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Situatie

In Veulen, gelegen in de gemeente Venray, is het plan 
“’T VAERLOE” ontwikkeld worden door Claassen Bouw 
& Vastgoed B.V. Een nieuwbouwplan dat ruimte biedt 
voor gezinnen.  

VEULEN
Het dorpje Veulen is gelegen in het zuidelijke deel 
van Nederland, in de gemeente Venray. Het is een 
agrarische omgeving met een rijke geschiedenis. 
Helemaal in het begin bestond het dorp uit één enkele 
boerderij. Inmiddels is het uitgegroeid tot een dorp 
met ruim 500 inwoners. 

De omgeving bevat veel groen. In het dorp zelf voert 
akkerbouw en veeteelt de boventoon. Zo hebben zich 
boeren gevestigd van o.a. kippen, geiten en koeien. 
Daarnaast bevat Veulen een speel- & kinderboerderij 
met restaurant, een ideale plek om af te stappen 

wanneer de fietsroute ‘Peel en bossen’ waarbij de 
kerk, van net na de oorlog,  als herkenningspunt is 
genomen. 

PLAN “’T VAERLOE” 
Het project is vernoemd naar het dorp zelf. Tot de 17e 
eeuw had het dorp namelijk niet de naam Veulen, maar 
stond het bekend als o.a. Vaerloe. 

De ruime gezinswoning zal worden gerealiseerd 
door Claassen bouw.  Het bedrijf is ruim 90 jaar 
geleden opgericht door Dorus Claassen. Het is een 
echt familiebedrijf dat op dit moment door de derde 
generatie wordt geleid. 

Wonen in een rustige, groene omgeving in een ruime 
woning? ‘T Vaerloe biedt dit in de vorm van een 
prachtige vrijstaande woning.

Inleiding
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Kavelnummer 
3

totale woning 
gebruiksoppervlakte ca. 138 m2

woonkamer 
oppervlakte ca. 20  m2

keuken
oppervlakte ca. 28 m2

slaapkamer 1
oppervlakte ca. 14 m2

slaapkamer 2
oppervlakte ca. 11 m2

slaapkamer 3
oppervlakte ca. 8 m2

Berging
oppervlakte ca. 10 m2

bijkeuken
oppervlakte ca. 12 m2

speelkamer
oppervlakte ca. 7 m2

De woning



5



6

INDELING
Bij binnenkomst betreedt u een hal welke toegang 
biedt tot de wc, woonkamer en bovenverdieping die 
met een vaste trap te bereiken is. Woonkamer en 
keuken zijn gescheiden door schuifdeuren. Vanuit 
de keuken is zicht op de tuin en is er doorloop naar 
de speelkamer en bijkeuken. De drie slaapkamers 
bevinden zich op de eerste verdieping samen 
met een ruime badkamer en een washok. Op de 
tweede verdieping (zolderruimte), bereikbaar 
middels een vaste trap, bevindt zich de 
installatietechniek en een ruime bergruimte. 

Vrijstaande woning, 
oftewel “de” ideale woning 

voor het gezin.
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

*niet op schaal
voor afmtetingen zie verkooptekening
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TWEEDE VERDIEPING

*niet op schaal
voor afmtetingen zie verkooptekening

*niet op schaal
voor afmtetingen zie verkooptekening
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KAVEL 3 IN VEULENPlattegronden

BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING
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TWEEDE VERDIEPING

LWWP
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Algemene
VOORDELEN VAN NIEUW

Meer financieel voordeel: 
Een nieuwbouwwoning koop je vrij op naam. Je betaalt 
dus geen overdrachtsbelasting.

Meer energiebesparing: 
Een nieuwbouwwoning is energiezuinig aangezien 
deze voldoet aan de meest recente energie-eisen.

Meer comfort:  
Door toepassing van de nieuwste technieken heb je 
optimaal wooncomfort.

Meer gemak: 
De komende jaren heb je nauwelijks onderhoud aan 
je huis. 

informatie
Meer buurt: 
Je zult zien hoe snel er een buurt ontstaat.
De bewoners van een nieuwbouwwijk willen elkaar 
graag leren kennen. Het is opvallend hoe snel er een 
vriendelijke sfeer en een buurtgevoel ontstaat.

Meer keuzes: 
U kunt de woning meteen naar uw eigen smaak 
inrichten. De keuken en badkamer kies je zelf nieuw 
uit en voldoen aan jouw smaak. Tijdens de bouw kun je 
kiezen voor tal van opties of zelfs maatwerk.

Meer zekerheid: 
Het kopen van een huis is niet iets wat je dagelijks 
doet. Bij het kopen van een woning komen veel vragen 
naar boven over uiteenlopende zaken zoals inrichting, 
afwerking maar natuurlijk ook over de planning of het 
bouwproces. 

We begrijpen als geen ander dat er veel op u afkomt. 
Daarom worden in dit document de nodige zaken 
toegelicht en belangrijke onderdelen onder de 
aandacht gebracht. 
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voor de koperinformatie
BOUW EN ONTWIKKELING
De ontwikkeling en bouw van de woningen wordt 
mogelijk gemaakt door Claassen Bouw en Vastgoed 
BV. 

Claassen Bouw en Vastgoed BV is een bedrijf met al 
ruim 90 jaar ervaring in de woningbouw. Hierbij staat 
de wens van de klant centraal. 

VRIJ OP NAAM
De prijs van de woning is vrij op naam, hetgeen wil 
zeggen dat de hierna genoemde kosten die met het 
verwerven van een eigen woning zijn gemoeid in de 
koop-/aanneemsom zijn inbegrepen. 

● grondkosten;
● bouwkosten;
● kosten architect en overige adviseurs;
● makelaarscourtage c.q. verkoopkosten;
● eenmalige aansluitkosten van water, elektra

en riolering;
● legeskosten voor de omgevingsvergunning;
● omzetbelasting (21%);
● verzekeringskosten tijdens de bouw.

Niet inbegrepen zijn:

● financieringskosten waaronder afsluitprovisie
voor een hypothecaire geldlening;

● notariskosten voor de hypotheekakte;
● rentekosten;
● entreekosten telefoon en kabeltelevisie;
● kosten m.b.t. koper keuze-opties;
● kosten voor Woningborggarantie of 

Bouwgarant; 
● alle niet genoemde kosten.
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KENNISMAKINGSGESPREK
Indien u belangstelling heeft voor deze  koopwoning, 
wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek bij de 
makelaar. In dit eerste kennismakingsgesprek wordt 
met u het bouwproject van A tot Z doorgesproken. Dit 
gebeurt aan de hand van verkooptekeningen en deze 
omschrijving. Hier komen ook de eventuele wensen al 
aan de orde zodat deze direct meegenomen kunnen 
worden in de verdere uitwerking. 

HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN
AANNEMINGSOVEREENKOMST
Voor de bouw van uw nieuwe woning tekent u twee 
overeenkomsten die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. De koopovereenkomst en de 
aannemingsovereenkomst. De koopovereenkomst 
is de contractuele vastlegging voor de aankoop 
van de grond incl. bijkomende kosten. De 
aannemingsovereenkomst is voor de bouw van uw 
woning en is een contractstuk tussen de aannemer 
en de koper. Met het ondertekenen van deze 
overeenkomsten verplicht u zich tot het betalen van de 
V.O.N. prijs van de woning en verplicht de aannemer
zich tot het leveren van de grond en het bouwen
van de woning. Zowel u als de notaris ontvangt een
exemplaar van deze overeenkomsten. De notaris zal
vervolgens de notariële akte van eigendomsoverdracht 
opmaken. Gelijktijdig bij versturing van de koop-
en aannemingsovereenkomst is het mogelijk een
Bouwgarant of Woningborg garantie certificaat aan
te vragen. Dit certificaat wordt rechtstreeks aan u
toegezonden.

UW BUDGET EN FINANCIERING
Vaak zal voor het bekostigen van een eigen woning het 
opnemen van een hypotheek noodzakelijk of gewenst 
zijn. Nu kunnen bij een bepaald hypotheek bedrag, de 
maandelijkse lasten aanzienlijk verschillen. De lasten 
zijn afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, 
uw persoonlijke omstandigheden, eventuele 
hypotheekgarantie en de fiscale aftrekbaarheid 
van de financieringskosten. Let er goed op dat in 
het uiteindelijke hypotheekbedrag alle bijkomende 
kosten (bouwrente, kopers-keuze kosten e.d.) 
worden meegenomen, zodat u in het eindstadium 
niet met een tekort wordt geconfronteerd. Laat u zich 
op deze punten door de hypotheekverstrekker goed 
informeren.

WANNEER MOET IK GAAN BETALEN / 
EIGENDOMSOVERDRACHT
De koop- en aannemingsovereenkomst worden 
gedeclareerd in termijnen naar rato van de voortgang 
van de bouw. De grootte en tijdstippen van deze 
termijnen staan vermeld in de overeenkomsten. 

De eigendomsoverdracht van de woning geschiedt 
door middel van een zogenaamde “akte van levering” 
die in het algemeen gelijktijdig met de hypotheekakte 
bij de notaris wordt ondertekend. Wanneer de notaris 
alle stukken gereed heeft en alle opschortende 
voorwaarden zijn vervuld, neemt hij contact met u op 
voor het maken van een afspraak. 

Bij de eigendomsoverdracht dient de termijn 
grondkosten en bijkomende kosten zoals 
overeengekomen in de koopovereenkomst te worden 
voldaan. Indien de bouw dan reeds gestart is, kan het 
zijn dat er ook reeds termijnen van de aanneemsom 
verschuldigd zijn. Over deze verschuldigde, maar nog 
niet betaalde bedragen, wordt de overeengekomen 
rente berekend. 
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KEUZEMOGELIJKHEDEN
Bij de koopwoningen worden de toekomstige 
bewoners geheel betrokken bij het ontwerp en het 
proces. Zo is de woning flexibel indeelbaar en behoort 
bijvoorbeeld een extra dakraam tot de mogelijkheden. 

GELIJKWAARDIGHEID 
De aannemer is gerechtigd om in deze omschrijving 
benoemde materialen te vervangen door 
gelijkwaardige materialen. Gelijkwaardig wil zeggen 
dat de kwaliteit, duurzaamheid en eigenschappen 
vergelijkbaar zijn met het omschreven product. 

VERZEKERING
Tijdens de bouwperiode is de woning volledig 
verzekerd tegen brand- en stormschade. Hiervoor is de 
zogenaamde “Constructie All Risk” (CAR) verzekering 
afgesloten. Vanaf de dag van oplevering bent u zelf 
verantwoordelijk voor de verzekering van uw woning. 

OPLEVERING 
Enkele dagen voor de oplevering vindt een 
voorschouw (vooroplevering) plaats. U inventariseert 
samen met de aannemer wat er nog moet gebeuren 
voordat uw woning gereed is. De volgende oplevering 
is de feitelijke overdracht van uw woning. Er 
wordt dan een document van oplevering gemaakt 
waarop de eventueel gesignaleerde gebreken en 
herstelwerkzaamheden worden vastgelegd.

SLEUTELOVERDRACHT
U hebt voldaan aan alle financiële verplichtingen, de 
akte van levering en de hypotheekakte zijn getekend, 
de oplevering is akkoord, dan is het zover. Direct na 
de oplevering overhandigen wij, de aannemer, u de 
sleutels van uw woning. 

ONDERHOUDSPERIODE
Bepaalde tekortkomingen kunnen pas door het gebruik 
van de woning aan het licht treden. Nadat de woning 
aan u is opgeleverd, gaat een onderhoudstermijn 
van één maand in werking. De garanties op bepaalde 
producten staan hier los van.
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Technische omschrijving
INLEIDING
De woning wordt gebouwd conform het Bouwbesluit, zoals 
geldend op het moment van de omgevingsvergunningsaanvraag. 

Het Bouwbesluit is een bepaling met specifieke eisen waar ieder 
nieuwbouwwerk in Nederland aan moet voldoen. Het Bouwbesluit 
heeft diverse begripsbepalingen die niet bij iedereen bekend zijn.  
Het bouwbesluit kent drie begripsbepaling voor uw woningen. 
Dit zijn: verblijfsruimte, verkeersruimte en onbenoemde ruimte. Er 
worden verschillende eisen gesteld aan deze verschillende ruimtes 
in het bouwbesluit. In deze technische omschrijving worden echter 
gewone ingeburgerde termen gebruikt zoals: slaapkamer, toilet, 
woonkamer, keuken enz. 

Om u toch volledig te informeren hieronder een kort overzicht tot 
welk begrip de verschillende ruimtes in uw woning horen. 

● Entree – verkeersruimte;
● Toilet – toiletruimte;
● Woon-/eetkamer – verblijfsruimte;
● Keuken – verblijfsruimte;
● Badkamer – badruimte;
● Slaapkamer – verblijfsruimte;
● Berging – bergruimte;
● Zolder – bergruimte;

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 excl. vloerafwerking. De juiste maat wordt bepaald in 
overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente 
Venray.

GRONDWERK
De nodige grondwerken – ontgravingen & aanvullingen – voor 
funderingen, vloeren, leidingen en kabels  worden verricht. Met 
uitkomende grond zullen de kavels vanaf de gevels worden 
aangevuld en afgewerkt. Dit kan licht aflopend zijn. Eventuele 
overtollige grond wordt afgevoerd. Let op: waarschijnlijk zal er een 
hoogteverschil zijn tussen het peil van de woning en het maaiveld.

RIOLERING
Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast met berging 
en infiltratie op eigen grondstuk. 

De vuilwaterriolering wordt uitgevoerd in PVC. De aanleg 
en aansluiting zijn in de (koop-) aanneemsom inbegrepen. 
De vuilwaterriolering wordt belucht en is voorzien van 
ontstoppingsmogelijkheden. 

De binnenriolering wordt uitgevoerd in PVC.

TERREINVERHARDING
Bestrating en terreininrichting dient door de koper aangebracht te 
worden, deze worden niet geleverd. 

FUNDERING
Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek 
wordt een nader te bepalen fundering toegepast, een en ander 
volgens advies constructeur en ter goedkeuring van de dienst 
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Venray.

GEVELS & WANDEN
Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende 
materialen toegepast:

Buitengevels: 
Metselbakstenen, kleur, formaat en type volgens keuze architect. 
Tussen de buitenkozijnen en gevelmetselwerk zullen volgens 
ontwerp antraciet/zwart kleur schrootjes worden aangebracht.

Dragende wanden en binnenspouwbladen:
De dragende binnenwanden worden uitgevoerd als een ankerloze 
spouwmuur van kalkzandsteen blokken/-elementen, in een dikte 
volgens advies constructeur. 

De dragende binnenspouwbladen worden uitgevoerd in 
kalkzandsteen blokken/-elementen, in een dikte volgens advies 
constructeur.

Binnenwanden:
De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in 
kalkzandsteen blokken/-elementen.

Voegwerk:
De zichtbare gevelmetselwerken worden uitgevoerd als 
schoonmetselwerk. Het voegwerk van het schoonmetselwerk 
wordt uitgevoerd als terugliggende (1-2 mm) cementgrijze voeg.

De gevels van de woningen worden van spouwisolatieplaten 
voorzien, dikte volgens de BENG-berekening van de architect.

VLOEREN
Begane grondvloer:
De geïsoleerde begane grondvloer van de woningen wordt 
uitgevoerd als een vloer op zand, volgens advies constructeur en 
BENG_berekening architect.

Verdiepingsvloeren:
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als breedplaatvloeren, 
volgens advies constructeur.  

DAKEN
Hellende dakconstructie:
De geïsoleerde dakconstructie van de woningen is uitgevoerd 
als geïsoleerde dakelementen met wit afgewerkte binnenzijde, 
volgens advies constructeur/fabrikant. De buitenzijde wordt 
bedekt met betonnen dakpannen in de kleur zwart/antraciet. 

Dakgoten & hemelwaterafvoeren:
De goten, in de vorm van een bakgoot, worden aangesloten 
op de hemelwaterafvoeren en uitgevoerd in wit kunststof. De 
hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink, kleur zinkkleur. De 
hemelwaterafvoeren worden op een gescheiden rioleringssysteem 
aangesloten. Het regenwater wordt geborgen en geinfiltreerd op 
het eigen grondstuk. 
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KOZIJNEN, RAMEN & DEUREN
De buitenkozijnen:
De buitenkozijnen en ramen van de woningen worden uitgevoerd 
in hardhout volgens keuze aannemer. 

De buitendeuren:
De buitendeuren worden uitgevoerd in hadrhout volgens keuze 
aannemer. Zowel voor- als achterdeur zijn voorzien van  een 
glasopening. 

De binnendeurkozijnen:
De binnendeurkozijnen worden gemaakt van fabrieksmatig 
afgelakte stalen montagekozijnen in verdiepingshoge uitvoering 
met bovenlicht type opdek. Het bovenlicht is een dicht paneel. Alle 
binnendeuren in de woning zijn zonder glasopening.

Hang- en sluitwerk:
Alle buiten- en binnendeuren zijn voorzien van standaard 
geëloxeerd aluminium hang- en sluitwerk volgens keuze 
aannemer. Buitendeuren zijn voorzien van driepuntsluiting en 
gelijksluitende veiligheidssloten, inbraakwerendheidsklasse II.
De badkamer- en de toiletdeur zijn voorzien van vrij- en bezetslot, 
de meterkast is voorzien van een kastslot. Alle overige deuren zijn 
voorzien van loopsloten. 

Beglazing:
De glasopeningen van de buitengevels (kozijnen, ramen en 
deuren)  worden voorzien van geïsoleerd HR++ glas.

VENSTERBANKEN & DORPELS
Aan de binnenzijde onder de kozijnen met borstwering worden 
vensterbanken toegepast van kunststeen. Onder de deur van de 
badkamer en het toilet worden kunststeen dorpels toegepast. 

Bij deurkozijnen welke doorlopen tot aan het maaiveld worden 
onder de deuren en onder de zijlichten kunststenen onderdorpels 
toegepast.

Onder de buitenkozijnen worden, bij gebruik van raamdorpels,  
zwart verglaasde raamdorpelstenen toegepast. 

TRAPPEN
De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt 
uitgevoerd als een gesloten vurenhouten trap met stootborden. 
De trap van de 1e naar 2e verdieping wordt uitgevoerd als een 
open vurenhouten trap. De trapbomen en traphekken worden 
dekkend geschilderd.  Treden en stootborden worden enkel 
gegrond opgeleverd. Let op: vurenhouten trappen kunnen in meer 
of mindere mate noesten bevatten.

VLOER-, WAND- & PLAFONDAFWERKINGEN
Vloerafwerking:
Cementdekvloer m.u.v. de betegelde ruimten, deze worden bij 
tegelwerk benoemd.  

Wandafwerking:
De wanden van de woning waar geen tegelwerk zit en m.u.v. de 
wanden van de meterkast worden behangklaar afgewerkt. Dit 
wil zeggen dat de wanden geschikt zijn om te behangen, echter 
verdienen de wanden enige zorg voordat het behang geplaatst 
kan worden. 

Plafondafwerking:
De betonnen plafonds worden van structuur spacspuitwerk 
voorzien. Voor de onderzijde van de dakelementen en het plafond 
van de meterkast, kast en berging geldt dit niet. De v-groeven van 
de verdiepingsvloeren worden niet dichtgezet  en blijven zichtbaar. 

TEGELWERK IN TOILET EN BADKAMER:
Wandtegels:
In de woning worden wandtegels toegepast met de afmeting 
300x600 mm. Voor de aankoop van de wandtegels is een stelpost 
opgenomen van € 25- /m2 incl. BTW. De wandtegels in het toilet 
en de badkamer worden tot plafondhoogte aangebracht. 

Vloertegels:
In de woning worden vloertegels toegepast met de afmeting 
600x600 mm. Voor de aankoop van de vloertegels is een stelpost 
opgenomen van € 30,- /m2 incl. BTW. 

AFTIMMERWERK
Meterkast:
De meterkast wordt uitgevoerd en ingericht volgens de geldende 
voorschriften van het energieleverend bedrijf. 

Verticale leidingschachten:
Voor het wegwerken van leidingen in de woning worden voor zover 
niet anders aangegeven leidingkokers aangebracht. Op de zolder 
en in de meterkast worden geen leidingkokers aangebracht en 
komt het leidingwerk in het zicht. Locatie leidingschachten worden 
bepaald door de architect en installateur.

Plinten:
Rekening houdend met de door de koper aan te brengen 
vloerafwerking, zijn plinten niet in de aanneemsom opgenomen. 
De wandafwerking wordt niet helemaal doorgezet tot op de 
aansluiting van de vloer waardoor het mogelijk is dat de onderste 
ca. 35 mm niet is afgewerkt. Uitzondering hierbij zijn de standaard 
betegelde ruimtes. 
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KEUKENINRICHTING
De kosten voor de keukeninrichting zit niet in de prijs inbegrepen. 
Alle bijkomende werkzaamheden rondom de keuken zijn voor 
rekening van de opdrachtgever/koper. 

WATERLEIDINGEN
De koud waterleiding wordt aangelegd vanuit de watermeter in de 
meterkast. Deze waterleiding is ook hier afsluitbaar door middel 
van een kraan. Op de waterleiding worden de volgende tappunten 
aangesloten:

● Een afgedopt tappunt in de keuken (excl. kraan);
● De vaatwasser aansluiting afgedopt met T-stuk in de

keuken;
● Het toiletreservoir in de toiletruimte;
● Het fonteintje in de toiletruimte;
● Douchekraan in de badkamer;
● Wastafelmengkraan in de badkamer;
● Het toiletreservoir op de badkamer;
● Tapkraan nabij wasmachine;
● Tapkraan nabij CV installatie;

De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf het warmwatertoestel 
naar de volgende tappunten:

● Het afgedopte tappunt in de keuken; (excl. kraan);
● Douchekraan in de badkamer;
● Wastafelkraan in de badkamer;

SANITAIR
Voor het leveren, monteren en aansluiten van het sanitair is een 
stelpost opgenomen van € 3.000,- incl. BTW. Het sanitair wordt 
geleverd via de W-installateur en de door hem aangedragen 
leverancier/sanitairshowroom.

VERWARMINGSINSTALLATIE
De woning is voorzien van een  lucht/water warmtepomp met 
buiten-unit en boiler voor warmwater. Locatie en plaatsing 
verwarmingsinstallatie wordt bepaald door installateur en 
aannemer op de overloop 2e verdieping
De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als 
vloerverwarming op de begane grond en 1e verdieping. Op de 2e 
verdieping geen vloerverwarming.

Stand-/hangplaats van de buiten-unit is ter plekke van de zij- en/
of achtergevel op het platte dak van de woning. Locatie wordt 
bepaald door installateur en aannemer.

De volgende temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij 
gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten: 

 ● Hal/entree 15 ˚C
 ● Toilet 15 ˚C
 ● Woon- / eetkamer 20 ˚C
 ● Keuken 20 ˚C 
 ● Slaapkamer 20 ˚C
 ● Badkamer 22 ˚C
 ● Berging/ kast 20 ˚C
 ● 2e verdieping niet verwarmd

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een 
thermostaat in de woonkamer.

De regelunits van de vloerverwarming blijven in het zicht en worden 
niet omtimmerd. Locatie regelunit wordt bepaald door installateur 
en aannemer.

VENTILATIE
In de woning komt een balansventilatie systeem, mechanische 
afvoer en een mechanische toevoer.  Onderstaande ruimtes 
worden voorzien van inblaasventiel:

● Woonkamer/keuken;
● Speelkamer;
● Bijkeuken;
● Slaapkamer;

De volgende ruimtes worden voorzien van afzuigventiel; 
● Keuken;
● Badkamer;
● Toilet;

Locatie inblaas- en afzuigventielen worden bepaald door 
installateur en aannemer.

De ventilatie unit wordt geregeld doormiddel van een 
standenschakelaar in de keuken. 

In de overige ruimten/constructie-onderdelen worden de 
volgende ventilatievoorzieningen aangebracht:

● De meterkast: Via ventilatieroosters in de deur en/of
boven paneel;

● De verkeersruimten: Via beluchting onder de
binnendeuren; minimaal 20 mm

ELEKTRISCHE INSTALLATIES
De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in 
de (koop-) aanneemsom inbegrepen. De elektrische installatie 
wordt vanuit de meterkast verdeeld in groepen naar de diverse 
aansluitpunten zoals deze aangegeven zijn op tekening. 

Schakelaars:
De gehele woning wordt voorzien van schakelmateriaal. Deze 
zijn zoveel mogelijk ingebouwd. De schakelaars worden op circa 
1,1 m1 boven de vloer aangebracht. De schakelaars zijn van het 
fabricaat Gira standaard, kleur wit. 

Wandcontactdozen:
De wandcontactdozen worden zoveel mogelijk ingebouwd. De 
hoogte van de aparte wandcontactdozen in de woon- & eetkamer 
en de slaapkamers worden circa 0,3 m1 boven de vloer aangebracht. 
Boven het aanrecht en de wasmachine op circa 1,1 m1 boven de 
vloer. In de overige ruimten worden de wandcontactdozen op circa 
1 m1 boven de vloer aangebracht. De wandcontactdozen zijn van 
het fabricaat Gira standaard, kleur wit. 

Belinstallatie:
De woning wordt voorzien van een belinstallatie bestaande uit 
een wandcontactdoos,  trafo, schel en drukknop. Deze drukknop 
wordt circa 1,5 m1 boven de vloer aangebracht.  

Telefooninstallatie:
Ten behoeve van een telefoonaansluiting wordt in zowel de 
woonkamer als in slaapkamer 1 op circa 0,3 m1 boven de vloer een 
loze leiding aangebracht.
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CAI:
Ten behoeve van een cai-aansluiting wordt in zowel de woonkamer 
als in slaapkamer 1 op circa 0,3 m1 boven de vloer een loze leiding 
aangebracht.

PV-panelen:
Op het hellend dak voorzijde woning worden 8 zonnepanelen 
geïnstalleerd van 340 Wp. Dit volgens BENG-berekening. Plaats 
en ligging op advies E-installateur.

Rookmelders:
Conform voorschriften Bouwbesluit worden rookmelders geplaatst 
en aangesloten op het elektranet. 

Verlichting:
Nabij de voordeur- en voor- en achterzijde van de bijkeuken 
worden aansluitpunten t.b.v. buitenverlichting aangebracht. 
Totaal 3 stuks. De armaturen zijn niet in de (koop-) aanneemsom 
meegenomen. 

SCHOONMAKEN & OPLEVERING
Minimaal twee weken voor de oplevering worden de kopers op 
de hoogte gesteld over de definitieve datum en het tijdstip van 
het moment van opleveren. De woning wordt ‘bezemschoon’ 
opgeleverd, met uitzondering van het tegelwerk, de glasruiten en 
het sanitair; deze worden schoon opgeleverd. Het bij de woning 
behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Het 
terrein wordt niet opgehoogd en voorzien van teelaarde.

Wij attenderen u erop dat:

● Vanwege het toegepaste vloerverwarming systeem de
door u aan te brengen vloerafwerking een maximale
isolatiewaarde mag hebben van Rc=0,10m2 K/W. Zo
zijn bijvoorbeeld vloerafwerkingen als kurk, parketten,
zachte houtsoorten, hoogpolig tapijt of tapijt met een
foamrug ongeschikt.

● Aan de buitenzijde van de isolerende beglazing, in
verband met de hoge isolatiewaarde, zeker in de tijd
van de seizoenswisselingen, condensvorming (het
zogenaamde beslaan) kan optreden.

● Tussen de woningen onderling kunnen binnen het
plangebied verschillen in peilmaten voor komen. Dit
kan betekenen dat de hoogte van uw tuin afwijkt van
de maaiveldhoogten van de aangrenzende percelen.
Dit hoogteverschil wordt, indien aanwezig, voor zover
niet anders omschreven, ter plaatse van de erfgrenzen
middels een zgn. natuurlijk talud opgevangen. Mogelijk
betekent dit dat uw tuin enigszins glooiend wordt
afgewerkt.

● Indien in de lijst van “afwerking per vertrek” als
wandafwerking “vlak afgewerkt verder onbehandeld”
staat omschreven betekent dit nog wel dat deze wanden
een nadere behandeling nodig hebben alvorens ze
kunnen worden voorzien van behang, sauswerk e.d.

● Het is mogelijk is dat er kleurverschillen ontstaan
tussen de beglazingsvlakken onderling als gevolg van
eventuele benodigde (plaatselijke) zonwerende- en/of
veiligheidsbeglazing en doordat er diverse onderdelen
door meerdere glasleveranciers worden aangeleverd.

● Het is mogelijk is dat er kleur- of tintverschillen ontstaan
bij gelijknamige kleuren als gevolg van materiaalverschil
van de ondergrond en/of verschillende verfleveranciers.

Voor de oplevering worden de kopers op de hoogte gesteld over 
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1.5. Hal
Vloer:  Dekvloer
Wanden:  Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Plafond: Structuurspuitwerk, naden open 

1.7. Toilet
Vloer:  Vloertegels
Wanden:  Wandtegels tot aan het plafond
Plafond: Structuurspuitwerk, naden open 

1.1. Woonkamer
Vloer:  Dekvloer
Wanden:  Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Plafond: Structuurspuitwerk, naden open

1.2. Keuken
Vloer:  Dekvloer
Wanden:  Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Plafond: Structuurspuitwerk, naden open

1.4. Bijkeuken
Vloer:  Dekvloer
Wanden:  Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Plafond: Structuurspuitwerk, naden open

1.3. Speelkamer
Vloer:  Dekvloer
Wanden:  Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Plafond: Structuurspuitwerk, naden open

2.1.&2.2.&2.3. Slaapkamer
Vloer:  Dekvloer
Wanden:  Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Plafond: Structuurspuitwerk, naden open 

2.5. Badkamer
Vloer:  Vloertegels
Wanden:  Wandtegels tot aan het plafond
Plafond: Structuurspuitwerk, naden open 

3.2 Berging
Vloer:  Dekvloer
Wanden:  Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Plafond: Dakhout en -platen onbehandeld in het zicht

Onderdeel Materiaal Kleur

Gevelmetselwerk baksteen wf roodbruin 

Voegwerk gevelmetselwerk cementmortel cementgrijs

buitenwanden dakkapel multipaint licht grijs

dakbedekking hellend dak betonpan zwart/antraciet

dak- / bakgoot zink met betimmering multipaint naturel & lichtgrijs schilderwerk

dakbedekking platdak dakkapel bitumen zwart

dakrand / -trim dakkapel aluminium naturel

kozijnen hardhout antraciet

ramen / deuren (draaiende delen) hardhout donkergrijs

deurdorpels kunststeen donkergrijs

raamdorpels keramisch verglaasd zwart

doorvalbeveiliging NVT NVT

hwa’s zink naturel

tussenschotten nvt nvt

Afwerkstaat

buitenschrootjes zweeds rabat zwart/antraciet
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Slotbepaling
Deze verkoopdocumentatie, inclusief de opgenomen tekeningen, 
omschrijvingen en specificaties, is met de grootste zorg 
samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van de 
architect, adviseurs, nutsbedrijven en de gemeente en vormt het 
basisdocument van de woning die u koopt. Wij maken echter een 
voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die door de overheid en/
of nutsbedrijven worden voorgeschreven. Eventuele wijzigingen 
zullen echter geen kwaliteitsvermindering inhouden en voor u 
geen financiële gevolgen hebben.

Indien de omschrijving in deze verkoopdocumentatie afwijkt van de 
tekening(en), zal de omschreven uitvoering worden aangehouden. 
Omdat de ondernemer streeft naar perfectionering van haar 
ontwerpen en omdat bij het bouwen veel werk ambachtelijk wordt 
uitgevoerd, behoudt de ondernemer zich het recht voor wijzigingen 
aan te brengen waarvan de noodzaak bij uitvoering blijkt (indien 
noodzakelijk zonder de koper vooraf hiervan in kennis te stellen). 
De koper kan geen rechten ontlenen aan deze mogelijk door te 
voeren wijzigingen.

Uiteraard zal de ondernemer dergelijke wijzigingen zoveel 
mogelijk trachten te vermijden en te beperken. Een en ander 
zal echter geen aanleiding kunnen geven tot reclamering of 
ontbinding van de overeenkomst.

De woonomgeving buiten de perceelsgrenzen wordt/is ontworpen 
onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Wijzigingen 
met betrekking tot de situering van parkeerplaatsen, voet- en 
fietspaden, groenvoorzieningen, aangegeven bebouwing, e.d. 
kunnen zich voordoen. Voor wijzigingen, uitspraken, c.q. informatie 
in deze is de ondernemer niet verantwoordelijk. Voor de actuele 
alsmede toekomstige planologische situatie rond het project kunt 
u zich wenden tot de gemeente.

De illustraties in deze verkoopdocumentatie zijn zo nauwkeurig 
mogelijk weergegeven aan de hand van gegevens die bij het 
opstellen van deze verkoopdocumentatie bekend waren. De 
illustratie is echter een vrije impressie van de illustrator. Aan 
deze tekening en de kleurstelling hiervan kunnen geen rechten 
worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de op de tekeningen in de 
verkoopdocumentatie evt. opgenomen beplantingen, tuinaanleg, 
inrichting en huishoudelijke apparaten.

Op de verkooptekeningen zijn diverse arceringen aangegeven, 
waar afwerkingen zoals onder andere tegels en bestrating worden 
aangebracht. Deze arceringen zijn expliciet bedoeld om de plaats 
van de afwerking aan te geven. Aan eventueel gesuggereerde 
indelingen, formaten of legpatroon van de arceringen kunnen 
geen rechten worden ontleend.
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