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TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

1. Algemeen
De appartementen worden gebouwd overeenkomstig het bouwbesluit als geldig bij aanvraag van de
omgevingsvergunning 15-03-2018, 16-06-2018 en 23-05-2018. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving
is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en geadviseerd
door Woningborg N.V transformatie. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee
onverenigbaar ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van
Woningborg N.V. transformatie. Bij dit project sluit u de koopovereenkomst van de grond (uw aandeel in het
bestaande gebouw) af met Residentie Huygenshof B.V. en met Waaijerbouw B.V. een aannemingsovereenkomst
voor de verbouw van het gebouw en de realisatie van het appartement.

2. Maatvoering en materiaalkeuze
De genoemde maten op de tekeningen en in de Technische Omschrijving zijn nooit exact. Alle genoemde maten 
zijn ‘circa’-maten (in meters, centimeters of millimeters), daarbij is geen rekening gehouden met enige 
wandafwerking, maatvoering wijzigingen die tijdens de bouw naar voren komen of maatvoering wijzigingen na de 
sloop van bestaande pand (achterzijde). Wijzigingen ter voldoening aan (semi)overheidseisen en/of –voorschriften, 
alsmede wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk blijken, 
worden nadrukkelijk voorbehouden. De op tekening aangegeven radiatoren, PV-panelen, ventilatieventielen, 
ventilatieroosters, schakelaars, spuwers e.d. zijn indicatief.

3. Peil van de woning
In het algemeen geldt als peil (P= 0), de bovenkant van de afgewerkte vloer van het begane grond appartement, 
achter de voordeur. Zijnde de dekvloer exclusief de vloerbedekking. Vanuit dit peil worden alle hoogten en diepten 
gemeten.  De  vloerpeilmaat  ten  opzichte  van  N.A.P.  wordt  bepaald  in  overleg  met  de  dienst  Bouw -  en 
Woningtoezicht van de Gemeente Voorburg, e.e.a. zoals op de tekening is aangegeven. Het terrein aan de 
voorzijde ligt circa 30 cm hoger dan het peil

De gemiddelde hoogte van het terrein van het erf rondom de woningen is ca. 2 -10 cm onder het eerder genoemde 
peil gelegen. De hoogte van het tot het kavel behorende terrein zal daar, waar bestrating wordt aangebracht en dit 
tegen de gevel van het appartementengebouw aansluit ter hoogte van de entreedeur, 2 cm onder het eerder 
genoemde peil zijn gelegen. De netto verdiepingshoogte is minimaal 2,90 meter. Met uitzondering van de netto 
hoogte van de begane grond verdieping in het historische deel van bouwnummer 1, 2 die bedraagt circa 2,40 
meter. De netto hoogte van de eerste verdieping in het historische deel van bouwnummer 3 en 4 bedraagt circa 
3,6 meter.  

4. Grondwerk
Voor de bouw- en terreininrichtingen worden alle noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen gedaan.

Onder de bestratingen en tuinterrastegels wordt schoon zand aangebracht, in een zandbed van 10 cm. 

5. Riolering
De op de tekening aangegeven sanitaire en andere afvoerpunten in de woning worden via interne 
verzamelleidingen in en onder het gebouw (onder de begane grondvloer is geen kruipruimte aanwezig) op het 
gemeenteriool aangesloten. De leidingen zijn van kunststof (PVC).

De daken en balkons worden middels hemelwaterafvoeren langs de gevel op het gemeenteriool aangesloten. 
Deze hemelwaterafvoeren langs de voorgevel zijn van zink. De hemelwaterafvoeren aan de achtergevel zijn van 
kunststof.  

De bestrating van het voor- en achter gebied worden voorzien van straatkolken. 

De rioleringsleidingen binnen de erfgrens (dus tot de openbare weg) worden eigendom van de Vereniging van 
Eigenaars. 

6. Bestrating
Het voorgebied wordt voorzien van een klinkerverharding van gebakken klinkers. Dit straatwerk ligt onder afschot. 
De parkeervakken worden duidelijk gemarkeerd, terrein inrichting wordt nog nader uitgewerkt. De parkeervakken 
zijn van eigen parkeerplaatsen van de betreffende eigenaar, en mogen niet gebruikt worden door bezoekers.

Het achtergebied en de inrit wordt voorzien van een klinkerverharding van gebakken klinkers, Dit straatwerk ligt 
onder afschot.  
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Deze garages aan de achterzijde liggen op privé terrein van de Vereniging van Eigenaars en  zijn niet openbaar 
toegankelijk voor bezoekers. Deze parkeer gelegenheid worden aan bouwnummers 1 tot en 8 aangeboden. 

De buitenterrassen op de begane grond en balkons worden voorzien van grijze betontegels afmeting 600mm x 
600mm conform tekening.  

7. Terreininrichting
Het terrein is onderdeel van het gemeenschappelijk eigendom. Conform tekening worden er op het achter gebied 
garages gerealiseerd.  Bij de garages met index nummers op de splitsingstekening  9, 10, 11 en 12 zijn deze 
gecombineerd met de achtergelegen berging, er zijn 8 appartementen, naast de 4 bergingen i.c.m. de garage, zijn 
er ook 4 losse bergingen.

De plaats van de ligusterhaag zijn op de inrichtingstekening aangegeven.  Het achter gebied wordt conform 
tekening op de erfgrens tussen het perceel en naast gelegen percelen voorzien van gemetselde tuinmuren. 

Het achter gebied wordt met een te openen hekwerk in de poort afgesloten van het openbaar gebied. Door middel 
van een, in het appartement aanwezige, videofoon kan rechtstreeks één poortdeur aangestuurd worden om 
bezoek te voet toegang te verlenen.   

De postkasten worden aan de voorzijde van het perceel aan het openbaar gebied geplaatst.  

8. Fundering
Aan  de  hand  van  de  resultaten  van  de  uitgevoerde  sonderingen  en  bodemonderzoek  wordt  het
navolgende funderingssysteem toegepast Alle funderingsconstructies inclusief benodigde wapening worden
overeenkomstig tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd, als geprefabriceerde
betonelementen dan wel in het werk gestort beton.

9. Vloeren
De begane grondvloeren zijn geïsoleerde vloeren (Rc-waarde van 3,5 m

2
K/W) van in het werk gestort beton

(historische deel voor) en geïsoleerde (Rc-waarde van 3,5 m
2
K/W) combivloer (nieuwe deel achterzijde). Er is

geen inspectieruimte aanwezig.

De verdiepingsvloeren zijn vloeren van hout (historische deel voor) en geprefabriceerde betonnen 
breedplaatvloeren en voorzien van een in het werk gestorte druklaag (nieuw deel). 

De houtenvloeren zijn afgewerkt met fermacell vloerelementen (historische deel voorzijde) behoudens de 
badkamer in het historische deel voorzijde, deze zijn met zwaluwplaatvloeren opgebouwd. De betonvloeren zijn 
afgewerkt met een cementdekvloer (nieuwe deel achterzijde). 

De 1e, 2e verdiepingsvloer wordt samengesteld uit prefab betonnen breedplaatvloerelementen, wapening en 
vulbeton. De V-vormige naden tussen de geprefabriceerde platen van het plafond, worden dichtgezet (nieuw 
deel).  

10. Gevels en wanden
Metselwerk:

- de voorgevel is van bestaand baksteenmetselwerk, welke gereinigd wordt en van nieuwe knipvoeg wordt
voorzien, daar waar nodig wordt metselwerk schade hersteld.

- de achtergevel is van nieuw rode baksteenmetselwerk, welke voorzien wordt platvol grijs voegwerk.
Zink 

- De gevels van de terrassen op de derde verdieping grenzend aan het schuine dak en de dakopbouw op de
vierde verdieping. De gevels van het naastgelegen pand blijven zoals bestaand.

Kalkzandsteen: 
- de wanden van de entreehal, lifthal en trapkast, algemene technische ruimten en werkkast daar waar op de

tekening aangegeven.
- de wanden van de berging, daar waar op de tekening aangegeven.
- de woning scheidende wanden van de appartementen in het nieuwe gedeelte, daar waar op de tekening

aangegeven.
- de binnenspouwbladen van de appartementen in het nieuwe gedeelte, daar waar op de tekening

aangegeven.
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Metalstudwanden: 
- de overige (niet dragende) binnenwanden in de appartementen, conform contracttekening (100 mm dik).

Overige voorzieningen: 
- de buitengevels van de appartementen worden in het nieuwe gedeelte voorzien van een in de spouw

opgenomen isolatie.
- de buitengevels van de appartementen worden in het historische gedeelte voorzien van geïsoleerde

voorzetwanden.
- de aluminium/stalen hekwerken ter plaatse van de balkons en terrassen voorzien van een glazen invulling;
- de bouwnummers 1 en 2 krijgen aan de voorgevel ieder nieuwe buitendeuren in de stijl van de bestaande,

echter deze worden aan de binnenzijde dichtgezet en dus niet toegankelijk.
- aan de voorgevel zullen naast de kozijnen vaste sierluiken van aluminium in een grijze kleur, blind ´´vast´´

gemonteerd worden.

Waterslagen: 
- de waterslagen onder de gevelkozijnen in het nieuwe gedeelte worden uitgevoerd in natuursteen
- de houtenwaterslagen onder de gevelkozijnen in het historische gedeelte worden vervangen/gerestaureerd

conform bestaande situatie.
- de kunststeen waterslagen onder de kozijnen, daar waar deze grenzen aan een terras of balkon;

Overige voorzieningen: 
- open stootvoegen in het nieuwe gevelmetselwerk voor ventilatie van de spouw.
- Dilatatievoegen in het nieuwe en bestaande metselwerk, deze worden niet afgewerkt.
- metalen lateien boven de kozijnen in het buitenspouwblad, daar waar geen prefab betonlatei wordt toegepast.

De ramen in de voorgevel op de tweede en derde verdieping zijn niet te openen, het draai kiepraam in slaapkamer 
1 van de bouwnummers 7 en 8 wordt aan de buitenzijde voorzien van een glazen scherm in een stalen frame met 
een opening aan de zijkant. Door dit scherm wordt voldaan aan de gemeentelijke eisen met betrekking tot de 
geluidwering van de gevel. 

11. Dak
De schuine en platte daken bestaan uit een geprefabriceerde houten dak elementen voorzien van thermische
isolatie (Rc waarde van 6,0 m2 K/W). In de kap zijn stalen kolommen en liggers opgenomen ten behoeve van de
opvang van de dakvloer.

Dakbedekking: 
- de schuine daken worden voorzien van een pannen dakafwerking. De goot wordt voorzien van

een zinken afwerking.
- de platte daken worden voorzien dakbedekking.

De ronde dakkapellen (oeil de boeuf) aan de voorzijde worden voorzien van een zinken afwerking, zowel het dak 
als de zijwangen.  De rechte dakkapellen aan de voorzijde uitvoeren in hout met zinken zijwangen en 
bitumineuze dakbedekking 

- De privé (dak)terrassen hebben een afwerking van betonnen tegels, afmeting 600  x 600 mm;
- De platte daken van de bergingen hebben boven de dakbedekking een mossedum afwerking.

Overige voorzieningen: 
- op het platte dak van bouwnummer 7 en 8  worden zonnepanelen, t.b.v. de algemene ruimten,

gerealiseerd.

Op de platte daken komen diverse dakdoorvoeren. Vanaf deze dakdoorvoeren komen er diverse leidingen over het 
dak te lopen. Deze leidingen komen in het zicht en zijn bestemd voor de rookgasafvoeren en ventilatie toe- en 
afvoer.  
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12. Hemelwaterafvoeren en goten
De goot van de daken wordt uitgevoerd als een  zinken bakgoot.
De hemelwaterafvoeren worden als volgt uitgevoegd:

- De onderzijde tot 2000mm in een gegalvaniseerd ijzeren mofpijp.
- De bovenzijde vanaf 2000mm boven maaiveld in:

o Voorzijde Zink
o Achterzijde PVC

13. Kozijnen, ramen en deuren
Voor diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast:

Aluminium, kleur grijs: 
- de buitenkozijnen aan het achtergebied.
- de draaiende delen (ramen) in de buitenkozijnen aan het achtergebied.
- de buitendeuren in het nieuwe gedeelte.

Hardhout, uit duurzaam beheerde bossen: 
- de binnendeurkozijnen (fabricaat Berkvens), zonder bovenlicht geschikt voor stompe deuren, fabrieksmatig

afgelakt.

Plaatmateriaal: 
- Kantplank onder kozijnen op maaiveldniveau.
- de stompe binnendeuren in de woning (fabricaat Berkvens, type Berklon), in lichte uitvoering met

spaanplaatvulling, fabrieksmatig afgelakt.
- de binnendeuren hangen 35 mm vrij van de afwerkvloer, waarbij uitgegaan wordt van een toekomstige

vloerafwerking van 20 mm dik (min. 15 mm ruimte ten behoeve ventilatie).
- de aftimmering van de dagkanten van de dakramen / dakkapellen.

Naaldhout:: 
- de spouwlatten.
- al het overige hout, tenzij anders vermeld.

Metaal: 
- de stalen liftkozijnen en deuren.
- de stalen draaihek in poort naar achter gebied, elektrisch bediend.

Overige voorzieningen: 
- de binnendeuren zijn stompe deuren, in een lichte kleur. Op de parterre, in het historische deel is de 

hoogte 230cm (met uitzondering van de kozijnen waar dit bouwtechnisch niet mogelijk is); de deuren op 
de overige etages 260cm hoog. De woningentreedeuren zijn 260 cm hoog.  De bestaande 
buitenkozijnen aan de voorzijde (historisch deel) blijven indien dat technisch mogelijk is gehandhaafd en 
zullen voorzien worden van nieuwe houten ramen.

- de ramen op de 2
e
 en 3

e
 etage aan de voorgevel kunnen niet geopend worden, deze draai/kiep ramen 

worden vast gemonteerd.

14. Hang- en sluitwerk
Alle beweegbare delen worden voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk, dat voor het functioneren en
borgen van deze beweegbare delen nodig is. De woning wordt opgeleverd met inbraakwerend hang- en sluitwerk
dat minimaal voldoet aan de basisnorm van het Bouw besluit (klasse II). Het beslag op het sluitwerk is tevens
voorzien van kerntrekbeveiliging. De cilinders zijn per woning, inclusief eventuele buitenberging, gelijksluitend. De
te openen ramen worden uitgevoerd als draaikiepramen met bijbehorend hang- en sluitwerk.

Sloten van de buitendeuren: 
- entree- en terrasdeuren > meerpuntsluiting.

Sloten van de binnendeuren: 
- toilet- en badkamerdeur(en) > vrij- en bezetslot;
- hoofd slaapkamerdeur (=  slaapkamer 1) > dag- en nachtslot;
- meterkastdeur > kastslot;
- overige deuren > loopslot.
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Voordeur deurbeslag: 
- de deurkruk, deurknop en schilden worden uitgevoerd in RVS, fabricaat Oxloc o.g..

Alle beweegbare delen worden voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk, dat voor het functioneren en 
borgen van deze beweegbare delen nodig is. De appartementen worden opgeleverd met inbraakwerend hang- en 
sluitwerk.  

Slot met cilinder (voldoet aan inbraakwerendheidsklasse 2): 
- de voordeur tot het appartement, met een 3-puntssluiting (voorzien van kerntrekbeveiliging);
- de terras- en/of balkondeuren;
- de entreedeur van de bergingen;
- de toegangsdeur van de technische ruimte;
- de toegangsdeur naar de buitenbergingen;
- de deuren van de algemene nutskasten en meterkasten in het trappenhuis.

De entreedeur van het complex van buiten naar de entreehal wordt voorzien van een elektrische sluitplaat. Deze 
deuren zijn met een sleutelschakelaar en middels de intercominstallatie te openen. De deur van buiten naar de 
entreehal wordt voorzien van een nachtvergrendeling, de entreehal is hierdoor overdag toegankelijk.   

De cilinders zijn per appartement, inclusief berging gelijksluitend. De hoofdentreedeur en deur naar de 
buitenbergingen zijn met dezelfde sleutel als de voordeur van het appartement te bedienen.  

De deur van de algemene nutskast, waterinvoerruimte, algemene technische ruimten op de vierde verdieping en 
trapkast op de begane grond is met een separate sleutel t.b.v. het bestuur van de VvE te bedienen.  

De rooftop is niet per lift bereikbaar, maar uitsluitend per trap.   

De te openen ramen worden uitgevoerd als draai/kiep ramen met bijbehorend hang- en sluitwerk. 

Het draaihek in de poort, om vanaf het voorterrein het achterterrein te kunnen bereiken, wordt elektrisch 
uitgevoerd. Deze deuren zijn met een sleutelschakelaar en/of handzender en middels de intercominstallatie te 
openen (de intercominstallatie stuurt rechtstreeks één deur aan).   

Diversen: 
- deurkrukken, knoppen en schilden worden uitgevoerd in geëloxeerd aluminium in een zilvergrijze kleur.
- de hoodentree deur het appartementengebouw en de bergingen wordt voorzien van een deurdranger.

15. Trappen, hekken en leuningen
Trappen:
- de trappen in het gemeenschappelijke trappenhuis worden uitgevoerd in hardhout (geschilderd).

Metalen hekken / leuningen: 
- de hekwerken met glazen invulling rond de balkons;
- de doorvalbeveiliging voor de draai/kiep ramen in de gevels;
- stalen hekwerk in de toegangspoort tot het achtergebied;
- de privacy schermen tussen balkons van de bouwnummers 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8 (voor vulling zie

hoofdstuk 16 “beglazing”);
- langs één muurzijde van de houten trappen een metalen leuning;
- metalen leuning op bordes langs schalmgat van de houtentrappen in het trappenhuis;

16. Timmerwerk
Plaatmateriaal:
- de bekleding (houten beplating) van de dakkapellen aan de achterzijde+
- het overige in het zicht komende aftimmering;

Algemene trappenhuis; 
- het verlaagde gipsplafond van de hoofdentree en de lifthal met het  trappenhuis op de begane grond;

Appartement; 
- het verlaagde gipsplafond in het historische gedeelte
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- De binnenzijde van de schuine kap ter plaatse van de verblijfsruimten en de verkeersruimte worden
voorzien van vlakke gipsbeplating en is behangklaar opgeleverd in een witte kleur.

- In de woning worden geen plinten geleverd en/of aangebracht.
- In de woning worden onder de deuren van het losse toilet en de badkamers Holonite Kunststenen

dorpels aangebracht in de kleur antraciet.
- de omtimmering van de verdeler(s) vloerverwarming indien in het zicht en/of in een verblijfsruimte;

Naaldhout: 
- het grondhout van de dakranden.
- De in het zicht komende aftimmeringen;

Hardhout, ongeschilderd: 
- de vloerplinten tegen wanden met sierspuitwerk in de algemene ruimten zoals de entreehal, de lifthallen

op de verdiepingen en de verdiepingsbordessen van het trappenhuis.

Er worden in de appartementen geen vloerplinten aangebracht. 

In het appartement worden, op de natte ruimten na (zie hierover hoofdstuk 19 “Tegelwerk, natuur- en kunststeen” 
), geen dorpels onder de binnendeuren toegepast. 

17. Beglazing en schilderwerk
In alle gevelramen, gevelkozijnen en geveldeuren van de appartementen komt geïsoleerd (HR++) dubbel glas (de
glasdikte is per gevel verschillend e.e.a. is afhankelijk van de geluidsbelasting op de gevel);

Beglazing, overige: 
- de buitenkozijnen aan de voorzijde op de begane grond zijn in basis voorzien van veiligheidsbeglazing
- de overige buitenkozijnen op de begane grond zijn in basis niet voorzien van letselwerende beglazing

(extra veiligheid bij mogelijk doorvallen). Het is w el mogelijk om dit als kopersopties te kiezen.
- de kozijnen in het openbare gebied zullen wel voorzien worden van letselwerende beglazing.
- Het afgeschuinde privacyscherm (1,8 meter hoog) tussen de balkons van de bouwnummers 3 en 4 / 5 en

6 wordt voorzien van enkel glas in een metalen frame;

Verduurzaamd: 
- al het staal- en houtwerk in aanraking komend met beton of metselwerk in de buitengevel, tenzij dit reeds

op een andere wijze is geconserveerd.

Fabrieksmatige coating in kleur conform opgave architect: 
- de stalen gevellateien;
- de aluminium privacyschermen;
- de aluminium balkon- en/of terrashekken;
- de aluminium terasoverkapping van de bouwnummer 3,4,5 en 6;
- de buitenkozijnen (aan de binnenzijde dezelfde kleur als aan de buitenzijde);
- de stalen doorvalbeveiliging voor de draai kiep ramen op de gevels;
- het stalen hekwerk in de poort naar het achtergebied;
- het stalen hekwerk aan de openbare weg
- de stalen buisleuningen in het trappenhuis;
- de handdoekradiator in de badkamer in de appartementen.

Schilderen in kleur, conform kleurenstaat opgave architect: 
- de hardhouten Meranti voordeuren in de kleur RAL [nader te bepalen]
- de hardhouten Meranti deuren naar de algemene techniekruimte en werkkast in de kleur: RAL [nader te

bepalen]

Schilderwerk, dekkend  in lichte kleur (RAL 9010): 
- de hardhouten gevelkozijnen en bewegende delen in de buitengevel aan de voorzijde;
- de aluminium gevelkozijnen en bewegende delen in de overige buitengevels;
- de kozijnen en bewegende delen tussen de diverse algemene ruimten en de kozijnen en bewegende
delen van de algemene ruimten naar de appartementen;
- het overige in het zicht zijnde plaatmateriaal en gevelhout.
- het overige aftimmerwerk binnen in de woning, behoudens hetgeen in de fabriek reeds is afgewerkt.
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Schilderwerk, overige: 
- de in het zicht blijvende water-, gas-, en rioleringsleidingen in de appartementen behoudens ter plaatse

van de opstelplaats van de keuken, in de cv ruimte en in de berging(en);
- de leidingen in de meterkast, de techniekruimte, de trapkast, en ter plaatse van de wasmachineaansluiting

worden niet geschilderd.

18. Vloerafwerking
De vloeren van de appartementen op de begane grond worden voorzien van een ca. 7 cm dikke zand cement
dekvloer met daarin vloerverwarming. De verdiepingsvloeren in het historische gedeelte worden voorzien van een
ca. 3 cm dikke Fermacell vloerelementen. De verdiepingsvloer van het nieuwe gedeelte worden voorzien van een
ca. 7 cm dikke zwevende zand cement dekvloer met daarin vloerverwarming. De zandcementdekvloeren voldoen
aan vlakheidsklasse 4 conform het advies van Woningborg;

19. Wand- en plafondafwerking
Wanden:
De wanden van de woning (met uitzondering van de trapkast, meterkast en technische ruimte) worden
behangklaar opgeleverd, echter niet behangen. Een en ander conform de afwerkstaat. De wanden van de
trapkast, meterkast en technische ruimte worden niet nader afgewerkt. De  wanden  boven  het  tegelwerk  in  het
toilet en badkamer  zoals  aangegeven  in  de  afwerkstaat,  worden behangklaar opgeleverd, echter niet
behangen.

Plafonds/Kapafwerking: 
De betonplafonds en de bestaande plafonds in het historische deel van de appartementen worden sausklaar 
opgeleverd in een witte kleur echter niet gesausd. Een en ander conform de afwerkstaat. De V-vormige naden 
tussen de geprefabriceerde betonplaten van het plafond, worden dichtgezet.  

De binnenzijde van de schuine kap ter plaatse van de verblijfsruimten en de verkeersruimte worden voorzien van 
vlakke beplating en sausklaar opgeleverd in een witte kleur.. De naden worden afgewerkt met houten latten. Het 
plafond van de meterkast wordt niet nader afgewerkt. Een en ander conform de afwerkstaat. 

20. Tegelwerk, natuur- en kunststeen
Kunststenen dorpels worden aangebracht onder de deuren van de algemene ruimten tussen twee verschillende
vloerafwerkingen, alsmede onder de entreedeuren van het complex.

Onder de toegangsdeur van het appartement en de buitenkozijnen van het appartement en de algemene ruimten 
worden een kunststeen onderdorpel toegepast. 

De ruimten die worden voorzien van tegelwerk zijn genoemd in de afwerkstaat. 

Voor de aankoop van de vloertegels is een bruto show roomprijs beschikbaar van € 30, - per m² incl. BTW op 
basis van de tegelafmetingen 30x60 cm. De douchehoek wordt uitgevoerd met een op afschot betegelde vloer, 
naar de douchedraingoot.  

Voor de aankoop van  de  wandtegels  is  een  bruto  show roomprijs  beschikbaar  van  €  30,-  per  m²  incl.  BTW 
op  basis  van de tegelafmetingen 60x60 cm.  

De wanden en vloertegels worden niet strokend aangebracht. 

De  vensterbanken  zijn  van  kunststeen  (marmer  composiet  kleur  crystal  white)  en  worden  aangebracht  op 
de borstweringen  onder  de  kozijnen  van  de buitengevels. De  (eventuele)  vensterbanken  in de badkamers 
worden voorzien van wandtegels.  

Onder  de  deuren  in  de  woning die  toegang  geven  tot  ruimten  die  voorzien zijn van vloertegels, worden 
dorpels van kunststeen (kleur antraciet) aangebracht.   

21. Keukeninrichting
In de aanneemsom is een keuken, compleet voorzien van inbouw apparatuur, inbegrepen. Kopers krijgen per
bouwnummer een gespecificeerde aanbieding. Met de keukenleverancier kunnen zij eventueel tot andere keuzes
komen. De aannemer zal dan met de keukenleverancier een aangepaste aanbieding opstellen. Direct na
oplevering kan de gewenste keukeninrichting geplaatst worden.
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Er  zijn  reeds  extra voorzieningen aanwezig in de vorm van loze leidingen voor elektra en riolering (plaats en 
aantal conform standaard keukeninstallatie tekening, ook wel de Nul-tekening genoemd). Dit voorkomt veel hak- 
en breekwerk. De extra voorzieningen  zijn  omschreven  in  hoofdstuk  22  ” Waterinstallatie” ,  hoofdstuk  24  “ 
Sanitair”   en  hoofdstuk  25 “ Elektrische installatie”.   

Via meerwerk kan het leidingwerk verplaatst worden naar de gewenste plaats voor de toekomstige keuken, mits 
technisch uitvoerbaar en tijdig kenbaar gemaakt door de koper,. Koper dient hiervoor een gemaatvoerde tekening 
van de keukenleverancier aan te leveren bij de kopersbegeleider van Waaijerbouw B.V.  

22. Waterinstallatie
Vanaf de drukverhoginginstallatie is een waterleiding naar de stopkraan in de meterkast van het appartement 
aangebracht. De appartementen hebben een individuele watermeter in de meterkast in het eigen appartement

Ten behoeve van algemeen gebruik  wordt er in de algemene meterkast in de werkkast op de begane grond een 
algemene watermeter gerealiseerd.   

De werkkast op de begane grond wordt voorzien een uitstortgootsteen met warm en koud water en een boiler.  

Sanitair + kranen, conform bijgevoegde sanitair documentatie Van Munster, d.d. 09-07-2018.  

Het sanitair in de bijgevoegde sanitair documentatie wordt aangesloten op de binnenriolering.   

Keukenaansluitpunten conform de standaard keukeninstallatie (nul)tekeningen van Bemmel & Kroon keukens. 

Aansluit- en/of tappunten koudwaterleiding naar de op tekening aangegeven plaats van:   

- de gootsteenmengkraan ter plaatse van de keukenopstelplaats;
- de closetcombinatie(s);
- de fonteincombinatie in het toilet(ten);
- de thermostatische douchemengkraan in de badkamer(s):
- de thermostatische badmengkraan in de badkamer(s);
- de wastafelmengkranen in de badkamer(s);
- de wasmachinekraan;
- de inlaatcombinatie voor de warmwatervoorziening.

Aansluit- en/of tappunten warmwaterleiding van de gecombineerde cv- / warmwaterinstallatie naar: 
- de thermostatische douchemengkraan in de badkamer(s);
- de thermostatische badmengkraan in de badkamer(s);
- de wastafelmengkranen in de badkamer(s).

De warmwatervoorziening van de woningen voorziet in een temperatuur van 60°C aan het tappunt. De 
hoeveelheid water is gebaseerd op de richtlijnen zoals gegeven door Woningborg N.V  

De waterleidingen in toilet en badkamer worden, waar mogelijk, weggewerkt in de wanden en de vloeren. 

23. Gasinstallatie
Vanaf de gasmeter in de meterkast  worden leidingen gelegd naar de opstelplaats van de keuken  (boven de vloer
afgedopt aansluitpunt voor gas), naar de gecombineerde centrale verwarming- / warmwatervoorziening in de cv
ruimte/berging van het appartement en naar de opstelplaats van de openhaard.

24. Sanitair
Het sanitair wordt geleverd in een witte kleur. In de woning wordt het op tekening aangegeven sanitair geleverd en
aangesloten op de toe- en afvoerleidingen. Sanitair conform sanitairlijst Van Munster. Zie bijlage.

25. Elektrische installatie
In de meterkast van het appartement wordt de elektrameter gerealiseerd. In de meterkast wordt tevens de
groepenkast afgemonteerd.

De wandcontactdozen (horizontaal aangebracht), de centraaldozen en lichtschakelaars worden met bijbehorende 
leidingen in wand en plafond opgenomen, schakelmateriaal kleur wit (vrijwel gelijk aan RAL9010) type inbouw.
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In de woningen worden de leidingen weggewerkt. De leidingen in de meterkast worden als opbouw uitgevoerd. 

Hoogten (circa-maten) van aansluitpunten gerekend vanaf bovenkant vloer: 

- lichtschakelaars: 1,05 m; 
- lichtschakelaar ter plaatse van plateau bij een hangend toilet indien de schakelaar niet

voor het plateau kan worden aangebracht: 1,35 m; 
- overige wandcontactdozen 0,30 m; 
- (loze) leidingen ten behoeve van keukenapparatuur (i.v.m. bereikbaarheid onder de plint) 0,10 m; 
- Periflex ten behoeve van het kooktoestel (loos i.v.m. kookeiland)
- overige loze leidingen 0,30 m; 
- kamerthermostaat / hoofdbediening mechanische ventilatie 1,65 m; 
- wandlichtpunt in de badkamer(s) boven de wastafel 1,80 m; 
- wandcontactdoos in de badkamer boven de wastafel 1,05 m; 
- wandcontactdoos voor de wasmachine en wasdroger 1,25 m; 
De plaats van de op tekening aangegeven wandcontactdozen, lichtschakelaars en lichtpunten is zuiver indicatief. 
De plaats kan enigszins afwijken.  

In de woonkamer en slaapkamer 1 zullen er twee aansluitmogelijkheden zijn (loze leidingen) t.b.v. telefoon en 
kabeltelevisie. In elke andere slaapkamer is er 1 aansluitmogelijkheid (loze leiding) t.b.v.  
telefoon of kabeltelevisie. De loze elektra-, telefoon- en data-leidingen zijn voorzien van een controledraad. 

Conform de nultekeningen van Bemmel & Kroon Keukens  worden de voedingen in de keuken aangebracht. 

De appartementen worden voorzien van een belinstallatie met videofoon en deurontgrendelaar van de 
hoofdentree-deuren. Middels de videofoon in de woning is te zien (in beeld) wie er aanbelt, is het mogelijk met de 
aanbeller te spreken en de deur te ontgrendelen. Ook de rooftops van de appartementen 7 en 8 zullen voorzien 
worden van een belinstallatie. 

Alle rookmelders van het complex worden gekoppeld aan de brandmeldinstallatie.  

Ten behoeve van algemeen gebruik (verlichting algemene ruimten/algemene buitenverlichting/wcd’s algemene 
ruimten en lift) wordt er een separate elektra(tussen)meter in de algemene meterkast gerealiseerd. De verlichting 
in de entreehal, lift-/ traphal, en bergingsgang is dag en nacht aan. 
In de traphal zullen er langs de trappen aan een zijde van de trap in de wand inbouw armaturen gerealiseerd 
worden. 

De verlichting op de gevel ter plaatse van de hoofdentree en de inrit  wordt aangesloten op een 
schemerschakelaar en gaat, wanneer het donker wordt, aan. De verlichting van het achterterrein wordt bediend 
door middel van bewegingssensoren en is zonder gebruik deels uit.  

Het appartementengebouw is voorzien van zonnepanelen (ook wel PV-panelen genoemd). De PV-panelen zijn 
opgenomen op het platte dak van het appartementengebouw. Het werkelijke aantal PV-panelen wordt nader 
bepaald, wat kan verschillen al naar gelang de ligging en grootte van het appartementengebouw. De PV-panelen 
leveren stroom welke, middels een zogenaamde omvormer, op de elektriciteitsvoorziening van de algemene 
ruimte wordt aangesloten. 

N.B. Door toepassing van nieuwe technieken (o.a. draadloos) en meerdere aanbieders op de markt van telefonie, 
televisie en internet wordt er door deze aanbieders van deze diensten geen standaard bekabeling (meer) van de 
straat naar de woningen aangelegd. U dient voor deze diensten zelf een aanvraag in te dienen bij de aanbieder 
van uw keuze. Een voorziening (in de vorm van een mantelbuis van de erfgrens naar de woning en een loze 
leiding naar de meterkast) t.b.v. eventuele bekabeling wordt wel door Waaijerbouw B.V. aangelegd. 

De privébergingen worden voorzien van een wcd, schakelaar en plafondlichtpunt, aangesloten op de meterkast 
van het betreffende appartement.   

Zoals eerder gemeld, is het draaihek in de poort om vanaf het voorterrein het achterterrein te kunnen bereiken 
elektrisch uitgevoerd. Dit hek is met een sleutelschakelaar en/of handzender, waarvoor (per appartement) 2  
handzenders worden meegeleverd en middels de intercominstallatie te openen (de intercominstallatie stuurt 
rechtstreeks één poortdeur aan).   
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26. Verwarming en warmwatervoorziening
De appartementen worden voorzien van een individuele, gasgestookte verwarmingsinstallatie (hoogrendement)
met een gesloten verbrandingssysteem, gecombineerd met een warmwatervoorziening. Klasse cv-ketel CW 6.
Er is geen extra boiler voorzien voor de warmwatercapaciteit bij gelijktijdig gebruik van beide badkamers.

De appartementen zijn in het historische gedeelte voorzien van convectoren en in het nieuwe gedeelte voorzien 
van vloerverwarming, met in de badkamer aanvullend een elektrische handdoekradiator. Ten behoeve van de 
vloerverwarming wordt in de technische ruimte en/of bijkeuken een verdeler geplaatst.  

De temperatuurregeling geschiedt voor de slaapkamers individueel per ruimte door middel van een 
thermostaatkraan. De thermostaat in de woonkamer regelt de temperatuur in de woonkamer/keuken (behoudens 
de hiervoor genoemde ruimten welke individueel regelbaar zijn).  

De hieronder genoemde ontwerptemperaturen moeten per ruimte bereikt en onderhouden kunnen worden bij 
gelijktijdige verwarming van alle vertrekken. In de capaciteitsberekening is uitgegaan van nachtverlaging en een 
opwarmtijd conform ISSO publicatie 51 en het gestelde door Woningborg N.V.  

woonkamer     20 ºC 
keuken     20  ºC 
slaapkamers     20  ºC 
badkamer(s)     22  ºC 
toilet(ten)     15  ºC 
interne verkeersruimten   15  ºC 

27. Ventilatie
Mechanische ventilatie bouwnummers 1 t/m 4:
• De appartementen op de parterre en eerste etage worden voorzien van een mechanisch afzuigsysteem.
• Via kanalen wordt lucht afgezogen uit ruimtes waar vocht wordt geproduceerd zoals toilet, keuken en badkamer.

Door middel van een 3-standenregelaar in de woonkamer/keuken kan de ventilatie naar behoefte worden 
geregeld.  

Mechanische ventilatie bouwnummers 5 t/m 8: 
• De appartementen op de tweede en derde etage worden voorzien van een balans-ventilatie systeem met
spuifunctie.
• In de woonkamer en slaapkamers wordt verse lucht ingeblazen, via kanalen wordt lucht afgezogen uit ruimtes
waar vocht wordt geproduceerd zoals toilet, keuken en badkamer. Door middel van een 3-standenregelaar in de
woonkamer/keuken kan de ventilatie naar behoefte worden geregeld.

Trappenhuis en lifthal: 
Het trappenhuis en de lifthallen worden door middel van (indien van toepassing brandwerende) roosters in wand 
en/of deur natuurlijk geventileerd.  

De buitenbergingen worden natuurlijk geventileerd. 

28. Liftinstallatie
In het appartementengebouw is een elektrische lift opgenomen met stopplaatsen als aangegeven op tekeningen.

De lift is voorzien van een alarmcontact, spiegel en huisnummeraanduiding t.b.v. de appartementen per 
verdieping.  

De elektrische installatie van de lift is aangesloten op de centrale meter in de algemene technische ruimte. 

De liftkozijnen en deuren zijn bekleed met RVS beplating. De binnenzijde van de lift is bekleed met 
kunststofbeplating. 
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29. Uitsluitingen Woningborg-garantie en krijtstreepmethode
De in het plan opgenomen voorzieningen buiten de woning waaronder bestrating, hekwerken, beplanting, eventueel
drainagesysteem en andere wandafwerking dan stukadoorswerk, tegelwerk, schilderwerk en esthetische kwesties
vallen, conform de Woningborg-garantieregeling, buiten de garantie

.

Naast de grote afmetingen van de woningen kan bijvoorbeeld door grote overstekken en/of andere belemmeringen
het zijn dat de hoeveelheid effectieve daglichttoetreding, in een verblijfsgebied (woonkamer, keuken, slaapkamer,
etc.) niet voldoende is voor de gehele ruimte. Dit is op een theoretische, juridische correcte, wijze opgelost door het 
zogenaamde verblijfsgebied in de ruimten kunstmatig te verkleinen. In praktische zin betekent bovenstaande tekst 
dat in de betreffende ruimten relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn.

30. Opruimen en schoonmaken
De woningen worden ‘bezemschoon’ opgeleverd waarbij stickers, verfspatten, cementresten e.d. worden verwijderd.
Sanitair, tegelwerk en glasruiten worden schoon opgeleverd, zodat de kwaliteit kan worden beoordeeld. Bij het
gebouw behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

31. Kopersopties / wijzigingen
Binnen het bouwplan is realisatie van individuele woonwensen mogelijk als en voor zover het werk dit toelaat.
Alle wijzigingen die schriftelijk in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de koper verstrekt worden,
moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden behorende bij de
overeenkomst.

32. Onze service
Voor de aankoop van een appartement ontvangt u van de makelaar een informatiemap met alle informatie over u
toekomstig appartement.. Hierin bevindt zich tevens de meer- en minderwerklijsten. Na de verkoop van het
appartement wordt u uitgenodigd door de klantadviseur van Waaijerbouw B.V. voor een gesprek. Tijdens gesprek
dit wordt gesprek wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het project. Tevens wordt tijdens 
dit gesprek het meer- en minderwerktraject aan u toegelicht en is het mogelijk  uw persoonlijke wensen te 
bespreken. In de laatste fase van het project zal een informatieavond plaats vinden waarin de oprichting van de 
Vereniging van Eigenaars plaats vindt. Er is voor het project geen vaste beheerder aangesteld. Het is aan de leden 
van de Vereniging van Eigenaars om tijdens de oprichtingsvergadering een (externe) beheerder aan te stellen.

Voorafgaand aan en tijdens de bouw wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het project 
en over de voortgang van de bouw. 

Bij de oplevering wordt een bewonersadvies verstrekt. 
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33. Afwerkstaat bergingen

Vertrek Code Vloeren Wanden Plafonds 

Bergingsgang 2 beton onafgewerkt onafgewerkt 

Priveberging 6 beton onafgewerkt onafgewerkt 

Code = benaming volgens het bouwbesluit 
1. Verblijfsruimte 7. Onbenoemde ruimte
2. Verkeersruimte 8. Buitenruimte
3. Toiletruimte 9. Stallinggarage
4. Badruimte (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied)
5. Technische ruimte
6. Bergruimte
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34. Afwerkstaat algemene ruimten

Vertrek Code Vloeren Wanden Plafonds 

Entreehal/Lifthal/tr
appenhuis begane 
grond 

2 schoonloopmat 
en tegelvloer 

spuitwerk stucwerk 

Algemene 
werkkast 

5 beton onafgewerkt onafgewerkt 

Lifthal/trappenhuis 
 verdiepingen 

2 Tegels spuitwerk acoustisch spuitwerk. 

Meterkast 5 beton 
onafgewerkt 

onafgewerkt onafgewerkt 

Algemene 
technische ruimte 

5 beton onafgewerkt onafgewerkt 

Trappen 2 hout spuitwerk acoustisch spuitwerk. 

Rooftop 2 prive terrassen 
betontegels. 

n.v.t. n.v.t.

Code = benaming volgens het bouwbesluit 
1. Verblijfsruimte 7. Onbenoemde ruimte
2. Verkeersruimte 8. Buitenruimte
3. Toiletruimte 9. Stallinggarage
4. Badruimte (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied)
5. Technische ruimte
6. Bergruimte
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35. Afwerkstaat appartement bouwnummer 1

Vertrek CodeVloeren Wanden Plafonds 

Entree/ Hal en 
Garderobe 

2 dekvloer behangklaar sausklaar 

Technische 
ruimte 

5 dekvloer onafgewerkt onafgewerkt 

Meterkast 5 dekvloer onafgewerkt onafgewerkt 

Toilet 3 tegels tegels tot ca. 1,50 m hoog, 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Bijkeuken 6 dekvloer behangklaar sausklaar 

Keuken 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Woonkamer 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Hal 2 dekvloer behangklaar sausklaar 

Slaapkamer 1 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Toilet 3 tegels tegels tot ca. 1,50 m hoog, 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Kleedkamer 7 dekvloer behangklaar sausklaar 

Badkamer 4 tegels tegels tot ca. 2,2 m hoog 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Slaapkamer 2 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Badkamer 4 tegels tegels tot ca. 2,2 m hoog 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Kleedkamer 7 dekvloer behangklaar sausklaar 

Wasruimte 7 dekvloer behangklaar sausklaar 

Overdekte 
buitenruimte 

8 Beton 
tegels 

glazen schuifelementen onafgewerkt 

Code = benaming volgens het bouwbesluit 
1. Verblijfsruimte 6. Bergruimte
2. Verkeersruimte 7. Onbenoemde ruimte
3. Toiletruimte 8. Buitenruimte
4. Badruimte (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied)
5. Technische ruimte
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36. Afwerkstaat appartement bouwnummer 2

Vertrek CodeVloeren Wanden Plafonds 

Entree/ Hal en 
Garderobe 

2 dekvloer behangklaar sausklaar 

Technische 
ruimte 

5 dekvloer onafgewerkt onafgewerkt 

Meterkast 5 dekvloer onafgewerkt onafgewerkt 

Toilet 3 tegels tegels tot ca. 1,50 m hoog, 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Bijkeuken 6 dekvloer behangklaar sausklaar 

Keuken 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Woonkamer 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Hal 2 dekvloer behangklaar sausklaar 

Kleedkamer 7 dekvloer behangklaar sausklaar 

Slaapkamer 1 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Badkamer 4 tegels tegels tot ca. 2,2 m hoog 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Toilet 3 tegels tegels tot ca. 1,50 m hoog, 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Slaapkamer 2 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Toilet 3 tegels tegels tot ca. 1,50 m hoog, 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Kleedkamer 7 dekvloer behangklaar sausklaar 

Badkamer 4 tegels tegels tot ca. 2,2 m hoog 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Overdekte 
buitenruimte 

8 Beton tegels  glazen schuifelementen onafgewerkt 

Code = benaming volgens het bouwbesluit 
1. Verblijfsruimte 6. Bergruimte
2. Verkeersruimte 7. Onbenoemde ruimte
3. Toiletruimte 8. Buitenruimte
4. Badruimte (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied)
5. Technische ruimte
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37. Afwerkstaat appartementen bouwnummers 3,4,5,6

Vertrek CodeVloeren Wanden Plafonds 

Hal/gang 2 dekvloer behangklaar sausklaar 

Meterkast 5 dekvloer onafgewerkt onafgewerkt 

Toilet 3 tegels tegels tot ca. 1,20 m hoog, 
daarboven spuitwerk 

sausklaar 

Berging 5 dekvloer onafgewerkt onafgewerkt 

Badkamer 4 tegels tegels tot plafond spuitwerk 

Woonkamer 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Keuken 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Terras/balkon 8 kunststof 
vlonderdelen/ 
prefab beton 

n.v.t. n.v.t.

Slaapkamer 1 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Slaapkamer 2 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Code = benaming volgens het bouwbesluit 
1. Verblijfsruimte 6. Bergruimte
2. Verkeersruimte 7. Onbenoemde ruimte
3. Toiletruimte 8. Buitenruimte
4. Badruimte (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied)
5. Technische ruimte
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38. Afwerkstaat appartementen bouwnummers 7 en 8

Vertrek Code Vloeren Wanden Plafonds 

Entree/ Hal en 
Garderobe 

2 dekvloer behangklaar sausklaar 

Technische 
ruimte 

5 dekvloer onafgewerkt onafgewerkt 

Meterkast 5 dekvloer onafgewerkt onafgewerkt 

Toilet 3 tegels tegels tot ca. 1,50 m hoog, 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Bijkeuken 6 dekvloer behangklaar sausklaar 

Keuken 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Woonkamer 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Hal 2 dekvloer behangklaar sausklaar 

Slaapkamer 1 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Toilet 3 tegels tegels tot ca. 1,50 m hoog, 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Kleedkamer 7 dekvloer behangklaar sausklaar 

Badkamer 4 tegels tegels tot ca. 2,2 m hoog 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Slaapkamer 2 1 dekvloer behangklaar sausklaar 

Badkamer 4 tegels tegels tot ca. 2,2 m hoog 
daarboven behangklaar 

sausklaar 

Kleedkamer 7 dekvloer behangklaar sausklaar 

Wasruimte 7 dekvloer behangklaar sausklaar 

Overdekte 
buitenruimte 

8 Beton 
tegels 

glazen schuifelementen onafgewerkt 

Code = benaming volgens het bouwbesluit 
1. Verblijfsruimte 6. Bergruimte
2. Verkeersruimte 7. Onbenoemde ruimte
3. Toiletruimte 8. Buitenruimte
4. Badruimte (Verblijfsruimte is tevens Verblijfsgebied)
5. Technische ruimte
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39. Kleurstaat

Onderdeel Kleur 

Gevel     
Metselwerk     rood  
Banden tussen het metselwerk prefab beton 
Balkons     prefab beton 
Dakranden     prefab beton     
Hekwerken op balkon     grijs met glas (transparant) 

Kozijnen 
Buitenkozijnen gevel     grijs 
Panelen boven buitenkozijnen grijs 

Hekwerken 
Poort t.p.v. inrit grijs 

Appartementen 
Binnenzijde gevelkozijnen grijs 

40. Bijlage
Sanitairlijst Van Munster




