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BESCHRIJVING VAN HET PROJECT: 

Het project ‘Het Prijsse Erf’ bestaat uit de bouw van 11 bungalows bestaande uit  

woningblokken met 5 woningtypes te weten; boerderij, melkstal, hooiberg, 
kapschuur en schuur. De 11 bungalows zijn allen gesitueerd op een 
gemeenschappelijk erf. De uitstraling is gelieerd aan een boerenerf.  

Deze technische omschrijving heeft betrekking op de bouwnummers 1 tot en met 
11. De bungalows zijn gelegen in de nieuwe woonwijk Parijsch te Culemborg. 

 

HET PROJECT WORDT GEREALISEERD DOOR: 

Wonen à la Carte projectontwikkeling uit Rijswijk, ZvA Architecten uit 
Den Haag en Staton Bouw B.V. uit Werkendam 

 

ALGEMEEN: 

Dit gedeelte van de verkoopdocumentatie is de zogenaamde technische 
omschrijving. Hierin vindt u de technische informatie over de te bouwen 
woningen. De technische omschrijving, maakt gezamenlijk met de 
verkooptekeningen, deel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. 

 

PEILEN EN MATEN: 

Het vloerpeil (P=0) waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt 
overeen met de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond ter 
plaatse van de hoofdtoegang van de woning. Het vloerpeil wat zich gewoonlijk 
circa 100 mm boven het toekomstig maaiveld bevindt, wordt uitgezet op 
aanwijzing van de gemeente Culemborg. 

 

GRONDWERKEN: 

Voor het aanleggen van de fundering, riolering, bestrating, kabels en de nuts - 
voorzieningen worden de benodigde ontgravingen verricht. Er wordt een laagje 
zand aangebracht onder de bestrating en als bodemafsluiting in de kruipruimte. 

 

BEPLANTING, ERFAFSCHEIDING EN TUINAANLEG: 

De collectieve inrichting, zoals parkeervoorzieningen, 
voetgangersgebieden, verlichting, hagen en thematuinen (zoals siertuin, erf, 
kruidentuin en moestuin) wordt aangelegd door een hoveniersbedrijf welke 
gespecialiseerd is in het woonrijp maken van projecten als deze. Een opzet van 
de aanleg hiervan is in de situatietekening indicatief aangegeven. Gezamenlijk 
met een tuinarchitect en u zullen wij de thematuinen inrichten. Een deel van de 
inrichting is ingericht r als een opstelplaats ten behoeve van uw afvalcontainers.  
De voor- en achtertuin wordt afgewerkt met uit de ontgravingen komende grond.  

 

Met oog op het milieu en de parkeerbalans zullen er tevens in dit plan twee 
deelauto’s beschikbaar zijn. Middels een collectieve samenwerking worden deze 
twee (elektrische) deelauto’s een onderdeel van het Prijsse erf.  

 

 

BERGINGEN: 

Zoals op de verkooptekeningen aangegeven worden de woningen voorzien van 
een berging aangrenzend aan bungalow De Hooiberg. Deze niet geïsoleerde 
prefab houten buitenbergingen zijn uitgevoerd op een betonnen prefab 
vloerplaat, dit met uitzondering van De Hooiberg deze heeft een inpandige 
berging. De buitenwanden zijn uitgevoerd in een verduurzaamd houten regelwerk 
met houten geveldelen. De tussenwanden van de dubbele prefab houten 
buitenbergingen zijn uitgevoerd in een verduurzaamd houten regelwerk met aan 
weerskanten spaanplaat. De dakconstructie wordt voorzien van een houten 
balklaag met spaanplaat en vlakke dakpannen. De houten buitenbergingen zijn 
toegankelijk middels een in een houten kozijn geplaatste houten deur.



 

 3 

BUITENRIOLERING: 

De aanleg- en aansluitkosten van de buitenriolering zijn in de koopsom 
inbegrepen. De buitenriolering wordt uitgevoerd conform de geldende  
voorschriften en eisen en is een onderdeel van de VvE. Er wordt een zogenaamd 
gescheiden rioleringssysteem voor vuilwater en regenwater toegepast. De PVC 
rioleringsbuizen zijn van voldoende diameter en voorzien van de benodigde 
hulpstukken en ontstoppingsmogelijkheden. Langs de gevels van de woningen 
worden hemelwaterafvoeren toegepast. Deze worden waar mogelijk 
gecombineerd aangesloten op het regenwaterriool. 

 

FUNDERING: 

De woningen worden onderheid door middel van prefab betonpalen van vereiste 
lengte en zwaarte. Over de heipalen wordt een constructie aangebracht bestaande 
uit gewapende betonbalken. 
De uitvoering van de fundering en de afmetingen zijn volgens tekeningen en 
berekeningen van de constructeur en goedgekeurd door Bouw- en Woningtoezicht 
van de gemeente Culemborg. De kruipruimte onder de begane grondvloer van de 
woningen, wordt voorzien van een bodemafsluiting van schoon zand. Het is 
mogelijk dat er na de oplevering water onder de begane grondvloer aanwezig is. 

 

VLOEREN: 

De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde prefab 
voorgespannen betonnen ribcassettevloer met een warmteweerstand die voldoet 
aan de huidige BENG eisen. De 1e verdiepingsvloer wordt uitgevoerd middels een 
prefab betonnen vloer. Bij bouwnummer 3, 4, 6 en 7 zijn de ‘zoldervloeren’ 
uitgevoerd in hout. Al het constructieve betonwerk  wordt uitgevoerd volgens 
tekeningen en berekeningen van de constructeur en goedkeuring door Bouw- en 
Woningtoezicht van de gemeente Culemborg. 

 

GEVELS EN WANDEN: 

Voor de diverse onderdelen worden de navolgende materialen toegepast: 
 
De dragende wanden: 

 
De als zodanig op de tekening aangegeven dragende wanden worden uitgevoerd 
in een bouwsysteem van kalkzandsteen. De dikte van de wanden wordt bepaald 
aan de hand van het advies van de constructeur en goedgekeurd door Bouw- en 
Woningtoezicht van de gemeente Culemborg. 

De buitengevel: 

 

De buitengevels, daar waar op de tekeningen houtwerk is aangegeven, worden 

uitgevoerd als houten geveldelen in diverse breedtes. Waar nodig worden in de 
gevel de vereiste open voegen ten behoeve van ventilatie en/of afwatering 
aangebracht. Boven de gevelkozijnen wordt een ventilatieprofiel aangebracht. 
Voor goede water- en tochtdichte aansluitingen worden er rondom de 
gevelkozijnen kunststof slabben en/of zetwerken aangebracht. De technische 
noodzakelijke dilatatievoegen in het houtwerk worden niet afgewerkt en blijven 
derhalve zichtbaar. Bij de ‘Hooiberg’ wordt t.p.v. de eerste verdieping de gevel 
voorzien van riet.  

 

 
De binnen spouwbladen: 

 
De binnen spouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen. In de 
binnen(spouw)wanden zullen de technisch noodzakelijke dilatatievoegen worden 
aangebracht. Het is mogelijk dat deze dilataties als gevolg van krimpscheuren 

zichtbaar blijven. De zijwangen van de dakopbouw bij bouwnummer 6 worden 
uitgevoerd in houtskeletbouw wanden conform de geldende isolatie-eis. 

 

Thermische isolatie: 

 

In de schil wordt een minerale wol toegepast met een warmteweerstand die 
voldoet aan de huidige eisen. 

 

De lichte scheidingswanden: 

 
De op de verkooptekening aangegeven binnenwanden van de woning bestaan 
uit verdiepingshoge lichte scheidingswanden d.m.v. separatiepanelen dik 70 

mm. 
 

Gevelbekleding, buitentimmerwerk: 

 
De gevelbekleding van de dakopbouw bij bouwnummer 6 wordt uitgevoerd in 
zinklook. De aftimmeringen en omlijsting van de dakoverstekken worden 
uitgevoerd in houten geveldelen. 
 

 

DAKEN: 

Op het hellende dak van de woning worden geïsoleerde prefab dakelementen 
aangebracht en afgedekt met vlakke dakpannen in een antraciete kleur. Het dak 
heeft een warmteweerstand die voldoet aan de huidige eisen. Het dak van de 
dakopbouw bij bouwnummer 6 wordt uitgevoerd in hout en afgewerkt met een 
bitumineuze dakbedekking. 
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KOZIJNEN , RAMEN EN DEUREN: 

Buitenkozijnen en ramen: 

 
De kozijnen en ramen in de buitengevel worden vervaardigd van hout. Ten 
behoeve van tochtvrije afsluitingen bij de buitenkozijnen wordt cellenband of 
schuim toegepast.  

 
Binnendeurkozijnen: 

 
De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen, 
in de kleur wit (standaard kleur). De kozijnen hebben geen bovenlicht, de wand 
wordt doorgezet boven het kozijn.  

 
Binnendeuren: 

 
De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte vlakke Svedex opdek deuren in de 
kleur wit (standaard kleur). De hoogte van de binnendeuren bedraagt 2315 mm. 
De meterkast deur is een standaard prefab meterkastdeur. Bij de meterkast of 
technische ruimtes kunnen mogelijk roosters of openingen in de deur of in de wand 
boven het kozijn worden opgenomen conform de geldende voorschriften.  

 

Buitendeuren: 

 

De entreedeur en de openslaande worden uitgevoerd als houten deuren met een 
glasopening in een nader door te architect te bepalen kleur. 

 

Hang- en sluitwerk: 

 

De buitendeuren en ramen worden voorzien van inbraakpreventief hang- en 
sluitwerk met weerstandsklasse 2, en uitgevoerd in een lichtmetalen kleur. De 
bewegende delen in de gevelkozijnen zijn voorzien van tochtwerende profielen. 
Ook wordt er in de entreedeur een standaard brievenklep aangebracht. De 
cilindersloten van de entree- en terrasdeuren en de bergingsdeur zijn 
gelijksluitend, dat wil zeggen dat alles bedienbaar is met één en dezelfde sleutel. 
De binnendeuren en ramen zijn voorzien van lichtmetalen deurkrukken. In de 
binnendeuren worden de navolgende sloten toegepast: 

• meterkast,  kastslot; 

• toilet,  vrij- en bezetslot; 
• hal/woonkamer,  loopslot; 
• trapkast/technische ruimte, loopslot; 
• slaapkamers,  loopslot; 
• badkamer,  vrij- en bezetslot; 

 

Waterslagen, dorpels en vensterbanken: 
 
Onder de buitenkozijnen in de buitengevel worden aluminium waterslagen 
aangebracht. Onder de gehele gevel wordt een geïsoleerde kantplank toegepast.  

 

TRAPPEN EN HEKWERKEN: 

De trap van de begane grond naar de 1e verdieping wordt uitgevoerd als een  
open vurenhouten trap met uitzondering van de schuurwoningen. De 
schuurwoningen worden voorzien van een dichte vurenhouten trap. De trappen 
zijn waar nodig voorzien van boven- en onderkwart. De traphekken en leuningen 
worden eveneens uitgevoerd in hout. De trappen en traphekken zijn 
fabrieksmatig voorzien van een witte grondverflaag en worden verder niet 
afgewerkt. 

 

BINNENTIMMERWERKEN: 

Er zullen geen vloerplinten worden aangebracht in de woning. De benodigde 
materialen ten behoeve van diverse aftimmeringen, leidingkokers, 
aftimmerlatten, koofbetimmeringen en koplatten worden waar nodig 
aangebracht. In de meterkast wordt een meterbord aangebracht in 
overeenstemming met de voorschriften. 

 

WANDAFWERKING: 

(zie ook de bijgevoegde afwerkstaat) 

 

De keuze voor de wandtegels kunt u maken aan de hand van een standaard serie 
welke door de bouwondernemer zijn geselecteerd. Wilt u hier toch van af wijken 
dan zal dit in de standaard alternatievenlijst als meerwerk worden aangeboden. 



In de woning worden in de volgende ruimten wandtegels aangebracht in een kleur 
opgegeven op de materiaalstaat.  

 

• De wanden van het toilet worden getegeld tot ca. 1500 mm + vloerpeil 
(behalve bij woningtype kapschuur, het toilet is bij dit type in de badkamer 
gesitueerd); 

• Wandtegelwerk, afm. 200x250 mm, kleur glans wit / mat wit / marmer grijs / 

marmer beige 
• De wanden in de badkamer worden tot het plafond getegeld; 

Vloertegelwerk, afm. 200x200 mm, kleur antraciet/ grijs/ bruin / beige 
Wandtegelwerk, afm. 200x250 mm, kleur glans wit / mat wit / marmer 
grijs / marmer beige 

De wandtegels worden niet strokend verwerkt met de vloertegels. De wandtegels 
worden aangebracht met tegellijm en afgevoegd in een standaard kleur. Ter 
plaatse van de overgang tussen de vloer- en wandtegels, tussen de wandtegels 
onderling en de wandtegels tegen het plafond in badkamer worden de voegen 
afgekit met een schimmelvrije sanitairkit die qua kleur het meest lijkt op de kleur 
van de voegen.  
 

Alle overige wanden worden behangklaar (niet direct geschikt voor sauswerk) 
opgeleverd, behoudens de meterkast en de eventuele knieschotten op de 
verdieping, welke niet verder zullen worden afgewerkt. De kap heeft aan de 
binnenzijde een witte afwerking. 

 

VLOERAFWERKING: 

(zie ook de bijgevoegde afwerkstaat) 
 
De keuze voor de vloertegels kunt u maken aan de hand van een standaard serie 
welke door de bouwondernemer zijn geselecteerd. Wilt u hier toch van afwijken 
dan zal dit in de standaard alternatievenlijst als meerwerk worden aangeboden. 
De bouwondernemer / kopersbegeleider zal dit t.z.t verder toelichten. 
 
• De vloeren van het toilet worden getegeld; (behalve bij woningtype 

kapschuur, het toilet is bij dit type in de badkamer gesitueerd); 
• De vloeren in de badkamer worden getegeld; Vloertegelwerk, afm. 

200x200 mm, kleur antraciet/ grijs/ bruin / beige 
Wandtegelwerk, afm. 200x250 mm, kleur glans wit / mat wit / marmer 
grijs / marmer beige 

 

 

De vloertegels worden niet strokend verwerkt met de wandtegels. De vloertegels 
worden aangebracht met tegellijm en afgevoegd in een standaard bijbehorende 
kleur. Ter plaatse van de overgang tussen de vloer- en wandtegels en 

wandtegels/plafond in badkamer worden de voegen afgekit met een schimmelvrije 
sanitairkit in een best bijbehorende kleur. 
Alle overige vloeren in de woning worden afgewerkt met een dekvloer, 
uitgezonderd de ruimte achter de knieschotten op de verdieping. De dekvloer 
wordt glad afgewerkt. Bij de keuze van een vloerbedekking moet de koper 
rekening houden met vloerverwarming, welke in de vloer is aangelegd. Voor de 
toegang tot de kruipruimte wordt in de entreehal een sparing gemaakt in de 
begane grondvloer, welke afgedicht wordt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik 
wat voorzien is van een luikring. 

PLAFONDAFWERKING: 

(zie ook de bijgevoegde afwerkstaat) 
 
Alle plafonds op de begane grond en verdieping worden afgewerkt met wit 
structuurspuitwerk. De V-naden van de vloerplaten blijven in het zicht. De 
onderzijde van de geïsoleerde prefab dakelementen hebben aan de binnenzijde 
een witte afwerking. 

 

BEGLAZING EN SCHILDERWERK: 

In alle openingen van de gevelkozijnen en dakvensters wordt thermisch isolerende 
beglazing volgens de BENG. Dit zal HR++ of HR+++ beglazing zijn, afhankelijk 
van de berekening. (Door de verschillende diktes van de HR++ of HR+++ 
isolerende beglazing kan onderling kleurverschil en condensvorming optreden) 
Waar nodig of vereist komen boven de gevelkozijnen regelbare 
ventilatievoorzieningen. De benodigde binnen aftimmeringen worden afgewerkt 
met een dekkende verflaag. Leidingen in de meterkasten, trapkast bij de 
schuurwoningen, technische ruimte en zolder worden niet nader afgewerkt. De 
kleuren van het schilderwerk worden door de architect bepaald. 

 

KEUKENOPSTELLING: 

Indien u een keuken naar eigen keuze wil samenstellen, bij de door de 
ontwikkelaar/bouwer aangegeven keukenleverancier dan is dat mogelijk. De 
keuken aanbieding wordt bij dit project verzorgd door KeukenVision te Bunnik. De 
projectaanbieding verkrijgt u tijdens het verkoopgesprek bij Wonen à la Carte. U 
kunt hier een project afspraak maken waarbij er voor iedere type woning een heel 
(aantal) keukenopties en ontwerpen worden getoond. Aan de hand hiervan kunt 
u de keuken kiezen. De uitgezochte keuken zal na oplevering worden geplaatst 
inclusief de eventueel benodigde installatie- en tegelwerken. Voor het juist 
aanbrengen van het leidingwerk dient u de keukentekeningen tijdig definitief 
gemaakt te hebben. Ook kunt u er voor kiezen om geen keuken te laten 
aanbrengen. Indien u deze keuze maakt, dan dient u met het volgende rekening 
te houden: 

 
• Als u de keuken bij een willekeurige andere leverancier afneemt, dan kan de 

keuken pas geplaatst en aangesloten worden nadat de woning aan u is 
opgeleverd; 

• Alle leidingen worden door de bouwondernemer afgedopt aangebracht.  
• De garantie op de water- en/of afvoerinstallatie vervalt indien na oplevering 

door derden wijzigingen op de water- en/of afvoerinstallatie worden 

uitgevoerd; 

• Uw aanspraak op de WONINGBORG - garantie met betrekking tot de keuken 
en keukeninstallatie vervalt; 
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BINNENRIOLERING: 

De binnenriolering, inclusief benodigde hulpstukken en stankafsluiters, wordt 

uitgevoerd in PVC in diverse diameters met de volgende aansluitpunten: 

 
● voor de afvoer van de spoelbak/vaatwasser in de keuken (afgedopt); 
● voor de afvoer van de wandcloset- en fonteincombinatie in 

het toilet (behalve bij woningtype kapschuur waar het 
toilet in de badkamer is gesitueerd); 

● voor de afvoer van de wandcloset (bij woningtype hooiberg en 

kapschuur), douche, en wastafelcombinatie in de badkamer; 
● voor de afvoer van de wasautomaat en droger; 
● afvoer in de technische ruimte voor de technische aparaten.  

 

SANITAIR: 

(zie ook de bijgevoegde afwerkstaat) 
 
In de woning wordt het op de verkooptekening aangegeven sanitair geleverd en 
aangesloten op de toe- en afvoerleidingen. Het sanitair wordt uitgevoerd in 
Villeroy & Boch type O. Novo in de kleur wit en Grohe kranen  en bestaat uit: 

 

Toilet (behalve bij Type Kapschuur): 

 

• Wandclosetcombinatie met kunststof zitting en deksel; 
• Fonteincombinatie met verchroomde muurafvoer, bekersifon en een 

verchroomde kraan; 

 

Bij Type Melkstal, Schuur en Kapschuur wordt het inbouwreservoir van het toilet 
op de begane grond achter de wand geplaatst. 

 

Badkamer: 

 

• Wandclosetcombinatie met kunststof zitting en deksel (bij woningtype 
hooiberg en kapschuur); 

• Wastafelcombinatie met verchroomd bekersifon (en 
muurbuis) en een verchroomde mengkraan; 

• Kunststof planchet met daarboven een rechthoekige spiegel; 
• Betegelde vloer met draingoot, thermostatische 

douchemengkraan en glijstangcombinatie; 
 
Verdieping: 

 
• Er wordt een keerklep met slangkoppeling opgenomen ten 

behoeve van de watertoevoer voor de wasmachine. (dit 
geldt alleen voor de woningtypes die hun wasmachine op de 
1e verdieping hebben gesitueerd, in de andere woningen is 
dit punt van toepassing voor de begane grond)  

 

WATERINSTALLATIE: 

(zie ook de bijgevoegde afwerkstaat) 

De woning wordt voorzien van een waterinstallatie welke overeenkomstig de 

geldende voorschriften wordt aangelegd. Alle tappunten worden aangesloten op 
het waterleidingnet voor drinkwater. De waterleidingen worden afsluitbaar en 
aftapbaar aangelegd en zodanig ontworpen dat er geen bevriezingsgevaar 
ontstaat. 

 

Waterleiding: 
 
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter geplaatst in de 
meterkast. 
De volgende tappunten worden aangesloten: 

 
• De mengkraan in de keuken(afgedopt); 
• De fonteincombinatie in het toilet (behalve bij woningtype kapschuur); 
• Het spoelreservoir van het toilet (behalve bij woningtype kapschuur); 
• Het spoelreservoir van het toilet in de badkamer (alleen bij woningtypen 

hooiberg en kapschuur); 
• De wastafel in de badkamer; 
• De douche in de badkamer; 
• De wasmachinekraan op de begane grond of verdieping; 

 

Het warmwater is afkomstig van de warmtepomp. De warmtepomp is voorzien 
van een boiler van 180 liter. De volgende tappunten zijn voorzien van 

warmwater: 
 

• De mengkraan in de keuken(afgedopt); 

• De wastafel in de badkamer; 
• De douche in de badkamer; 

 

WARMTEPOMP: 
 
De woning wordt voorzien van een luchtwarmtepomp welke overeenkomstig de 
geldende voorschriften wordt aangelegd. Nadere informatie over de warmtepomp 
ontvangt u bij de oplevering. 
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VERWARMINGSINSTALLATIE: 
 

De woningen worden voorzien van een luchtwarmtepomp. Dit is een 
luchtwarmtepomp met een binnen en een buitenunit.  De buitenunit zal worden 
gesitueerd t.p.v. de hagen 

De verwarmingsinstallatie wordt zowel op de begane grond als op de 1e verdieping 
uitgevoerd in een laagtemperatuurverwarming (LTV) middels vloerverwarming. In 
de badkamer wordt ter aanvulling op de vloerverwarming een elektrische radiator 
aangebracht. De warmtepomp is van voldoende capaciteit om bij gelijktijdige 
verwarming van alle vertrekken de volgende vertrektemperaturen te behouden, 
conform de geldende condities. 

 

• Hal 18° C; 
• Toilet 18° C; 
• Woonkamer 22° C; 
• Keuken 22° C; 
• Trapkast 18° C; 
• Slaapkamers 22° C; 
• Badkamer 22° C; 
• Overloop 18° C; 
• Zolderverdieping 18° C; 

 
De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een ruimtethermostaat in 
uw woonkamer. De temperatuur kunt u per zone apart regelen middels uw 
vloerverwarmingsverdeler. De vloerverwarmingsleidingen worden, met 
uitzondering van de aan- en afvoerleidingen naar de vloerverwarmingsverdelers, 
in de vloeren weggewerkt. De aangegeven plaats, afmeting en aantal van de 
vloerverwarmingsverdelers zijn indicatief en worden door de installateur nader 
bepaald. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. De installatie 
wordt voor de oplevering in bedrijf gesteld. Tevens wordt bij oplevering een 
bedieningsvoorschrift overhandigd. Het is verstandig een servicecontract af te 
sluiten met een erkende installateur. U dient in het eerste jaar met regelmaat te 
controleren of uw verwarmingssysteem voldoende waterdruk bevat. Op het 
bedieningsvoorschrift staan hiervoor aanwijzingen. Vloerverwarming heeft als 
eigenschap dat het een traag verwarmingssysteem is. Wanneer u de temperatuur 
in uw woning met een graad wilt verhogen duurt dit langer dan wanneer u het 
gewend zou zijn met radiatoren. 
 
De toepassing van laagtemperatuurverwarming middels vloerverwarming 
impliceert dat u rekening moet houden met het gegeven dat niet elke 
vloerbedekking geschikt is. De warmte moet redelijk gemakkelijk afgegeven 
kunnen worden aan deze vloerbedekking, daar anders de dekvloer te warm gaat 
worden en schade het gevolg kan zijn. Ideaal als vloerbedekking zijn keramische 
plavuizen of natuursteen. Deze hebben een lage zogenaamde warmteweerstand 
(nemen snel warmte op). In de handel zijn ook tapijten, parket, grindvloeren of 
andere vloerbedekkingen die geschikt zijn voor vloerverwarming. Laat u goed 
informeren of u inderdaad de juiste vloerbedekking aanschaft door uw 
vloerbedekking leverancier. Meestal staat in de technische gegevens vermeld 

welke warmteweerstand voor dit type 
van toepassing is. Normaliter geldt de regel dat de warmteweerstand niet hoger 
mag zijn dan 0,14 m².K/W. 

 

VENTILATIE INSTALLATIE :  
 
Toegepast wordt een ventilatiesysteem met mechanische afzuiging en natuurlijke 
toevoer via de ventilatievoorzieningen boven de gevelkozijnen. Het mechanische 
ventilatiesysteem is regelbaar middels een schakelaar in de keuken en een 
draadloze bediening in de badkamer. De mechanische ventilatie-unit is opgesteld 
op de verdieping van de woning of op de begane grond, dit is afhankelijk van het 
type bungalow. In de keuken komen twee afzuigventielen. Verder worden in het 
toilet, badkamer en nabij de wasmachineopstelling afzuigventielen geplaatst, 
conform de geldende eisen. 
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ELEKTRISCHE INSTALLATIE: 

(zie ook de bijgevoegde afwerkstaat) 
 

De woning wordt voorzien van een elektrische installatie volgens het 
centraaldozensysteem welke overeenkomstig de geldende voorschriften wordt 
aangelegd. 

 
Elektraleiding: 

 
De bedrade en/of loze elektraleidingen worden aangelegd vanaf de elektrameters 
in de meterkast naar de aansluitpunten. De leidingen worden weggewerkt in 
wanden en vloeren (plafonds), behoudens die van de meterkast, verdieping, 
buitenbergingen en de technische ruimte. De (inbouw)wandcontactdozen met 
randaarde, schakelaars 
e.d. worden uitgevoerd in kunststof in de kleur wit. De aan te brengen 
(buiten)lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen etc. worden verdeeld in 
groepen welke zijn voorzien van aardlekschakelaars.  

 
Voor de aansluitpunten gelden de volgende plaatsingshoogten: 

 
● Schakelaars op circa 1050 mm + vloerpeil; 
● Wandcontactdozen op circa 300 mm + vloerpeil; 
● Wandcontactdozen in badkamer op circa 1100 mm + vloerpeil; 
● Wandcontactdozen ter plaatse van het aanrechtblad in de 

keuken op circa 1250 mm + vloerpeil 
● Hoofdbediening schakelaar ventilatiesysteem boven aanrecht; 
● Ruimthermostaat op circa 1500 mm + vloerpeil; 

● Wandlichtpunt boven de wastafelcombinatie in de badkamerop circa 1800 
mm + vloerpeil; 

● Buitenwandlichtpunten op circa 2100 mm + vloerpeil; 
● Beldrukker op circa 1200 mm + vloerpeil; 
● Rookmelders worden gemonteerd conform de voorschriften. 

 

De woning wordt voorzien van een belinstallatie, bestaande uit een beldrukker bij 
de entreedeur, een trafo in de meterkast en een gong in de hal. 
Conform het bouwbesluit worden in de woning rookmelders aangebracht welke 
zijn aangesloten op de elektrische installatie en tevens zijn voorzien van een 
noodaccu in geval van stroom uitval. Tevens wordt de woning uitgevoerd met een 
PV-systeem waarbij zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit. 
Het systeem bestaat uit panelen op het dak (aantal overeenkomstig BENG 
berekening), omvormers en bekabeling. Het systeem is aan het elektriciteitsnet 
gekoppeld waarbij het overschot aan het elektriciteitsnet geleverd wordt. 

 

 

 

 

 

WONINGINDELING VOLGENS HET BOUWBESLUIT: 

In het bouwbesluit, waarin eisen zijn beschreven die de wet stelt aan de uitvoering 
van bouwwerken, worden begrippen als hal, woonkamer, keuken, slaapkamer, 

overloop en dergelijke niet gehanteerd. Er wordt gesproken over verblijfsruimten, 
verkeersruimten en onbenoemde ruimten. 

 
Voor alle duidelijkheid geven wij u een overzicht. 

 
Benaming in bouwbesluit Benaming in deze technische omschrijving 

 
• Verblijfsruimte woonkamer, keuken en slaapkamers; 
• Verkeersruimte hal, overloop; 
• Meterruimte meterkast; 
• Toiletruimte toilet; 
• Bergruimte trapkast, buitenberging; 
• Badruimte badkamer; 
• Toiletruimte toilet; 
• Onbenoemde ruimte zolder; 
• Buitenruimte terras; 

 

ENERGIE PRESTATIE COËFFICIËNT EN 

ISOLATIEWAARDEN : 

Het bouwbesluit schrijft voor dat een woning aan de BENG (Bijna-Energieneutraal-
Gebouw) moet voldoen. Deze BENG berekening geeft de energiezuinigheid van 
een woning weer. Met name de oriëntatie en het (gevel)ontwerp, de 
isolatiewaarden van de begane grondvloer, gevels, dak, buitenbeglazing en de 
energiezuinigheid van de installaties zijn van invloed op de BENG. 

Voor nieuwbouwwoningen geldt dat vanaf 1 januari 2021 de BENG norm verplicht 
is. De BENG volgt uit een berekening waarin o.a. isolatiewaarden en 
installatiekeuzen zijn vastgesteld voor een betreffende woning. Per 1 januari 2021 
zijn er tevens scherpere eisen gesteld aan de thermische schil van een woning. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens in de markt dat er meer aandacht 

uitgaat naar de bouwkundige schil van een woning. Momenteel wordt er een Rc-

waarde eis van 3,7 m2 K/W gesteld voor de gehele schil, ofwel van de constructie 
tussen binnen en buiten, met uitzondering van deuren en ramen. 

 

Die eis wordt gedifferentieerd naar type constructie en zal voldoen aan de BENG: 

 

• Vloer: Rc-waarde minimaal 3,7 m2K/W 

• Gevel: Rc-waarde minimaal 4,7 m2K/W 

• Dak: Rc-waarde minimaal 6,3 m2K/W 
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SITUATIESCHETS: 

De nummers op de situatieschets zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw 
door alle betrokkenen gehanteerd, ook in officiële stukken en correspondentie. 
Het zijn echter geen huisnummers die betrekking hebben op uw nieuwe adres. 
Dat wordt pas bekendgemaakt als de straatnamen en de huisnummers definitief 
vastgesteld zijn. Deze tekening is enkel bedoeld om u een indruk te geven van 
de ligging en situatie, het gebouw of de woningen, in het bouwplan. De 
situatietekening vormt een onderdeel van uw contract stukken. Het gezamelijke 
erf, de moestuin, siertuin en de kruidentuin zijn onderdeel van project ‘Het Prijsse 
Erf’ en worden aangelegd. De juiste maten van de kavel worden na oplevering 
door het Kadaster vastgelegd/zijn bepaald door kadastrale perceelvorming. Ook 
de inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen, eventuele 
groenvoorzieningen en/of parkeerplekken) is slechts een impressie, ontleend aan 
de gegevens van de gemeente Culemborg. U dient er rekening mee te houden 
dat deze nog kunnen wijzigen. Voor specifieke gebiedsinformatie en informatie 
over omliggende, bestaande en/of nieuw te bouwen bebouwing  verwijzen wij 
u naar de gemeente Culemborg. Daarnaast kunt u ter plaatse van de bouwlocatie 
de bestaande situatie waarnemen. Voor eventuele (toekomstige)wijzigingen kan 
Wonen à la Carte & Staton Bouw B.V. geen verantwoordelijkheid op zich nemen 
en/of aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren u bij de gemeente Culemborg 
te informeren naar de actuele stand van zaken betreffende de inrichting van de 
openbare ruimten en de eventueel naastliggende (toekomstige) bebouwing. 

 

WIJZIGINGEN EN VOORBEHOUDEN: 

Hoewel deze technische omschrijving en bijbehorende verkooptekeningen 
nauwkeurig en met zorg zijn samengesteld moet een voorbehoud worden 
gemaakt voor maatafwijkingen en/of wijzigingen. De door te voeren wijzigingen 
die door overheid en/of nutsbedrijven worden voorgeschreven, of die wenselijk en 
noodzakelijk zijn tijdens de bouw, zullen echter geen kwaliteitsvermindering van 
de woning inhouden en voor de koper geen financiële gevolgen hebben. 
Indien dit architectonische of technische wijzigingen zijn, behoudt de 
bouwondernemer zich het recht voor om af te wijken van het in de technische 
omschrijving gestelde, zonder dat dit afbreuk zal doen aan de kwaliteit. Indien het 
noodzakelijk is om wijzigingen aan te brengen behoudt de bouwondernemer zich 
het recht voor deze wijzigingen door te voeren zonder voorkennis hiervan aan de 
koper te verstrekken. De koper kan geen rechten ontlenen aan deze mogelijk door 
te voeren wijzigingen. Uiteraard zal de bouwondernemer dergelijke wijzigingen 
zoveel mogelijk trachten te vermijden. Een en ander zal geen aanleiding kunnen 
geven tot reclame of ontbinding van de koop-/ aannemingsovereenkomst. 
Eventueel meubilair, kasten, apparatuur, verlichtingsarmaturen, alsmede 
interieur-suggesties in de plattegronden getekend, worden niet geleverd, tenzij 
nadrukkelijk vermeld in de technische omschrijving. Bij tegenstrijdigheden tussen 
artist impressions en inhoud van de technische omschrijving of tekeningen is de 

inhoud van de technische omschrijving maatgevend. 
 

 

 

VOORRANG WONINGBORGBEPALINGEN: 

Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 
regelingen, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige 
bepalingen in deze technische omschrijving onverenigbaar mochten zijn ofwel 
nadelig mochten zijn voor de koper, prevaleren steeds bovengenoemde bepalingen 
van Woningborg. De perspectieftekeningen (artist impressions) dienen enkel ter 
illustratie, om u een idee te geven van het uiterlijk van de woningen. Er kunnen 
dan ook geen rechten worden ontleend aan de perspectieftekeningen. 

 

WEGWIJZER BIJ AANKOOP VAN EEN WONING: 

Hieronder geven wij u verder informatie over de gang van zaken die volgen op het 
kopen van een woning nadat de koop-/aannemingsovereenkomst is getekend. Wij 
adviseren u om deze informatie goed door te lezen, want het geeft u op veel vragen 
antwoord. 
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VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN: 

Er zijn de volgende voorschriften van toepassing: 
 
• De Algemene Voorwaarden en toelichting welke bij de koop /aannemings- 

overeenkomst behoren; 
• Het bouwbesluit; 
• De voorschriften van de diverse nutsbedrijven; 
• Gemeentelijke voorschriften / verordeningen. 

 

WONINGBORG-GARANTIE: 

Als u een woning koopt, wilt u de garantie dat uw woning in perfecte staat en 
overeenkomstig uw wensen wordt opgeleverd. Om deze te kunnen geven heeft 
Staton Bouw B.V. zich aangesloten bij Woningborg. Dit instituut hanteert strenge 
selectienormen voordat een bouwondernemer ingeschreven kan worden. Deze 
zijn: vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit van de uitvoerders, 

kredietwaardigheid etc. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij het Woningborg 
wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of het voldoet aan alle 
technische eisen door het instituut gesteld, maar ook of de omvang van het plan 
en de financiële en technische kwaliteiten van de bouwondernemer niet te boven 
gaat. Als aan alle eisen wordt voldaan mag de woning onder Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling worden verkocht en ontvangt de koper na het 
tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst het waarborgcertificaat. 

 

WAT WONINGBORG GARANTIE EN WAARBORGREGELING 

VOOR U BETEKENT: 

Als u een woning met Woningborg-garantie koopt, betekent dat onder meer: 
 
• Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het Woningborg- 

waarborgcertificaat verplicht de bouwondernemer zich tot garantie op de 

kwaliteit van de woning; 
• De tekst van de aannemingsovereenkomst is overeenkomstig met het model 

van het Woningborg, u heeft dus altijd een veilig contract waarin de rechten 
en plichten van de koper en bouwondernemer evenwichtig zijn vastgelegd; 

• De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van het 
Woningborg 

• Bij het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt u een door 
Woningborg uitgegeven boekje waarin nog meer informatie is terug te vinden 
over de garantie en het Woningborg (o.a. oplevering en gereed melding). 

• U blijft nooit met een half afgebouwd huis zitten wanneer er tijdens de bouw 

iets mis zou gaan met de bouwondernemer. Door bemiddeling van Woningborg 
wordt uw woning door een ander afgebouwd, terwijl de schade tot een bepaald 
maximum door Woningborg wordt gedragen.
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KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST: 

De woningen in dit project zijn door Wonen à la Carte (verkoper) ontwikkeld. De 

woningen zullen worden gebouwd door Staton Bouw B.V. (bouwondernemer). Bij 
aankoop van de woning zult u een koopovereenkomst sluiten met Wonen à la 
Carte (verkoper) voor de levering van de grond en de kosten voor het 
ontwikkelen van uw woning en een aannemingsovereenkomst met Staton Bouw 
B.V. (bouwondernemer) voor de bouw van uw woning. Deze bouwondernemer 
zal tevens de garantieverstrekker en uw aanspreekpunt zijn tijdens en na de 
bouw van uw woning. 

 
Alle afspraken met betrekking tot de aankoop van de grond en de ontwikkeling 
van de woning worden vastgelegd in een koopovereenkomst en die betrekking 
hebben op de bouw van de woning in een aannemingsovereenkomst. 
De koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De koopovereenkomst wordt getekend door u en de verkoper 
en de aannemingsovereenkomst wordt getekend door u en de bouwondernemer. 
Zodra u beiden getekend heeft, zal een kopie van de overeenkomsten naar de 
notaris worden gezonden. Als de notaris bericht krijgt dat de notariële leveringen 
kunnen plaatsvinden, zult u rechtstreeks van de notaris vernemen op welke datum 
de leveringsakte en de eventuele hypotheekakte kunnen worden gepasseerd. 

 

In de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst worden de rechten en 
verplichtingen van de koper, de verkoper en de bouwondernemer vastgelegd. 
Door het ondertekenen van deze overeenkomsten verplicht de koper zich tot het 
betalen van de “vrij op naam“ prijs terwijl de verkoper zich door 
medeondertekening verplicht tot levering van de grond en het ontwikkelen van de 
woning en de bouwondernemer tot de bouw van de woning, mits aan alle 
opschortende voorwaarden voortvloeiende uit de genoemde overeenkomsten is 
voldaan. Nadat de overeenkomsten door de koper, verkoper en de 
bouwondernemer zijn ondertekend ontvangt u “de koper” hiervan een kopie. 
Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden die dan de notariële akte 
van eigendomsoverdracht kan opmaken. Eveneens wordt er een kopie naar 
Woningborg N.V. verzonden ter verkrijging van het garantiecertificaat. 

 

 

PRIJSSTIJGINGEN: 

De met u in de koopovereenkomst en aanneemovereenkomst overeengekomen 

koopsom is vast. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden 
dus niet aan u doorberekend. Wijzigingen in prijzen van niet standaard 
producten en materialen van externe toeleverings- bedrijven en /of fabrikanten 
welke het directe gevolg zijn van keuzes uit toegestaan meerwerk worden wel 
aan u doorberekend. Ook indien er inmiddels een voor akkoord getekende 
offerte is geretourneerd van de betreffende leverancier en /of showroom. 
Wijzigingen in het BTW - tarief worden zowel in meerwerk als in de 
koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst aan u doorberekend. 
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EIGENDOMSOVERDRACHT: 

De eigendomsoverdracht van het perceel grond en de daarop geprojecteerde 

woning geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering ( notarieel 
transport ) bij de notaris. 
In de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt de uiterste 
datum van transport vermeld. 
Voor deze datum van ondertekening van de akte van levering ontvangt u van de 
notaris een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is 
aangegeven inclusief de eventuele bijkomende kosten. 
Op de afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag de notaris zal ontvangen van 
uw eventuele geldverstrekker en welk bedrag u eventueel zelf tijdig aan de notaris 
moet overmaken. 
Het hypotheekbedrag, dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de 
transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen en eventueel ingeschatte 
meerwerken. Indien dit niet het geval is zal het eventueel ontbrekende bedrag 
aangevuld moeten worden uit eigen middelen. 
Op de transportdatum worden in het algemeen twee akten ondertekend te weten: 

 

● De akte van levering( transportakte ) van de grond van verkoper aan koper; 
● De hypotheekakte met betrekking tot de leningsovereenkomst die u met de 

geldverstrekker sluit; 
 

WAT EN WANNEER BETALEN: 

De termijnregeling is in de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst 

vermeld. Deze overeenkomsten geven aan dat u tot de datum van de akte van 
levering uitstel van betaling heeft, maar voor de vervallen bouwtermijnen 
ontvangt u inmiddels wel de termijnnota’s. 
Op de datum van de akte van levering moet u deze bouwtermijnen en de 
eventueel verschuldigde bouwrente voldoen. Over deze rente is BTW 
verschuldigd. Indien u over eigen middelen beschikt, kunt u eventueel voor de 
akte van levering de verschuldigde termijnnota’s aan de ondernemers betalen. 
Na de betaling van deze nota’s bent u geen bouwrente meer verschuldigd over 
de vervallen termijnnota’s. Tijdens de bouwperiode ontvangt u , wanneer de 
bouw weer zover gevorderd is de volgende termijnnota’s. 
Deze termijnnota’s moeten binnen veertien dagen na dagtekening zijn voldaan. 
Over de verschuldigde maar niet tijdig betaalde termijnnota’s wordt de in de 
koopovereenkomst en aanneemovereenkomst overeengekomen rente berekend.  

 

DE HYPOTHEEK: 

De aankoop van de woning kan – wanneer er geen of niet voldoende geld 
aanwezig is, worden gefinancierd door middel van een hypothecaire geldlening. 
De zekerheid (onderpand) voor deze lening is de woning, dit wordt hypotheek 
genoemd. Met welke hypotheek verstrekker u ”in zee” gaat, zal afhangen van 

het aangeboden rente- percentage en 

de voorwaarden. De hypotheekadviseur of makelaar kunnen u bij de keuze van 
hypotheekverstrekker en hypotheek behulpzaam zijn door middel van een 
uitgebreid informatiesysteem. De hypotheekadviseur en/of makelaar beschikken 
steeds over actuele gegevens van diverse banken en instellingen. 

 

DE HYPOTHEEK TIJDENS DE BOUW: 

Na de notariële overdracht ontvangt u van de ondernemer(s) de nota’s over de 
vervallen termijnen in tweevoud. 
De kopie dient zo spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening naar de 
hypotheekverstrekker verzonden te worden, die voor de betaling zorg draagt. 

Wij adviseren u om de originele factuur in uw administratie te bewaren. 
Vanaf de transportdatum betaald u hypotheekrente tijdens de bouw. 
Deze is opgebouwd uit de rente die betaald moet worden over het volledige 
hypotheekbedrag met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen 
rente over het nog in depot staande bedrag. 

 

VERZEKERINGEN: 

Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico’s van o.a. diefstal, 
brand- en stormschade. Deze verzekering eindigt op het moment van de 
oplevering ( sleuteloverdracht ) van uw woning. U dient daarom ruimschoots voor 
de oplevering van uw woning zelf zorg te dragen voor het verzekeren van uw 
woning vanaf de dag van oplevering ( o.a. inboedel - en opstalverzekering ). 
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MEER- EN MINDERWERKEN: 

Hoewel de woning behoudens de keukenopstelling standaard al compleet is 
uitgerust, is het mogelijk dat u als koper specifieke uitbreidingswensen en/of 
indelingsideeën heeft. Deze bespreekt u met de architect en woonconsulent van 
Wonen à la Carte tijdens het WoonWensGesprek. Daarnaast kan de koper kiezen 
voor opties uit de standaard alternatievenlijst.  

Opties voortvloeiend uit het mede opdrachtgeverschap traject met Wonen à la 
Carte dienen vanwege de mogelijke verregaande  bouwkundige  consequenties  
voor  het  tekenen  van  de  koop- 

/aannemingsovereenkomst te worden gekozen en worden tekstueel en financieel 
verwerkt in deze overeenkomst, zodat de grote(re) opties zijn inbegrepen in de 
koopsom van de woning. Als voorbeeld gelden hierbij een aanbouw en/of 
indelingswijzigingen . Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst 
kunnen opties van de standaard alternatievenlijst nog worden gekozen tot aan 
de hiervoor bedoelde sluitingsdatum in verband met de benodigde 
bouwvoorbereidingen. Verrekening vindt in dit laatste geval plaats via het 
eventueel overig gekozen meer- en minderwerk. De kleine(re) kopers wensen uit 
de standaard alternatievenlijst, worden in een persoonlijk gesprek met de kopers 
adviseur gekozen. De standaard alternatievenlijst is in dit gesprek de leidraad. 

Na het gesprek wordt het kopers meer en minderwerk op tekening en bijlage 
verwerkt en bevestigd richting de koper. Om de koper te kunnen garanderen dat 
zijn keuzen ook juist worden uitgevoerd, wordt een termijn gesteld waarbinnen 
opties kunnen worden gekozen. Na de sluitingsdatum is een keuze voor meer-/ 
en minderwerk in principe niet meer mogelijk. Verrekening van meerwerk 
geschiedt volgens de hiervoor door Woningborg opgestelde betalingsregeling, 
die als volgt luidt:” Voor meerwerk geldt dat bij opdracht aan de verkrijger 25% 
mag worden gedeclareerd door de bouwondernemer als vergoeding voor de 
algemene voorbereidingskosten. Het resterende gedeelte dient te worden 
gedeclareerd bij het gereedkomen van het meerwerk, dan wel de eerstkomende 
betalingstermijn daarna’’. Alle wijzigingen in opdracht van de koper moeten 
voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van Woningborg en het 
Bouwbesluit. 
Werkzaamheden uit te voeren door derden of de koper, zullen na oplevering van 
de woning kunnen plaatsvinden. Eventuele daarvoor benodigde goedkeuring van 
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Culemborg en/of nutsbedrijven 
dient de verkrijger zelf te verzorgen. 

 

ENERGIELEVERING: 

Met het oog op de aanvraag voor de levering van water en elektra zal de 
bouwondernemer u tijdig informeren. Het aanvragen en het sluiten van 
overeenkomsten met de verschillende leveranciers dient u zelf te verzorgen 
vóór de eindoplevering. Alle woningen krijgen een individuele nuts aansluiting. 
Deze aansluiting is in uw woning voorzien van ‘slimme’ bemetering. 

 

 

 
 

Aansluitkosten: 

 

De aansluitkosten van water en elektra zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. 

Het aanvragen en de eventueel hieruit voortvloeiende kosten voor 
telefoonaansluitingen dienen door de koper te gebeuren. De kosten voor 
ingebruikstelling van de installatie, zoals bijvoorbeeld verbruik van de centrale 
verwarmingsinstallatie tot de oplevering zijn voor rekening van de bouw - 
ondernemer. Bij de oplevering zullen de meterstanden in het zogenaamde 
procesverbaal van oplevering worden genoteerd. 

 

OPLEVERING/SLEUTELOVERHANDIGING: 

Wanneer de woning gereed is, ontvangt u tijdig een uitnodiging om samen met de 
bouwondernemer uw woning te inspecteren voor oplevering. Voor deze 
eindoplevering heeft u met de bouwondernemer een vooroplevering zo’n twee 
weken voor de eindoplevering. Er wordt gestreefd naar een goede vooroplevering 
zodat het met de eind oplevering een feestje is. Met de eindoplevering wordt de 
gehele woning bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, tegelwerk en de beglazing 
worden “schoon” opgeleverd. Tijdens de inspectie worden eventuele 
geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd in het zogenaamde 
procesverbaal van oplevering. De bouwondernemer zal zijn uiterste best deze 
onvolkomenheden zo snel mogelijk te verhelpen. Ruim voor deze oplevering heeft 

u de eindafrekening ontvangen. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft 
voldaan, inclusief hetgeen voortvloeiend uit het meer- en minderwerk en de akte 
van levering, ontvangt u bij de oplevering de sleutels van de woning. Het in 
ontvangst nemen van de sleutels betekent voor de bouwondernemer dat de woning 
aan u is opgeleverd.  

 

 

Werkendam, 24 februari 2021 
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STAAT VAN AFWERKING: 

Hal (verkeersruimte) 

 
Vloer: Dekvloer; 
Wanden: behangklaar afgewerkt; 
Plafond: wit structuur spuitwerk; 
Verwarming: vloerverwarming 
Elektra:  1 schakelaar ten behoeve van buitenlichtpunt; 
 1 buitenlichtpunt incl. Led  armatuur; 
  1 lichtpunt met 2 wisselschakelaars; 

1 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt overloop; 
1 dubbele wandcontactdoos met randaarde; 
1 rookmelder; 
1 gong ten behoeve van de belinstallatie; 

Diversen: 1 geïsoleerd kruipluik; 

 

Toilet (toiletruimte) (niet van toepassing bij Type Kapschuur) 

 

Vloer: vloertegels 200x200 mm kleur: antractiet/grijs/bruin/beige 
Wanden: wandtegels 200x250 mm kleur: wit/mat wit/marmer 

grijs/marmer beige. tot circa 1,50 m + vloerpeil  
Plafond: wit structuur spuitpleisterwerk; 

Elektra: 1 lichtpunt met schakelaar; 
Diversen: wandcloset- en fonteincombinatie; 

 Kunststof hoekprofiel t.p.v. 

uitwendige hoeken; 
koudwateraansluitingen ten behoeve van wandcloset- en 

fonteincombinatie; 
rioolaansluitingen ten behoeve van wandcloset- en 
fonteincombinatie; 
1 afzuigventiel ten behoeve van de mechanische ventilatie;  

 

Meterkast (meterruimte) 
 
Vloer: Dekvloer; 
Wanden: niet afgewerkt; 
Plafond: niet afgewerkt; 
Elektra: 1 dubbele wandcontactdoos met randaarde; 

1 trafo ten behoeve van de belinstallatie; 
Diversen: inrichting meterkast conform richtlijnen van de nutsbedrijven; 

 

Trapkast / Installatieruimte  

 

Vloer: Dekvloer; 
Wanden: behangklaar afgewerkt; 
Plafond: houten trap, witte grondverflaag; 
Elektra: 1 wandlichtpunt met schakelaar; 

1 enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. de 
warmtepomp; 

 
Diversen: 1 verdeler t.b.v. centrale 
verwarmingsinstallatie; 

 

Keuken (verblijfsruimte) 

 

Vloer: Dekvloer; 
Wanden: behangklaar afgewerkt; 
Plafond: wit structuur spuitwerk; 
Verwarming: vloerverwarming (behoudens zone keukenopstelling) 
Elektra: 1 lichtpunt met schakelaar; 

1 dubbele wandcontactdoos met randaarde in de 
keukenruimte, waarvan 1 usb poort is;  
2 dubbele wandcontactdozen met randaarde boven het 
aanrecht voor huishoudelijk gebruik; 
1 aansluitpunt ten behoeve van de koelkast; 
1 aansluitpunt ten behoeve van elektrisch kooktoestel; 
1 aansluitpunt ten behoeve van de vaatwasser; 
1 aansluitpunt ten behoeve van de magnetron;  
1 aansluitpunt ten behoeve van (motorloze) afzuigkap; 
1 hoofdbediening t.b.v. mechanische installatie; 

Diversen: koud- en warm wateraansluiting ten behoeve van de meng- 
kraan(afgedopt); 
rioolaansluiting ten behoeve van de spoelbak/vaat- 
wasser(afgedopt); 
2 afzuigventielen ten behoeve van de mechanische 
ventilatie;  
1 bedrade kamerthermostaat; 

 

Woonkamer (verblijfsruimte) 

 

Vloer: Dekvloer; 
Wanden: behangklaar afgewerkt; 
Plafond: wit structuur spuitwerk; 

Verwarming: vloerverwarming 

Elektra: 2 lichtpunten met 2 schakelaars; 
4 dubbele wandcontactdozen met randaarde in de ruimte; 
1 aansluitpunt ten behoeve van één datapunt en 1 COAX punt. 

   

 

Overloop (verkeersruimte) 

 

Vloer: Dekvloer; 
Wanden: behangklaar afgewerkt; 
Plafond: wit structuur spuitwerk; 
Verwarming: vloerverwarming 
Elektra: 1 lichtpunt met wisselschakelaar; 

1 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt zolder; 
1 dubbele wandcontactdoos met randaarde; 
1 rookmelder; 
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Slaapkamers 1, 2 en (indien van toepassing) 3 (verblijfsruimte) 

 

Vloer: Dekvloer; 
Wanden: behangklaar afgewerkt; 
Plafond: wit structuur spuitwerk 
Hellend dak witte afwerking; 
Verwarming: vloerverwarming 
Elektra: 1 lichtpunt met schakelaar 

3 dubbele wandcontactdozen met randaarde in 
slaapkamer 1; 3 dubbele wandcontactdozen met 
randaarde in slaapkamer 2 (en 3); 2 dubbele 
wandcontactdozen met randaarde in slaapkamer  
1 enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. verdeler 
centrale verwarmingsinstallatie (indien nodig); 

Diversen: 1 verdeler t.b.v. centrale verwarmingsinstallatie 
in 1 van de slaapkamers; dit betreft een verdeler t.b.v. 
vloerverwarming op de eerste verdieping. 

 

Badkamer (badruimte) 

 
Vloer:  vloertegels 200x200 mm kleur:  
  antractiet/grijs/bruin/beige 
Wanden:  wandtegels 200x250 mm kleur: wit/mat wit/marmer 
Plafond: wit structuur spuitwerk (met uitzondering   

t.p.v. de witte kap) 
Verwarming: Vloerverwarming 
Elektra: 1 lichtpunt met schakelaar; 

1 enkele WCD met randaarde t.b.v. de wasmachine; 
1 enkele WCD met randaarde t.b.v. de droger; 
1 wandlichtpunt met schakelaar boven 
wastafelcombinatie; 1 dubbele wandcontactdoos met 
randaarde ter plaatse van wastafelcombinatie; 
bedraad aansluitpunt t.b.v. elektrische 
radiator; centraal aardingspunt; 
1 badkamerbediening t.b.v. mechanische 
ventilatie; 

Diversen  
badruimte: wandcloset bij woningtypen hooiberg en 

kapschuur; wastafel - en douchecombinatie; 
koud- en warm wateraansluiting ten behoeve van de 
mengkranen wastafel - en douchecombinatie; draingoot;  
koudwateraansluiting ten behoeve van 
wandclosetcombinatie (type hooiberg en kapschuur); 
rioolaansluitingen ten behoeve van wandcloset (type 
hooibeg en kapschuur), wastafel - en thermostatische 
douchemengkraan; 

elektrische radiator;1 afzuigventiel ten behoeve van de 
mechanische ventilatie;  

 

Voorzijde woning (buitenruimte) 

 

Elektra: 1 buitenwandlichtpunt met armatuur; 

1 beldrukker; 
Diversen: huisnummerplaatje (los geleverd); 
 

 

 

Elektra berging Hooiberg 
 
Elektra: 1 plafond lichtpunt; 
  1 combinatie schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt; 
  1 wissel schakelaar t.b.v. plafond lichtpunt; 
  1 dubbele wandcontactdoos; 
  1 aparte aansluiting voor de warmtepomp 

 

 

Elektra overige bergingen 

   
Elektra: 1 plafond lichtpunt; 
  1 combinatie schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt 
  (de bekabeling is opbouw.)  


