Wijzigingen Wonen in Buyten Fase 2
Beste geïnteresseerde van Wonen in Buyten,
Zoals we eerder gecommuniceerd hebben, zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in zowel Fase 1 als Fase
2. Sommige wijzigingen uit Fase 1 hebben invloed op Fase 2. Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen
per woningtype aangegeven voor Fase 2:
Buytenveld (tussenwoning 5,4 m)
-

Door de wijzigingen in het plan is het type Buytenveld (5,4) opnieuw in het plan terug gekomen. Het
betreffen 3 woningen (bouwnummer 2, 3 en 5) waarvan er 2 woningen al verkocht zijn aan een koper
uit fase 1 waarvan de woning niet meer in fase 1 gebouwd kon worden door de aanpassingen aan het
plan. Voor de overgebleven woning (bouwnummer 5) kun je je nog inschrijven.

Buytenvest (tussenwoning 4,8 m)
-

Het type Buytenvest (4,8 m) kan alleen nog maar verbreed worden naar type Buytendreef (5,1 m). De
optie om de woning te verbreden naar type Buytenveld (5,4 m) is komen te vervallen.
Er zijn ook een drietal extra woningen gekomen (bouwnummers 61 t/m 63).

Buytenhaag (nieuw type, tussenwoning 4,8 m)
-

Er is een nieuw type in het plan gekomen, namelijk type Buytenhaag. Dit type geldt voor
bouwnummers 80, 81, 82, 83, 85, 86 en 87.
Deze woning is in grote maten gelijkwaardig aan het type Buyten goedkopere woningen in het plan
toe te voegen. Het verschil met de Buytenvest is dat dit type met een casco badkamer en keuken
wordt aangeboden en er kan gekozen worden voor een optiepakket van ca. € 14.500,- incl. een
keuken (via keukenleverancier Image), een tegel en sanitairpakket voor het toilet en de badkamer. De
totale VON-prijs van deze woning mag niet boven de € 344.500,- uitkomen, waardoor het niet
mogelijk is voor deze woning, woningvergrotende opties aan te bieden.

Buytenhout (tussenwoning met tuit, 5,4 m)
-

Het type Buytenhout (5,4 m) kan niet meer verbreed worden naar een Buytenzicht (5,7 m)
Alleen bouwnummer 84 is nog beschikbaar als type Buytenhout. Bouwnummer 64 is een ander
woningtype geworden en bouwnummer 74 is niet meer beschikbaar doordat deze reeds is verkocht
aan een koper van fase 1 waarvan de woning niet meer in fase 1 gebouwd kon worden door de
aanpassingen aan het plan.

Buytensteegh (nieuw type, hoekwoning 5,4 m)
-

-

Door de wijzigingen in het plan zijn er twee nieuwe hoekwoningen bijgekomen (bouwnummer 64 en
88). Deze woningen zijn 5,4 m breed, hebben een tuitgevel en zijn voorzien van het basis sanitair en
tegelpakket. De keuken is net als alle andere woningen exclusief.
Deze woning heeft geen mogelijkheden tot verbreding.

Buytenlust (hoekwoning 5,7)
-

Deze woningen worden nu ook in verkoop gebracht, het gaat om de bouwnummers 60, 68, 69, 78, 79,
89, 90 en 95.

Buytenhof (2^1 kapwoning)
-

Bouwnummer 102 en 103 is verplaatst naar Fase 1. Deze twee woningen worden meegenomen in
deze verkoopfase.
De overige woningen van het type Buytenhof worden nu direct toegewezen, aangezien daar geen
wijzigingen in zijn aangebracht.

Disclaimer Wonen in Buyten
De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid t.a.v. wijzigingen, maatvoeringen of onvolledigheden kan evenwel niet worden aanvaard.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bouwnummers 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94
Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
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RENVOOI:
Algemeen

Installatie(s)

hoofdentree

IL

w /k

buitenkraan (optioneel)
water aansluiting (w = warm / k = koud)

entree

douchekraan

schacht

afvoer, binnen
hemelwaterafvoer

inspectieluik

douchepijp WTW

gevelmetselwerk
CV-verdeler

binnenwanden

PV-omvormer (optioneel)

betonwanden/dragende wanden/ hsb-elementen

ventilatie-box met / zonder ventiel
binnendeur en kozijn met daarbij aangegeven
de breedte van de deur

93

wandventiel af-/toevoer ventilatie (positie indicatief)
plafondventiel toevoer ventilatie (positie indicatief)

dak

plafondventiel afvoer ventilatie (positie indicatief)

isolatie

elektrische design radiator (stippel = optie)
vloerverwarming

hout

opstelplaats
vloertegelwerk

Afkortingen installaties
Elektra & verlichting
schakelaar enkelpolig
schakelaar ventilatie / wtw
schakelaar ventilatie / wtw + co2 sensor
serieschakelaar
wisselschakelaar / hotelschakelaar
kruisschakelaar
plafondlichtpunt
plafondlichtpunt, spot
wandaansluitpunt verlichting
wandaansluitpunt verlichting, met armatuur
rm

rookmelder

rm

rookmelder aan de wand
co2 sensor
perilex
th

thermostaat
LL

loze leiding
bedrade leiding

afz
bl
ca
cai
cm/mag
co2
cv
data
dr
er
k
ka
kk
LL
mv
MK
pv
oven
per
rm
sp
sv
th
vr
vv
vw
wd
wm
wp
wtw

afzuigkap
boiler
centraal aardpunt
kabel aansluiting
(combi)magnetron
co2 sensor
centrale verwarming
data aansluiting
droger
elektrische radiator
koken
koffiezetapparaat
koelkast
loze leiding
mechanische ventilatie
meterkast
omvormer of pv-paneel
oven
aansluiting voor elektrische kooktoestellen
rookmelder
spuwer
stadsverwarming
thermostaat
vriezer
verdeler vloerverwarming
vaatwasser
wasdroger
wasmachine
warmtepomp
warmteterugwinunit

bel

Hoogtes elektra punten

drukknop bel
centraal aardpunt
wandcontactdoos enkel geaard
wandcontactdoos dubbel geaard, verticaal
wandcontactdoos dubbel geaard, horizontaal
wandcontactdoos, 3-fasen aansluiting
wandcontactdoos enkel waterdicht
wandcontactdoos dubbel waterdicht
aardmat in vloer
grondkabel op rol

(in geval van toepassing)

Omschrijving
Wandcontactdozen verblijfsruimten
Loze of bedrade leiding(en) voor data / CAI
Wandcontactdozen wastafel in badkamer
Wandcontactdozen boven aanrecht keuken
Wandcontactdozen koelkast
Wandcontactdoos afzuigkap
Wandcontactdozen (aparte groep) t.b.v. wasmachine
Wandcontactdoos electrische radiator
Wandcontactdoor verkeersruimte
Lichtschakelaars / combinatieschakelaars
Kamerthermostaat
Hoofdbediening ventilatie
Wandcontactdozen installaties
Wandlichtpunten binnen
Wandlichtpunten buiten

Hoogte (circa)
30 cm + vloer
30 cm + vloer
105 cm + vloer
125 cm + vloer
15 cm + vloer
220 cm + vloer
105 cm + vloer
55 cm + vloer
105 cm + vloer
105 cm + vloer
150 cm + vloer
105 cm + vloer
n.t.b.
180 cm + vloer
210 cm + vloer

Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
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Tuitg
evel

BN
Ty R: 1
pe 05
: 60
00

BN
Ty R: 1
pe 06
:6
00
0

Tuitg
evel

BNR
Typ : 10 7
e: 6
000

Vrije kavels

BNR: 101
Type: 6000

BNR
Typ : 10 8
e: 6
000

Tuitge
vel
BNR
:
Type 109
: 6000

BNR: 100
Type: 6000

BNR:
11
Type: 0
6000

BNR: 99
Type: 6000

BNR: 104
Type: onbekend

BNR: 98
Type: 6000

BNR: 111
Type: onbekend

Vrije kavels

BNR: 61
Type: 4800/
5100

BNR: 112
Type: 6300

BNR: 89
Type: 5700
tuitgevel

BNR: 97
Type: 6000

BNR: 62
Type: 4800/
5100
BNR: 113
Type: 6300

BNR: 64
Type: 5400
tuitgevel

BNR: 96
Type: 6000

BNR: 63
Type: 4800/
5100
BNR: 87
Type: 4800/
5100

61 89

BNR: 115
Type: 6000

BNR: 116
Type: 6000

BNR: 117
Type: 6000

tuitgevel

BNR: 94
Type: 4800/
5100
BNR: 93
Type: 4800/
5100
BNR: 92
Type: 4800/
5100
BNR: 91
Type: 4800/
5100

BNR: 80
BNR: 81
Type: 4800/ Type: 4800/
5100
5100

tuitgevel

BNR: 82
BNR: 83
Type: 4800/ Type: 4800/
5100
5100

BNR: 90
Type: 5700

tuitgevel

BNR: 84
Type: 5400

1496

BNR: 85
BNR: 86
Type: 4800/ Type: 4800/
5100
5100

BNR: 95
Type: 5700

62

BNR: 114
Type: 6000

BNR: 88
Type: 5400
tuitgevel

87 88 64 63

95

1500

BNR: 79
Type: 5700
tuitgevel

14 13 12 11

90

91 92 93 94

86 85 84 83 82 81

80 79

RENVOOI
60

2

3

5

4

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

65 66 67 68

Entree / Hoofdentree
Kadastrale grens

Stalen hekwerk met jonge
Hedera ca. 180 cm hoog
Beukenhaag
ca. 40 cm hoog

1500

1855

Zwarte houten delen

BNR: 60
Type: 5700
tuitgevel

BNR: 2
Type: 5400

BNR: 3
Type: 5400

BNR: 5
Type: 5400

BNR: 4
Type: 5700
tuitgevel

BNR: 65
Type: 4800/
5100

BNR: 66
Type: 4800/
5100

BNR: 67
Type: 4800/
5100

BNR: 68
Type: 5700
tuitgevel

BNR: 69
Type: 5700
tuitgevel

Mandelig gebied
BNR: 72
BNR: 71
BNR: 70
Type: 4800/ Type: 4800/ Type: 4800/
5100
5100
5100

BNR: 73
Type: 4800/
5100

BNR: 74
Type: 5700

tuitgevel

BNR: 75
Type: 4800/
5100

BNR: 76
Type: 4800/
5100

BNR: 77
Type: 4800/
5100

BNR: 78
Type: 5700
tuitgevel

Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
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puibreedte ca. 232 cm

g

LL

LL
486
d

842

500

Woonkamer
ca. 23 m²

e
+vl 150 th

d e

+vl 105

93

f
+vl 105
+vl 105 wtw

+vl 250

afz +vl 220
per +vl 15

h

259

Entree
ca. 6 m²

73

kk
+vl 15

MK

f

b

335

+vl 125

rm
Koof aan plafond

+vl 250

b

220
+vl 125

ca. 102 cm b.k. vensterbank

k

159

c

+vl 250

c

Toilet
ca. 1 m²

93

Keuken
ca. 5 m²

110

w
k

a b

inbouwreservoir

deurbel
a +vl 210

Toilet casco

Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
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ca. 97 cm b.k. vensterbank

ca. 97 cm b.k. vensterbank

234

245

Slaapkamer 2
ca. 8 m²
l

234

i

347

Slaapkamer 3
ca. 5 m²
th +vl 150
93

+vl 150 th

i

l

93

110

el +vl 55

+vl 105

184

j +vl 180
259
k

300

+vl 45 ca

hoogte traphek ca. 103+vl

93

rm

h

j k
h

Badkamer
ca. 5 m²

+vl 250

+vl 105

Overloop
m

n

+vl 135

93

+vl 150 th

Slaapkamer 1
ca. 14 m²

294

m

486
ca. 97 cm b.k. vensterbank

ca. 97 cm b.k. vensterbank

Badkamer casco

Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
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5100_Buytendreef - eerste verdieping
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v.k. knieschot ca. (100+vl)

150+vl

486

+vl 30
dicht paneel
(leidingwerk in het zicht)

n +vl 90
260+vl

hoogte traphek ca. 103+vl

gemeten vanaf 150+vl hoog

n

rm

637

noklijn

+vl 230

ventilatie buis in het zicht

Onbenoemde ruimte
ca. 20 m²

+vl 300

93

260+vl

deurhoogte ca. 212 cm

o

ventilatie buis in het zicht

cv verdeler

wtw

o +vl 180

192

boiler

150+vl

Tech. ruimte
ca. 3 m²
wm

th
wp+boiler

wm
wm
pv

WP

v.k. knieschot ca. (100+vl)

Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
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5100_Buytendreef - tweede verdieping
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begane grond

begane grond

Voorgevel

Linkergevel

begane grond

begane grond

Achtergevel

Rechtergevel

opbouw
Schemerschakelaar
lichtpunt indicatief

256

Berging
ca. 5 m²

196

Enkele berging bouwnummer 68 en 79
Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
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begane grond

begane grond

Voorgevel

Linkergevel

begane grond

Achtergevel

schermerschakelaar
lichtpunt indicatief

256

opbouw
Berging
ca. 5 m²

200

Geschakelde berging
Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
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begane grond

Voorgevel

Rechtergevel

begane grond

Achtergevel

schermerschakelaar
lichtpunt indicatief

256

opbouw

Berging
ca. 5 m²

200

Geschakelde berging
Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
project

formaat A3

gemaakt 09-12-2020 CH

48 PM Wilderszijde fase 2

schaal

gewijzigd

onderdeel

Dubbele berging rechts
werknr.

020412

fase/bouwdeel

teknr.

VT_102

versie.

2e
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Voorgevel

ca. 263

2e

ca. 260

ca. 150

Onbenoemde ruimte

Slaapkamer 2

Badkamer

Slaapkamer 1

ca. 263

1e

Woonkamer

Keuken
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Achtergevel

Doorsnede A

Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING WONEN IN BUYTEN
FASE 2 - BNR 60 T/M 103 en 114 T/M 117

1. Algemene bepalingen
Inleiding
In deze Technische Omschrijving proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven hoe uw woning er gaat uitzien. Deze
Technische Omschrijving vormt een contract tussen verkoper (ondernemer / Waal) en u als verkrijger (koper). In de
aannemingsovereenkomst wordt de verplichting tot realisering van de woning door de ondernemer vastgelegd. De koper koopt
daarmee een woning die nog niet (compleet) is gerealiseerd. De indeling van de woning, de plaats van de technische
installaties en het aanzicht van de woning is weergegeven op de contracttekeningen. De toe te passen materialen, technische
installaties, kleurstelling en dergelijke van de woning worden beschreven in de Technische Omschrijving. Wij raden u aan de
contracttekeningen en de Technische Omschrijving vóór ondertekening van de aannemingsovereenkomst zorgvuldig door te
nemen. In geval van twijfel of onduidelijkheid kunt u contact opnemen met de makelaar of woonconsultant.
Voorbehouden
Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en de tekeningen prevaleert de tekst van de Technische
Omschrijving. Bij verschillen tussen de Technische Omschrijving en de contracttekeningen enerzijds en de omschrijving en
tekeningen behorend bij de maatwerklijst, prevaleert de informatie uit de Technische Omschrijving. Dit geldt tevens bij
verschillen tussen de Technische Omschrijving en de contracttekeningen enerzijds en de tekeningen van de door Waal
aangewezen showroom voor de keuken anderzijds. Ook dan prevaleert dus de informatie uit de Technische Omschrijving.
Ongeacht hetgeen in deze Technische Omschrijving is bepaald, gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en
waarborgregeling en de modelovereenkomst, zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg 2016. In geval enige
bepaling in deze Technische Omschrijving daarmee onverenigbaar is c.q. nadeliger mocht zijn voor de koper, dan prevaleren
onverkort de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
Bij het samenstellen van deze Technische Omschrijving is uitgegaan van de eisen in het Bouwbesluit. Voor dit project is het
Bouwbesluit van toepassing dat geldt op het moment van indienen van de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen.
Deze Technische Omschrijving vormt één geheel met de verkooptekeningen en is met zorg samengesteld aan de hand van
ontvangen informatie van architect, adviseurs en onze maakpartners. Ondanks deze zorgvuldigheid moeten wij een voorbehoud
maken ten aanzien van wijzigingen. Het ontwikkelen van een woningbouwproject is een proces waarbij, naarmate dit proces
vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De aangegeven materialen en maatvoering zijn
indicatief. In werkelijkheid kunnen (geringe) afwijkingen van materialen, bouwwijze, merknamen etc. plaatsvinden.
Daarbij kan het ook voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht die voortvloeien uit eisen van de overheid en/of
nutsbedrijven. Deze afwijkingen en wijzigingen zullen geen van de partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van
minder- of meerkosten.
De aangegeven nummers op de situatietekening zijn bouwnummers. De huisnummers en de postcodes worden op een later
tijdstip bekend gemaakt. De situatietekeningen die bij de verkoopdocumentatie zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle
gevallen een momentopname. Er kunnen wijzigingen optreden bij de situering van groenstroken, waterpartijen, voet- en
fietspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen, huisvuil(opstel)plaatsen, speelplaatsen en dergelijke. Er
kunnen geen rechten worden ontleend aan de verkoopdocumentatie, brochures, websites etc. en de daarin opgenomen
perspectieftekeningen, foto’s, sfeerplattegronden of impressies van de woningen en omgeving. Deze tekeningen en impressies
dienen enkel ter illustratie om u een idee te geven van het uiterlijk van de woning en zijn nadrukkelijk geen contractstuk.
De maten die zijn weergegeven op de tekeningen, in de verkoopdocumentatie en in de Technische Omschrijving met eventuele
bijlagen, zijn circa-maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij bijvoorbeeld nog
geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. vloer-, plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en
maattoleranties.
In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering van materialen e.d., kunnen er afwijkingen
ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan in tekening gemeten maatvoering of
aangegeven arceringen kunnen geen rechten worden ontleend.
De op tekeningen aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren u bij de
inrichting van de woning de maten ter plaatse op te nemen; dit is mogelijk op de inmeetmiddag.
Op de verkooptekening zijn indicatief de posities en aantallen van de installatieonderdelen aangegeven (elektra, verwarming,
ventilatie e.d.). De aantallen, posities en functies van installaties kunnen door engineering, wijziging van (wettelijke) regelgeving
of maatwerkwensen gedurende het bouwproces nog wijzigen.
Maatwerk
Na aankoop van de woning en als de ontbindende voorwaarden zijn vervallen wordt u door een woonconsultant uitgenodigd
voor een maatwerk gesprek. Tijdens dit gesprek wordt u uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om uw woning verder op uw
woon wensen af te stemmen. Bij de verkoopstukken is tevens een maatwerklijst bijgevoegd. Hierin zijn de standaard opties
weergegeven. Het verloop van dit traject en waar u allemaal aan moet denken staat omschreven in de kopersinformatie.
Wij streven ernaar uw woning zo veel mogelijk af te stemmen op uw woonwensen. Helaas kunnen wij niet aan alle verzoeken
voldoen. Uw woning wordt gebouw in een seriematig project waarbij veel gebruik wordt gemaakt van prefab onderdelen. Daarbij
moeten wij bij oplevering voldoen aan alle wet- en regelgeving. Hierdoor zijn individuele wensen niet altijd inpasbaar.
Indien u het type Buytenhaag heeft gekocht kunt u helaas geen opties kiezen. Voor deze woning krijgt u alleen optioneel de
mogelijkheid de woning te voorzien van een keuken, afgewerkte badkamer en toilet.
Begripsbepalingen Bouwbesluit
In Nederland geldt het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zijn woon- en bouwtechnische eisen geformuleerd, waaraan
bouwplannen dienen te voldoen om voor een omgevingsvergunning voor bouwen in aanmerking te komen. Het Bouwbesluit
kent voor de diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Zo wordt niet gesproken over woonkamer, slaapkamer, hal of
zolder maar van verblijfsruimte, verkeersruimte of onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze Technische
Omschrijving gebruik gemaakt van de “ingeburgerde” aanduidingen. Om u toch volledig te informeren vindt u hieronder de
benaming zoals deze in het Bouwbesluit wordt gehanteerd:

TECHNISCHE OMSCHRIJVING WONEN IN BUYTEN
FASE 2 - BNR 60 T/M 103 en 114 T/M 117

Ruimtebenaming tekeningen
Hal - entree - overloop - gang
Meterkast - Installatie ruimte
Keuken - woonkamer - slaapkamer
Toilet
Badkamer
Kast
Zolder - hobbyruimte
Berging

Ruimtebenaming Bouwbesluit
Verkeersruimte
Technische ruimte
Verblijfsruimte
Toiletruimte
Badruimte
Overige gebruiksfunctie
Onbenoemde ruimte
Overige gebruiksfunctie

De begrenzingen van deze zones of gebieden hoeven niet noodzakelijk overeen te komen met de fysieke indeling van de
woning door bijvoorbeeld wanden. Doel hiervan is een grotere flexibiliteit in de indeling van een woning mogelijk te maken
binnen de regelgeving.
De berging voldoet standaard aan de eisen van een (vergrote) berging, maar niet aan de eisen die het bouwbesluit stelt aan de
functie garage.
Krijtstreepmethode en onbenoemde ruimte
De aard, afmetingen en locatie van de daglichtopeningen (kozijnen, ramen en deuren met beglazing) bepalen mede de
maximale oppervlakte van de achterliggende verblijfsruimten en/of verblijfsgebieden. Het kan gebeuren dat de
daglichttoetreding voor de hele betreffende ruimte niet toereikend is om de ruimte als geheel als verblijfsgebied te mogen
aanmerken. In die ruimten is de krijtstreepmethode toegepast, waarbij een deel van de ruimte is aangemerkt als onbenoemde
ruimte. In praktische zin betekent dit dat er in een gedeelte van de betreffende kamer(s) relatief donkere gedeelten aanwezig
kunnen zijn. De woningen voldoen op deze wijze wel aan de geldende regelgeving met betrekking tot daglichttoetreding
Geluid
Een van de aspecten die uw woonplezier bepalen is het geluid van de omgeving. Om te kunnen bepalen welke geluidsbelasting
u kunt verwachten, is er voorafgaand een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de mogelijke geluidsbronnen op
deze locatie. Rondom de locatie onderscheiden we drie geluidsbronnen:
•
Wegverkeer: de N209/het toekomstige tracé van de Groene Boog en de verbindingsweg A13/A16
•
Luchtverkeer: Rotterdam The Hague Airport
•
Railverkeer: de HSL
Op basis van het vigerende bestemmingsplan mag er gebouwd worden en de geluidsbelasting blijft dus binnen de wettelijke
grenzen.
BENG
Om het energiegebruik terug te dringen, heeft de overheid sinds begin 2021 in de bouwregelgeving de zogenaamde BENG
ingevoerd. BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen en is een uitdrukking van de energieprestatie van een gebouw.
De energieprestatie wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen. De BENG-eisen dienen allemaal te voldoen
aan een grenswaarde. Voor uw woning geldt dat deze voldoet aan de grenswaarde conform vingerend bouwbesluit.
Isolatie en luchtdichtheid
De mate waarin uitwendige constructies weerstand bieden tegen warmteverlies, wordt uitgedrukt in een Rc-waarde (m2 K/W).
Hoe hoger het getal, hoe beter de constructie weerstand biedt tegen warmteverlies. Voor de thermische schil gelden de
volgende uitgangspunten:
•
Begane grondvloer
: Rc = 3,7
•
Spouwmuurconstructies
: Rc = 4,7
•
Dakconstructies schuine daken
: Rc = 6,3
•
Dakconstructie berging
: niet geïsoleerd
•
Zijwangen dakkapellen (optioneel)
: Rc = 1,8
•
Dak dakkapellen (optioneel)
: Rc = 3,7
Voor raamkozijnen inclusief glas geldt (gemiddeld per woning) een maximale Uraam-waarde van 1,2 W/m2K (met triple
buitenbeglazing). Uitzondering hierop is het dakraam. Deze heeft een maximale Uraam-waarde van 1,6 W/m²K (met HR++ /
dubbelglas). Bij enkele raamkozijnen is een vlakverdeling door middel van wienersprossen met plakroeden aangebracht.
Hiervoor zijn extra afstand houders tussen de glasvlakken aangebracht. Deze hebben een nadelig invloed op de U-waarde van
het glas. Ondanks dat ze worden voorzien van triple beglazing zal de Uraam-waarde van 1,2 W/m2K bij deze raamkozijnen niet
gehaald worden en hoger liggen.
Het bouwbesluit stelt eisen aan de luchtdichtheid van een woning bij oplevering. De hoeveelheid lucht die via kieren en naden
van binnen naar buiten (of andersom) gaat bij een drukverschil van 10 Pascal, wordt uitgedrukt in een Qv;10 waarde. De
luchtdichtheid van de woning dient bij oplevering minimaal te voldoen aan Qv;10 ≤ 0,4, gemeten via de voordeur.
Mandeligheid van het binnenterrein
Het parkeerterrein met de rijbaan en de parkeerplaatsen, en de achterpaden grenzend aan een achtertuin worden benoemd als
gemeenschappelijk eigendom (mandeligheid). Op de verkooptekening is dit gebied aangegeven. Bij de notariële overdracht van
een huis wordt de koper tevens eigenaar van een aandeel in het terrein. Alle woningen hebben een gelijk aandeel.
Onlosmakelijk met het mandelig eigendom verbonden is een beheerregeling die het gebruik en de kosten van het gebruik en
onderhoud van het binnenterrein regelt. De kosten voor regulier onderhoud en beheer zijn niet inbegrepen in de
koop/aanneemsom, maar zullen door de eigenaren gedragen dienen te worden. De exacte vastlegging van de regeling van de
mandeligheid wordt uitgevoerd door de notaris. Het mandelig gebied wordt niet separaat opgeleverd.
Recht van overpad
Bouwnummer 102, 103 en 114 t/m 117 grenzen met de achtertuin aan een achterpad of parkeerterrein. Op de situatietekening
is dit aangegeven. Het doel van dit achterpad is het ontsluiten van de tuinen van uw en naastgelegen woningen. Dit achterpad
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en parkeerterrein zijn onderdeel van het mandelig gebied. Voor dit achterpad / parkeerterrein geldt een recht van overpad. Dit is
het recht om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Het recht van overpad is een erfdienstbaarheid
en wordt notarieel vastgelegd in de koopacte. Bij een recht van overpad geldt dat noch de eigenaar van het pad noch degene
die over het pad mag gaan, hindernissen mag aanbrengen of plaatsen. Het pad moet vrij toegankelijk blijven. Voor de eigenaar
geldt een onderhouds- en instandhoudingsplicht.
Erfdienstbaarheden en opstalrechten
Tijdens de maatwerkfase kunt u kiezen voor een uitbouw aan de achterzijde van de woning. Indien u hier geen gebruik van
maakt maar de eigenaar van de aangrenzende bouwkavel wel, dan zal het hart van de fundering met de daarop te plaatsen
bouwmuur gelegen zijn op de erfgrens. Een deel van de fundering- en gevelconstructie zal dus over de erfgrens heen (dus op
uw kavel) worden gebouwd.
Huurovereenkomst
De warmtepomp met boiler en de bron zijn bij de typen Buytenvest, Buytenhaag, Buytendreef, Buytensteegh, Buytenhout,
Buytenzicht en Buytenlust geen onderdeel van de V.O.N-prijs, maar zijn eigendom van Klimaatgarant. Deze installaties worden
aan u verhuurd tegen een vergoeding (incl. onderhoud), welke in een separate huurovereenkomst wordt vastgelegd. U heeft de
mogelijkheid deze installatie te kopen. Bij het type Buytenhof is de installatie wel onderdeel van de V.O.N-prijs. Dit betekend dat
deze installatie uw eigendom wordt.
Als u de installatie besluit te kopen of als deze onderdeel is van de V.O.N-prijs kunt u alsnog een onderhoudscontract afsluiten
met Klimaatgarant.
Milieu
Milieu, afvalreductie en duurzaamheid hebben de laatste jaren een steeds belangrijker aandeel gekregen in ons dagelijks leven
en de bouw van woningen. De woningen worden standaard voorzien van de nodige energie besparende voorzieningen zoals
warmteterugwinsystemen, warmtepompen en isolerend glas. Echter het gedrag van de bewoner bepaalt uiteindelijk hoe
energiezuinig uw woning is. Vanuit milieuperspectief worden geen voorzieningen aangebracht voor een rookkanaal voor een
haard of kachel. Ook optioneel is dit niet mogelijk.
Materiaalpaspoort
Sinds kort is het mogelijk de meeste materialen die gebruikt zijn om uw woning te bouwen te registreren in een
materiaalpaspoort. Per woningtype zal een materiaalpaspoort worden opgesteld. Het maatwerk of optionele wijzigingen zullen
hierin niet worden opgenomen. Het paspoort wordt na de oplevering van uw woning ter info aan u verstrekt.
Ecologie
Voor de wijk zal een ecologisch onderzoek worden opgesteld om het welzijn van dieren en planten te bevorderen. Dit
ecologisch onderzoek zal gebruikt worden bij de inrichting van het openbaar gebied. Tevens zal bij bouwnummers 95 een
insectenhotel in de gevel aangebracht worden. Voor de eigenaren van de betreffende woningen geldt een onderhouds- en
instandhoudingsplicht.
Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw
De woning voldoet aan de eisen van het Certificaat Veilige Woning van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw
(Handleiding 2020). Er wordt bij oplevering geen certificaat afgegeven. Voorzieningen zoals de berging, tuin, hekwerken,
achterpaden, parkeerterreinen etc. zijn dus uitgesloten.
Woning types
In het plan komen verschillende types woningen voor. Deze types woningen hebben een naam gekregen. In onderstaand
overzicht ziet u welke bouwnummers bij welke types horen:
•
Buytenvest
: bouwnummers 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70 t/m 73, 75, 76, 77, 91 t/m 94
•
Buytenhaag
: Bouwnummers 80 t/m 83, 85 t/m 87
•
Buytenhout
: bouwnummer 84
•
Buytenzicht
: bouwnummer 74
•
Buytensteegh
: bouwnummer 64 en 88
•
Buytenlust
: bouwnummers 60, 68, 69, 78, 79, 89, 90, 95
•
Buytenhof
: bouwnummers 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 114, 115, 116, 117
Optioneel:
•
Buytendreef

: bouwnummers 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70 t/m 73, 75, 76, 77, 91 t/m 94
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2. Peil en uitzetten maatvoering
Het peil (P=0) waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenzijde van de dekvloer op de
begane grondvloer ter plaatse van de hal. De hoogte van het peil wordt door de gemeente bepaald. Dit peil wordt evenals de
rooilijnen (de gevellijn van de woning) door de gemeente uitgezet. Het peil van de bergingsvloer ligt ongeveer 3 – 7 cm lager
dan de bovenkant van de dekvloer in de hal.
Om problemen met vloerafwerkingen (zoals tegels of parket) te voorkomen, is de drempel van de voordeur van de woning circa
3,5 cm hoog ten opzichte van de cementdekvloer. Volgens het Bouwbesluit mag de drempel bij de toegang van de woning niet
hoger zijn dan 2 cm boven de afgewerkte vloer. Op het moment van opleveren zal hier niet aan worden voldaan. Nadat u de
vloerafwerking heeft aangebracht zal dit wel het geval zijn. Als hoogte voor de vloerafwerking wordt ca. 1,5 cm aangehouden.
Indien hiervan wordt afgeweken kan dit gevolgen hebben voor de opstaphoogte bij dorpels en/of ventilatiecapaciteit via de
onderkant van de binnendeuren.

3. Grondwerk
Voor de aanleg van de funderingen, rioleringen, water- en elektriciteitsleidingen en bestratingen wordt het nodige grondwerk
verricht:
•
De tuinen worden afgewerkt met uitkomende grond, zoals reeds op het terrein aanwezig. Eventuele tuinaarde en/of
zand dient u zelf aan te brengen. De oorspronkelijk terreinhoogte was lager. Daardoor zijn zettingen mogelijk als
gevolg van de aangebrachte ophogingen. De opgebrachte grond zal mogelijk inklinken.
•
Onder de inspectieruimte van de woning wordt per bouwblok één gemeenschappelijke drainagestreng aangelegd. De
drainage wordt tijdens de bouw gebruikt om de bouwput droog te houden en wordt aangesloten op de riolering.

4. Rioleringswerken
De woning wordt, in overeenstemming met de voorschriften, aangesloten op een zogenaamd gescheiden rioleringsstelsel
conform de eisen van de gemeente. Bij een gescheiden rioleringsstel worden hemelwater en vuilwater gescheiden afgevoerd.
De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn bij de V.O.N.-prijs inbegrepen.
•
De riolering wordt uitgevoerd in (recyclebaar) pvc en voorzien van een ontstoppingsmogelijkheid.
•
Het hemelwater wordt bij de meeste woningen afgevoerd via de straat. Het water wordt bij die woningen aan de
erfgrens op het trottoir gespuwd, alwaar het hemelwater over het trottoir en de straat wordt afgevoerd naar
groenstroken of open water. Dit wordt bij de uitwerking van het inrichtingsplan door de gemeente vastgesteld. Waal
en/of de kopers hebben hier geen inspraak in. Deze spuwer mag niet verwijderd worden. Bij de overige woningen
wordt het hemelwaterriool aangesloten op het schoonwater riool in de straat of indien de tuin grenst aan open water
daar direct in geloosd.
•
Ter plaatse van de funderingen wordt een flexibele koppeling toegepast (polderstuk).
•
Het hemelwater van het dak van de berging wordt afgevoerd met een hemelwaterafvoer die het water loost in een
grindkoffer. Dit is een kuil gevuld met grind waar regenwater de tijd krijgt om langzaam in de bodem te dringen.
•
De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is en wordt
met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. De riolering in de woning wordt belucht met een
ontspanningsleiding die bovendaks uitmondt.

5. Bestratingen
•

•

•

Voorzijde: Daar waar op tekening aangegeven worden in de voortuinen een pad van betonnen tegels in de maat
60x40 cm aangebracht vanaf het trottoir naar de voordeur. Het pad is 120 cm breed. Bij de tweekapper worden twee
rijen aaneengesloten betonnen tegels in de maat 60x40 cm aangebracht van het trottoir naar de berging. Het trottoir
wordt aangebracht door de gemeente.
Achterzijde: Indien op tekening aangegeven worden in de achtertuinen betonnen staptegels in de maat 60x40 cm met
tussenruimte aangebracht vanaf de achterdeur tot de erfgrens. Een indicatie van de positie is weergegeven op de
verkooptekening. Er wordt geen terras aangelegd in de achtertuin.
Openbaar binnenterrein: De inrichting van het openbaar gebied achter de woningen is indicatief weergegeven en kan
door de gemeente nog worden gewijzigd. Op het terrein zijn 40 privé parkeerplaatsen gelegen (één per woning) als
onderdeel van een mandelig gebied (gezamenlijk eigendom). De overige parkeerplaatsen zijn voor bezoekers. De
parkeerplaatsen worden voorzien van een nader te bepalen afwerking / bestrating conform het inrichtingsplan van de
wijk.

6. Openbaar gebied
De bestratings- en terreinwerkzaamheden rondom de woningen zijn openbaar gebied. Het openbaar gebied valt buiten het
project en wordt grotendeels bepaald en uitgevoerd door de gemeente Lansingerland. Dit geldt tevens voor de openbare
verlichting en waterbrievenbussen. Als bouwer hebben wij hier ook geen invloed op. Het openbaar gebied valt buiten deze
Technische Omschrijving en is op tekeningen en in artist impressions slechts ter informatie aangegeven. Hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. De inrichting van het openbaar gebied wordt gedeeltelijk na de bouwkundige oplevering van de
woningen uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De kans bestaat dat uw woning, ten tijde van de oplevering, nog niet via alle
zijden optimaal toegankelijk is.

7. Erfafscheidingen
•

•

•

Conform de situatietekening worden op een aantal plaatsen hagen aangebracht. De lage hagen bestaan uit
beukenhagen van ca. 40-60 cm hoog (5 stuks per m¹). Aan de kopse zijden van het blok (alleen bouwnummer 60, 68,
69, 78, 79, 90 en 95) ter hoogte van de achtertuinen worden hoge metalen draadmathekwerken geplaatst (ca. 1,8
meter hoog), waartegen jonge hederabeplanting (5 stuks per m¹) wordt aangebracht.
Conform de situatietekening worden aan de achterzijde van de tuinen langs het achterpad (bouwnummer 60 t/m 78
en 79) een houten erfafscheiding aangebracht bestaande uit zwart houten delen (ca. 1,8 meter hoog). In de
erfafscheiding wordt per woning een draaideur gemaakt, die is voorzien van een cilinderslot.
Voor de koper geldt een onderhouds- en instandhoudingsplicht met betrekking tot het hekwerk en het groen.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING WONEN IN BUYTEN
FASE 2 - BNR 60 T/M 103 en 114 T/M 117

•
•

•

De erfafscheidingen tussen de woningen worden in de achtertuinen gemarkeerd met een piketpaalje, die wordt
aangebracht door de ondernemer. Er worden geen hekwerken of schuttingen aangebracht.
Indien de beplantingen vanwege het seizoen niet voor oplevering aangebracht kunnen worden, zal dit na oplevering
zo spoedig mogelijk in het juiste (beplantings)seizoen gebeuren. U wordt hier middels een brief of mailing van op de
hoogte gebracht en wordt niet op het opleverformulier vermeld.
Wij willen u er op wijzen dat voorzieningen buiten de woning (bijvoorbeeld bestrating, tuin, beplanting) zijn uitgesloten
van garantie, ook als ze binnen de erfgrens vallen.

8. Bergingen
De woningen (bouwnummer 60 t/m 95) worden in de achtertuin voorzien van een houten berging, inwendig circa 5 m2.
•
Fundering: De fundering van de bergingen wordt uitgevoerd als een niet-onderheide kunststof strokenfundering
voorzien van betontegels (30x30 cm). Bij zettingen zal de berging dus mee werken met de ondergrond.
•
Wanden: De wanden van de bergingen bestaan uit verduurzaamd vurenhouten stijl- en regelwerk. Daar tegenaan zijn
bezaagde geïmpregneerde vuren rabatdelen (verticaal) aangebracht. De houten bergingen worden op een natuurlijke
wijze geventileerd. Bergingen van één of meer woningen kunnen onderling worden geschakeld, in dat geval is de
tussenwand gemaakt van plaatmateriaal op houten regels.
•
Deurkozijn: Het hardhouten kozijn wordt voorzien van een glasdeur met stapeldorpels. De glasdeur is voorzien van
gelaagd matglas en een cilinderslot.
•
Dak: De bergingen worden voorzien van een lessenaarsdak met golfplaten als dakbedekking en een PVC mastgoot,
die wordt aangesloten op een grindkoffer in de achtertuin. Indien uw berging direct grenst aan een achterpad wordt
deze aangesloten op het riool in het achterpad.
Elektra: De elektra is omschreven bij hoofdstuk “21. Elektrische installatie:”
•
•
Wij willen u er op attenderen dat de berging niet als stalling voor motorvoertuigen is te gebruiken in verband met de
ventilatiecapaciteit. Deze berging voldoet standaard niet aan de eisen van het Bouwbesluit voor een garage.

9. Vergrote berging
De types Buytenhof (bouwnummer 96 t/m 103 en 114 t/m 117) worden standaard voorzien van een vergrote berging.
•
Fundering: De fundering van de vergrote bergingen wordt uitgevoerd als de fundering van de woning, waarop een
prefab betonnen systeemvloer wordt aangebracht.
•
Wanden: De wanden van de vergrote bergingen bestaan uit halfsteens gemetselde wanden. Op enkele plaatsen
wordt vanuit constructieve redenen een gemetselde penant aangebracht. De vergrote bergingen worden op een
natuurlijke wijze geventileerd door het aanbrengen van open stootvoegen in het metselwerk.
•
Deur: Er wordt een stalen kanteldeur aangebracht in en stalen kozijn. De deur wordt voorzien van een cilinderslot. De
hoogte van de kanteldeur is ca. 240 cm.
•
Dak: De vergrote bergingen worden voorzien van een houten balklaag met daarop houten plaatmateriaal. De
bovenzijde van het dak wordt voorzien van bitumineuze dakbedekking met een aluminium daktrim. De
hemelwaterafvoer wordt aangesloten op de afvoer van de woning.
•
Elektra: De elektra is omschreven bij hoofdstuk “21. Elektrische installatie:”
•
Wij willen u er op attenderen dat de vergrote berging niet als stalling voor motorvoertuigen is te gebruiken in verband
met de ventilatiecapaciteit. Deze vergrote berging voldoet standaard niet aan de eisen van het Bouwbesluit voor een
garage.

10. Funderingen
De fundering van de woning wordt uitgevoerd in gewapend beton en rust op betonnen palen. Bij uitbouwen (maatwerkoptie)
kunnen er mogelijk stalen buispalen worden toegepast. Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig de tekeningen en
berekeningen van de constructeur uitgevoerd. In de funderingsbalken worden diverse sparingen opgenomen voor invoeren van
kabels, leidingen en rioolbuizen.

11. Bovenbouw
•
•

•

•

•

De begane grondvloer wordt uitgevoerd met geïsoleerde prefab betonnen systeemvloeren.
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als prefab betonnen kanaalplaat- en installatieplaatvloeren met V-naden
aan de plafondzijde. Ter plaatse van én net naast het trapgat liggen de kanaalplaatvloeren op een stalen hoeklijn
(raveelijzer). Deze wordt afgewerkt met spuitwerk, maar blijft wel in het zicht (wordt niet verdiept aangebracht).
Afhankelijk van de vloerplaatindeling kan er ter plaatse van het trapgat mogelijk een prefab betonnen pasplaat
worden aangebracht.
De dragende wanden van de woning en de binnenspouwbladen van de voor- en achtergevels worden uitgevoerd in
prefab beton. De bouwmuren worden indien nodig voorzien van een verticale elementvoeg (naad tussen twee
elementen). Deze voeg wordt niet afgewerkt en blijft in het zicht. De woningscheidende wanden worden uitgevoerd
als een ankerloze spouwmuur. In verband met constructieve stabiliteit wordt er lokaal een koppeling gemaakt met de
vloer van de naastgelegen woning.
Voor de stabiliteit van de woning wordt bij de tweekappers in de woning op de begane grond en 1e verdieping een
prefab betonnen stabiliteitswand geplaatst. Onder de wand wordt een funderingsbalk en betonnen paal aangebracht.
Deze dragende wand mag niet verwijderd of verplaatst worden. De rijwoningen halen hun stabiliteit uit de voorgevels.
Daar waar constructief noodzakelijk, worden conform advies van de constructeur staalconstructies toegepast.

12. Daken
•

Dakkap: Het schuine dak van de woning wordt opgebouwd uit een geïsoleerde sporen-systeemkap. Waar nodig
worden knieschotten aangebracht ter ondersteuning van de kap. Omdat deze een constructieve functie vervullen
mogen hieraan geen wijzigingen worden aangebracht. Aan weerszijden van de woning wordt in de knieschotten een
afschroefbaar (inspectie)luik toegepast. De ruimte achter de knieschotten wordt uitdrukkelijk niet gezien als
bergruimte. Er lopen kanalen voor ventilatie en elektra leidingen, waardoor deze ruimte minder goed te benutten en
bereikbaar is. Bij de definitieve uitwerking van de dakkap kan het zijn dat er een hulp constructie nodig is in de vorm
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van een extra balklaag onder de dakkap.
Afwerking dakkap: De onderzijde van de dakplaat blijft in het zicht en wordt uitgevoerd in onafgewerkt spaanplaat. Dit
betekent dat de nietgaatjes in het zicht blijven. De dakelementen worden aan de binnenzijde afgetimmerd met
aftimmerlatten in hetzelfde materiaal (spaanplaat) als waarmee de binnenzijde van de dakkap is afgewerkt. De
aftimmerlatten worden aangebracht op de dakkap-elementnaden en langs de bouwmuren. De aftimmerlatten worden
geniet en niet verder afgewerkt.
Dakpannen: Het schuine dak van de woning wordt aan de bovenzijde voorzien van dakpannen inclusief de benodigde
hulpstukken.
Dakdoorvoeren: De dakdoorvoeren voor riolering en mechanische ventilatie worden als afzonderlijke (losse)
doorvoeren uitgevoerd.
Sier-schoorsteen: Op het dak van de types Buytenhof wordt een sierschoorsteen geplaatst welke aan de buitenzijde
is voorzien van keramische steenstrips. De schoorsteen wordt niet aangesloten op de installaties van de woning.
Overstekken: Overstekken van daken van de tweekappers worden voorzien van gezette aluminium bekleding.
Goten: De goten in de voor- en achtergevels worden uitgevoerd als aluminium bakgoot. Bij de voorgevels is de goot
aan de onderzijde voorzien van aluminium (sier-)klossen. De hemelwaterafvoeren aan de voorgevel zijn uitgevoerd in
zink welke onder de goot is voorzien van een vergaarbak. De hemelwaterafvoeren aan de achtergevel zijn uitgevoerd
in PVC zonder vergaarbak. De posities van de hemelwaterafvoeren op de verkooptekening zijn indicatief.

13. Gevels
De buitengevels worden uitgevoerd als spouwmuurconstructie met prefab betonnen binnenblad, isolatie, een luchtspouw en
een metselwerk buitenblad.
•
Metselwerk: Het metselwerk wordt waar mogelijk uitgevoerd in halfsteens metselwerkverband. Het metselwerk wordt
door spouwankers verbonden met de achter constructie. De dilataties in het metselwerk worden uitgevoerd volgens
opgave fabrikant en constructeur. De voegen worden uitgevoerd in een voegmortel; de voegen worden afgewerkt
conform de kleur- en materiaalstaat. Op diverse posities in het metselwerk worden de stootvoegen open gehouden
ten behoeve van voldoende ventilatie in de spouw. In de gevel worden op sommige plaatsen accenten in het
metselwerk toegepast, zoals rollagen, kaders en sluitstenen. Deze steken soms uit ten opzichte van het overige
metselwerk.
Het vermetselen van gevelstenen is specialistisch werk dat met zorg door vaklieden wordt uitgevoerd. Desondanks
kan het voorkomen dat er kleine afwijkingen zijn in de voegmaat en/of de positionering van stenen onderling. De
materialen waarmee gewerkt wordt, worden vervaardigd uit natuurproducten. Als gevolg van weersinvloeden en
chemische processen kan het voorkomen dat er kleurverschillen zichtbaar zijn in zowel de stenen als de voegen.
•
Gevel betimmering: In de nok van de kopgevels van de typen Buytenhof en bij de tuitgevels aan de voorzijde van de
typen Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust wordt een getimmerde gevelafwerking aangebracht.
Tegen de achter constructie wordt een verduurzaamd vurenhouten stijl- en regelwerk aangebracht waartussen
isolatie is voorzien. Daar tegenaan zijn vezelcement sidings (verticaal) aangebracht.
•
Luifels en plantenbakken: Tegen de gevels worden boven de voordeuren van de woningen luifels aangebracht. Bij de
types Buytenhof is boven de deur van de berging ook een luifel voorzien. Daarnaast worden bij enkele woning
plantenbakken tegen de gevel van de 1e verdieping aangebracht. De positie is op de verkoop aangegeven. De luifels
en plantenbakken worden uitgevoerd in gezet aluminium. De luifels en plantenbakken worden aan de zijkant voorzien
van een spuwer voor de afvoer van regenwater.
•
Lateien en raamdorpels: Boven de kozijnen worden gecoate stalen lateien en/of geveldragers aangebracht ter
opvang van het bovenliggende metselwerk. Waar aangegeven op de verkooptekeningen zijn in het metselwerk prefab
betonnen raamdorpels opgenomen in de gevel.
•
Isolatie: Tegen het betonnen binnenspouwblad wordt minerale wol aangebracht.
•
Buitenkozijnen: De buitenkozijnen en draaiende delen worden vervaardigd van hardhout. De spouwlatten worden
uitgevoerd in vuren.
De voordeur wordt uitgevoerd als een geïsoleerde houten plaatdeur, model deur zoals aangegeven op de
verkooptekening. Alle voordeuren worden uitgevoerd met een brievensleuf met tochtklep. De achterdeuren worden
uitgevoerd als massieve houten deuren en zijn opgebouwd met stapeldorpels. Bij voor- en achterdeurkozijnen worden
kunststof onderdorpels met neuten aangebracht. Het hoogteverschil tussen bovenkant dorpel en bovenkant dekvloer
bij de voordeur is ca. 35 mm. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2. Onder de kozijnen op de begane grond worden
gemetselde klamplagen voorzien.
Ramen, deuren en kozijnen worden aan de binnen- en buitenzijde in gelijke kleurstelling uitgevoerd.
•
Beglazing: Met uitzondering van de vrijstaande houten berging worden de glasopeningen van de gevelkozijnen, ramen en -deuren van de woning uitgevoerd met isolerende hoog rendement triple beglazing (HR+++), conform de
eisen van het Bouwbesluit en de NEN 3569 (veiligheidsbeglazing).
•
Schilderwerk: De houten buitenkozijnen, de buitendeuren en de draaiende delen worden fabrieksmatig afgelakt en
waar nodig in het werk bijgewerkt. Het kan zijn dat de bijwerkingen (bijgewerkte delen) zichtbaar zijn. Dit is puur
esthetisch en heeft kwalitatief geen nadelige invloed. Het zichtbaar zijn van bijgewerkte delen is geen reden tot
afkeuren. De houten gevelbetimmeringen worden fabrieksmatig gegrond en in het werk dekkend afgelakt.
•
Hang- en sluitwerk: De woning wordt voorzien van deugdelijk inbraakveilig hang- en sluitwerk conform
weerstandsklasse 2 van het Bouwbesluit. Alle ramen worden, voor zover aangegeven op verkooptekening, voorzien
van draai-/ kiepbeslag. De buitendeuren worden voorzien van sleutelbediende meerpuntsluitingen. De voor-, achter-,
bergings- en tuinpoortdeur (de tuinpoort alleen bij bouwnummer 60 t/m 79) worden voorzien van gelijksluitende
cilinders. De cilinders in de voor- en achterdeur(en) zijn voorzien van kerntrekbeveiliging. Het hang- en sluitwerk
wordt uitgevoerd in een lichtmetalen uitvoering.

14. Afbouw
•

Trappen: De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt dicht uitgevoerd. De trap van de eerste naar
de tweede verdieping wordt open uitgevoerd. De trappen worden fabrieksmatig vervaardigd uit grenen of naaldhout.
Bij dichte trappen worden de stootborden uitgevoerd in houten plaatmateriaal. Langs de vloerranden wordt de trap
voorzien van een houten hekwerk met ronde spijlen. Daar waar de muurleuning voorlangs een hekwerk komt, wordt
een dicht paneel opgenomen vanwege de overklimbaarheid. De trappen worden éénzijdig voorzien van een ronde
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hardhouten leuning, die op de wand is gemonteerd met metalen leuningdragers.
De vloerranden worden aan de trapgatzijde afgetimmerd met plaatmateriaal. Tussen de hoofdspillen op de begane
grond wordt vanaf bovenzijde trapboom tot onderzijde hekwerk 1e verdieping een houten paneel aangebracht. Voor
de aansluiting van het binnendeurkozijn op de begane grond op de trap wordt een houten spil aangebracht.
Aansluitingen met wanden en plafonds worden indien noodzakelijk afgewerkt met een houten plint. De trappen,
hekwerken en aftimmeringen zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf. Wij willen u erop attenderen dat de treden en
stootborden, ook de onderzijde die vanuit de woonkamer zichtbaar is, niet worden afgewerkt. Schoef- en nietgaatjes
zijn dus in het zicht.
Afwerkvloeren: De afwerkvloeren in de woning worden uitgevoerd als zandcement dekvloer, dikte ca. 7 cm,
vlakheidsklasse 3 conform NEN 2747. Dit betekent onder andere dat afwijkingen van 6-10 mm op een lengte van 2
meter mogelijk zijn. In de badkamer kan de vloerdikte, in verband met leidingwerk, eventueel verhoogd zijn ten
opzichte van de vloer op de overloop. Achter de knieschotten op de zolder wordt geen zandcement dekvloer
aangebracht. Bij de typen Buytenvest, Buytenhaag, Buytendreef wordt tevens in de casco badkamer geen
zandcement dekvloer aangebracht.
pvc- en kunststofvloeren zijn dun en kwetsbaar voor oneffenheden in de ondervloer. De toegestane afwijking in
vlakheid bij oplevering van een zandcementvloer is aanzienlijk. De vloer zal altijd geëgaliseerd moeten worden na
oplevering voor het aanbrengen van dit soort vloerafwerkingen. De koper dient dit zelf te verzorgen evenals het
(laten) uitvoeren van vochtmetingen om te waarborgen dat applicatie van de gewenste vloer mogelijk is.
Niet dragende binnenwanden: De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gipsblokken.
Wandaansluitingen en aansluitingen met schuine kappen worden uitgevoerd met een kunststof U-profiel. Indien de
wand mee loopt met de kap, dan wordt tussen het U-profiel en de kap een afgeschuinde vullat opgenomen. De
plafondaansluiting wordt flexibel afgedicht door middel van een PUR-schuimvoeg en voorzien van stucwerk. Als
gevolg van krimp kan hier scheurvorming optreden. Dit fenomeen kan zich al voor de oplevering van de woning
voordoen en geeft geen recht tot afkeur. Er wordt geadviseerd om dan scheuroverbruggende afwerking aan te
brengen.
Binnendeur(kozijn)en: De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd met stalen montagekozijnen, die fabrieksmatig zijn
afgewerkt. De kozijnen op de begane grond (uitgezonderd type Buytenhof) en de eerste verdieping zijn voorzien van
een floatglas (doorzichtig) bovenlicht en afgeslankte bovendorpel. Uitzondering hierop is de meterkast. De
binnendeurkozijnen op zolder en die van de meterkast hebben geen bovenlicht en worden uitgevoerd met een volle
bovendorpel. De wand is hierbij doorgezet boven het kozijn. Bij type Buytenhof zijn de kozijnen op de begane grond
ook zonder bovenlicht. Het kozijn van de (optionele) trapkast wordt voorzien van een dicht paneel boven de deur.
De deuren worden uitgevoerd als vlakke, dichte opdekdeuren die fabrieksmatig zijn afgewerkt. In meterkasten of
technische ruimtes kunnen mogelijk roosters of openingen in de deur of in de wand boven het kozijn worden
opgenomen conform de voorschriften van de NUTS-partijen. De hoogte van de binnendeuren is standaard ca. 231 cm
uitgezonderd de van de technische ruimte op zolder. Deze is ca. 212 cm hoog. Bij de woningen welke voorzien zijn
van een tuitgevel aan de voorzijde zal de technische ruimte op zolder verplaatsen naar het midden van de woning. In
deze gevallen is de hoogte van de binnendeur ca. 232 cm hoog.
Hang- en sluitwerk binnendeuren: De binnendeuren van de woonkamer, slaapkamers, optionele trapkast en
technische ruimte worden voorzien van een loopslot. De deuren van het toilet en de badkamer worden uitgevoerd met
een vrij- en bezetslot. De deur van de meterkast wordt uitgevoerd met een kastslot.
Alle deuren worden voorzien van deurkrukken en kortschilden, behoudens de deur van de meterkast. Deze wordt
voorzien van een kortschild met sleutelgat in plaats van een deurkruk.
Dorpels en vensterbanken: Alle kozijnen met borstwering worden voorzien van een vensterbank. De vensterbanken
worden uitgevoerd in composietsteen in rechte uitvoering. De vensterbanken hebben een klein overstek ten opzichte
van de wand en worden aan de bovenzijde afgekit op de wand en/of het kozijn.
Bij de woning typen Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht, Buytenlust en Buytenhof wordt ter plaatse van de deur
van de badkamer en het toilet een kunststenen badceldorpel aangebracht. Overige binnendeurkozijnen worden
zonder dorpel uitgevoerd.
Stucwerk: De binnenwanden in de woning worden, met uitzondering van de meterkast, installatieruimtes en
(eventuele) trapkast, “behangklaar” opgeleverd. Behangklaar is het afwerkniveau van de ondergrond waarop een
behanger, zonder het uitvoeren van extra bouwkundige inspanningen, met een stevig behang kan behangen. Het licht
opschuren, afsteken van kleine stuc/spackresten en eventueel voorstrijken van wanden om de zuigende werking van
de ondergrond te voorkomen zal door de behanger uitgevoerd moeten worden. Behangklare wanden zijn niet
geschikt om sauswerk of dunne (vlies)behangen aan te brengen. Wanden dienen hiervoor eerst behandeld te
worden.
De onderzijde van de kanaalplaatvloeren van alle ruimten, met uitzondering van de meterkast en (eventuele) trapkast,
wordt afgewerkt met spuitwerk. De V-naden blijven in het zicht. Wanneer dit voor de situatie de netste oplossing is
kunnen er (delen) van V-naden worden dicht gestuct. Deze keuze wordt tijdens de bouw van de woning door het
projectteam bepaald en geeft nimmer recht op reclamatie. Er kunnen toogverschillen optreden tussen de
verschillende kanaalplaten.
De wanden boven het tegelwerk in het toilet worden ook afgewerkt met spuitwerk.
Tegelwerk typen Buytenvest, Buytenhaag, Buytendreef:
Standaard worden deze woningen opgeleverd zonder tegelwerk in het toilet en de badkamer. Er wordt geen dekvloer
aangebracht in de badkamer (toilet wel). U kunt er voor kiezen deze ruimte wel af te laten werken. Waal heeft
daarvoor een aantal voordelige afwerkpakketten samengesteld (basis, luxe en excellent) waaruit u kunt kiezen (zie
brochure). In de maatwerklijst staat dit verder omschreven. Het tegelwerk en sanitair wordt indien u hiervoor kiest al
voor oplevering aangebracht en is bij oplevering dus helemaal gereed. Tevens heeft u de mogelijkheid te kiezen voor
een bad, toilet en/of douchescherm.
Tegelwerk typen Tegelwerk typen Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust:
De wanden en vloeren van de badkamer en het toilet worden standaard voorzien van tegelwerk conform het basis
pakket (zie brochure). Optioneel kunt u de woning voorzien van het luxe- of excellent pakket. Indien u een tegel wenst
die niet in het pakket is opgenomen kunt u er voor kiezen de badkamer en/of toilet casco te laten opleveren.
Uitwendige hoeken worden voorzien van een PVC tegelprofiel in rechte uitvoering. De overgang tussen vloer- en
wandtegels en de inwendige hoeken tussen de wandtegels onderling worden afgekit met een sanitairkit. De kleur is
afhankelijk van de gekozen tegel en wordt nader in het werk bepaald door het projectteam.
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Badkamer: Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd met witte (glanzende) wandtegels, afmeting 20x25cm, liggend
aangebracht tot het plafond, in blokverband. Voegwerk in de kleur zilvergrijs.
Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd met antraciet vloertegels, afmeting 20x20cm. De vloer van de badkamer
wordt vlak aangebracht (waterpas bel tussen de streepjes) waarbij minimale afwijkingen mogelijk zijn. In de
douchehoek worden de vloertegels (minimaal) verdiept op afschot aangebracht. De voegen van de vloertegels
worden niet strokend aangebracht met de voegen van de wandtegels. Voegwerk in de kleur donkergrijs.

Toilet: Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd met witte glanzende wandtegels, afmeting 20x25 cm, liggend
aangebracht tot circa 120 cm+ vloer, in blokverband. Voegwerk in de kleur zilvergrijs.
Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd met antraciet vloertegels, afmeting 20x20 cm. De voegen van de vloertegels
worden niet strokend aangebracht met de voegen van de wandtegels. Voegwerk in de kleur donkergrijs.

Keuken: In de keuken wordt geen tegelwerk aangebracht.
Tegelwerk types Buytenhof: De wanden en vloeren van de badkamer en het toilet worden standaard voorzien van
tegelwerk conform het luxe pakket (zie brochure). Optioneel kunt u de woning voorzien van het excellent pakket.
Indien u een tegel wenst die niet in het pakket is opgenomen kunt u er voor kiezen de badkamer en/of toilet casco te
laten opleveren. Uitwendige hoeken worden voorzien van een aluminium mat tegelprofiel in rechte uitvoering. De
overgang tussen vloer- en wandtegels en de inwendige hoeken tussen de wandtegels onderling worden afgekit met
een sanitairkit. De kleur is afhankelijk van de gekozen tegel en wordt nader in het werk bepaald door het projectteam.

Badkamer: Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd met witte (glanzende) wandtegels, afmeting 25x40cm, liggend
aangebracht tot het plafond, in blokverband. Voegwerk in de kleur zilvergrijs.
Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd met antraciet vloertegels, afmeting 45x45cm. De vloer van de badkamer
wordt vlak aangebracht (waterpas bel tussen de streepjes) waarbij minimale afwijkingen mogelijk zijn. In de
douchehoek worden de vloertegels (minimaal) verdiept op afschot aangebracht. De voegen van de vloertegels
worden niet strokend aangebracht met de voegen van de wandtegels. Voegwerk in de kleur donkergrijs.

Toilet: Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd met witte glanzende wandtegels, afmeting 25x40 cm, liggend
aangebracht tot circa 120 cm+ vloer, in blokverband. Voegwerk in de kleur zilvergrijs.
Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd met antraciet vloertegels, afmeting 25x40 cm. De voegen van de vloertegels
worden niet strokend aangebracht met de voegen van de wandtegels. Voegwerk in de kleur donkergrijs.

Keuken: In de keuken wordt geen tegelwerk aangebracht.
Metaal- en kunststofwerken:

Vloerluik: Voor de toegang tot de inspectieruimte onder de woning wordt een vloerluik geplaatst bij de voordeur.
De aangegeven positie op tekening is indicatief en kan nog wijzigen als gevolg van de nog vast te stellen
vloerplaatindeling. In de vloer onder het vloerluik wordt de beton gespaard. De isolatie loopt wel door. Dit in
verband met de luchtdichtheidseisen. Indien de koper in de toekomst toegang tot de inspectieruimte wil, zal de
koper deze isolatie zelf moeten verwijderen en daarna luchtdicht moeten terugplaatsen. Wordt de isolatie niet
luchtdicht teruggeplaatst, dan kan dit invloed hebben op de luchtdichtheid van de woning en dus ook op het
energieverbruik.

Invoervoorzieningen: Conform de voorschriften van de NUTS-bedrijven wordt in de meterkast een kunststof
vloerplaat met invoerbochten gebruikt.

Huisnummerbordje: Naast de voordeur wordt een huisnummerbordje aangebracht. Het bordje wordt
verlijmd/geplakt op de gevel. Het type bordje zal nader worden bepaald door de architect.
Timmerwerk:

Aftimmeringen: Daar waar nodig worden bij trappen, koven en leidingkokers de benodigde aftimmeringen
aangebracht. Leidingwerk op de zolder, waaronder het leidingwerk voor mechanische ventilatie en riolering op
zolder, wordt niet afgetimmerd.

Plinten: De woning wordt opgeleverd zonder plinten.

Meterkast: De meterkast wordt aan de achterwand en één of meer zijwanden voorzien van een houten paneel
waartegen de nutsbedrijven hun installaties monteren.

Koof: Tussen de metserkast en de installatieschacht wordt (bij de rij woningen) langs het plafond een koof
aangebracht in een nader te bepalen materiaal. Deze koof is demontabel, waardoor de achterliggende
installatieschacht met daarin de douchepijp-WTW, bereikbaar is. Via deze opening kan het doorspuitstuk van de
douchepijp-WTW worden bereikt voor onderhoud. Het paneel wordt zichtbaar geschroefd aangebracht.
Schilderwerk:

Aftimmeringen gevelkozijnen: De spouwlatten en eventuele aftimmerlatten aansluitend op de buitenkozijnen
worden dekkend afgelakt in de kleur van het kozijn.

Trappen: Behoudens tredevlakken en stootborden wordt al het houtwerk van trappen, hekwerken en
aftimmeringen waar nodig gerepareerd en afgelakt. Schroef- en nietgaatjes worden gestopt en grote graten
worden dichtgezet met kunststof doppen. Het hout waarvan de trappen en aftimmeringen worden vervaardigd is
een natuurproduct welke machinaal wordt behandeld. Daardoor bestaat de kans dat bijvoorbeeld ‘machineslagen’ of knoesten zichtbaar zijn. Deze zullen ook zichtbaar zijn na het afschilderen van de trap. Dit geeft
nimmer recht op afkeur.


•

•

•

•

15. Keukens
In de woning is standaard geen keuken opgenomen:
•
Keuken: De woning wordt standaard niet voorzien van een keuken. Via de projectshowroom Image ontvangt u een
aanbieding voor een keuken. Indien u deze of een andere keuken via de project showroom aanschaft heeft u de
mogelijkheid de installatiepunten te verplaatsen voor oplevering. Indien u een keuken via een andere showroom of
winkel aanschaft kunnen de installatiepunten niet worden verplaatst en dient u dit zelf na oplevering te verzorgen. De
keuken wordt na oplevering geplaatst.
•
Overige aansluitpunten: De aansluitpunten van de keuken zijn weergegeven op de verkooptekeningen.

16. Waterinstallatie
De aanleg en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn bij de V.O.N.-prijs inbegrepen. De kosten van gebruik van water zijn tot
de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, welke is
geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit- en aftapbaar en is in voldoende mate beschermd tegen bevriezing. De
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warmwaterleiding wordt aangesloten op het voorraadvat in de technische ruimte op zolder.
Koudwaterleiding: Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar:
•

closetcombinatie;

fonteincombinatie in het toilet (alleen op de begane grond);

tappunt wasmachine zolder;

douche-WTW;

voorraadvat op zolder.
•
Koud- en Warmwaterleiding: Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar:

aansluitpunt voor gootsteenmengkraan in de keuken;

mengkraan op de wastafel in de badkamer;

douchemengkraan in de badkamer (via douche-WTW).
De woning typen Buytenvest, Buytenhaag, Buytendreef wordt het leidingwerk in de toilet en badkamer op de positie conform
verkooptekening afgedopt aangebracht.

17. Sanitair
De woning typen Buytenvest, Buytenhaag, Buytendreef: worden opgeleverd zonder sanitair en toilet reservoir in het toilet en de
badkamer. De elektrische radiator in de badkamer en het spuitwerk op het plafond worden wel aangebracht. U kunt er voor
kiezen deze ruimte wel te voorzien van sanitair. Waal heeft daarvoor een aantal voordelige afwerkpakketten samengesteld
(basis, luxe en excellent) waaruit u kunt kiezen (zie brochure). In de maatwerklijst staat dit verder omschreven. Het tegelwerk en
sanitair (alleen in combinatie mogelijk) wordt indien u hiervoor kiest al voor oplevering aangebracht en is bij oplevering dus
helemaal gereed. Tevens heeft u de mogelijkheid te kiezen voor een bad, toilet en/of douchescherm.
De woning typen Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht, Buytenlust en Buytenhof: zijn standaard wel voorzien van sanitair in
de badkamer en het toilet conform de bijgevoegde sanitair brochure. Typen Buytenlust, Buytensteegh en Buytenzicht zijn
voorzien van het basis pakket. Type Buytenhof is voorzien van het luxe pakket.
•
Toilet begane grond: De toiletruimte is voorzien van een toilet- en fonteincombinatie. Het inbouwreservoir van het
toilet op de begane grond is achter de wand geplaatst.
•
Toilet 1e verdieping: Het toilet is voorzien van een toiletcombinatie met inbouwreservoir welke aan de bovenzijde is
voorzien van een betegeld plateau.
•
Badkamer: De badkamer is voorzien van douchecombinatie met glijstangset, een wastafelcombinatie en een
doucheput. Optioneel is het mogelijk om een bad te laten plaatsen (maatwerk).
•
Accessoires: Accessoires zoals closetrolhouder, haakjes e.d. zijn niet opgenomen.
Opstelplaats wasmachine: Bij de opstelplaats van de wasmachine op zolder is een wasmachinekraan met afvoer opgenomen.
Indien u optioneel een aansluiting voor een droger wenst (wandcontactdoos op aparte groep), wordt deze buiten de technische
ruimte geplaatst.
Douchepijp-WTW: In de installatieschacht wordt een douchepijp-WTW geplaatst. De douchepijp-WTW wordt aangesloten op de
doucheput en op de koude inlaat van de douchekraan. De douchepijp-WTW dient jaarlijks geïnspecteerd en zo nodig gereinigd
te worden om een goede werking te waarborgen. Achter de demontabele koof in de hal is een opening naar de schacht
voorzien naar het ontstoppingsstuk van de douchepijp-WTW. Er is bewust voor gekozen geen demontabel paneel over de volle
hoogte van de douchepijp-WTW aan te brengen. De kans dat de douchepijp-WTW vervangen moet worden is gering. Daarom is
besloten hier geen apart paneel voor aan te brengen in de hal, daar deze niet fraai oogt. De wand voor de douchepijp-WTW is
niet constructief en in geval van nood kan er altijd een sparing in deze wand gemaakt worden. Nadien kan deze sparing
afgewerkt worden door het plaatsen van een gipsplaat voor de wand.

18. Installatie Klimaatgarant (met individuele warmtepomp, bron en voorraadvat)
•

Installatie voor het verwarmen en koelen: Voor verwarming, koeling en warm tapwater wordt elke woning voorzien
van een warmtepomp met een voorraadvat. Deze warmtepomp maakt gebruik van warmte- en koudeopslag in de
bodem met een gesloten verticale bodemwarmtewisselaar. De bodemwarmtewisselaar wordt per woning aangebracht
onder de woning of in de tuin. De capaciteit en de uitvoering van de warmtepomp en de bodemwarmtewisselaar
worden bepaald op basis van de woning en de bouwkundige opties die tijdens de bouw worden aangebracht.
De warmtepomp is opgesteld in de technische ruimte op zolder. De warmtepomp wordt gevoed vanuit het
elektriciteitsnet in de woning.
Op type Buytenhof na worden alle woning voor warm tapwater een voorraadvat van 150 liter geplaatst. Gemiddeld
genomen is dit voldoende voor een huishouden van vier personen en een badkamer zonder bad. Indien u met meer
personen in de woning gaat wonen, graag lang doucht of de woning wilt voorzien van een bad of douchekop met een
grotere watercapaciteit, dan adviseren wij u het voorraadvat optioneel te vergroten naar 200 liter. De woningen van
het type Buytenhof worden standaard voorzien van een 200 liter voorraadvat. Het water in het voorraadvat wordt
verwarmd tot circa 58°C door de warmtepomp.
Voor maximaal comfort wordt aangeraden in de keuken een 3-in-1-kokendwaterkraan te kiezen. Deze levert direct
koud, warm of kokend water en haalt deze niet (direct) uit het voorraadvat, waardoor meer warm water beschikbaar is
voor de douche.
Tot slot wijzen wij u erop dat uw woning een elektrische warmtepomp gebruikt voor de bereiding van warm tapwater
en verwarming en koeling van de woning. Het energieverbruik kan daardoor hoger zijn dan van woningen die zijn
voorzien van een cv-ketel. Vooral het eerste jaar kan het energieverbruik hoger zijn door het verdampen van het
aanwezige bouwvocht en doordat de constructie van de woning nog koud is vanuit de bouw.

19. Verwarmingsinstallatie
•

Systeem: De verwarmde ruimten in de woning worden, met uitzondering van de badkamer, verwarmd door middel
van vloerverwarming. Het betreft een LT (Lage Temperatuur)-systeem. Dit betekent dat het water in het systeem
minder dan 35°C is. De vloerverwarmingsverdeler wordt in de technische ruimte op zolder geplaatst en wordt niet
nader betimmerd of van een omkasting voorzien. De positie van de verdeler en indeling van de technische ruimte is
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•

•

•

•

indicatief ingetekend op de verkooptekeningen en kan nog wijzigen. In de vloeren van de verblijfsruimten, entreehal
en overloop zijn leidingen opgenomen waarmee de vloer wordt verwarmd. Het is niet toegestaan om te boren of
spijkeren in de zandcement dekvloeren. De vloerverwarming in de entreehal en overloop hebben geen eigen groep,
maar maken gebruik van aanvoer- en retourleidingen van andere groepen.
Vloerafwerking: Bij de keuze van de vloerafwerking dient u rekening te houden met de warmteafgifte van de vloer. De
Rc- waarde van de vloerafwerking mag maximaal 0,09 m² K/W bedragen. Hogere waarden kunnen consequenties
hebben voor de afgifte van de vloerverwarming waardoor (minimale) ruimtetemperaturen niet behaald kunnen
worden. Let op: bij verschillende vloerafwerkingen in de verschillende ruimten (dus verschillende warmteweerstand)
kunnen temperatuurverschillen optreden. In veel gevallen kan een installateur dit oplossen door het opnieuw
inregelen van de installatie. Dit zit niet in de V.O.N. prijs inbegrepen.
Verwarming badkamer: In de badkamer en het toilet wordt geen vloerverwarming aangelegd. De badkamer wordt
verwarmd met een elektrische radiator, die aan de wand wordt gemonteerd. De getekende radiator is indicatief van
grootte. Afhankelijk van de benodigde capaciteit wordt de uiteindelijke grootte van de radiator bepaald.
Regeling: De temperatuurregeling vindt plaats met een hoofdthermostaat in de woonkamer en een thermostaat per
verblijfsgebied. Zodra er voldoende verwarmingsvraag is wordt de warmtepompunit ingeschakeld. Via de hoofd
thermostaat kunnen de instellingen voor warm tapwater worden geregeld. Het is niet mogelijk om in de ene ruimte te
verwarmen en in een andere ruimte te koelen op hetzelfde moment. Het instelbereik van de thermostaat is 18-24 ˚C.
Temperatuurregeling in de slaapkamers vindt plaats met een draadloze thermostaat welke wordt gevoed door twee
batterijen. Met deze thermostaat kan alleen de ruimtetemperatuur worden aangepast (onderdeel systeem
Klimaatgarant). Er zijn omstandigheden (zowel extern, zon en/of harde wind, als intern, bijvoorbeeld de aanwezigheid
van veel personen en/of activiteiten, zoals intensief koken) waarbij de temperatuur onafhankelijk van de instellingen
op de thermostaat daalt of toeneemt. Door de uitstekende isolatie van de woning is de temperatuur in huis gelijkmatig
verdeeld. Het effect van de ruimtethermostaten buiten de woonkamer is beperkt.
Het toepassen van een nachtverlaging of verlaging bij korte afwezigheid wordt afgeraden bij vloerverwarming. Door
de traagheid van het systeem levert dit geen besparing op en is het minder comfortabel.
Capaciteit installatie: De capaciteit van de verwarmingsinstallatie wordt aan de hand van een transmissieberekening
vastgesteld. Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de
berekeningsgrondslagen conform de uitgave van de ISSO-51, die op dit werk van toepassing is conform de
garantienormen. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te
verwarmen ruimtes onder de in de Woningborg garantieregeling vermelde condities:






Verblijfsruimte zoals woonkamer, slaapkamers en keuken
Verkeersruimte gang, hal, trap en overloop
Zolder in open verbinding met een gemeenschappelijke verkeersruimte, zoals hal en overloop
Toiletruimte, berging
Douche- en/of badruimte

22 ºC
18 ºC
onverwarmd
onverwarmd
22 ºC

De genoemde temperaturen zijn minimale temperaturen die gelden als het systeem de woning aan het verwarmen is.
's Zomers verzorgt de warmtepomp zogeheten 'hoge-temperatuurkoeling', waardoor de woningen enigszins gekoeld
worden. De te behalen temperatuur bij koeling hangt af van onder meer zoninstraling, interne warmtelast en de
buitentemperatuur.

20. Mechanische ventilatie
•

•

•

Systeem: De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem bestaande uit een ventilatie-unit met
warmteterugwinning (WTW), die wordt geplaatst in de technische ruimte op zolder en met ventilatiekanalen wordt
aangesloten op plafond- en/of wandventielen (kunststof) in de volgende ruimtes:

Woonkamer (inblaas)

Keuken (afzuiging)

Toilet (afzuiging)

Badkamer (afzuiging)

Slaapkamers (inblaas)

Opstelplaats wasmachine op zolder (afzuiging)
De exacte positie en het aantal van de afzuigpunten wordt op aanwijzing van de installateur bepaald. De aangegeven
plaatsen op de verkooptekening zijn indicatief. Om het ventilatiesysteem goed te laten functioneren, mag er geen
afzuigkap op het systeem worden aangesloten. U dient een recirculatie afzuigkap te plaatsen.
De WTW ventilatie verwarmt buitenlucht met warmte uit de afgezogen binnen lucht. Deze opgewarmde buitenlucht
wordt ingeblazen in de verblijfsruimte (woonkamer, slaapkamers). De temperatuur van deze opgewarmde lucht is niet
regelbaar en is afhankelijk van de temperatuur in de woning en buiten. Deze kan dus verschillen en soms koud of
warm aanvoelen.
Kanalenverloop: Op de zolder zullen boven het trapgat (zichtbaar) kanalen worden versleept langs de binnenzijde van
de kap. Ook zullen er op de zolder kanalen worden versleept in de ruimte achter de knieschotten. Overige kanalen
zijn opgenomen in installatieschachten of vloeren.
Bediening: In de keuken/woonkamer bevindt zich een schakelaar waarmee de ventilatie-unit te bedienen is.

21. Elektrische installatie
De aanleg en aansluitkosten van de installatie zijn bij de V.O.N.-prijs inbegrepen. De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot
de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer.
In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd conform de verkooptekeningen. De posities van wandcontactdozen,
schakelaars, lichtpunten, loze leidingen en overige voorzieningen zijn bij benadering weergegeven op de verkoopplattegronden.
De exacte posities worden in het werk bepaald en kunnen afwijken van tekening.
De installatie is conform de geldende normen en voorschriften van het energiebedrijf en voldoet aan normblad NEN 1010.
•

Meterkast: De meterkast wordt standaard uitgevoerd met een huisaansluiting van 3x25 AMP en voorzien van 6
groepen en een bel trafo. Indien er aanvullende groepen nodig zijn, dient de groepenkast uitgebreid te worden. De
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•

•

•
•

•
•

•

•

•

elektrische installatie wordt voorzien van één of meer aardlekschakelaars in de meterkast.
Uitvoering schakelmateriaal: Alle schakelaars en wandcontactdozen in de woning (horizontaal geplaatst) zijn geheel
inbouw, met uitzondering van die in de berging, de technische ruimte op zolder, de lichtschakelaar gemonteerd tegen
het traphek op zolder. Deze worden uitgevoerd als opbouw.
Berging: De berging wordt standaard voorzien van een opbouwschakelaar gecombineerd met een (enkele)
wandcontactdoos. Tevens wordt er aan de binnenzijde een lichtpunt aangebracht. Het wandlichtpunt en de
wandcontactdoos worden aangesloten in de meterkast van de woning. Aan de buitenzijde van de berging wordt een
armatuur op schemerschakelaar gemonteerd. Indien de berging grenst aan een achterpad is dit armatuur zo geplaatst
dat het achterpad mede verlicht wordt. In dit geval geldt een onderhouds- en instandhoudingsplicht voor dit armatuur.
Armaturen: Naast de voor- en achterdeur wordt een armatuur aangebracht welke is aangesloten op een schakelaar in
de woning. Het armatuur zal nader worden bepaald door de architect.
Bedrade leidingthermostaat: Ten behoeve van de thermostaat van de cv-installatie wordt een bedrade leiding vanaf
de warmtepomp naar de woonkamer aangebracht. Bij enkele woningen wordt een bedrade leiding tussen de
buitentemperatuuropnemer (installatie Klimaatgarant) en de opstelplaats van de warmtepomp in de woning
aangelegd.
Belinstallatie: De woning wordt voorzien van een belinstallatie, bestaande uit een beldrukker, trafo en schel.
Loze leidingen: In de woonkamer worden twee loze leidingen aangebracht vanaf de meterkast, voor bijvoorbeeld
data-installatie. Tevens wordt er een loze leiding aangebracht van de meterkast naar de technische ruimte. Loze
leidingen zijn standaard voorzien van een zwarte controledraad. In verband met risico op verstopping van de leiding
mag deze niet als trekdraad gebruikt worden. Daarnaast is een loze leiding niet geschikt voor het doorvoeren van
meer dan één kabel.
Rookdetectie: Er worden in totaal drie rookmelders gemonteerd: in de hal, op de overloop en op zolder. De
rookmelders worden aangesloten op het lichtnet. Op zolder wordt de rookmelder opgehangen aan een metalen
beugel (minimaal 30cm vrij van de nok van de kap). De positie van rookmelders is indicatief aangegeven op de
tekeningen, de definitieve positie wordt bepaald door de installateur.
Glasvezel: In de meterkast is standaard een glasvezelaansluitpunt aangebracht. De aansluiting (excl. signaal) tot aan
de meterkast zijn in de V.O.N.-prijs inbegrepen. De aansluitingen worden zonder signaal opgeleverd. U dient zelf een
overeenkomst af te sluiten met een provider/exploitant.
Telefoon en kabel: De aansluitpunten voor telefoon en centraal antennesysteem worden door uw leverancier pas in
de meterkast afgemonteerd nadat u een telefoon en/of internetaansluiting hebt aangevraagd bij een aanbieder. De
aanleg en aansluitkosten tot aan de meterkast zijn voor rekening van de koper.

22. Afwerkingen binnen
•

Entree, woonkamer, keuken, overloop en slaapkamers op de 1e verdieping

Vloer:
Zandcement dekvloer

Wanden:
Behangklaar

Plafonds:
Spuitwerk met structuur, V-naden worden niet dichtgezet (uitzonderingen
daargelaten).

•

Technische ruimte, slaapkamer en onbenoemde ruimte(s) op de zolder.

Vloer:
Zandcement dekvloer

Wanden:
Onafgewerkt

Onderzijde dakkappen:
Binnenzijde dakkap spaanplaat, onafgewerkt (nietgaatjes in het zicht)

Ruimte achter knieschotten:
Geen zandcement dekvloer

•

Toilet typen: Buytenvest, Buytenhaag, Buytendreef

Vloer:
Zandcement dekvloer

Wanden:
Onafgewerkt

Plafonds:
Spuitwerk met structuur, V-naden worden niet dichtgezet.

•

Toilet typen: Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht, Buytenlust en Buytenhof

Vloer:
Vloertegelwerk

Wanden:
Wandtegelwerk tot ca. 120 cm + vloer
Spuitwerk met structuur boven tegelwerk tot aan plafond.

Plafonds:
Spuitwerk met structuur, V-naden worden niet dichtgezet.

•

Badkamer typen: Buytenvest, Buytenhaag, Buytendreef

Vloer:
Onafgewerkt (bovenzijde ruw constructieve vloer)

Wanden:
Onafgewerkt

Plafonds:
Spuitwerk met structuur, V-naden worden niet dichtgezet.

•

Badkamer typen: Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht, Buytenlust en Buytenhof

Vloer:
Vloertegelwerk

Wanden:
Wandtegelwerk tot plafond

Plafonds:
Spuitwerk met structuur, V-naden worden niet dichtgezet.
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23. Kleur- en materiaalstaat
Onderdeel

Materiaal

Gevels bnr’s: 61 t/m 64, 69 t/m 78, 89
t/m 95, 98, 99, 116 en 117
Metselwerk
Metselwerk (plint)
Metselwerk (accent)
Voegen
Lateien / geveldragers
Sidings

Baksteen, waalformaat, handvorm
Baksteen, waalformaat, handvorm
Baksteen, waalformaat
Terugliggend, doorstrijkmortel
Staal
Vezelcement

Gevels bnr’s: 60, 65 t/m 68, 79 t/m 88,
96, 97, 100, 101, 102, 103, 114 en 115
Metselwerk
Metselwerk (accent)
Voegen
Lateien / geveldragers
Sidings

Baksteen, waalformaat, handvorm
Baksteen, waalformaat, handvorm
Terugliggend, doorstrijkmortel
Staal
Kunststof

Gevelkozijnen (binnen en buitenzijde gelijk)
Kozijnen gevel
Hardhout
Raamhout draaiend deel
Hardhout
Voordeur
Hout
Achterdeur(en)
Hout
Kanteldeur
Staal
Raamdorpels
Prefab beton
Deurdorpels
Geïsoleerde onderdorpel van
composiet of kunststof
Beglazing
HR+++ (triple-beglazing)
Hang- en sluitwerk
Lichtmetaal
Goten en hemelwaterafvoeren (hwa)
Hemelwaterafvoer woning
Hemelwaterafvoer (vergrote) berging
Goot
Luifel
Plantenbak

Voorgevel: Zink, Achtergevel: PVC
PVC
Aluminium, met kraal in ander kleur
Aluminium, met kraal in ander kleur
Aluminium, met kraal in ander kleur

Daken
Gevels bnr’s: 61 t/m 64, 69 t/m 78, 89
t/m 95, 98, 99, 116 en 117
Gevels bnr’s: 60, 65 t/m 68, 79 t/m 88,
96, 97, 100, 101, 102, 103, 114 en 115
Dakrand met windveer
Daktrim

Aluminium
Aluminium daktrim

Bergingen
Vloer
Wanden
Lessenaarsdak
Kozijn en deur

Betontegels 30 x 30 cm
Verduurzaamde houten rabatdelen
Golfplaten
Hardhout

Interieur
Binnendeurkozijnen
Binnendeuren
Trappen en hekken
Trapleuning
Vloeren
Wandtegelwerk (indien van toepassing)
Vloertegels (indien van toepassing)
Kitwerk
Vensterbanken
Aftimmeringen

MV-ventielen
Schakelmateriaal

Kleurcode

RAL 9001

RAL 9001

RAL 9001
RAL 9001
RAL 7005
RAL 7005
RAL 7005

Kleur

Oranje genuanceerd
Rood genuanceerd
Crème wit
Donker grijs
Crème wit
Roomwit

Rood genuanceerd
Zwart
Cement grijs
Crème wit
Roomwit

Crème wit
Crème wit
Grijs
Grijs
Grijs
Crème wit
Zwart
n.v.t.
Blank

RAL 9001
RAL 9001
RAL 9001

Grijs
Crème wit
Crème wit
Crème wit

Keramische pan

Grafietgrijs

Keramische pan

Zwart, vol donker

Staal
Hout, fabrieksmatig afgelakt, opdek
Naaldhout (vuren/grenen of
gelijkwaardig)
Hardhout
Zandcement dekvloer
Wandtegels keramisch
Voegwerk
Vloertegels keramisch
Voegwerk
Composiet/kunststeen
Hout, voorzien van grondlaag, behalve
de aftimmering van het dak, daar
zonder grondlaag
Kunststof
Kunststof

RAL 9001
RAL 9001

Crème wit
Crème wit

RAL 9001

Grijs
Naturel
Grijs
Crème wit

RAL 9010

Wit
Wit
Wit
Transparant
Cementgrijs
Wit
Zilvergrijs
Antraciet
Donkergrijs
In het werk bepaald
Crème wit
Wit

Wit
Wit

TECHNISCHE OMSCHRIJVING WONEN IN BUYTEN
FASE 2 - BNR 60 T/M 103 en 114 T/M 117

24. Tot slot
Oplevering
De gehele woning wordt bij oplevering bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, tegelwerk en de ramen worden nat gereinigd. De
tuinen worden ontdaan van zichtbaar bouwvuil en puinresten als gevolg van de bouw.
Indien de ondernemer door overmacht bepaalde onderdelen van de woning later moet leveren, kan dit de oplevering niet in de
weg staan, tenzij de woning hierdoor niet bewoonbaar is. Extra kosten voor het later aanbrengen van deze onderdelen zijn voor
rekening van de ondernemer. Kosten die voortkomen uit leveringsproblemen, zijn voor rekening van de koper. Bijvoorbeeld
inkomstenderving door het later aanbrengen van pv-panelen.
Verzekering
De ondernemer verzekert de opstallen gedurende de bouw in overeenstemming met Woningborg-voorschriften. Op de dag van
oplevering, de dag waarop de koper de sleutels van het huis in ontvangst neemt, danwel het huis in gebruik neemt, gaan alle
risico’s waaronder begrepen die van brand- en stormschade, over naar de koper(s). Waal raadt u aan deze verzekeringen een
dag voor oplevering te laten ingaan.
Nutsaansluitingen
In de week van de oplevering, maar altijd na de oplevering van de woning, zegt Ondernemer de leveringscontracten op bij de
nutsbedrijven. U dient zelf zo spoedig mogelijk na oplevering (uiterlijk binnen 14 dagen) leveringscontracten te hebben
afgesloten. Dit om afsluiting (en de daarbij komende kosten) te voorkomen. Indien ondernemer facturen ontvangt voor de
periode na de oplevering zullen die worden doorbelast.
Limitering garantie
De kopers van de woningen kunnen ervoor kiezen om de wand- en vloerafwerking in de badkamer en/ of toiletruimte(n) te laten
vervallen (casco). In dit geval wordt niet voldaan aan de waterdichtheidseisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. De koper dient
er zelf voor zorg te dragen dat zo spoedig mogelijk na oplevering van de woning, hier alsnog aan wordt voldaan.
Bij keuze voor casco-oplevering kan de koper op basis van dit minderwerk geen rechten doen gelden in het kader van de van
toepassing zijnde bepalingen van de Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg. Hiervoor ontvangt u in het
maatwerkproces een minderwerkformulier van Woningborg ter ondertekening.
Werkzaamheden direct na oplevering
Tijdens de bouw van de woning wordt veel water gebruikt. Denk hierbij aan het verwerken van specie en afwerken van de vloer.
Om dit ´bouwvocht´ uit de woning te krijgen, 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.
Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kan tot vervelende schades leiden, doordat er
bouwvocht “opgesloten” wordt. De ondernemer is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor deze schade.
Krimp
Door de toepassing van materialen met verschillende eigenschappen en door droging zullen er met name bij de aansluitnaden
krimpscheuren ontstaan. Deze doen geen afbreuk aan de constructie van de woning en zijn niet te vermijden. Hier geldt het
advies om niet direct stuc- en spuitwerk op de wanden aan te laten brengen na oplevering van de woning.
Beglazingskit en verfwerk
De beglazingskit en verfwerk vraagt onderhoud, omdat deze veroudert en krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen aan de
kozijnen en/of beglazing blijkt dat er geen/onvoldoende onderhoud is gepleegd, kunnen uw garantierechten in gevaar komen.
Drainageleiding
Indien u wilt dat de drainage ook na oplevering blijft functioneren is periodiek onderhoud noodzakelijk. Voor het doorspuiten van
de drainageleiding wordt per blok een inspectie- of doorspoelput voorzien. De posities zijn meestal gesitueerd bij de
hoekwoning en worden bij oplevering definitief bepaald. De drainage kan echter niet voorkomen dat er op enig moment
grondwater zichtbaar kan zijn in de ruimte onder de begane grond vloer. Doordat tijdens het bouwen de structuur van de grond
onder en om de woning is verstoord zijn ook de fijne afwateringskanaaltjes in de grond dicht geraakt. Hierdoor is het mogelijk
dat het gevallen regenwater in de tuinen blijft staan en zich soms een weg zoekt naar de ruimte on de begane grond. De ruimte
onder de begane grond vloer zal door de bodemstructuur en de hoogte van de grondwaterstand over het algemeen een vochtig
karakter hebben. Dit is niet schadelijk voor de woning. De koper zal de ondernemer nimmer voor de gevolgen hiervan
aansprakelijk kunnen houden.
Veiligheid na oplevering
Voor het onderhoud aan daken en gevels gaan wij er vanuit dat dit door bewoners zelf wordt uitgevoerd. Indien u dit door
derden laat uitvoeren, kan het zijn dat er vanuit Arbowetgeving aanvullende veiligheidsvoorzieningen door de bewoner of
eigenaar moeten worden aangebracht. Denk hierbij aan aanlijn voorzieningen op het dak of het plaatsen van tijdelijke steigers.
Werk in uitvoering
De woningen worden gerealiseerd op basis van een projectmatige bouwrouting met daarbij tijdsintervallen tussen diverse
bouwactiviteiten en woningen. Na oplevering en het betrekken van uw woning worden er in de omgeving nog verschillende
(bouw)werkzaamheden verricht. Andere woningen binnen het project worden nog gebouwd en de openbare ruimte rondom uw
woning moeten nog worden ingericht. Sommige zaken zullen later worden aangebracht (bomen, groenzones), voor andere
geldt mogelijkerwijs dat speciale of tijdelijke voorzieningen moeten worden getroffen totdat de werkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd of afgerond, zoals parkeerplaatsen, inritconstructies, tuinzones en bestratingen.
Esthetische klachten
Op uw woning is de Woningborg Waarborg- en garantieregeling van toepassing. Indien u na oplevering gebreken constateert,
kunt u aanspraak maken op deze garantieregeling. Wij willen benadrukken dat een esthetische klacht niet valt onder de
garantie, tenzij deze strijdig is met de eis van goed en deugdelijk werk.
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Wonen in Buyten wordt gebouwd met onze leefiD filosofie. Om te zorgen dat uw nieuwe woning meer
tot leven komt voordat deze is gebouwd, wordt de woning driedimensionaal getekend en aan u
gepresenteerd. Aan de hand van het maatwerkgesprek met de woonconsultant stellen wij u in de
gelegenheid de woning en uw woonwensen te bespreken.
De keuzemogelijkheden treft u in deze maatwerklijst. Hierin zijn bijvoorbeeld diverse opties
opgenomen om het elektra aan te passen, een keuze te maken voor het sanitair of de tegels in de
badkamer en toilet(ten) en om de indeling van de woning aan te passen en deze nog beter aan te
laten sluiten op uw woonwensen. Deze mogelijkheden kunt u in het maatwerkgesprek met uw
woonconsultant bespreken.
Vanzelfsprekend hebben wij als bouwer met wet- en regelgeving te maken. Om deze reden wordt uw
maatwerk altijd door Waal en de betrokken partners (zoals installateurs) beoordeeld op
uitvoerbaarheid.
De genoemde bedragen in dit document zijn inclusief 21% BTW. Wijzigingen op het BTW-tarief zijn
voorbehouden en worden verrekend.
Na uw gesprek met de woonconsultant, ontvangt u binnen twee weken een overzicht van de gekozen
opties in een concept maatwerkplattegrond en -offerte. Tot de sluitingsdatum Maatwerk kunt u uw
gewenste opties of wijzigingen aan de woonconsultant doorgeven.
Na de sluitingsdatum streven wij ernaar u binnen enkele weken de definitieve maatwerkdocumenten
(plattegrond en bevestiging) te sturen. Wanneer u deze heeft gecontroleerd geeft u deze door
ondertekening bij Waal in opdracht. Alle wensen worden na uw akkoord door Waal in opdracht
gegeven en aan alle betrokken partijen gecommuniceerd (uitvoering, projectshowrooms,
bouwpartners, etc.). Houd er rekening mee dat Waal na het verstrijken van de sluitingsdatum geen
wijzigingen meer kan aannemen. Na deze datum worden namelijk de definitieve productiestukken
opgesteld en worden de prefab onderdelen geproduceerd al ver voor deze op de bouwplaats
arriveren.
Gezien de keuzemogelijkheden in maatwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met
betrekking tot de bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om
binnen de gecommuniceerde tijd op te leveren, bestaat de mogelijkheid dat de bouwtijd verlengd zal
worden als gevolg van gekozen maatwerkopties. Hierover zullen wij u tijdig informeren.
Wanneer 70% van de woningen verkocht is en de startdatum van de bouw is gepland zullen wij u
nader informeren over de sluitingsdatum van het maatwerk.
Uw persoonlijke leefiD wordt werkelijkheid! Wonen zoals u dat wilt…
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Maatwerk Bouwkundig
Code

Omschrijving

1A99

Bouwkundige aanpassingen
Indien u een grote wijziging wenst, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een uitbouw,
dakkapel, of indelingswijziging, komen hier bouwfysische-, constructie- , verwarmingen
ventilatieberekeningen bij kijken. De eenmalige kosten voor constructie-, verwarming-,
ventilatie- en bouwfysische berekeningen zullen in rekening worden gebracht indien
gekozen wordt voor één of meerdere van onderstaande opties (1A01 t/m 1A98) of een
individuele optie.
Mocht het zo zijn dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie
van
bouwkundige opties extra maatregelen getroffen moeten worden, zoals bijvoorbeeld
een
extra PV-paneel of verzwaring van de warmtepompinstallatie, dan zullen deze kosten
afzonderlijk in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen achteraf tot uiterlijk 3
maanden voor oplevering in rekening worden gebracht.

1A02..

Uitbouw 1,2 meter achterzijde begane grond (alleen mogelijk in combinatie met
1A13 t/m 1A18)
Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning op de begane grond,
over de volledige breedte van de woning, van 1,2 meter diep. Bij de typen Buytenvest,
Buytendreef, Buytenveld, Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust is
deze optie alleen mogelijk in combinatie met de opties 1A13 t/m 1A18. De kosten voor
die opties dienen bij de prijs van de uitbouw opgeteld te worden.

Prijs incl.
21% BTW

Bouwkundige aanpassingen
€

900

Fundering en ruwbouw

De bestaande elektrapunten blijven op de oorspronkelijke positie. Ter plaatse van de
uitbouw worden 2 extra dubbele wandcontactdozen geplaatst. De vloerverwarming
wordt uitgebreid en de verwarmingsinstallatie wordt aangepast op de verhoogde
warmtebehoefte. De ventilatie hoeveelheid wordt verhoogd. De constructie en de
afwerking van de uitbouw komen overeen met het gestelde in de technische
omschrijving. Op de constructieve dakvloer komt afschot isolatie welke aan de
bovenzijde wordt voorzien van bitumineuze dakbedekking met grind en een aluminium
kraal. Positie en uitvoering conform optietekening.
N.B. Wij attenderen u erop dat bij het vergroten van de woonruimte het energieverbruik
/ ventilatieverbruik zal toenemen.

1A02.A

Buytenvest

€

17.850

1A02.B

Buytendreef

€

18.350

1A02.C

Buytenveld, Buytensteegh en Buytenhout

€

18.850

1A02.D

Buytenzicht en Buytenlust

€

19.350

1A02.E

Buytenhof

€

19.850
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1A03..

Uitbouw 2,4 meter achterzijde begane grond (alleen mogelijk in combinatie met
1A13, t/m 1A18)
Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning op de begane grond,
over de volledige breedte van de woning, van 2,4 meter diep. Ter plaatse van de
uitbouw worden heipalen geslagen. Bij de types Buytenvest, Buytendreef, Buytenveld,
Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust is deze optie alleen mogelijk in
combinatie met de opties 1A13 t/m 1A18. De kosten voor die opties dienen bij de prijs
van de uitbouw opgeteld te worden.
De bestaande elektrapunten blijven op de oorspronkelijke positie. Ter plaatse van de
uitbouw worden 2 extra dubbele wandcontactdozen geplaatst. Er wordt tevens een
extra plafondlichtpunt aangebracht. De vloerverwarming wordt uitgebreid en de
verwarmingsinstallatie wordt aangepast op de verhoogde warmtebehoefte. De
ventilatie hoeveelheid wordt verhoogd. De constructie en de afwerking van de uitbouw
komen overeen met het gestelde in de technische omschrijving. Op de constructieve
dakvloer komt afschot isolatie welke aan de bovenzijde wordt voorzien van
bitumineuze dakbedekking met grind en een aluminium kraal. Positie en uitvoering
conform optietekening.
N.B. Wij attenderen u erop dat bij het vergroten van de woonruimte het
energieverbruik/ ventilatieverbruik zal toenemen.

1A03.A

Buytenvest

€

25.450

1A03.B

Buytendreef

€

25.950

1A03.C

Buytenveld, Buytensteegh en Buytenhout

€

26.450

1A03.D

Buytenzicht en Buytenlust

€

26.950

1A03.E

Buytenhof

€

27.450

Samenvoegen vergrote berging en woonkamer (alleen bij type Buytenhof)
Het betrekken van een gedeelte van de vergrote berging bij de woonkamer, conform
optietekening. De vergrote berging wordt uitgevoerd als een geïsoleerde ruimte. In de
achtergevel van de vergrote berging wordt een extra kozijn opgenomen voorzien van
borstwering met vensterbank. De voorzijde van de vergrote berging wordt uitgevoerd
als niet geïsoleerde berging. De kanteldeur komt te vervallen en wordt vervangen door
een buitendeur (met stapeldorpels en enkele mat veiligheidsglas). De standaard
elektrapunt in de woonkamer ter plaatse van de nieuwe doorgang worden verplaatst
naar de nieuwe vergrote berging en er wordt een extra dubbele wandcontactdoos
aangebracht. De doorgang tussen de twee ruimte wordt langs het plafond en wanden
voorzien van aftimmering. Indien nodig wordt hier achter een staalconstructie
aangebracht. Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 114, 115, 116, 117 en kan ook uitgevoerd worden in combinatie met optie
1A03 en 1A02.

€

20.050

1A08

Let op: Deze optie is vergunningplicht.

Gevel
1A11

Het kozijn in de achtergevel gespiegeld uitvoeren
Het standaard of optioneel gekozen kozijn met deur(-en) (optie 1A12 t/m 1A18) in de
achtergevel op de begane grond gespiegeld uitvoeren, conform optietekeningen. De
deur(-en) zal altijd naar buiten blijven draaien. De positie van de elektrapunten binnen
in de woning en aan de achtergevel wijzigen niet. Dit kunt u separaat opgeven.

€

750

1A12

Openslaande deuren
Het toepassen van een kozijn met openslaande deuren in de achtergevel op de
begane grond. De optie wordt uitgevoerd conform technische omschrijving en
optietekening. Deze optie is niet mogelijk als er gekozen wordt voor een uitbouw.

€

2.010
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Let op onderstaande opties 1A13 t/m 1A19 zijn niet voor alle woning typen van
toepassing!
1A13

Het bestaande kozijn in de achtergevel verbreden (ca. 279 cm breed)
Het verbreden van het standaard kozijn met een extra deel vast glas, het nieuwe kozijn
is circa 279 cm breed. De optie wordt uitgevoerd conform technische omschrijving en
optietekening.

€

2.450

€

3.150

€

3.920

€

4.560

De pui breedte kan variëren afhankelijk van de steen verdeling in de gevel. De
aangegeven breedte is daarom een circa maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.
Deze optie is alleen van toepassing voor de typen: Buytenvest, Buytendreef,
Buytenveld, Buytenhout, Buytensteeg, Buytenzicht en Buytenlust.

1A14

Het bestaande kozijn in de achtergevel verbreden (ca. 356 cm breed)
Het verbreden van het standaard kozijn met een extra deel vast glas, het nieuwe kozijn
is circa 356 cm breed. De optie wordt uitgevoerd conform technische omschrijving en
optietekening.
De pui breedte kan variëren afhankelijk van de steen verdeling in de gevel. De
aangegeven breedte is daarom een circa maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.
Deze optie is alleen van toepassing voor de typen: Buytendreef, Buytenveld,
Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust. Bij de overige typen is deze
optie niet mogelijk.

1A15

Openslaande deuren met 1 zijlicht (ca. 279 cm breed)
Het toepassen van een kozijn met openslaande deuren met 1 zijlicht in de achtergevel
op de begane grond, het nieuwe kozijn is circa 279 cm breed. De optie wordt
uitgevoerd conform technische omschrijving en optietekening.
De pui breedte kan variëren afhankelijk van de steen verdeling in de gevel. De
aangegeven breedte is daarom een circa maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.
Deze optie is alleen van toepassing voor de typen: Buytenvest, Buytendreef,
Buytenveld, Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust.

1A16

Openslaande deuren met 1 zijlicht (ca. 356 cm breed)
Het toepassen van een kozijn met openslaande deuren met 1 zijlicht in de achtergevel
op de begane grond, het nieuwe kozijn is circa 356 cm breed. De optie wordt
uitgevoerd conform technische omschrijving en optietekening.
De pui breedte kan variëren afhankelijk van de steen verdeling in de gevel. De
aangegeven breedte is daarom een circa maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.
Deze optie is alleen van toepassing voor de typen: Buytendreef, Buytenveld,
Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust. Bij de overige typen is deze
optie niet mogelijk.
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1A17

Openslaande deuren met 2 zijlichten (ca. 279 cm breed)
Het toepassen van een kozijn met openslaande deuren met aan beide zijden 1 zijlicht
in de achtergevel op de begane grond, het nieuwe kozijn is circa 279 cm breed. De
optie wordt uitgevoerd conform technische omschrijving en optietekening.

€

4.300

€

4.940

€

2.690

De pui breedte kan variëren afhankelijk van de steen verdeling in de gevel. De
aangegeven breedte is daarom een circa maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.
Deze optie is alleen van toepassing voor de typen: Buytenvest, Buytendreef,
Buytenveld, Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust.

1A18

Openslaande deuren met 2 zijlichten (ca. 356 cm breed)
Het toepassen van een kozijn met openslaande deuren met aan beide zijden 1 zijlicht
in de achtergevel op de begane grond, het nieuwe kozijn is circa 356 cm breed. De
optie wordt uitgevoerd conform technische omschrijving en optietekening.
De pui breedte kan variëren afhankelijk van de steen verdeling in de gevel. De
aangegeven breedte is daarom een circa maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.
Deze optie is alleen van toepassing voor de typen: Buytendreef, Buytenveld,
Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust. Bij de overige typen is deze
optie niet mogelijk.

1A19

Extra buitendeur bij vergrote berging
Het realiseren van een deur in de achtergevel van de vergrote berging. De deur wordt
voorzien van stapeldorpels met daar boven enkele mat veiligheidsglas. Aan de
buitenzijde wordt naast de deur een lichtpunt met armatuur aangebracht die aan de
binnenzijde van de vergrote berging is aangesloten op een schakelaar. Het standaard
lichtpunt in de vergrote berging wordt voorzien van een hotelschakeling. Conform
optietekening. Deze optie is alleen mogelijk bij het type Buytenhof.

Daken
Onderstaande opties zijn alleen mogelijk indien voldoende ruimte op de daken
aanwezig is. Indien uw woning is voorzien van een tuitgevel aan de voorzijde kunnen
onderstaande opties aan de voorzijde niet gekozen worden. Houd ook rekening met
eventuele optionele of toekomstige PV-panelen. Indien later blijkt dat de optie niet
mogelijk is zal u hiervan op de hoogte worden gebracht en zal deze optie vervallen.
Eventueel betaalde kosten zullen worden geretourneerd of verrekend met een
toekomstige termijn.
1A20

Dakraam
Het realiseren van één dakraam (tuimelvenster) aan de voorzijde en/of achterzijde van
de woning op de zolderverdieping (afmeting ca. 0,9 x 1,4 m). Het dakraam is voorzien
van trippel beglazing en is aan de binnenzijde wit gelakt. De dagkantaftimmeringen
worden haaks op het dakvlak aangebracht in hetzelfde materiaal als de onderzijde van
de dakkap. In het dakraam is geen ventilatierooster aanwezig. Positie zoals
aangegeven op optietekening. Zie voor meer informatie de brochure van Velux.

€

1.550

1A24

Vlakke i.p.v. haakse aftimmering van het dakraam
De aftimmering aan de boven- en onderzijde van het dakraam wordt vlak aangebracht,
waardoor er meer daglicht kan toetreden. De dagkantaftimmering aan de bovenzijde
van het dakraam wordt horizontaal aangebracht. De dagkantaftimmering aan de
onderzijde wordt verticaal aangebracht. Materiaal en afwerking standaard conform
technische omschrijving.

€

390
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1A25

Dakkapelserre aan de achterzijde van de woning
Het realiseren van een dakkapelserre aan de achterzijde van de woning op de tweede
verdieping. De dakkapelserre is voorzien van vier handmatig te openen
tuimeldakramen (afmeting 0,78x1,18 m). De dakramen zijn voorzien van triple
beglazing en zijn aan de binnenzijde fabrieksmatig wit afgelakt. De bovenzijde en
onderzijde worden vlak afgetimmerd en de zijkanten worden haaks afgetimmerd. Zie
voor meer informatie de brochure van Velux. De verwarmingsinstallatie wordt indien
noodzakelijk aangepast op de verhoogde warmtebehoefte.

€

7.320

€

16.580

NB. Wij attenderen u erop dat de woning door deze wijziging niet meer voldoet aan de
eisen (minimale oppervlak verblijfsgebied) uit het bouwbesluit en het energie verbruikt
voor verwarmen kan toenemen.
Deze optie is alleen van toepassing voor de typen: Buytendreef, Buytenveld,
Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht, Buytenlust en Buytenhof. Bij het type
Buytenvest is deze optie niet mogelijk.

1A22

Dakkapel achtergevel
Het realiseren van een dakkapel aan de achterzijde van de woning op de
zolderverdieping, conform optietekening, met een inwendige afmeting van ca. 300 cm.
De zijwangen en het dak van de dakkapel worden uitgevoerd in een geïsoleerde
houtskeletbouwconstructie. Het dak wordt aan de bovenzijde voorzien van een
dakbeschot waarop EPDM-dakbedekking wordt aangebracht. De boeiborden
(daklijsten) en het lijstwerk rond de kozijnen worden uitgevoerd in rockpanel of gelijk
wat een onderhoudsvrije cementvezelbeplating is in een witte kleur. De zijwangen van
de dakkapel zijn afgewerkt met dezelfde plaat als de boeidelen. Het kozijn wordt
uitgevoerd in hardhout en voorzien van trippel glas.
De binnenzijde van de dakkapel (zijwangen + plafonds) is voorzien van plaatmateriaal
gelijk aan de onderzijde van de dakkap. Het plaatmateriaal blijft in het zicht en wordt
niet afgewerkt (incl. nietgaatjes). De afwerking is conform technische omschrijving
(onderdeel schuine daken) en conform kleur- en materiaalstaat. Ter plaatse van de
dakkapel wordt een vensterbank aangebracht conform de overige vensterbanken in de
woning. De verwarmingsinstallatie wordt indien noodzakelijk aangepast op de
verhoogde warmtebehoefte.
NB. Wij attenderen u erop dat de woning door deze wijziging niet meer voldoet aan de
eisen (minimale oppervlak verblijfsgebied) uit het bouwbesluit.

10-03-2021
7

MAATWERKLIJST WONEN IN BUYTEN
FASE 2
1A23

Dakkapel voorgevel
Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op de
zolderverdieping, conform optietekening, met een inwendige afmeting van ca. 99 cm.
De zijwangen en het dak van de dakkapel worden uitgevoerd in een geïsoleerde
houtskeletbouwconstructie. Het dak wordt aan de bovenzijde voorzien van een
dakbeschot waarop EPDM-dakbedekking wordt aangebracht. De boeiborden
(daklijsten) en het lijstwerk rond de kozijnen worden uitgevoerd in rockpanel of gelijk
wat een onderhoudsvrije cementvezelbeplating is in een witte kleur. De zijwangen van
de dakkapel zijn afgewerkt met dezelfde plaat als de boeidelen. Het kozijn wordt
uitgevoerd in hardhout en voorzien van trippel glas.

€

13.740

De binnenzijde van de dakkapel (zijwangen + plafonds) is voorzien van plaatmateriaal
gelijk aan de onderzijde van de dakkap. Het plaatmateriaal blijft in het zicht en wordt
niet afgewerkt (incl. nietgaatjes). De afwerking is conform technische omschrijving
(onderdeel schuine daken) en conform kleur- en materiaalstaat. Ter plaatse van de
dakkapel wordt een vensterbank aangebracht conform de overige vensterbanken in de
woning. De verwarmingsinstallatie wordt indien noodzakelijk aangepast op de
verhoogde warmtebehoefte. Deze optie is alleen van toepassing voor de typen
Buytenvest, Buytendreef, Buytenveld en Buytenhof.
NB. Wij attenderen u erop dat de woning door deze wijziging niet meer voldoet aan de
eisen (minimale oppervlak verblijfsgebied) uit het bouwbesluit.

Indeling
2A31

Trapkast
Het realiseren van een trapkast inclusief wandlichtpunt en een enkele
wandcontactdoos
welke is gecombineerd met de schakelaar. De wanden rondom de trap worden tot het
plafond gerealiseerd en worden aan de binnenzijde niet behangklaar afgewerkt. De
trap wordt dicht uitgevoerd met stootborden. Het bovenlicht van het binnendeurkozijn
wordt uitgevoerd met een dicht paneel.
Conform technische omschrijving wordt de trap aan de onderzijde niet afgewerkt. De
optie wordt gerealiseerd conform optietekening.

€

1.840

2A34

Inloopkast
Het realiseren van een ruimte voor een inloopkast op de 1e verdieping in slaapkamer
3. De ingang van de ruimte is een verdiepingshoge opening van circa 1 meter breed.
De kopse kant van de opening wordt niet afgewerkt. De wand tussen de slaapkamer
en inloopkast wordt uitgevoerd in normale gibo. De deur tussen slaapkamer 3 en de
overloop komt te vervallen en de vloerverwarming wordt aangepast naar één ruimte.
De bestaande wandcontactdozen worden verplaatst. De ventilatie- en
plafondlichtpunten blijven op dezelfde positie. In de slaapkamer wordt een extra
rookmelder aangebracht. De prijs is exclusief kast en/of andere inrichtingen. Conform
optietekening.

€

690

€

180

Deze optie is alleen van toepassing voor de typen: Buytendreef, Buytenveld,
Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht, Buytenlust en Buytenhof. Bij het type
Buytenvest is deze optie niet mogelijk.

2A35

Samenvoegen slaapkamers 2 en 3
Het samenvoegen van slaapkamer 2 en 3 op de 1e verdieping. De wand tussen de
slaapkamers en de deur tussen slaapkamer 2 en de overloop komen te vervallen. De
twee bestaande dubbele wandcontactdozen worden verplaatst. De vloerverwarming
wordt aangepast naar één ruimte. De ventilatie- en plafondlichtpunten blijven op
dezelfde positie. Conform optietekening.
Deze optie is alleen van toepassing voor de typen: Buytendreef, Buytenveld,
Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht, Buytenlust en Buytenhof. Bij het type
Buytenvest is deze optie niet mogelijk.
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2A36

Splitsen slaapkamer 1 in twee slaapkamers
Het opsplitsen van slaapkamer 1 in twee slaapkamers op de 1e verdieping. Er wordt
een wand geplaatst en een extra binnendeur met kozijn. De installatiepunten worden
verplaatst. De vloerverwarming wordt aangepast naar twee ruimte. In de extra
slaapkamer worden twee dubbele wandcontactdozen en een lichtpunt met schakelaar
aangebracht. Conform optietekening.

€

2.610

Deze optie is alleen van toepassing voor type Buytenhof.

2A39..

Badkamer en toilet voorzien van tegelwerk en sanitair
Standaard worden de woning typen Butenvest en Buytendreef opgeleverd zonder
tegelwerk en sanitair in het toilet (op de begane grond) en de badkamer. U kunt er voor
kiezen deze ruimte wel af te laten werken. Waal heeft daarvoor een aantal voordelige
afwerkpakketten samengesteld (basis, luxe en excellent) waaruit u kunt kiezen. U kunt
dit terug vinden in de sanitair- en tegelbrochure. Indien u ervoor kiest het toilet en de
badkamer door Waal te laten afwerkwerken met tegelwerk en sanitair dient u altijd
minimaal voor dit basis pakket te kiezen (let op deze is dan standaard zonder toilet).
Verderop in de maatwerklijst heeft u de mogelijk als aanvulling hierop te kiezen voor
het Luxe of Excellent tegelwerk en/of sanitair. Het tegelwerk en sanitair wordt al voor
oplevering aangebracht en is bij oplevering dus helemaal gereed. Tevens heeft u de
mogelijkheid optioneel te kiezen voor een bad, toilet en/of douchescherm.

2A39.A

Buytenvest

€

2.550

2A39.B

Buytendreef

€

2.700

Voor de woning typen Buytenvest en Buytendreef zijn onderstaande opties 2A40
t/m 2A43 alleen van toepassing indien u ervoor gekozen heeft het toilet en de
badkamer door Waal te laten afwerken middels optie 2A39. Indien u gekozen
heeft de woning standaard niet te voorzien van een afgewerkt toilet en badkamer
gelden alternatieve prijzen. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.
Bij de overige woningtypes is dit niet van toepassing, omdat deze woningen
standaard worden voorzien van een afgewerkte toilet en badkamer.

2A40..

Vergroten badkamer en vervallen slaapkamer 3
Het vergroten van de badkamer en het laten vervallen van slaapkamer 3. De wand
tussen slaapkamer 2 en 3 vervalt, de bestaande wandcontactdozen worden verplaatst.
De vloerverwarming wordt aangepast naar één ruimte.
De wand tussen slaapkamer 2 en de badkamer verplaatst om de badkamer te
vergroten met circa 1,06 meter. In de badkamer verplaatsen de wastafel en radiator
mee met de wand. De bestaande ventilatiepunten blijven op dezelfde positie. De
plafondlichtpunten verschuiven. De optie wordt gerealiseerd conform optietekening.
Deze optie is niet van toepassing bij het type Buytenvest.
N.B. Wij attenderen u erop dat de woning door deze wijziging niet meer voldoet aan de
eisen (minimale hoeveelheid daglicht en verblijfsgebied) uit het bouwbesluit.

2A40.B

Buytendreef (alleen in combinatie met optie 2A39)

€

2.400

2A40.C

Buytenveld, Buytensteegh en Buytenhout

€

2.460

2A40.D

Buytenzicht en Buytenlust

€

2.520

2A40.E

Buytenhof

€

2.580
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2A41

Vergroten badkamer
Het vergroten van de badkamer. De wand tussen slaapkamer 2 en de badkamer
verplaatst om de badkamer te vergroten met circa 1,06 meter. In de badkamer
verplaatsen de wastafel en radiator mee met de wand. De bestaande ventilatiepunten
blijven op dezelfde positie. De plafondlichtpunten verschuiven. De optie wordt
gerealiseerd conform optietekening 2A40.

€

2.690

N.B. Wij attenderen u erop dat de woning door deze wijziging niet meer voldoet aan de
eisen (minimale hoeveelheid daglicht en verblijfsgebied) uit het bouwbesluit.
Deze optie is alleen van toepassing voor type Buytenvest indien gekozen is voor de
optie 2A39.

2A42..

Vergroten badkamer en realiseren separaat toilet (deze optie alleen van
toepassing in combinatie met optie 2A39).
Het vergroten van de badkamer, slaapkamer 2 wordt kleiner gemaakt en de deur
verplaatst. De deur van de badkamer verplaatst en er wordt een aparte toiletruimte
gerealiseerd, voorzien van standaard sanitair (vrij hangend toilet), standaard tegelwerk
(tot 120cm hoog met daar boven spuitwerk) en een plafondlichtpunt.
De wand tussen slaapkamer 2 en de badkamer verplaatst om de badkamer te
vergroten met circa 1,06 meter. In de badkamer verplaatsen de wastafel en radiator
mee met de wand. Het aantal bestaande ventilatie- en plafondlichtpunten blijven
ongewijzigd in de bad- en slaapkamers. De optie wordt gerealiseerd conform
technische omschrijving en optietekening.
N.B. Wij attenderen u erop dat de woning door deze wijziging niet meer voldoet aan de
eisen (minimale hoeveelheid daglicht en verblijfsgebied) uit het bouwbesluit.

2A42.A

Buytenvest

€

4.010

2A42.B

Buytendreef

€

4.250

2A42..

Vergroten badkamer en realiseren separaat toilet
Het vergroten van de badkamer, slaapkamer 2 wordt kleiner gemaakt en de deur
verplaatst. De deur van de badkamer verplaatst en er wordt een aparte toiletruimte
gerealiseerd, voorzien van standaard sanitair (vrij hangend toilet), standaard tegelwerk
(tot 120cm hoog met daar boven spuitwerk) en een plafondlichtpunt.
De wand tussen slaapkamer 2 en de badkamer verplaatst om de badkamer te
vergroten met circa 1,06 meter. In de badkamer verplaatsen de wastafel en radiator
mee met de wand. Het toilet in de badkamer vervalt. Het aantal bestaande ventilatieen plafondlichtpunten blijven ongewijzigd in de bad- en slaapkamers. De optie wordt
gerealiseerd conform technische omschrijving en optietekening.
N.B. Wij attenderen u erop dat de woning door deze wijziging niet meer voldoet aan de
eisen (minimale hoeveelheid daglicht en verblijfsgebied) uit het bouwbesluit.

2A42.H

Buytenveld, Buytenhout en Buytensteegh

€

3.310

2A42.I

Buytenzicht en Buytenlust

€

3.560

2A42.J

Buytenhof

€

3.890
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2A43..

Verplaatsen badkamer naar voorzijde woning
Het verplaatsen van de badkamer op de 1e verdieping naar de voorzijde van de
woning. De wand tussen de badkamer en slaapkamer 1 komt te vervallen. De wand
tussen slaapkamer 1 en 2 wordt uitgevoerd als 70 mm dik. Slaapkamer 1 wordt
opgesplitst in twee ruimten. Optioneel kan in de badkamer een toilet worden
gerealiseerd. Indien hiervoor wordt gekozen, wordt op de begane grond naast de
voordeur een extra leidingschacht toegevoegd. De bestaande wandcontactdozen,
ventilatie- en plafondlichtpunten worden verplaatst. Tegelwerk en sanitair conform
technische omschrijving. De vensterbank blijft behouden. Conform optietekening.
N.B. Wij attenderen u erop dat de woning door deze wijziging niet meer voldoet aan de
eisen (minimale hoeveelheid daglicht en verblijfsgebied) uit het bouwbesluit.

2A43.A

Buytenvest

€

4.360

2A43.B

Buytendreef

€

4.610

2A43.C

Buytenveld, Buytensteegh en Buytenhout

€

4.860

2A43.D

Buytenzicht en Buytenlust

€

5.110

2A43.E

Buytenhof

€

5.360

2A44..

Zolderindeling met een onbenoemde ruimte aan de voorzijde van de woning
Het realiseren van een zolderindeling met een onbenoemde ruimte en een overloop,
conform optietekening. De ruimte voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan
een verblijfsruimte (slaapkamer). De onbenoemde ruimte wordt verwarmd (22 graden).
Boven het binnendeurkozijn wordt geen bovenlicht aangebracht. In de onbenoemde
ruimte zal tevens mechanische ventilatie worden voorzien welke wordt aangesloten op
de WTW-installatie van de woning. De bestaande ventilatie kanalen naast de trap
blijven in het zicht. De verwarmingsinstallatie wordt indien noodzakelijk aangepast op
de verhoogde warmtebehoefte van de woning. Afwerking conform technische
omschrijving. De indeling, afmetingen en installaties conform optietekening. Deze optie
is alleen van toepassing voor de typen Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en
Buytenlust.
N.B. Wij attenderen u erop dat door het realiseren van een extra ruimte het
energieverbruik/ ventilatieverbruik zal toenemen.

2A44.C

Buytenhout en Buytensteegh

€

5.030

2A44.D

Buytenzicht en Buytenlust

€

5.150

2A47..

Zolderindeling met een onbenoemde ruimte aan de achterzijde van de woning
Het realiseren van een zolderindeling met een onbenoemde ruimte en een overloop,
conform optietekening. De ruimte voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan
een verblijfsruimte (slaapkamer). De onbenoemde ruimte wordt verwarmd (22 graden).
Boven het binnendeurkozijn wordt geen bovenlicht aangebracht. Het traphek / paneel
op de kop van de trap komt te vervallen. In de onbenoemde ruimte zal tevens
mechanische ventilatie worden voorzien welke wordt aangesloten op de WTWinstallatie van de woning. De bestaande ventilatie kanalen naast de trap blijven in het
zicht. De verwarmingsinstallatie wordt indien noodzakelijk aangepast op de verhoogde
warmtebehoefte van de woning. De indeling, afmetingen en installaties conform
optietekening. Afwerking conform technische omschrijving. Een dakvenster of een
dakkapel is niet inbegrepen en dient separaat te worden opgegeven. Deze optie is
alleen van toepassing voor de typen Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en
Buytenlust.
N.B. Wij attenderen u erop dat door het realiseren van een extra ruimte het
energieverbruik/ ventilatieverbruik zal toenemen.
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2A47.C

Buytenhout en Buytensteegh

€

5.030

2A47.D

Buytenzicht en Buytenlust

€

5.150

2A45..

Zolderindeling met een onbenoemde ruimte
Het realiseren van een zolderindeling met een onbenoemde ruimte en een overloop,
conform optietekening. De ruimte voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan
een verblijfsruimte (slaapkamer). De onbenoemde ruimte wordt verwarmd (22 graden).
Boven het binnendeurkozijn wordt geen bovenlicht aangebracht. Het traphek / paneel
op de kop van de trap komt te vervallen. In de onbenoemde ruimte zal tevens
mechanische ventilatie worden voorzien welke wordt aangesloten op de WTWinstallatie van de woning. De bestaande ventilatie kanalen naast de trap blijven in het
zicht. De verwarmingsinstallatie wordt indien noodzakelijk aangepast op de verhoogde
warmtebehoefte van de woning. De indeling, afmetingen en installaties conform
optietekening. Afwerking conform technische omschrijving. Een dakvenster of een
dakkapel is niet inbegrepen en dient separaat te worden opgegeven. Deze optie is
alleen van toepassing voor de typen Buytendreef, Buytenveld en Buytenhof. Bij het
type Buytenvest is deze optie niet mogelijk.

€

5.840

N.B. Wij attenderen u erop dat door het realiseren van een extra ruimte het
energieverbruik/ ventilatieverbruik zal toenemen.

2A45.B

Buytendreef

2A45.C

Buytenveld

€

6.230

2A45.E

Buytenhof

€

7.000

2A46..

Zolderindeling met twee onbenoemde ruimten
Het realiseren van een zolderindeling met twee onbenoemde ruimten en een overloop,
conform optietekening. De ruimten voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan
een verblijfsruimte (slaapkamer). De onbenoemde ruimten worden verwarmd (22
graden). Boven de binnendeurkozijnen wordt geen bovenlicht aangebracht. Het
traphek / paneel op de kop van de trap komt te vervallen. In de onbenoemde ruimten
zal tevens mechanische ventilatie worden voorzien welke wordt aangesloten op de
WTW-installatie van de woning. De bestaande ventilatie kanalen naast de trap blijven
in het zicht.
De
verwarmingsinstallatie wordt indien noodzakelijk aangepast op de verhoogde
warmtebehoefte van de woning. De indeling, afmetingen en installaties conform
optietekening. Afwerking conform technische omschrijving. Een dakvenster of een
dakkapel is niet inbegrepen en dient separaat te worden opgegeven. Deze optie is
alleen van toepassing voor de typen Buytendreef, Buytenveld en Buytenhof. Bij het
type Buytenvest is deze optie niet mogelijk.
N.B. Wij attenderen u erop dat door het realiseren van twee extra ruimten het
energieverbruik/ ventilatieverbruik zal toenemen.

2A46.B

Buytendreef

€

7.520

2A46.C

Buytenveld

€

7.900

2A46.E

Buytenhof

€

8.670
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2A48.J

Zolderindeling met badkamer (alleen van toepassing bij type Buytenhof)
Het realiseren van een zolderindeling met een badkamer en een onbenoemde ruimte.
Indeling, afmetingen en installaties conform optietekening. In de badkamer wordt een
dekvloer, sanitair en tegelwerk aangebracht conform technische omschrijving. Er wordt
een verlaagd (horizontaal) plafond aangebracht vanaf circa 2,6 meter hoog welke
wordt afgewerkt met spuitwerk over de volledige zolder. In de houten balken
constructie wordt een sparing opgenomen waar later een toegang tot deze ruimte kan
worden gemaakt. De plafondafwerking loopt hier gewoon onder door, waardoor de
sparing niet zichtbaar is. De schuine kap in de badkamer wordt wit afgewerkt door
middel van sauswerk. De kans dat hier in de toekomst scheurvorming in optreed is
groot. Deze valt buiten de garantie. Voor het knieschot wordt een binnenwand
geplaatst welke wordt afgewerkt met tegelwerk. Er wordt geen vloerverwarming
aangebracht in de badkamer, wel een elektrische radiator. De badkamer wordt
voorzien van mechanische ventilatie, twee wandlichtpunten, één enkel
wandcontactdoos nabij de wastafel en een aardpunt + aardnet in de vloer. De afvoer
van de douche wordt uitgevoerd al douchegootWTW.

€

25.870

De onbenoemde ruimte wordt verwarmd door vloerverwarming (22 graden) en
voorzien van mechanische ventilatie (welke wordt aangesloten op de WTW-installatie
van de woning). Er wordt een wandlichtpunt, schakelaar en één dubbele
wandcontactdoos aangebracht. De schuine kap wordt niet afgewerkt. Boven de
binnendeurkozijnen wordt geen bovenlicht aangebracht. De bestaande ventilatie
kanalen naast de trap blijven in het zicht.
De verwarmingsinstallatie en de pv-installatie worden indien noodzakelijk aangepast
op de verhoogde warmtebehoefte en/of energieverbruik van de woning. Afwerking
conform technische omschrijving. Een dakvenster of een dakkapel is niet inbegrepen
en dient separaat te worden opgegeven. De badkamer is standaard niet voorzien van
een toilet. Deze optie is alleen van toepassing voor type Buytenhof.
N.B. Wij attenderen u erop dat door het realiseren van twee extra ruimten het
energieverbruik/ ventilatieverbruik zal toenemen.

2A49..

Wasruimte op zolder
Het realiseren van een aparte wasruimte (onbenoemde ruimte) op zolder. Er wordt
geen verwarming aangebracht. De wasmachine aansluiting verplaatst van de
technische ruimte naar de wasruimte. Boven het binnendeurkozijn wordt geen
bovenlicht aangebracht. De wasruimte wordt voorzien van mechanische ventilatie. In
de technische ruimte wordt een aparte tapkraan voor de installaties aangebracht.
Indeling en installaties zijn conform optietekening en afwerking conform technische
omschrijving.
Een dakvenster of een dakkapel is niet inbegrepen en dient separaat te worden
opgegeven. Een aansluiting voor een wasdroger kan apart worden toegevoegd met
optie 2C03.
N.B. Wij attenderen u erop dat door het realiseren van een extra ruimte het
energieverbruik/ ventilatieverbruik zal toenemen. Bij het type Buytenvest is deze optie
niet mogelijk.

2A49.B

Buytendreef

€

2.530

2A49.C

Buytenveld, buytensteegh en Buytenhout

€

2.610

2A49.D

Buytenzicht en Buytenlust

€

2.700

2A49.E

Buytenhof

€

2.790

€

50

Buitendeuren
2A50

Extra cilinder
Het los leveren van een extra cilinder ten behoeve van een toekomstige poort welke
gelijksluitend is met de woning. Het betreft een standaard 30/30 europrofiel cilinder. Er
worden geen extra sleutels geleverd.
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2A52

Garagedeur elektrisch bedienen
De standaard garagedeur (kanteldeur) wordt elektrisch bedienbaar met één
handzender. Er wordt nabij de besturing een enkele opbouw wandcontactdoos
voorzien. Positie afhankelijk van besturing.

€

760

€

160

Deze optie is alleen van toepassing voor type Buytenhof.
N.B. Na oplevering kan de garagedeur niet meer worden aangepast naar elektrisch
bedienbaar.

2A53

Extra handzender
Het los leveren van een extra handzender voor de bediening van de elektrische
garagedeur. Optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 2A52 en van toepassing
voor het type Buytenhof.

Maatwerk Loodgieter
Prijs incl.
21% BTW

Code

Omschrijving

2B01

Vorstvrije buitenkraan achtergevel
Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel van de woning.
Positie conform optietekening. De buitenkraan wordt aangebracht op de gevel en is
voorzien van een losse sleutel.

€

580

2B02

Vorstvrije buitenkraan voorgevel
Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de voorgevel van de woning.
Positie conform optietekening. De buitenkraan wordt aangebracht op de gevel en is
voorzien van een losse sleutel.

€

580

2B03

Vorstvrije buitenkraan zijgevel
Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de zijgevel van de woning. Positie
conform optietekening. De buitenkraan wordt aangebracht op de gevel en is voorzien
van een losse sleutel.

€

580

€

580

€

220

Buiten kranen

Deze optie is alleen van toepassing voor typen Buytenlust en Buytenhof.

Aansluitpunten wasmachine
2B10

Verplaatsen aansluitpunt wasmachine naar onbenoemde ruimte (op zolder)
Het verplaatsen van het bestaande aansluitpunt voor de wasmachine naar de
onbenoemde ruimte op zolder, conform optietekening. Aan de schacht wordt een
mechanisch ventilatiepunt aangebracht en in de technische ruimte wordt een aparte
tapkraan voor het vullen van de installaties. Bij woning type Buytenvest wordt het
aansluitpunt verplaatst naar de slaapkamer op zolder.
N.B. Een aansluitpunt t.b.v. een wasdroger kan apart toegevoegd worden met optie
2C03.

2B11

Aparte vulkraan voor installaties (in technische ruimte)
In de technische ruimte wordt een aparte vulkraan voor de installaties aangebracht.
Daardoor hoeft de wasmachine kraan niet gebruikt te worden, en hoeft de waterslang
van de wasmachine niet losgekoppeld te worden. De leiding en kraan worden als
opbouw uitgevoerd en geplaatst in de technische ruimte nabij de
vloerverwarmingsverdeler.
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Aansluitpunt badkamer
2B12

Aansluitpunt toilet in badkamer (alleen in combinatie met casco badkamer)
Het realiseren van een aansluitpunt voor een toilet in de badkamer. Vanuit de schacht
wordt op de positie van het optioneel toilet een aansluitpunt gerealiseerd voor riool en
koud water. Deze worden afgedopt aangebracht.

€

470

2B13

Verplaatsen water en riool aansluitpunten keuken
Het verplaatsen van de aansluitpunten voor water en riool in de keuken naar een vaste
positie onder het raam van de voorgevel. Conform tekening. Let op, het raam kan niet
meer open als u er een kraan voor plaatst.

€

360

2B20

Aansluiting toekomstige wastafel (op zolder)
Aanbrengen van een afvoer en warm- en koudwateraansluiting ten behoeve van een
toekomstige wastafel aan de schacht op zolder. De waterleidingen en de afvoerbuis
worden in de wand opgenomen op standaard hoogte. Hoogte waterleidingen ca 65 cm
+ vloer. Hoogte afvoer ca. 60 cm + vloer. De waterleidingen worden in verband met
Legionella standaard afgemonteerd met een aftapkraantje of stopkraan. Positie
conform optietekening.

€

830

2B21

Uitstortgootsteen warm- en koudwater (op zolder)
Het voorzien van een uitstortgootsteen met een warm- en koudwateraansluiting aan de
schacht op zolder. De uitstortgootsteen is circa 51x33 cm groot. De waterleiding wordt
in de wand opgenomen. De afvoer wordt als opbouw uitgevoerd. De bovenkant van de
uitstortgootsteen wordt gemonteerd op ca. 70 cm + vloer. Conform optietekening.

€

1.210

2B22

Uitstortgootsteen koudwater (in vergrote berging)
Het voorzien van een uitstortgootsteen met een koudwateraansluiting in de vergrote
berging. De uitstortgootsteen is circa 51x33 cm groot. De waterleiding en de afvoer
wordt als opbouw uitgevoerd. De bovenkant van de uitstortgootsteen wordt
gemonteerd op ca. 70 cm + vloer. Positie conform optietekening.

€

1.190

Aansluitpunt keuken

Extra waterpunt

Sanitair opties
Voor de woning typen Buytenvest en Buytendreef zijn onderstaande opties 2B30
t/m 2B36 alleen van toepassing indien u ervoor gekozen heeft het toilet en de
badkamer door Waal te laten afwerken middels optie 2A39. Indien u gekozen
heeft de woning standaard niet te voorzien van een afgewerkt toilet en badkamer
zijn onderstaande opties niet mogelijk.
Bij de overige woningtypes is dit niet van toepassing, omdat deze woningen
standaard worden voorzien van een afgewerkte toilet en badkamer. Voor deze
woningen zijn onderstaande opties mogelijk.

2B30..

Sanitair pakket Luxe voor de typen Buytenvest en Buytendreef
Het standaard sanitair in het toilet en de badkamer wordt vervangen door het sanitair
zoals omschreven in het afwerkpakket Luxe. De bestaande ventilatie- en elektrapunten
blijven ongewijzigd. Deze optie kan alleen in combinatie met optie 2A39.

2B30.A

Luxe pakket in combinatie met basis indeling, optie 2A40 of 2A43

€

2.000

2B30.B

Luxe pakket bij een combinatie van de basis met optie 2A42 (separaat toilet)

€

2.330
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2B30..

Sanitair pakket Luxe voor de type Buytenveld, Buytenhout, Buytensteegh,
Buytenzicht en Buytenlust
Het standaard sanitair in het toilet en de badkamer wordt vervangen door het sanitair
zoals omschreven in het afwerkpakket Luxe. De bestaande ventilatie- en elektrapunten
blijven ongewijzigd.

2B30.D

Luxe pakket in combinatie met basis indeling, optie 2A40 of 2A43

€

2.330

2B30.E

Luxe pakket bij een combinatie van de basis met optie 2A42 (separaat toilet)

€

2.330

2B31..

Sanitair pakket Excellent voor de typen Buytenvest en Buytendreef
Het standaard sanitair in het toilet en de badkamer wordt vervangen door het sanitair
zoals omschreven in het afwerkpakket Excellent. De bestaande ventilatie- en
elektrapunten blijven ongewijzigd. Deze optie kan alleen in combinatie met optie 2A39.

2B31.A

Excellent pakket in combinatie met basis indeling, optie 2A40 of 2A43

€

5.280

2B31.B

Excellent pakket bij een combinatie van de basis met optie 2A42 (separaat toilet)

€

5.840

2B31..

Sanitair pakket Excellent voor de type Buytenveld, Buytenhout, Buytensteegh,
Buytenzicht en Buytenlust
Het standaard sanitair in het toilet en de badkamer wordt vervangen door het sanitair
zoals omschreven in het afwerkpakket Excellent. De bestaande ventilatie- en
elektrapunten blijven ongewijzigd.

2B31.D

Excellent pakket in combinatie met basis indeling, optie 2A40 of 2A43

€

5.840

2B31.E

Excellent pakket bij een combinatie van de basis met optie 2A42 (separaat toilet)

€

5.840

2B31..

Sanitair pakket Excellent voor type Buytenhof
Het luxe sanitair in het toilet en de badkamer wordt vervangen door het sanitair zoals
omschreven in het afwerkpakket Excellent. De bestaande ventilatie- en elektrapunten
blijven ongewijzigd.

2B31.J

Excellent pakket in combinatie met basis indeling, optie 2A40 of 2A43

€

3.520

2B31.K

Excellent pakket in combinatie met optie 2A42 (separaat toilet)

€

3.520

2B31.L

Excellent pakket in combinatie met basis indeling en optie 2A48 (badkamer op zolder,
zonder toilet)

€

6.180

2B32..

Toilet in badkamer
Aanbrengen van een extra toilet in de badkamer. Het inbouwreservoir zal (ook aan de
bovenzijde) voorzien worden van tegelwerk. Positie conform optietekening en
uitvoering conform omschrijving afwerkpakket. Deze optie is alleen van toepassing bij
de typen Buytenvest en Buytendreef en kan alleen in combinatie met optie 2A39. Let
op, de optie kan niet samen met 2A42.

2B32.A

Conform sanitair pakket basis

€

1.510

2B32.B

Conform sanitair pakket Luxe

€

1.710

2B32.C

Conform sanitair pakket Excellent

€

2.040
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2B33..

Bad in plaats van douche
Aanbrengen van een bad in de badkamer met een badmengkraan. De douche zal
komen te vervallen. De douchemengkraan met douche blijft behouden. De voorzijde
van het bad zal worden voorzien van tegelwerk. De boiler zal worden vergroot naar
200L. Positie conform optietekening en uitvoering conform omschrijving afwerkpakket.
Bij de typen Buytenvest en Buytendreef is deze optie alleen mogelijk in combinatie met
optie 2A39.

2B33.A

Conform sanitair pakket basis

€

2.980

2B33.B

Conform sanitair pakket Luxe

€

2.980

2B33.C

Conform sanitair pakket Excellent

€

3.200

2B34..

Extra bad (alleen bij vergrootte badkamer 2A40)
Aanbrengen van een bad in de badkamer. Er wordt er standaard een badmengkraan
met handdouche gemonteerd. De zijkant en voorzijde van het bad zal worden voorzien
van tegelwerk. De boiler zal worden vergoot naar 200L. Positie conform optietekening
en uitvoering conform omschrijving afwerkpakket.
Bij de typen Buytenvest en Buytendreef is deze optie alleen mogelijk in combinatie met
optie 2A39.

2B34.A

Conform sanitair pakket basis

€

2.410

2B34.B

Conform sanitair pakket Luxe

€

2.660

2B34.C

Conform sanitair pakket Excellent

€

3.110

2B35.A

Glazen douchewand
Aanbrengen van een glazen douchewand naast de douche, evenwijdig aan de
bouwmuur. De douchewand wordt geplaatst op een kunststeen dorpel. Conform
omschrijving afwerkpakket.

€

1.100

€

1.450

€

1.130

Bij de typen Buytenvest en Buytendreef is deze optie alleen mogelijk in combinatie met
optie 2A39.

2B35.B

Glazen douchewand met draaiend deel
Aanbrengen van een glazen douchewand met draaiend deel naast de douche,
evenwijdig aan de bouwmuur. De douchewand wordt geplaatst op een kunststeen
dorpel. Conform omschrijving afwerkpakket.
Bij de typen Buytenvest en Buytendreef is deze optie alleen mogelijk in combinatie met
optie 2A39.

2B36

Glazen badwand
Aanbrengen van een glazen badwand op een gedeelte van de rand van de lange zijde
van het bad aansluitend aan de wand. Conform omschrijving afwerkpakket.
Bij de typen Buytenvest en Buytendreef is deze optie alleen mogelijk in combinatie met
optie 2A39.

Maatwerk Elektra
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Prijs incl.
21% BTW

Code

Omschrijving

2C00.A

Verplaatsen elektrapunt naar wand
Het verplaatsen van een elektrapunt binnen in de woning of aan de gevel (niet zijnde
de voorgevel). De verplaatsing is van een wand naar een andere wand.

€

140

2C00.B

Verplaatsen elektrapunt naar plafond/vloer
Het verplaatsen van een elektrapunt binnen in de woning. De verplaatsing is van een
wand naar een vloer of plafond.

€

140

2C01

Enkele wandcontactdoos
Een enkele wandcontactdoos in de woning voor algemeen gebruik op een bestaande
groep.

€

210

2C02

Dubbele wandcontactdoos
Een dubbele wandcontactdoos in de woning voor algemeen gebruik op een bestaande
groep.

€

250

2C03

Enkele wandcontactdoos aparte groep
Een enkele wandcontactdoos in de woning op een aparte groep, voor bijvoorbeeld een
wasdroger.

€

360

2C04

Wandcontactdoos van enkel naar dubbel
Een enkele wandcontactdoos vervangen door een dubbele wandcontactdoos.

€

150

2C05

Wandcontactdoos toevoegen aan schakelaar
Een bestaande schakelaar combineren met een enkele wandcontactdoos op
handhoogte (+1050 vl.). Voor bijvoorbeeld het strijken en stofzuigen.

€

160

2C06

Geschakelde wandcontactdoos
Een enkele wandcontactdoos met aan/uit schakelaar op een bestaande groep.

€

340

2C07

USB laadcontactdoos
Het realiseren van een USB laadcontactdoos met twee oplaadpunten op een
bestaande groep.

€

370

2C08

Kindveilige wandcontactdozen
Het aanbrengen van kindveilige wandcontactdozen in de gehele woning. In het
stopcontact zit een vast afdekplaatje die de opening van het stopcontact bedekt. Het
afdekplaatje gaat alleen opzij als je, met een stekker, op hetzelfde moment beide
openingen aandrukt.

€

310

2C11

Enkele vloercontactdoos
Het aanbrengen van een enkele RVS contactdoos in de vloer. De vloercontactdoos
wordt aangebracht in de dekvloer en aangesloten op een bestaande groep. De
afdekkap is in hoogte verstelbaar.

€

420

2C12

Dubbele vloercontactdoos
Het aanbrengen van een dubbele RVS contactdoos in de vloer. De vloercontactdoos
wordt aangebracht in de dekvloer en aangesloten op een bestaande groep. De
afdekkap is in hoogte verstelbaar.

€

470

Algemeen
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2C13

Vloercontactdoos met enkele contactdoos en DATA aansluiting
Het aanbrengen van een RVS contactdoos in de vloer welke wordt voorzien van een
enkele contactdoos en een DATA aansluiting. De vloercontactdoos wordt aangebracht
in de dekvloer. De afdekkap is in hoogte verstelbaar.

€

680

2C14

Vloercontactdoos met dubbele contactdoos en DATA aansluiting
Het aanbrengen van een RVS contactdoos in de vloer welke wordt voorzien van een
dubbele contactdoos en een DATA aansluiting. De vloercontactdoos wordt
aangebracht in de dekvloer. De afdekkap is in hoogte verstelbaar.

€

730

2C15

CAI aansluiting vanuit de meterkast
Een CAI aansluiting in de wand van de woning welke eindigt in de meterkast.

€

500

2C20

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos
Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele inbouw wandcontactdoos tegen het
metselwerk nabij de buitendeur. De wandcontactdoos wordt bediend met een
schakelaar binnen, nabij de buitendeur.

€

360

2C21

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos
Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele inbouw wandcontactdoos tegen het
metselwerk nabij de buitendeur. De wandcontactdoos wordt bediend met een
schakelaar binnen, nabij de buitendeur.

€

390

2C22

Buitenwandlichtpunt
Een buitenwandlichtpunt aan de gevel van de woning incl. schakelaar, zonder
armatuur.

€

330

2C23

Buitenwandlichtpunt op bestaande schakelaar
Een buitenwandlichtpunt aan de gevel van de woning, aangesloten op een bestaande
schakelaar, zonder armatuur.

€

230

2C25

Aansluitpunt t.b.v. zonwering
Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van toekomstige zonwering zonder
schakelaar. Het aansluitpunt wordt aangebracht nabij het kozijn in de gevel. Aan de
buitenzijde wordt een aangegoten Hirschmann stekker met snoer voorzien met een
lengte van ca. 50 cm uit de gevel. Aan de binnenzijde wordt het snoer direct
aangesloten op de elektrische installatie van de woning.

€

230

2C26

Tuinverlichting op kabel 20 meter
Aansluitpunt voor tuinverlichting met kabel op rol nabij de achtergevel met een lengte
van circa 20 meter, inclusief een schakelaar aan de binnenzijde van de woning. De
schakelaar wordt aangebracht op de achtergevel nabij het aansluitpunt en wordt
aangesloten op een bestaande groep.

€

490

2C27

Aanbrengen van een aansluitpunt loze leiding t.b.v. toekomstige zonnepanelen
Het aanbrengen van een loze leiding ten behoeve van toekomstige zonnepanelen in
de technische ruimte op zolder. De loze leiding komt uit in de meterkast. De loze
leiding kan na oplevering (door koper) voorzien worden van bekabeling voor
zonnepanelen. Er zijn geen voorzieningen aangebracht voor de bekabeling naar het
dakvlak. Tevens dient de koper zelf zorg te dragen voor een extra groep in de
meterkast.

€

480

Buiten aansluitingen

Data aansluitingen
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2C30

DATA-aansluiting
Een aansluitpunt in de wand ten behoeve van een internet aansluiting. De leiding komt
uit in de meterkast. (CAT6).

€

350

2C31

Loze leiding bedraden met DATA
Een bestaande loze leiding bedraden ten behoeve van een internet aansluiting (CAT6).

€

190

2C50

Plafondlichtpunt
Het realiseren van een plafondlichtpunt op een aparte schakelaar.

€

380

2C51

Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar
Een plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar.

€

230

2C52

Wandlichtpunt
Het realiseren van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar.

€

360

2C53

Wandlichtpunt op bestaande schakelaar
Een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.

€

230

2C55

Wisselschakelaar
Een tweede schakelaar toevoegen aan een bestaand lichtpunt (wisselschakeling).

€

240

2C56

Kruisschakelaar
Een derde schakelaar toevoegen aan een bestaand lichtpunt met twee schakelaars
(kruisschakeling).

€

300

2C60

Bewegingsmelder
Het aanbrengen van een bewegingsmelder ten behoeve van automatische schakeling
van het lichtpunt. De bewegingsmelder wordt opgenomen op de positie van de
bestaande schakelaar van het lichtpunt.

€

260

2C63

Universele draai dimmer
Het wijzigen van een standaard lichtschakelaar naar een universele draaidimmer. Op
deze dimmer kan verlichting tot een totaalvermogen van 80 Watt aangesloten worden.
Deze dimmer werkt feilloos met een groot aantal lichtbronnen van gerenommeerde
merken. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat, door uzelf aangeschafte
verlichting probleemloos met deze dimmer zal werken.

€

270

2C64

Universele tast dimmer voor verlichting
Het wijzigen van een standaard lichtschakelaar naar een universele tastdimmer. Op
deze dimmer kan verlichting tot een totaalvermogen van 80 Watt aangesloten worden.
Deze dimmer werkt feilloos met een groot aantal lichtbronnen van gerenommeerde
merken. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat, door uzelf aangeschafte
verlichting probleemloos met deze dimmer zal werken.

€

290

Lichtpunten

Sensoren en dimmers

Overige
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2C77

Overspanningsbeveilging (3-fase)
Het plaatsen van een overspanningsbeveiliging in de meterkast. Indien een
overspanningsbeveiliging is aangebracht zal de kans op schade door een tijdelijk te
hoge netspanning (door bijvoorbeeld blikseminslag) aanzienlijk worden beperkt. Het
zal echter nooit een garantie zijn dat deze beveiliging het risico volledig wegneemt. De
beveiliging werkt eenmalig en zal nadat deze in werking is getreden moeten worden
vervangen.

€

600

2C78

Bedrade leiding voor oplaadpunt 230V
Een leiding voor een toekomstig oplaadpunt voor een elektrische auto aan de voor- of
achtergevel van de woning. De bedrade leiding gaat naar de meterkast. Deze optie is
alleen mogelijk bij de typen Buytenhof.

€

680

2C79

Bedrade leiding voor oplaadpunt 400V
Een leiding voor een toekomstig oplaadpunt voor een elektrische auto aan de voor- of
achtergevel van de woning. De bedrade leiding gaat naar de meterkast. Deze optie is
alleen mogelijk bij de typen Buytenhof.

€

850

Elektra pakketten
2C80

Uitbreidingspakket elektra begane grond
Conform optietekening worden de volgende aansluitpunten of voorzieningen
toegevoegd als uitbreiding op de bestaande installatie:
- De bestaande loze leidingen nabij de achtergevel worden bedraad als CAI of DATA
aansluitpunt (CAT6) t.b.v. een internetaansluiting exclusief stekkers. De kabel komt uit
in de meterkast;
- Een dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw);
- Een dubbele wandcontactdoos naast de keuken;
- Een dubbele wandcontactdoos nabij de voordeur.

€

630

2C81

Uitbreidingspakket elektra 1e verdieping
Conform optietekening worden de volgende aansluitpunten of voorzieningen
toegevoegd als uitbreiding op de bestaande installatie:
- Slaapkamer 1, 2 en 3: een dubbele wandcontactdoos en een bedrade leiding
voorzien van CAI of DATA aansluitpunt (CAT6) t.b.v. een internetaansluiting exclusief
stekkers. De kabel komt uit in de meterkast;

€

1.130

2C82

Uitbreidingspakket elektra zolder
Conform optietekeningen worden de volgende aansluitpunten of voorzieningen
toegevoegd als uitbreiding op de bestaande installatie:
- Onbenoemde ruimte voorzijde en achterzijde: een dubbele wandcontactdoos en een
bedrade leiding voorzien van CAI of DATA aansluitpunt (CAT6) t.b.v. een
internetaansluiting exclusief stekkers. De kabel komt uit in de meterkast;

€

760

2C90

Aardlekschakelaar
De aannemer behoudt het recht om, indien uit opgave installateur blijkt dat een extra
aardlekschakelaar benodigd is, de kosten achteraf tot 3 maanden voor oplevering in
rekening te brengen.

€

320

2C91

Uitbreiding installatiekast
De aannemer behoudt het recht om, indien uit opgave installateur blijkt dat een
uitbreiding van de installatiekast noodzakelijk is, de kosten achteraf tot 3 maanden
voor oplevering in rekening te brengen.

€

350

Aanpassingen naar aanleiding van gekozen maatwerk
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2C92

Rookmelder
Het plaatsen van een extra rookmelder indien deze vanuit wettelijke voorschriften
toegepast moet worden als gevolg van een indelingswijziging. N.B. Deze kosten
kunnen tot 3 maanden voor oplevering in rekening worden gebracht.

€

290

€

4.995

Domotica Free@Home
2C95

Uw woning voorzien van het ABB Free@Home systeem. Voor meer informatie zie
brochure. Al het schakelmateriaal wordt bij deze optie uitgevoerd in ABB Balance SI.
Extra electrapunten zijn niet opgenomen in deze aanbieding en worden separaat
verrekend. Met dit systeem zijn uitbreidingen mogelijk voor bijvoorbeeld een lichtplan,
alarm/camera, aanvullende wensen betreft slimme huisautomatisering, etc. Indien u dit
wenst kunt u met een expert in gesprek gaan. Kosten voor dit gesprek bedragen €300.

Maatwerk Centrale Verwarming
Code

Omschrijving

2D10

Verhogen temperatuur vloerverwarming onbenoemde ruimte
Het aanpassen van de vloerverwarming bij een onbenoemde ruimte om deze te
kunnen verwarmen naar minimaal 22 graden. De regeling van deze ruimte is
gekoppeld aan de thermostaat in de woonkamer. Bij de optie 2A45, 2A46 en 2A48 is
dit reeds inbegrepen. Deze optie is niet van toepassing voor type Buytenvest.

Prijs incl.
21% BTW

Vloerverwarming
€

840

€

550

€

2.790

€

140

Voorraadvat warmtepomp
2D20

Upgrade 150L naar 200L
Het voorraadvat nabij de bodemwarmtepomp op zolder in capaciteit vergroten van
150L naar 200L.
N.B. Deze optie wordt aangeraden indien u graag langer douched of met ca. 5
personen in de woning woont.

2D25

Extra elektrische boiler 150L
Het plaatsen van een extra elektrische 150 liter boiler in de onbenoemde ruimte op
zolder tegen de wand van de technische ruimte. Er wordt een extra wandcontactdoos
op een aparte groep aangebracht. Bij het type Buytenvest wordt de boiler geplaatst in
de slaapkamer op zolder.
N.B. Deze optie wordt aangeraden indien u met ca. 6 personen in de woning woont.

Overig
2D40

Bediening mechanische ventilatie
Het aanbrengen van een extra draadloze bediening voor de mechanische ventilatie
van de
gehele woning in de badkamer. Standaard is er één bedieningsschakelaar voor de
gehele
woning in de woonkamer/keuken voorzien.
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2D41

CO2 sensor mechanische ventilatie
Het aanbrengen van een extra vaste (230V gevoed) CO2 sensor voor de mechanische
ventilatie. Standaard is er geen CO2 sensor in de woning voorzien. De sensor meet
het CO2 gehalte in de ruimte waar deze is aangebracht en bepaald op basis hiervan of
er extra geventileerd moet worden. Er kunnen tot maximaal 20 sensoren gekozen
worden.

€

540

2D42

Vocht sensor mechanische ventilatie
Het aanbrengen van een extra draadloze (batterij gevoed) vocht sensor voor de
mechanische ventilatie. Standaard is er geen vocht sensor in de woning voorzien. De
sensor meet het vocht gehalte in de ruimte waar deze is opgehangen en bepaald op
basis hiervan of er extra geventileerd moet worden. Deze sensor wordt om die reden
vaak in de badkamer aangebracht.

€

220

2D43

Combipakket vocht + CO2 sensor mechanische ventilatie
Het aanbrengen van een extra draadloze (batterij gevoed) vocht sensor en twee vaste
(230V gevoed) CO2 sensoren voor de mechanische ventilatie. Standaard zijn deze niet
voorzien. De sensoren meten het vocht of CO2 gehalte in de ruimte waar deze is
opgehangen en bepaald op basis hiervan of er extra geventileerd moet worden. De
vocht sensor wordt vaak in de badkamer aangebracht. De CO2 sensor wordt in de
woon- en hoofdslaapkamer aangebracht. op een vaste positie.

€

1.030

Maatwerk Tegelwerk
Code

Prijs incl.
21% BTW

Omschrijving
Voor de woning typen Buytenvest, Buytendreef en Buytenveld zijn onderstaande
opties 2T01 t/m 2T03 alleen van toepassing indien u ervoor gekozen heeft het
toilet en de badkamer door Waal te laten afwerken middels optie 2A39. Indien u
gekozen heeft de woning standaard niet te voorzien van een afgewerkt toilet en
badkamer zijn onderstaande opties niet mogelijk.
Bij de overige woningtypes is dit niet van toepassing, omdat deze woningen
standaard worden voorzien van een afgewerkte toilet en badkamer. Voor deze
woningen zijn onderstaande opties mogelijk.

2T01..

Tegelwerk uitvoeren conform afwerkpakket Luxe voor de typen Buytenvest,
Buytendreef, Buytenveld, Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust.
Het standaard tegelwerk in de toilet en badkamer wordt uitgevoerd conform het
tegelpakket luxe in een door de koper nader te bepalen kleur. De kleur van de voegen
worden uitgevoerd zoals omschreven in het afwerkpakket. De kleur van de kitvoegen
worden in het werk bepaald door het projectteam. Voor de typen Buytenvest en
Buytendreef is deze optie alleen van toepassing in combinatie met optie 2A39.

2T01.A

Buytenvest voorzien van standaard badkamer en toilet

€

930

2T01.B

Buytenvest combinatie met optie 2A40.A vergroten badkamer

€

1.300

2T01.C

Buytenvest in combinatie met optie 2A42.A separaat toilet

€

940

2T01.D

Buytenvest in combinatie met optie 2A43.A badkamer voorzijde

€

860

2T01.F

Buytendreef voorzien van standaard badkamer en toilet

€

970

2T01.G

Buytendreef in combinatie met optie 2A40.B vergroten badkamer

€

1.330

2T01.H

Buytendreef in combinatie met optie 2A42.B separaat toilet

€

1.010

2T01.I

Buytendreef in combinatie met optie 2A43.B badkamer voorzijde

€

940
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2T01.K

Buytenveld, Buytensteegh en Buytenhout voorzien van standaard badkamer en toilet

€

1.050

2T01.L

Buytenveld, Buytensteegh en Buytenhout in combinatie met optie 2A40.C vergroten
badkamer
Buytenveld, Buytensteegh en Buytenhout in combinatie met optie 2A42.C separaat
toilet
Buytenveld, Buytensteegh en Buytenhout in combinatie met optie 2A43.C badkamer
voorzijde

€

1.340

€

1.120

€

1.080

2T01.M
2T01.N

2T01.P

Buytenzicht en Buytenlust voorzien van standaard badkamer en toilet

€

1.120

2T01.Q

Buytenzicht en Buytenlust in combinatie met optie 2A40.D vergroten badkamer

€

1.370

2T01.R

Buytenzicht en Buytenlust in combinatie met optie 2A42.D separaat toilet

€

1.190

2T01.S

Buytenzicht en Buytenlust in combinatie met optie 2A43.D badkamer voorzijde

€

1.150

2T02..

Tegelwerk uitvoeren conform afwerkpakket Excellent voor de typen Buytenvest,
Buytendreef, Buytenveld, Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust.
Het standaard tegelwerk in de toilet en badkamer wordt uitgevoerd conform het
tegelpakket excellent in een door de koper nader te bepalen kleur. De kleur van de
voegen worden uitgevoerd zoals omschreven in het afwerkpakket. De kleur van de
kitvoegen worden in het werk bepaald door het projectteam. Voor de typen Buytenvest
en Buytendreef is deze optie alleen van toepassing in combinatie met optie 2A39.

2T02.A

Buytenvest voorzien van standaard badkamer en toilet

€

1.660

2T02.B

Buytenvest combinatie met optie 2A40.A vergroten badkamer

€

1.980

2T02.C

Buytenvest in combinatie met optie 2A42.A separaat toilet

€

1.680

2T02.D

Buytenvest in combinatie met optie 2A43.A badkamer voorzijde

€

1.520

2T02.F

Buytendreef voorzien van standaard badkamer en toilet

€

1.750

2T02.G

Buytendreef in combinatie met optie 2A40.B vergroten badkamer

€

2.000

2T02.H

Buytendreef in combinatie met optie 2A42.B separaat toilet

€

1.790

2T02.I

Buytendreef in combinatie met optie 2A43.B badkamer voorzijde

€

1.470

2T02.K

Buytenveld, Buytensteegh en Buytenhout voorzien van standaard badkamer en toilet

€

1.850

2T02.L

Buytenveld, Buytensteegh en Buytenhout in combinatie met optie 2A40.C vergroten
badkamer
Buytenveld, Buytensteegh en Buytenhout in combinatie met optie 2A42.C separaat
toilet
Buytenveld, Buytensteegh en Buytenhout in combinatie met optie 2A43.C badkamer
voorzijde

€

2.020

€

1.920

€

1.790

2T02.M
2T02.N

2T02.P

Buytenzicht en Buytenlust voorzien van standaard badkamer en toilet

€

1.960

2T02.Q

Buytenzicht en Buytenlust in combinatie met optie 2A40.D vergroten badkamer

€

2.040

2T02.R

Buytenzicht en Buytenlust in combinatie met optie 2A42.D separaat toilet

€

2.040

2T02.S

Buytenzicht en Buytenlust in combinatie met optie 2A43.D badkamer voorzijde

€

1.910

2T02..

Tegelwerk uitvoeren conform afwerkpakket Excellent voor het type Buytenhof
Het standaard tegelwerk in de toilet en badkamer wordt uitgevoerd conform het
tegelpakket excellent in een door de koper nader te bepalen kleur. De kleur van de
voegen worden uitgevoerd zoals omschreven in het afwerkpakket. De kleur van de
kitvoegen worden in het werk bepaald door het projectteam.
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2T02.U

Buytenhof voorzien van standaard badkamer en toilet

€

2.010

2T02.V

Buytenhof in combinatie met optie 2A40.E vergroten badkamer

€

2.010

2T02.W

Buytenhof in combinatie met optie 2A42.E separaat toilet

€

2.070

2T02.X

Buytenhof in combinatie met optie 2A43.E badkamer voorzijde

€

1.990

2T02.Y

Buytenhof in combinatie met optie 2A48.E badkamer op zolder

€

2.330

2T03..

Tegelwerk toilet uitvoeren tot plafond
Het wandtegelwerk in het toilet wordt getegeld tot het plafond. Tegels conform het
afwerkpakket. Voor de typen Buytenvest en Buytendreef is deze optie alleen van
toepassing in combinatie met optie 2A39.

2T03.A

Conform sanitair pakket basis

€

410

2T03.B

Conform sanitair pakket Luxe

€

440

2T03.C

Conform sanitair pakket Excellent

€

570

Maatwerk Casco
Code

Omschrijving

2E02..

Vervallen badkamerinrichting (typen Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en
Buytenlust)
Het laten vervallen van de badkamerinrichting. Het tegelwerk op de wanden en de
vloer, het spuitwerk op het plafond en het sanitair (incl. kranen en de doucheput)
komen te vervallen. Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie conform
verkoop/optietekening. De dekvloer wordt niet aangebracht. De standaard elektrische
radiator worden wel aangebracht. Geheel overeenkomstig gelimiteerde
garantieregeling Woningborg zoals vermeld in de kopersinformatie.

Prijs incl.
21% BTW

Het verplaatsen van leidingwerk is bij deze optie niet mogelijk en dient in eigen beheer
na oplevering uitgevoerd te worden.
Deze optie is alleen van toepassing voor de typen: Buytenhout, Buytensteegh,
Buytenzicht en Buytenlust.

Voor de standaard badkamer conform verkooptekening:
2E02.C

Buytenveld, Buytenhout en Buytensteegh

€

-2.430

2E02.D

Buytenzicht en Buytenlust

€

-2.540

2E02.H

Voor de optionele badkamer: Vergroten badkamer (alleen in combinatie met optie
1A40):
Buytenveld, Buytenhout en Buytensteegh

€

-3.020

2E02.I

Buytenzicht en Buytenlust

€

-3.050

Voor de optionele badkamer en toilet: Vergroten badkamer en realiseren separaat
toilet (alleen in combinatie met optie 1A42):
2E02.M

Buytenveld, Buytenhout en Buytensteegh

€

-2.750

2E02.N

Buytenzicht en Buytenlust

€

-2.890

Voor de optionele badkamer: Verplaatsen badkamer naar voorzijde woning (alleen in
combinatie met optie 1A43):
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2E02.R

Buytenveld, Buytenhout en Buytensteegh

€

-2.610

2E02.S

Buytenzicht en Buytenlust

€

-2.750

2E02..

Vervallen badkamerinrichting (typen Buytenhof)
Het laten vervallen van de badkamerinrichting. Het tegelwerk op de wanden en de
vloer, het spuitwerk op het plafond en het sanitair (incl. kranen en de doucheput)
komen te vervallen. Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie conform
verkoop/optietekening. De dekvloer wordt niet aangebracht. De standaard elektrische
radiator worden wel aangebracht. Geheel overeenkomstig gelimiteerde
garantieregeling Woningborg zoals vermeld in de kopersinformatie.
Het verplaatsen van leidingwerk is bij deze optie niet mogelijk en dient in eigen beheer
na oplevering uitgevoerd te worden.
Deze optie is alleen van toepassing voor type Buytenhof.

2E02.E

Voor de standaard badkamer conform verkooptekening

€

-3.460

2E02.J

Voor de optionele badkamer: Vergroten badkamer (alleen in combinatie met optie
1A40):
Voor de optionele badkamer en toilet: Vergroten badkamer en realiseren separaat
toilet (alleen in combinatie met optie 1A42):

€

-3.960

€

-3.880

2E02.T

Voor de optionele badkamer: Verplaatsen badkamer naar voorzijde woning (alleen in
combinatie met optie 1A43):

€

-3.730

2E05.E

Vervallen badkamerinrichting op zolder
Het laten vervallen van de optionele badkamerinrichting op zolder. Het tegelwerk op de
wanden en de vloer, het spuitwerk op het plafond en het sanitair (incl. kranen en de
doucheput) komen te vervallen. Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard
positie conform verkoop/optietekening. De dekvloer wordt niet aangebracht. De
standaard elektrische radiator worden wel aangebracht. Geheel overeenkomstig
gelimiteerde garantieregeling Woningborg zoals vermeld in de kopersinformatie.

€

-3.510

2E02.O

Het verplaatsen van leidingwerk is bij deze optie niet mogelijk en dient in eigen beheer
na oplevering uitgevoerd te worden.
Deze optie is alleen van toepassing voor type Buytenhof.

2E06

Vervallen toiletinrichting begane grond
Het laten vervallen van de toiletinrichting op de begane grond. Het tegelwerk, sanitair
en het spuitwerk op de wanden (boven de tegels) en plafond komen te vervallen. Het
inbouwreservoir, welke standaard achter de wand is geplaatst, wordt wel aangebracht.
Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie. De dekvloer wordt wel
aangebracht. Geheel overeenkomstig gelimiteerde garantieregeling Woningborg zoals
vermeld in de kopersinformatie.

2E06

Buytenveld, Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust

€

-470

2E06

Buytenhof

€

-670

2E07

Vervallen toiletinrichting 1e verdieping
Het laten vervallen van de toiletinrichting op de 1e verdieping. Het tegelwerk, sanitair
en het spuitwerk op de wanden (boven de tegels) en plafond komen te vervallen. Het
inbouwreservoir vervalt ook. Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie.
De dekvloer wordt wel aangebracht. Geheel overeenkomstig gelimiteerde
garantieregeling Woningborg zoals vermeld in de kopersinformatie.
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2E07

Buytenveld, Buytenhout, Buytensteegh, Buytenzicht en Buytenlust (alleen in
combinatie met optie 2A42.H t/m J)

€

-470

2E07

Buytenhof

€

-670

2E10

Vervallen spuitwerk begane grond
Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond op de begane grond, het plafond
wordt niet verder afgewerkt en de naden / oneffenheden blijven in het zicht. Ook het
raveelijzer naar het trapgat wordt niet afgewerkt en blijft in het zicht. Tevens komt het
spuitwerk op de wanden en het plafond in het toilet te vervallen.
x
N.B. Wanneer u de toiletten laat realiseren via Waal, dan dient u er rekening mee te
houden dat de wand boven het tegelwerk en het plafond door uzelf nader afgewerkt
dient te worden. voorzien.

€

-350

2E11

Vervallen spuitwerk gehele woning
Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond in de gehele woning, het plafond
wordt niet verder afgewerkt en de naden / oneffenheden blijven in het zicht. Ook het
raveelijzer naar het trapgat wordt niet afgewerkt en blijft in het zicht. Tevens komt het
spuitwerk op de wanden (boven de tegels) van het toilet te vervallen.
.
x
N.B. Wanneer u de toiletten laat realiseren via Waal, dan dient u er rekening mee te
houden dat de wand boven het tegelwerk en het plafond door uzelf nader afgewerkt
dient te worden. voorzien.

€

-700

Duurzaamheid
Code

2J06

Prijs incl.
21% BTW

Omschrijving

6 stuks PV-panelen
Het plaatsen van 6 PV-panelen op het dak van de woning. Afhankelijk van de oriëntatie
en beschikbaar dakvlak worden de panelen op de voor- of achtergevel geplaatst. De
panelen hebben een geïnstalleerd vermogen van 300 Wp per paneel en worden
uitgevoerd met een zwart frame. In de technische ruimte wordt een omvormer
geplaatst welke wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast. De panelen
worden standaard niet voorzien van optimizers en in een string aangesloten. De
panelen worden als indak systeem geplaatst wat betekent dat ze tussen de pannen
aangebracht worden. Deze optie is alleen mogelijk indien er voldoende ruimte op het
dak aanwezig is naast eventueel extra gekozen dakramen en dakkapellen.
Opbrengstverliezen omdat PV-panelen bijvoorbeeld een deel van de dag in de
schaduw liggen, wordt niet gecompenseerd.

€

4.160

NB. Deze optie is niet mogelijk bij bouwnummer 60, 68, 69, 74 en 78. Door de tuitgevel
aan de voorgevel en ongunstige oriëntatie van de achtergevel zal de opbrengt van de
panelen nihil zijn.
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2J09

9 stuks PV-panelen
Het plaatsen van 9 PV-panelen op het dak van de woning. Afhankelijk van de oriëntatie
en beschikbaar dakvlak worden de panelen op de voor- of achtergevel geplaatst. De
panelen hebben een geïnstalleerd vermogen van 300 Wp per paneel en worden
uitgevoerd met een zwart frame. In de technische ruimte wordt een omvormer
geplaatst welke wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast. De panelen
worden standaard niet voorzien van optimizers en in een string aangesloten. De
panelen worden als indak systeem geplaatst wat betekent dat ze tussen de pannen
aangebracht worden. Deze optie is alleen mogelijk indien er voldoende ruimte op het
dak aanwezig is naast eventueel extra gekozen dakramen en dakkapellen.
Opbrengstverliezen omdat PV-panelen bijvoorbeeld een deel van de dag in de
schaduw liggen, wordt niet gecompenseerd.

6.070

€

NB. Deze optie is niet mogelijk bij bouwnummer 60, 68, 69, 74 en 78. Door de tuitgevel
aan de voorgevel en ongunstige oriëntatie van de achtergevel zal de opbrengt van de
panelen nihil zijn.

Maatwerk Afbouw
Code

Prijs incl.
21% BTW

Omschrijving

Binnendeuren en kozijnen
Naast de standaard binnendeuren en het beslag kunnen alternatieven gekozen
worden. U krijgt hiervoor, nadat uw indeling van de woning definitief is, via de
woonconsultant een inlogcode voor een website. Via de website kunt u uw keuze
doorgeven.

Vensterbanken
6L01

Luxe vensterbanken prijsklasse 1
De standaard kunststeen vensterbanken vervangen door Marmercomposiet Hardsteen
gezoet, Marmercomposiet Plata gepolijst, Marmercomposiet Concreto gepolijst,
Hardsteen blauwgrijs gezoet of Marmer beige gepolijst.
Prijs voor de gehele woning.

€

640

6L02

Luxe vensterbanken prijsklasse 2
De standaard kunststeen vensterbanken vervangen door Belgisch Hardsteen donker
gezoet.
Prijs voor de gehele woning.

€

910

Trappen
Naast de standaard trappen en afwerking kunnen alternatieven gekozen worden. U
krijgt hiervoor, nadat uw indeling van de woning definitief is, via de woonconsultant een
inlogcode voor een website. Via de website kunt u uw keuze doorgeven.
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Optie 1A20
Dakraam

Plattegrond, gevelindeling en
aansluitpunten installaties conform
technische omschrijving en
verkooptekeningen

1A20.B

1A20.A

1A20.B

1A20.A

1A20.C

1A20.C

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.
De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
project

formaat A3

gemaakt 30-06-2020 RD

WoonSlim

schaal

gewijzigd 09-03-2021 KKE

1 : 50

onderdeel

Optie 1A20
werknr.

02.0348

fase/bouwdeel

teknr.

VT_O_026

versie.

Optie 1A22
Dakkapel achtergevel

Plattegrond, gevelindeling en
aansluitpunten installaties conform
technische omschrijving en
verkooptekeningen

kozijnbreedte ca. 300cm

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.
De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
project

formaat A3

gemaakt 30-06-2020 RD

WoonSlim

schaal

gewijzigd 09-03-2021 KKE

1 : 50

onderdeel

Optie 1A22
werknr.

02.0348

fase/bouwdeel

teknr.

VT_O_027

versie.

Optie 1A23
Dakkapel voorgevel

Plattegrond, gevelindeling en
aansluitpunten installaties conform
technische omschrijving en
verkooptekeningen

kozijnbreedte
ca. 99cm

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.
De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
project

formaat A3

gemaakt 30-06-2020 RD

WoonSlim

schaal

gewijzigd 09-03-2021 KKE

1 : 50

onderdeel

Optie 1A23
werknr.

02.0348

fase/bouwdeel

teknr.

VT_O_028

versie.

Optie 1A25
Dakkapelserre achtergevel

Plattegrond, gevelindeling en
aansluitpunten installaties conform
technische omschrijving en
verkooptekeningen

kozijnbreedte ca. 157cm

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.
De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
project

formaat A3

gemaakt 30-06-20

WoonSlim

schaal

gewijzigd 09-03-2021 KKE

1 : 50

KKE

onderdeel

Optie 1A25
werknr.

02.0348

fase/bouwdeel

teknr.

VT_O_028b

versie.

Optie 2A31
Trapkast

h

h
+vl 180

Plattegrond, gevelindeling en
aansluitpunten installaties conform
technische omschrijving en
verkooptekeningen

MK

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.
De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
project

formaat A3

gemaakt 30-06-2020 RD

WoonSlim

schaal

gewijzigd 09-03-2021 KKE

1 : 50

onderdeel

Optie 2A31
werknr.

02.0348

fase/bouwdeel

teknr.

VT_O_029

versie.

Optie 2A36

93

Splitsen slaapkamer 1 in twee
slaapkamers

93

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.
De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

project

formaat A3

gemaakt 30-06-2020 GR

WoonSlim

schaal

gewijzigd 10-12-2020 KKE

1 : 50

onderdeel

Optie 2A36
werknr.

020348

fase/bouwdeel

teknr.

VT_O_001

versie.

Alleen typen Buytenzicht en Buytenlust.

Alleen type Buytenhout.

Alleen typen Buytendreef, Buytenveld en
Buytenhof.

Alleen typen Buytendreef, Buytenveld en
Buytenhof.

Alleen typen Buytenzicht en Buytenlust.

Alleen type Buytenhout.

Alleen typen Buytendreef, Buytenveld en
Buytenhof.

Alleen typen Buytendreef, Buytenveld en
Buytenhof.

Alleen typen Buytenlust en Buytenhof.

Alleen typen Buytenvest, Buytendreef,
Buytenveld en Buytenhof.

Alleen typen Buytenhout, Buytenzicht en
Buytenlust.

Optie 2B13

Plattegrond, gevelindeling en
aansluitpunten installaties conform
technische omschrijving en
verkooptekeningen

MK

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.
De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

project

formaat A3

gemaakt 10-12-2020 KKE

WoonSlim

schaal

gewijzigd

1 : 50

onderdeel

Optie 2B13
werknr.

02.0348

fase/bouwdeel

teknr.

VT_O_045b

versie.

Alleen typen Buytenvest, Buytendreef,
Buytenveld en Buytenhof.

Alleen typen Buytenzicht en Buytenlust.

Alleen type Buytenhout.

Alleen typen Buytenvest, Buytendreef,
Buytenveld en Buytenhof.

Alleen typen Buytenzicht en Buytenlust.

Alleen type Buytenhout.

Alleen typen Buytenvest, Buytendreef,
Buytenveld en Buytenhof.

Alleen typen Buytenzicht en Buytenlust.

Alleen type Buytenhout.

Alleen typen Buytenvest, Buytendreef,
Buytenveld en Buytenhof.

Alleen typen Buytenzicht en Buytenlust.

Alleen type Buytenhout.

