vloer
weggewerkt. Afhankelijk van de constructieve mogelijkheden zullen de
afzuigpunten ofwel op het plafond ofwel op de wand geplaatst worden.
Voor een juiste werking van het ventilatiesysteem, adviseren wij u om
voor het koken een recirculatie-wasemkap met koolstoffilter toe te
passen.
Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de geldende
voorschriften. Er wordt een groepenkast met de nodige groepen
geplaatst in de meterkast. De installatie bestaat uit lichtpunten en
wandcontactdozen volgens het zogenaamde centraaldozen systeem.
Het aantal en de positie van de lichtpunten en wandcontactdozen staat
aangegeven op de verkooptekeningen. De leidingen worden waar
mogelijk weggewerkt en er wordt wit inbouwmateriaal toegepast met
uitzondering van de zolder, de meterkast en in de berging. Hier wordt
opbouw schakelmateriaal aangebracht en komen de leidingen in het
zicht. Alle wandcontactdozen worden geaard uitgevoerd. Ter plaatse
van de voordeur wordt er conform tekening een aansluitpunt voor
buitenverlichting aangebracht.
De volgende hoogten worden aangehouden:
• Schakelaars en schakelaars in combinatie met een wandcontactdoos
worden aangebracht op circa 105 cm boven de vloer;
• Wandcontactdozen en loze leidingen voor telefoon, data en CAI
worden aangebracht op circa 30 cm boven de afgewerkte vloer,
behoudens ter plaatse van de opstelplaats van het keukenblok;
• Ter plaatse van de opstelplaats van het keukenblok worden de
wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik op circa 120 cm boven
de afgewerkte vloer aangebracht;
• De thermostaat en de ‘hoofdbediening’ van de mechanische ventilatie
wordt op circa 150 cm boven de afgewerkte vloer aangebracht;

• Wandlichtpunten worden op circa 220 cm boven de vloer c.q. het
maaiveld aangebracht.
In verband met de brandveiligheid worden er conform tekening
rookmelders geplaatst. De rookmelders zijn aangesloten op de
elektrische installatie van de woning, waardoor alle rookmelders af zullen
gaan zodra één van de melders wordt geactiveerd. Alle rookmelders zijn
voorzien van een back-up batterij, op deze manier is de werking van de
installatie geborgd.
I.v.m. vrije markt dient u zich na oplevering zelf aan te melden voor de
levering van water en stroom. U dient zich hiervoor t.z.t. aan te melden
bij een energieleverancier naar keuze.
In de koopsom zijn geen aansluitkosten voor CAI of glasvezel
opgenomen.
PV installatie
Het dak wordt voorzien van zwarte Photo Voltaic (kortweg PV)
zonnepanelen van monokristallijn cellen. Deze panelen worden
gemonteerd volgens het zgn. “op-dak” systeem, wat betekent dat de
panelen over de dakpannen heen worden aangebracht.
Het aantal is conform de verkooptekening. De panelen worden geleverd
en gemonteerd met omvormer en aangesloten op de groepenkast in de
meterkast. De omvormer wordt in de technische ruimte geplaatst.
VOORBEHOUD
Deze documentatie is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld aan de
hand van de situatie en de tekeningen van de architect. Voorbehoud
wordt gemaakt ten aanzien van wijzigingen welke onder andere kunnen
voortvloeien uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
Indien dit technisch noodzakelijk mocht blijken, behoudt de directie zich
het recht voor af te wijken van het in tekst en/of tekeningen gestelde.
Waar fabricaten of uitvoeringen worden benoemd is de directie te allen
tijde gerechtigd deze te vervangen voor een vergelijkbaar product. Deze
wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van
verrekening van mindere of meerdere kosten. Er kunnen geen rechten
worden ontleend aan de artist impressies en het kleurgebruik in deze
documentatie. Ingetekend meubilair en keukenopstelling zijn enkel ter
visualisering van de plattegrondtekening.
De positie en hoogte van knieschotten is indicatief. De exacte hoogte
wordt op basis van een berekening door de leverancier van de
dakelementen bepaald.

AFWERKSTAAT
Hal/entree
Vloer
Cementdekvloer
Wanden
Behangklaar
Plafond
Wit spackspuitwerk met korrelstructuur
Voorzieningen
• Meterkast met voorgeschreven
		installaties
• 220V Rookmelder
• Belinstallatie
• Standaard aansluitpunten volgens
		verkooptekening
Toilet
Vloer
Wanden

Vloertegels gelijmd
Wandtegels gelijmd tot 120 cm hoogte
waarboven wit spackspuitwerk met
korrelstructuur
Plafond
Wit spackspuitwerk met korrelstructuur
Voorzieningen
• Afzuigventiel mechanische ventilatie
• Vrijhangende toiletcombinatie met
		inbouwreservoir
• Fonteincombinatie
• Stelpost voor aankoop wand- en
		vloertegels
		
Woonkamer/keuken
Vloer
Cementdekvloer
Wanden
Behangklaar
Plafond
Wit spackspuitwerk met korrelstructuur
Voorzieningen
• Thermostaat
• Hoofdbedieningsunit mechanische
		ventilatie
• Standaard aansluitpunten volgens
		verkooptekening
• Afzuigventiel mechanische ventilatie
		 en toevoerventielen
		
Slaapkamers
Vloer
Cementdekvloer
Wanden
Behangklaar
Plafond
Wit spackspuitwerk met korrelstructuur
Schuine wanden/dakplaat Wit plaatmateriaal
Voorzieningen
• Standaard aansluitpunten volgens
		verkooptekening
• Toevoerventiel mechanische ventilatie

Technische ruimte
Vloer
Wanden
Plafond
Schuine wanden/dakplaat
Voorzieningen

Cementdekvloer
Behangklaar
Wit spackspuitwerk met korrelstructuur
Onafgewerkt
• Warmtepomp
• Mechanische ventilatie box (WTW)
• Standaard aansluitpunten volgens
		verkooptekening
Badkamer
Vloer
Wanden
Plafond
Schuine wanden/dakplaat
Voorzieningen

Vloertegels gelijmd
Wandtegels gelijmd tot plafondhoogte
Wit spackspuitwerk met korrelstructuur
Wit plaatmateriaal
• Afzuigventiel mechanische ventilatie
• Draadloze bedieningsunit mechanische
		ventilatie
• Wastafelcombinatie met planchet en
		spiegel
• Thermostatische douchemengkraan
		 met glijstangset
• Stelpost voor aankoop wand- en
		vloertegels
• Standaard aansluitpunten volgens
		verkooptekening
		
Zolder
Vloer
Cementdekvloer
Wanden
Behangklaar
Schuine wanden/dakplaat Onafgewerkt
Voorzieningen
• Standaard aansluitpunten volgens
		verkooptekening
Buitenberging
Vloer
Betonvloer
Wanden
Schoon metselwerk
Plafond
Balklaag in zicht
Voorzieningen
• Standaard aansluitpunten volgens
		verkooptekening
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