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TECHNISCHE OMSCHRIJVING D.D. 23 OKTOBER 2018 

VOOR 19 WONINGEN VOOR DE BRUG FASE 1 TE DRIEBRUGGEN 
 
 
 
 
 
Omschrijving:   Nieuwbouw van 19 koopwoningen in plangebied Voor de Brug te 

Driebruggen, bestaande uit: 

• 13 rijwoningen (6 rij- en hoekwoningen, 7 riante rij- en hoekwoningen) 

• 4 twee-onder-een-kap woningen  

• 2 geschakelde villa’s 
 
 
Opdrachtgever:   Janssen de Jong Projectontwikkeling BV 

Europalaan 20 
Postbus 3119 
3502 GC  Utrecht 
Telefoon : 088 – 355 95 00 
 

 
Architect:   Venster Architekten 

Hanzeweg 15d 
2803 MC Gouda 
Telefoon : 0182 – 37 29 83 
 
 

Bouwbedrijf:   NTB 
 
 
Verkoop en informatie:  De Koning Makelaars 

Haven 7 
3441 AS  Woerden 
Telefoon : 0348 – 48 80 05  
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INLEIDING   
Het Bouwbesluit kent voor de diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Zo wordt niet langer 
gesproken van woon-, slaapkamer, hal of zolder maar van verblijfs-, verkeers- of onbenoemde ruimte. 
Omwille van de duidelijkheid is in deze technische omschrijving gebruik gemaakt van de “ingeburgerde” 
aanduidingen en om u toch volledig te informeren vindt u hieronder de benamingen zoals deze in het 
Bouwbesluit worden gehanteerd:  
   
• hal     : verkeersruimte  
• meterkast    : meterruimte   
• toilet    : toiletruimte   
• woon-/eetkamer   : verblijfsruimte   
• keuken   : verblijfsruimte  
• trapkast (basis/optioneel) : bergruimte   
• overloop    : verkeersruimte   
• badkamer   : badruimte   
• slaapkamer    : verblijfsruimte   
• zolder    : onbenoemde ruimte   
• buitenberging   : bergruimte 
• berging   : bergruimte 
• technische ruimte  : technische ruimte   
• onbenoemde ruimte  : onbenoemde ruimte   
 

WONINGTYPEN (Hoekwoningen en tussenwoningen)  
Deze technische omschrijving is van toepassing op 4 hoekwoningen, 9 tussenwoningen, 4 twee-onder-
een-kap woningen en 2 geschakelde villa’s gelegen in het nieuwbouwplan ‘Voor de Brug’ te Driebruggen 
op kavels 1 t/m 19. Wanneer een onderdeel specifiek van toepassing is voor één bepaald type 
woning/plattegrond of juist niet van toepassing is voor een bepaald type woning/plattegrond wordt dit 
expliciet in de tekst vermeld. 
  

KOPERSKEUZELIJST   
Het bouwbedrijf verstrekt een standaard koperskeuzelijst inclusief prijzen aan de koper. Aan de kopers 
van de woningen wordt door het bouwbedrijf de mogelijkheid geboden om individuele planwijzigingen door 
te voeren, mits deze voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en passen binnen de seriematige 
aanpak van het project. Het bouwbedrijf verzorgt de benodigde kopersbegeleiding, onder andere: 
inventariseren van de door kopers gekozen opties, individuele gesprekken, schriftelijke prijsopgaven van 
de individuele wijzigingen aan koper. Facturering van eventuele alternatieven en koperswijzigingen zal 
rechtstreeks door het bouwbedrijf aan de koper geschieden.  
  

KOPERS/WONINGMAP   
Door het bouwbedrijf wordt een kopers-/woningmap samengesteld en tijdens de oplevering aan de kopers 
overhandigd. De map voorziet de kopers van nuttige informatie en tips.  
 
De woning wordt opgeleverd inclusief de aansluitingen (en meters) van water en elektra. Het betreft 
uitsluitend de aansluitingen en niet de abonnementskosten die rechtstreeks door de kopers bij providers 
en/of energieleveranciers dienen te worden aangevraagd.  
 
Het bouwbedrijf zal bij de oplevering de meterstanden van elektra en water op het proces-verbaal van 
oplevering noteren. 
 

PEIL VAN DE WONING 
Het peil - P - waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de 
dekvloer van de begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en 
Woningtoezicht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
 

GRONDWERK  
De nodige grondwerken - ontgravingen en aanvullingen - voor funderingen, vloeren, kabels en leidingen 
worden verricht. De tuinen worden aangevuld en afgewerkt met uitkomende grond. Eventuele overtollige 
grond wordt afgevoerd.  
  

BUITENRIOLERING   
De aanleg en aansluiting van de riolering zijn in de (koop-) aanneemsom inbegrepen.  
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De vuilwater riolering wordt uitgevoerd in gerecycled PVC-buis.  
De vuilwater riolering wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden.  

 
Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. De hemelwaterafvoeren van de woningen en 
bergingen van twee-onder-een-kap woningen en geschakelde villa’s worden aangesloten op het 
rioleringssysteem danwel op het oppervlaktewater, e.e.a. volgens de voorschriften van de gemeente. De 
koper dient zelf zorg te dragen voor het bovengronds afvoeren van het hemelwater van de buitenberging. 
 

TERREINVERHARDINGEN   
Aan de achterzijde en gedeeltelijk aan de zijkanten van enkele percelen (bouwnummer 3 t/m 9) wordt 
gaashekwerk van ca. 180cm hoog aangebracht, het gaashekwerk wordt voorzien van hedera beplanting. 
In deze erfafscheiding met het openbaar gebied wordt aan de achterzijde een poort opgenomen. E.e.a. 
volgens situatietekening. 
 
Aan de voorzijde en gedeeltelijk aan de zijkanten van enkele percelen worden haagbeuken, type Carpinus 
Betulus, geleverd en conform situatietekening kruislings aangeplant (dubbele heg) door aannemer. Hoog: 
600mm. Dik: 300m. 
 
De afrastering / hekwerken op de perceelsgrenzen tussen de afzonderlijke woonkavels zijn niet 
opgenomen. 
 

TERREININRICHTING   
De kavelgrenzen worden gemarkeerd d.m.v. perkoenpaaltjes op de hoekpunten.  
  
Bij de rijwoningen op kavel 3 t/m 9 en 14 t/m 19 wordt aan de achterzijde van de percelen een 
ongeïsoleerde (prefab) houten buitenberging geplaatst, e.e.a. conform tekening. De (prefab) 
buitenberging wordt uitgevoerd in houten rabatdelen met een plat dak en een betonvloer of betonnen 
vloertegels. De fundering van de buitenbergingen wordt uitgevoerd in beton.  
 
Bij de twee-onder-een-kap woningen en de geschakelde villa’s wordt een ongeïsoleerde berging 
geplaatst. De berging wordt uitgevoerd in halfsteens metselwerk met platdakconstructie bestaande uit een 
houten balklaag (in het zicht) voorzien van beplating met bitumineuze dakbedekking, volgens advies 
constructeur / fabrikant. De vloer van de berging wordt uitgevoerd als een prefab betonnen vloer 
  

FUNDERINGEN   
De woningen en bergingen worden gefundeerd d.m.v. hei-/ schroefpalen, dit op basis van het 
uitgevoerde geotechnisch onderzoek, een en ander volgens advies constructeur en ter 
goedkeuring van de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

 

WANDEN   
Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast:  
 
De buitengevels:  
Plint en gevels als metselbakstenen, kleur, formaat en type conform keuze architect. 
  
Woning scheidende wanden:  
De woning scheidende wanden (e.e.a. zoals aangegeven op tekening) worden uitgevoerd als ankerloze 
spouwmuren van kalkzandsteen blokken / - elementen of beton, de dikte en kwaliteit volgens tekeningen 
en berekeningen constructeur, format ter keuze van de aannemer. 
 
De dragende binnenwanden (e.e.a. zoals aangegeven op tekening) worden uitgevoerd met 
kalkzandsteenblokken / - elementen of beton, dikte en kwaliteit volgens tekeningen en berekeningen 
constructeur, formaat ter keuze van de aannemer. 
 
Binnenspouwblad:  
Het binnenspouwblad zal worden uitgevoerd in kalkzandsteen blokken/ - elementen of beton, dikte en 
kwaliteit volgens tekeningen en berekeningen constructeur, formaat ter keuze van de aannemer. 
Lijmwerk conform voorschriften fabrikant. 
 
Separatiewanden:  
De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte massieve scheidingswanden, dikte en 
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kwaliteit volgens advies fabrikant / leverancier. 
 
Voegwerk:  
Het voegwerk van de schoon metselwerken wordt uitgevoerd in nader te bepalen uitvoering en kleur, 
volgens keuze architect. 
 
De navolgende muren / wanden worden uitgevoerd als schoonmetselwerk:  
alle in het zicht komende gevelmetselwerken inclusief de scheidende wand tussen woning en berging bij 
de twee-onder-een-kap woningen. 
Als vuil metselwerk worden uitgevoerd: alle overige metselwerken.  
  
De gevels van de woningen worden voorzien van isolatie, dikte volgens de EPN-berekening.  
Vocht cq. waterwerende afsluitingen worden op de noodzakelijke plaatsen aangebracht.  
 
Waterslagen: 
Onder de raamkozijnen met borstwering worden prefab betonnen waterslagen zonder randopstand 
toegepast, kleur grijs/ naturel. 
 

VLOEREN  
Begane grondvloer:  
De geïsoleerde begane grondvloer van de woningen, inclusief de optionele uitbouw en de  berging van de 
twee-onder-één-kap woningen en geschakelde villa’s uitvoeren in een ribcassette vloer, volgens advies 
constructeur. De kruipruimte is toegankelijk via een geïsoleerd kruipluik. 
 
Verdiepingsvloeren:  
De verdiepingvloeren worden uitgevoerd als een kanaalplaatvloer, volgens advies fabrikant / constructeur.  
 

DAKEN  
Hellende dakconstructie:  
De geïsoleerde hellende dakconstructie van de woningen is samengesteld m.b.v. een geïsoleerde 
scharnierkap met groen/bruin afgewerkte binnenzijde. E.e.a. volgens advies constructeur / fabrikant.  
De daken worden bedekt met keramische dakpannen in de kleur volgens keuze architect.  
 
Platdakconstructies: 
De geïsoleerde platdakconstructie van de erker bij kavelnummer 2 is samengesteld m.b.v. een 
houten balklaag voorzien van beplating, isolatie en bitumineuze dakbedekking. Aan de binnenzijde 
afgewerkt met plaatwerk en structuur spuitwerk, volgens advies constructeur / fabrikant. Het plafond 
van de erker zal enkele centimeters lager zijn dan het plafond van de woonkamer/keuken. 
 
De geïsoleerde (plat-)dakconstructie van de optionele dakkapellen is samengesteld m.b.v. een 
houten balklaag voorzien van isolatie en verkleefde dakbedekking, volgens advies 
constructeur/fabrikant. 
 

De geïsoleerde (plat-)dakconstructie van de optionele uitbouwen aan de achterzijde van de woning is 
samengesteld m.b.v. een prefab betonnen systeemvloer voorzien van isolatie en verkleefde 
dakbedekking, volgens advies constructeur / fabrikant. 
 

De ongeïsoleerde (plat-)dakconstructie van de berging is samengesteld m.b.v. een houten balklaag met 
dakbeschot voorzien van verkleefde dakbedekking, volgens advies constructeur / fabrikant. 
 

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN   
De buitenkozijnen, ramen en deuren:  
De buitenkozijnen, inclusief de draaiende delen, worden uitgevoerd in hardhout. Beiden worden 
uitgevoerd in een standaard kleur cf. keuze architect. 
 
De garage wordt voorzien van een handbediende ongeïsoleerde kantelpoort. 
 
De binnendeurkozijnen:  
De binnendeurkozijnen zijn gemaakt van fabrieksmatig afgelakte stalen montagekozijnen in 
verdiepinghoge uitvoering met bovenlicht of paneel en afgeslankte bovendorpel. De binnendeurkozijnen 
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van de meterkast, trapkast en technische ruimte op de tweede verdieping worden uitgevoerd zonder 
bovenlicht of paneel. 
   
De binnendeuren:  
Fabrieksmatig afgelakte hardboard binnendeuren, type opdek, met een deurmaat van minimaal 880x2315 
mm, volgens keuze bouwbedrijf. Deze afmetingen gelden niet voor kastdeuren. Binnendeur van de 
technische ruimte op de tweede verdieping wordt geluidwerend uitgevoerd. De binnendeur van de 
technische ruimte op de tweede verdieping van de geschakelde vila is een fabrieksmatig afgelakte 
hardboard binnendeur, type opdek, met een deurmaat van minimaal 880x2100 mm. 
  
Hang- en sluitwerk:  
Alle buiten-  en binnendeuren zijn voorzien van standaard aluminium hang- en sluitwerk, volgens keuze 
bouwbedrijf.  
Entreedeur, terrasdeur, buitenbergingsdeur of loopdeur in de berging zijn voorzien van gelijksluitende 
veiligheidscilindersloten, inbraakwerendheidsklasse II. Het hang- en sluitwerk van de buitenramen en –
deuren en de kantelpoort voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (3 minuten inbraakwerend).  
De bad- en toiletruimte worden voorzien van vrij- en bezetsloten, de meterkast van een kastslot, alle 
overige deuren van loopsloten.  
 

TRAPPEN   
De trap van de begane grond naar de verdieping wordt bij alle woningtypen uitgevoerd in een dichte 
vurenhouten trap.  
De trap van de verdieping naar de zolder wordt bij alle woningtypen als een open vurenhouten trap 
uitgevoerd. De traphekken aan de open zijden zijn van de trapgaten worden voorzien van vurenhouten 
stijlen. Aan de muurzijde wordt een hardhouten trapleuning aangebracht.  
 

BEGLAZING  
Ter plaatse van de binnendeuren met afgeslankte bovendorpel worden de bovenlichten voorzien van 
enkel blankglas m.u.v. de deur van de meterkast, (optionele) trapkast en technische ruimte op de tweede 
verdieping. 
 
In alle glasopeningen van de buitengevels (kozijnen, ramen en deuren) wordt isolerende HR++ beglazing 
toegepast. De glasopeningen in de deur van de buitenberging en de loopdeur van de garage worden 
voorzien van enkel blankglas.  
 
De toe te passen beglazing voldoet volledig aan de wettelijke eisen van het bouwbesluit. De beglazing 
voldoet niet aan de NEN 3569 (veiligheidsglas in gebouwen). Indien u dit wenst, biedt de aannemer u die 
mogelijkheid via de optielijst. 
 

NATUUR EN KUNSTSTEEN  
Onderdorpels 
Bij kozijnen welke doorlopen tot aan het maaiveld worden onder de deuren en onder de zijlichten 
worden Holonite onderdorpels toegepast. De onderdorpels worden fabrieksmatig aan het kozijn 
bevestigd. 
 

Binnendeurdorpels 
Binnendeurdorpels t.p.v. toiletruimte en badkamer worden uitgevoerd in kunststeen. Kleur conform 
keuze architect. 

 
Vensterbanken 
Op de steenachtige borstweringen aan de binnenzijde onder de raamkozijnen worden, m.u.v. de 
optionele dakkapel en de badkamer, kunststenen vensterbanken toegepast. Kleur conform keuze 
architect. 
 

WAND, PLAFOND EN VLOERAFWERKINGEN   
Wandafwerking:  
De wanden van de woning waar geen tegelwerk zit, m.u.v. de wanden van de meterkast en de (optionele) 
trapkast worden behangklaar opgeleverd. Behangklaar wil zeggen dat de wanden geschikt zijn gemaakt 
om te behangen. De wanden verdienen echter enige zorg alvorens te behangen. De wanden in het toilet 
en de wanden in de badkamer van de rijwoningen worden boven het tegelwerk voorzien van structuur 
spuitwerk. 
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Plafondafwerking:  
De betonnen plafonds worden voorzien van structuur spuitwerk. Dit geldt niet voor de onderzijde van de 
dakelementen en het plafond van de meterkast en de (optionele) trapkast. De V-naden van de 
verdiepingsvloeren blijven in het zicht. Bij het plafond van de optionele dakkapel, berging en buitenberging 
blijft het dakbeschot in het zicht`. 
  
Vloerafwerking:  
Dekvloeren (min. 50mm) in de woning m.u.v. de betegelde ruimten. Er wordt rekening gehouden met een 
door de koper aan te brengen vloerafwerking van maximaal ca. 18mm. De vloer van de berging wordt 
uitgevoerd met een dekvloer (min. 50mm).  
   

TEGELWERK   
Wandtegels  
De wandtegels in het toilet:  
worden aangebracht tot ca. 1200mm boven het vloerpeil met een type en fabricaat volgens monster, kleur 
wit, keramisch,afmeting 20x25cm. 
 
De wandtegels in de badkamer: 
De wandtegels in de badkamer worden aangebracht tot onderkant plafond. Het wandtegelwerk wordt 
uitgevoerd met een type en fabricaat volgens monster , kleur wit, keramisch, afmeting 20x25cm.  
 
Vloertegels  
De vloertegels in het toilet:  
bestaan uit keramische vloertegels afm. 30x30cm, type en fabricaat volgens monster, kleur grijs/antraciet.  
 
De vloertegels in de badkamer:  
bestaan uit keramische vloertegels afm. 30x30cm, type en fabricaat volgens monster, kleur grijs/antraciet. 
De vloertegels t.p.v. de douchehoek worden onder afschot aangebracht. Om dit afschot te realiseren 
wordt er bij de rijwoningen gebruik gemaakt van een kleinere tegel dan 30x30cm. 
 
Voegen van wand- en vloertegels in de sanitaire ruimten worden niet strokend aangebracht.  
  

AFTIMMERWERK  
Meterkast:  
De meterkast wordt uitgevoerd en ingericht conform de geldende voorschriften van het energieleverend 
bedrijf.  
 
(Optionele) dakkapellen: 
De dagkanten van de dakkapellen worden aan de binnenzijde voorzien van een betimmering, volgens 
keuze bouwbedrijf. 
 
De goten en overstekken  worden uitgevoerd in in geschilderd hout of aluminium. 
 

SCHILDERWERK (op waterbasis) 
De bomen en hekwerken van de trap worden in het werk afgelakt in de kleur gebroken wit. De 
muurleuningen worden transparant afgelakt. De traptreden worden niet afgelakt in het werk, deze worden 
fabrieksmatig gegrond aan boven en onderzijde. Alle buitenkozijnen worden dekkend geschilderd aan 
binnen- en buitenzijde. 
 

KEUKENINRICHTING   
De woning wordt zonder keukeninrichting opgeleverd. In de plattegrond is middels een stippellijn de 
mogelijke opstelplaats voor een keuken aangegeven. De keuken dient door de koper, voor zijn rekening 
en risico, na bouwkundige oplevering geplaatst te worden.  
 

HEMELWATERAFVOEREN 
De hemelwaterafvoeren van de woningen en bergingen van de twee-onder-één-kap woningen en 
geschakelde villa’s worden aangesloten op het riool danwel zullen afwateren op het oppervlakte water, 
e.e.a. volgens de voorschriften van de gemeente. Aan de voorkant en zijkant van de woningen worden de 
hemelwaterafvoeren uitgevoerd in zink, kleur naturel. 
Aan de achterzijde van de woningen en bij de buitenbergingen worden de hemelwaterafvoeren uitgevoerd 
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in PVC. De hemelwaterafvoer van de buitenberging stopt bovengronds en loost op het eigen perceel. 
 
De erker van kavelnummer 2 wordt voorzien van een spuwer.  
 

BINNENRIOLERING   
De binnenriolering wordt vervaardigd van PVC.  
 

WATERINSTALLATIES   
Aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de (koop-)aanneemsom begrepen.  
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast en is afsluitbaar. 
De volgende koudwateraansluitpunten (e.e.a. conform tekeningen) worden aangebracht: 

• afgedopte waterleiding t.b.v. de keukenmengkraan; 

• tappunt opstelplaats warmtepomp; 

• tappunt wasmachine op de zolderverdieping; 

• fonteintje toilet; 

• toiletcombinaties; 

• wastafelmengkraan; 

• douchemengkraan; 

•  
Alle tapkranen worden voorzien van slangwartel. 
 
De volgende warmwateraansluitpunten (e.e.a. conform tekeningen) worden aangebracht: 

• afgedopte waterleiding t.b.v. keukenmengkraan: 2,5l / min.; 

• wastafelmengkraan: 2,5l / min; 

• douchemengkraan: 2,5l / min; 

 
De warmwatervoorziening geschiedt d.m.v. een lucht-waterwarmtepomp. Vermogen en type volgens 
berekening installateur en EPC-berekeningen.  
 

SANITAIR   
Alle sanitair wordt geleverd volgens monsters van de fabrikant en wordt met de benodigde stankafsluiters 
aangesloten op de riolering. Het sanitair wordt uitgevoerd conform de sanitairlijst (bijlage 1 en 2). 
 
Toilet: 
Het toilet wordt uitgevoerd als een hangtoilet in kristalporselein, kleur wit, met een waterbesparend 
inbouwreservoir en spoelonderbreker. De bedieningsplaat van het inbouwreservoir en closetzitting met 
deksel worden uitgevoerd in de kleur wit. In de toiletruimte bevindt zich een fonteincombinatie van 
kristalporselein met chromen bekersifon en tapkraan.  
 
Badkamer: 
In de badkamer bevindt zich een wastafelcombinatie van kristalporselein met chromen bekersifon en 
tapkraan waarbij planchet (bij de rijwoningen) en spiegel los worden geleverd.  
 
De douchehoek wordt bij de rijwoningen voorzien van een vloerplug, bij de twee-onder-een-kap woningen 
en geschakelde villa’s wordt de douchehoek voorzien van een draingoot. Overige voorzieningen in de 
douche zijn een douchemengkraan en douchegarnituur bestaande uit een glijstang, handdouche met 
kunststof greep, slang, waterbesparende douchekop en een verchroomde opsteekpen.  
 
 
Bij alle woningen wordt het 2e toilet geplaatst in de badkamer, deze wordt uitgevoerd als een hangtoilet in 
kristalporselein, kleur wit. De closetzitting met deksel worden uitgevoerd in de kleur wit. 
 
Bij alle woningen bevindt de aansluiting voor de wasmachine zich op zolder. 
 

GASINSTALLATIES 
De woning is niet voorzien van een gasinstallatie. In het plangebied van Voor de Brug wordt ook geen 
hoofdleiding gas aangelegd. 
 

VERWARMINGSINSTALLATIES   
De berekening van het vermogen geschiedt overeenkomstig de ISSO publicatie 51 
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“Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen”. De bepaling van het benodigde vermogen 
gebeurt per vertrek en totaal. Gerekend wordt met een toeslag voor het opwarmen zoals bedoeld in de 
voorgenoemde ISSO publicatie 51, die is gebaseerd op een 8 urige nachtverlaging/bedrijfsbeperking en 
een opwarmtijd van 2 uur.  
  
De volgende temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken:  
• hal    : 15 ºC 
• gang    : niet verwarmd 
• meterkast     : niet verwarmd 
• toilet    : niet verwarmd 
• woon-/eetkamer  : 20 ºC 
• keuken   : 20 ºC 
• trapkast     : niet verwarmd 
• overloop    : niet verwarmd 
• badkamer    : 22 ºC   
• slaapkamers      : 20 ºC  
• zolder     : niet verwarmd 
• buitenberging    : niet verwarmd 
• berging    : niet verwarmd 
• hobbykamer     : niet verwarmd  
• onbenoemde ruimte   : niet verwarmd 
• techniek    : niet verwarmd 

 
De woning wordt voorzien van een duurzaam verwarmingssysteem, die geen gebruikt maakt van gas. 
Het toegepaste verwarmingssysteem is een lucht/waterwarmtepomp, vermogen en type volgens 
berekening installateur en EPC.-berekeningen. De lucht/waterwarmtepomp maakt gebruik van een 
binnen- en buitenunit, opstelposities conform tekening. De lucht/waterwarmtepomp draagt zorg voor de 
verwarming van de woning en de levering van het warme tapwater. Met de warmte van de warmtepomp 
worden de woningen op de begane grond en eerste verdieping middels vloerverwarming verwarmt, e.e.a. 
conform tekeningen. In de badkamer wordt een elektrisch verwarmingselement toegepast om de 
vereiste minimale temperatuur te kunnen garanderen. 
 
De temperatuurregeling vindt plaats door middel van naregelbare thermostaten in de woonkamer en 
slaapkamers. 
 
Er worden PV panelen op de dakpannen aangebracht bij bouwnummer 9. De positie van deze PV 
panelen staat indicatief weergegeven op de verkooptekeningen. De omvormer komt op zolder in de 
technische ruimte. 

 

VENTILATIEVOORZIENINGEN   
De natuurlijke toevoer van ventilatie vindt plaats door zelfregulerende ventilatieroosters boven het kozijn of 
in de glassponning van de kozijnen, ramen of deuren, volgens keuze bouwbedrijf.  
  
Het afvoersysteem bestaat uit een mechanische ventilatorunit met afzuigventielen. De ventilatorunit wordt 
in de technische ruimte op de zolder geplaatst.  
De ventilatorunit wordt voorzien van een standenschakelaar die automatisch wordt geschakeld middels 
CO2 meting in de woonkamer/keuken. 
 
Ter plaatsen van de keuken, toilet en badkamer worden witte ventielen ten behoeve van de 
mechanische afvoer in het plafond of de wand aangebracht.  
 
Ventilatie in de garage/berging geschied middels ventilatieventielen in het dak, zoals aangegeven op 
tekening 
 

ELEKTRISCHE INSTALLATIES   
De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de (koop-) aanneemsom inbegrepen.  
De elektrische installatie wordt overeenkomstig NEN 1010 aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld in 
groepen naar de diverse aansluitpunten zoals deze op tekening zijn aangegeven.  
 
Schakelaars.  
De gehele woning aangebracht op circa 1,05 m boven de vloer. In het toilet op de begane grond van de 
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woningen wordt de schakelaar op circa 1,30 m boven de vloer aangebracht. Het schakelmateriaal wordt 
als vlakke inbouw uitgevoerd.  
De schakelaars op zolder, in de meterkast, trapkast, buitenberging en berging worden uitgevoerd als 
opbouw schakelmateriaal, aangebracht op circa 1,05 m boven de vloer. 
 
Wandcontactdozen.  
De wandcontactdozen zijn inbouw m.u.v. de zolder, meterkast, trapkast, buitenberging en berging. De 
wandcontactdozen op zolder, in de meterkast, trapkast, buitenberging en berging worden uitgevoerd als 
opbouw. De hoogte van de wandcontactdozen worden circa 0,35 m boven de vloer aangebracht in de 
woon- en eetkamer, keuken en slaapkamers. Boven het aanrecht op circa 1,20 m boven de vloer. De 
wandcontactdozen in de overige ruimten worden op circa 1,05 m boven de vloer gemonteerd.  
  
Telefooninstallatie.  
Zowel in de woonkamer als in slaapkamer 1 wordt op circa 0,35 m boven de vloer een loze leiding 
aangebracht t.b.v. een telefoonaansluiting.  
  
CAI.  
In de woonkamer wordt op circa 0,35 m boven de vloer een loze leiding aangebracht t.b.v. een cai-
aansluiting. 
   
Rookmelders.  
Conform voorschriften Bouwbesluit worden rookmelders aangebracht, aangesloten op het lichtnet.  
 

WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW 
Alle wijzigingen in opdracht van de verkoper / bouwbedrijf en/of in opdracht van de verkrijger verstrekt, 
moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden behorende 
bij de overeenkomst en vigerende wet- en regelgeving.  
Voor wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering en indeling wordt een voorbehoud gemaakt. Ook 
kleine wijzigingen in de materiaalkeuze kunnen zonder vooroverleg en verrekening worden uitgevoerd.  
 
 
Utrecht, 25 oktober 2018 



  

25-10-2018 - 11 -  

Afwerkstaat per ruimte 

 

 

 

GANG 
vloeren:  dekvloer 
wanden: behangklaar 
plafond:  structuur spuitwerk 
elektra:  volgens tekening 
 
 

METERKAST 
vloeren:  onafgewerkt 
wanden: onafgewerkt 
plafond:  onafgewerkt 
elektra:  volgens tekening 
 
 

TOILET 
vloeren:  vloertegels volgens monster 
wanden: wandtegels volgens monster 
plafond:  structuur spuitwerk 
elektra:  volgens tekening 
sanitair:  conform sanitairlijst 
 
 

WOON-/EETKAMER 
vloeren:  dekvloer 
wanden: behangklaar 
plafond:  structuur spuitwerk 
elektra:  volgens tekening 
 
 

KEUKEN 
vloeren:  dekvloer 
wanden: behangklaar 
plafond:  structuur spuitwerk 
elektra:  volgens tekening 
 
 

TRAPKAST (basis/optioneel) 
vloeren:  dekvloer 
wanden: onafgewerkt 
plafond:  onafgwerkt, onderkant trap in het 
  zicht 
elektra:  volgens tekening 
 

OVERLOOP 
vloeren:  dekvloer 
wanden: behangklaar 
plafond:  structuur spuitwerk 
elektra:  volgens tekening 
 
 

SLAAPKAMER 
vloeren:  dekvloer 
wanden: behangklaar 
plafond:  structuur spuitwerk 
elektra:  volgens tekening 
 

BADKAMER 
vloeren:  vloertegels volgens monster 
wanden: wandtegels volgens monster 
plafond:  structuur spuitwerk 
elektra:  volgens tekening 
sanitair:  conform sanitairlijst 
 

ZOLDER 
vloeren:  dekvloer 
wanden: behangklaar 
plafond:  dakconstructie in het zicht, kleur 

groen/bruin 
elektra:  volgens tekening 
 
 

BUITENBERGING (ongeisoleerd) 
vloeren:  beton- vloer of tegels 
wanden: onafgwerkt 
plafond:  dakconstructie/golfplaten in het 

zicht 
elektra:  volgens tekening 
 

BERGING (ongeisoleerd) 
vloeren:  dekvloer 
wanden: onafgwerkt 
plafond:  dakconstructie onafgewerkt in het 

zicht 
elektra:  volgens tekening 

 
 

TECHNISCHE RUIMTE 
vloeren:  dekvloer 
wanden: onafgewerkt 
plafond:  dakconstructie in het zicht, kleur 

groen/bruin 
elektra:  volgens tekening 
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Bijlage 1: Sanitairlijst rijwoningen 
 
Toiletcombinatie: 
 

 
 
Jika Euroline wandcloset 
met deksel wit 
 

 
 
 

 

 
 
Geberit bedieningsplaat 
Geberit wit 

 

 
 
 
Jika fontein 36 x 24 cm wit 
 
 
 

 

 

 
 
 
Sifon Viege 
plugbekersifon met 
muurbuis,chroom  
 

 

 

 
 
Grohe fonteinkraan  
Longlife Costa-L laag 
model. 
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Badkamercombinatie: 

 
 
Grohe douche glijstangset  
NG I Tempesta  60cm 
chroom 

 
 
 

 
 
Doucheput RVS rooster 
15x15cm 
 
 

 

 
 
Grohe douchemengkraan 
Longlife Costa-L 150mm  
 
 
 
 

 

 
 
Jika wastafel 60 x 49cm  
Wit (excl. kraan) 
 
 
 
 
 

 

 
 
Grohe wastafelmengkraan 
Longlife Costa-L 
 
 

 

 
 
Jika Euroline wandcloset 
met deksel wit 
 

 
 
Geberit bedieningsplaat 
Geberit wit 
 

 
 
Sifon Viege 
plugbekersifon met 
muurbuis,chroom  
 

 
 

 
Badkamerspiegel rechthoek 57x40 op nylon 
spiegelklemmen. spiegel + klemmen los geleverd. 

 
 
 
 

 
Planchet kunst. Swab 50x13cm wit.  
Planchet los geleverd. 
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Bijlage 2: Sanitairlijst twee-onder-een-kap woningen en villa’s 
 
Toiletcombinatie (2 stuks): 
 

Jika Euroline 

 
Wandcloset met deksel 
wit 
 

 
 
 

 

 
 
Bedieningsplaat Geberit 
wit 

 

 

Jika Euroline 

 
Fontein 36 x 24 cm wit 
 
 
 

 

 

 
 
 
Sifon Viege 
plugbekersifon met 
muurbuis,chroom  
 
 

 

 
 
Fonteinkraan Grohe 
Longlife Costa-L laag 
model. 
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Badkamercombinatie: 

 

 
 
Sphinx 365 Wastafel 
600x370mm 
S8312200000. (excl 
kraan) 

 

 
 
Spiegel Silkline met 
facetrand 25 mm 570 x 
400 mm 610045.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grohe Eurostyle 
Cosmopolitan 2339700E.  
 

 
 

 

 
 
Sifon Viege 
plugbekersifon met 
muurbuis,chroom. 

 

 
 
Vd Berg premiumline 
douchegoot 700mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Grohe Grohtherm 1000 
Cosmopolitan 
douchemengkraan incl 
douchegarnituur 
34286001. 

  
 
 


