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DEVENTER
BRUIST

Snippen aan de Dijk

WAT MAAKT DEVENTER ZO GELIEFD?  
Vraag het een Deventenaar en je krijgt  
een hele lijst te horen. Van bruisende  
horeca tot bijzondere winkeltjes, van  
eeuwenoude gebouwen tot gloednieuwe 
architectuur en van jaarlijkse evenementen 
tot wekelijks flaneren langs de IJssel.  
Die mix maakt de stad uniek. En dat 
maakt wonen hier zo mooi.

STADS 
WONEN 

UNIEKE
STAD 
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Heerlijk winkelgebied
De binnenstad vormt één groot winkelgebied. Natuurlijk zijn daar de 
HEMA, Douglas en alle andere bekende ketens vertegenwoordigd. 
Maar je ontdekt er ook steeds weer nieuwe, zelfstandige zaken. Zoek 
je nog ideeën of accessoires voor de inrichting van je nieuwe woning? 
Bij een van de vele woonwinkeltjes zul je zeker slagen.

Beroemde evenementen
Deventer is een echte evenementenstad. Het meest beroemd is 
natuurlijk de Deventer Boekenmarkt. Bijna net zo bekend is Deventer  
op Stelten. Jaarlijks komen er meer dan 100.000 mensen op dit  
buitentheaterfestival af. 

Centraal in Nederland
Deventer ligt in het hart van Nederland. Centraler kan bijna niet. Via 
de A1 rij je bijvoorbeeld snel naar de Randstad. Ook de aansluitingen 
met het openbaar vervoer zijn uitstekend. Die centrale ligging maakt 
wonen in Deventer nog eens extra aantrekkelijk.

CENTRAAL
WONEN

Veelzijdige horeca
De Brink is het bekendste en grootste horecaplein van Deventer en één 
van de mooiste van Nederland. Maar ook in de rest van de stad vind je 
overal gezellige cafés, koffiezaken, winebars, eethuisjes en restaurants. 
Vaak in een sfeervol, eeuwenoud gebouw.

Het energieke Havenkwartier
Dit historische industriegebied kreeg tien jaar geleden een nieuwe  
bestemming en is nu de meest energieke woon-, werk- en cultuur-
wijk van de stad. De creatieve sector is er neergestreken en naast de 
nieuwste architectuur zie je hier veel industrieel erfgoed. Een landmark 
is de 51 meter hoge Grijze Silo, die is omgebouwd tot woontoren.

De stromende IJssel
De IJssel maakt echt deel uit van de stad. In de zomer varen veel  
inwoners met het pontje naar het Deventer Stadsstrand, met het terras 
van Meadow en de weide voor picknicks. Met een wijntje in de hand 
kun je daar genieten van de schitterende skyline aan de overkant.  
Of huur een sloep in de jachthaven en vaar de rivier op.

Monumentale binnenstad
Toen Amsterdam en Rotterdam nog dorpjes waren, was Deventer  
al een drukke handelsstad. Overal loop je dan ook tegen historische 
gebouwen aan, van soms meer dan vijfhonderd jaar oud. Zelfs het 
grootste poppodium van de stad, het Burgerweeshuis, is in een rijks-
monument gevestigd. Maar juist ook in Deventer bloeit de moderne 
architectuur, zoals in het al genoemde Havenkwartier.

Snippen aan de Dijk

STADS 
WONEN 

Wie in Deventer komt wonen, wil  
er vervolgens nooit meer weg. Daar  
zijn veel redenen voor te geven en we  
noemen er hiernaast een aantal.  
Het is een oude stad die nog steeds 
voortdurend in beweging is. En je 
woont in het midden van Nederland, 
dus alles is bereikbaar.

AAN DE
IJSSEL
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HIER
WONEN

SNIPPEN AAN DE DIJK
Snippen aan de Dijk betekent wonen in het groen. De naam is 
ontleend aan de Snipperlingsdijk en het gehucht Snipperling, 
maar waar die namen weer vandaan komen, weet niemand 
meer. Er zijn verschillende verklaringen. Eén daarvan is dat 
er ter plaatse smalle percelen landbouwgrond waren, die als 
‘snippers’ overgebleven waren na vergraving of ontginning. 
Wij denken zelf aan de snippen die hier vroeger langs de dijk 
naar voedsel zochten. Ook in de nieuwe woonbuurt zul je veel 
vogels zien.

Snippen aan de Dijk verrijst op het terrein van  
de voormalige orchideeënkwekerij Kloezeman.  
Het groene karakter van die plek blijft behouden. 
De stadse woonbuurt komt in een parkachtige  
omgeving.

TOEKOMSTIGE WOONBUURT

3-LAAGSE VERANDAWONINGEN (FASE 2)

VERANDAWONINGEN (FASE 1 VERKOCHT)

Snippen aan de Dijk

KLOEZEMAN
TERREIN

GROEN 
WONEN 

NIEUWE
BUURT

Je woont in Snippen aan de Dijk omringd door groen,  
slingerende paadjes en waterpartijen. De woningen passen 
daar prachtig bij. Kinderen spelen er veilig en de omgeving  
nodigt uit om veel buiten te zijn. Hier kom je tot rust, hier  
creëer je je eigen plek. Je waant je ver weg van alle hectiek. 
Maar stap op je fiets en vijf minuten later ben je in  
de binnenstad.
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HOE BEGIN JE MET HET ONTWERPEN VAN EEN WIJK?

‘Het vertrekpunt zijn alle regels en voorwaarden waar we aan moeten 
voldoen. Dit zijn allereerst de kaders vanuit de gemeente, zoals stads-
planning en bouwregelgeving. Daarnaast bepaalt de ontwikkelaar  
bijvoorbeeld type woning en hoe groot ze worden. Dat zijn de  
spelregels waarbinnen wij een creatieve oplossing gaan verzinnen.’

WAT IS DE VOLGENDE STAP?

‘Bij het ontwerpen zelf begin ik met het in beeld brengen voor wie de 
buurt bedoeld is. Het gaat niet om stenen, maar om mensen die met 
elkaar samenleven. Voor Snippen aan de Dijk had Hegeman een buurt 
voor ogen waar mensen van verschillende generaties prettig wonen en 
elkaar ontmoeten. Dat zie je terug in het uiteindelijke ontwerp: de om-
geving en de veranda’s aan de voorzijde nodigen uit tot ontmoetingen. 
De tuinen aan de achterzijde van de woningen  
zorgen juist voor veel privacy.’

Snippen aan de Dijk

HOU JE REKENING MET DE OMGEVING VAN DE NIEUWE BUURT?

‘Ja, je wilt aan de ene kant zorgen voor een uniek karakter. Maar je 
wilt tegelijk iets maken dat ook door de bewoners in de omringende 
buurten wordt gewaardeerd. Door de platte daken sluit de architectuur 
bijvoorbeeld aan op die van de Deltabuurt. We kijken daarnaast altijd 
naar hoe de plek is gegroeid tot wat het nu is en wat er in het verleden 
heeft gestaan. Dit was al een groen gebied en dat hebben we behouden 
en eigenlijk versterkt. Snippen aan de Dijk komt in een woonlandschap 
waarbij de bebouwing is verweven met het groen.’

HOE KWAM JE OP HET IDEE VAN DE VERANDA’S?

‘Dat kwam voort uit de groene, speelse setting die we voor ogen  
hadden. Met collages zochten we naar een architectuur die daar het 
beste bij aansluit. Een veranda aan de voorzijde vormt een natuurlijke 
overgang naar de gezamenlijke groene ruimte. Vanaf de allereerste 
schets was dit het samenbindende element van ons ontwerp. We 
zagen voor ons hoe de toekomstige bewoners daar straks zitten te ge-
nieten van de groene ruimte. En hoe  kinderen er veilig kunnen spelen.’

ONTWERPEN JULLIE BEWUST MILIEUBEWUST?

‘Duurzaamheid is natuurlijk een voorwaarde van deze tijd en dat gaat 
prettig hand in hand met meer comfort. De woningen worden volgens 
de huidige normen geïsoleerd en hebben zonnepanelen. Met de oriën-
tatie van de woningen op het oosten en het westen kun je genieten van 
de ochtend én de middagzon, terwijl op het warmst van de dag de zon 
nooit direct de woning binnen zal dringen. Het groen zorgt voor extra 
afkoeling op de warmste zomerdagen.’

HOE LEUK IS HET VOLGENS JOU OM HIER STRAKS TE WONEN?

‘Stel je voor hoe je na je werk van de parkeerplaats naar je woning 
loopt. Tussen de bomen zie je de veranda al. Je drinkt daar straks  
nog iets in het avondlicht. Misschien maak je een praatje met één  
van je buren die voorbij komt lopen. Daarna ga je gezellig eten in de  
ruime woon-eetkamer. Of je pakt de fiets op weg naar dat favoriete 
restaurant in de binnenstad.’

TRUDE 
DE VROOMEN

INTERVIEW ARCHITECT

De verandawoningen  
van Snippen aan de Dijk  

zijn ontworpen door  
het toonaangevende  

architectenbureau Inbo.  
Architect Trude de Vroomen 

vertelt met passie over  
haar ontwerp.

Architect
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INTERIEURTRENDS
De huidige woontrends laten veel verschillende stijlen en kleuren  
zien. Lichte interieurs met rustgevende kleuren met een ingetogen 
uitstraling. Of poedertinten in verschillende tonen gecombineerd. 
Ook de warme, stoere interieurs met kleuren als groen en donker-
blauw en materialen als hout, beton, staal en een donkere keuken zijn 
nog steeds in trek. Al wordt het allemaal minder grof dan voorheen.  
Planten zijn de laatste jaren ook weer terug in het interieur en  
daarmee haal je buiten naar binnen.   

Een trend in het interieur die we veel tegenkomen is ronde vormen.  
Dit zien we niet alleen terug in woonaccessoires, maar ook in  
afgeronde banken, ronde vloerkleden en ronde en ovale tafels.  
Dit brengt balans in het interieur naast de rechte vormen. 

Daarnaast geldt voor alle trends dat duurzaamheid een steeds  
belangrijker rol gaat spelen. Een meubel van gerecycled materiaal  
of een item dat heel lang mee kan omdat het tijdloos is.  

Warme aardetinten zoals klei, terracotta en beigetinten zijn erg  
actueel. Kies voor natuurlijke materialen als hout, rotan, leer en wol 
voor deze warme sfeer. Zachte aaibare stoffen horen ook helemaal 
thuis in deze tijd. En met een behaaglijk vloerkleed en raamdecoratie 
haal je ook de ‘echo’ uit het huis. Kleuren zijn ook heel belangrijk om  
je comfortabel te laten voelen. Kies een mooi kleurenpalet van tinten. 
Een basiskleur voor je hele huis in combinatie met passende  
accenttinten of een opvallend behang. 

SUCCES MET AL JE INTERIEURSTAPPEN
Kom je er zelf niet uit, maak dan een afspraak met ons voor een interi-
euradvies. We zien je graag bij Nijhof! www.nijhofbaarn.nl  

ASTRID 
BOUWHUIS

Interieurstylist

Even geleden werd mij gevraagd deze brochure te voorzien van 
een tiental handgetekende plattegronden. Een heerlijke opdracht, 
plattegronden indelen en opwerken met stift en papier! Het werk 
waar ik dagelijks mee te maken heb. 

Met mijn grote passie voor wonen ben ik inmiddels ook al vele 
jaren werkzaam in de interieurbranche. En dat doe ik inmiddels 
bij één van de meest inspirerende woonwinkels van Midden- 
Nederland: Nijhof.  Hier hebben we alles onder één dak, van 
ligbad tot vloerkleed, van rolgordijn tot krijtverf en van hanglamp 
tot barbecue. Alles voor een heerlijke dag woonwinkelen. In  
onze Woon- en Leefstijl Studio, in het hart van de winkel, geef  
ik samen met een aantal andere interieurstylisten dagelijks  
interieuradviezen, maken we interieurontwerpen en werken  
we aan totaalprojecten. Veelal voor particulieren, maar ook  
de zakelijke klant kan bij ons terecht voor bijvoorbeeld kantoor-
ruimtes, een lobby of vakantiehuisjes. 

Het mooie van dit vak is dat het persoonlijk is, want wonen is 
emotie. En dat begrijpen we. Wij kunnen ons inleven in jouw  
persoonlijke situatie en wensen zodat ons advies bijdraagt aan 
jouw woongenot. Een plek waar je je thuis voelt. En dat kan gaan 
van een mooie kleur op de muur tot het stap voor stap  
ontwikkelen van een interieurplan dat helemaal past bij jouw 
leefstijl en wooncomfort. 

WARME 
STOERE 
INTERIEURS

TREND

RONDE
VORMEN

Een nieuwbouwhuis is strak 
en leeg. Heerlijk natuurlijk, 

maar je wilt hier wel graag een 
warm en sfeervol huis van  

maken. Hoe doe je dat? 

TREND

ZACHTE  
MATERIALEN

TREND
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3-LAAGSE
VERANDA

WONINGEN

HIER
WONEN



18 19

 

BEGANE GROND
Een van de zeven drielaagse tussenwoningen. Vanaf de parkeerplaats 
loop je tussen de bomen door naar je woning. De veranda nodigt uit om 
daar een kleine loungehoek te plaatsen. Vanuit de hal met garderobe en 
wc kom je in de ruime woonkamer-keuken. Je kunt de keuken aan de tuin-
kant of de verandazijde laten plaatsen. Kies je voor het laatste, dan schep 
je ruimte voor een livinggedeelte met grote banken om in weg te kruipen. 
Door juist de keuken aan de tuinzijde te plaatsen, kun je daar een echte 
leefkeuken van maken. Prettig zijn de hoge plafonds. Maak daar gebruik 
van met mooie hanglampen of het plaatsen van een grote kast.

EERSTE EN TWEEDE VERDIEPING
Een open trap brengt je naar de twee bovenverdiepingen. Je vindt er  
vier gevelbrede kamers die je voor elke woonsituatie kunt inrichten. 
De twee grote kamers zijn te splitsten en er is dus zelfs genoeg ruimte 
voor een groter gezin. Van elke kamer maak je even gemakkelijk een 
studeerkamer, een hobbykamer of een kantoor aan huis. Dankzij de 
rustige omgeving zul je hier goed kunnen werken. De badkamer op de 
eerste woonlaag is al ingericht met Hansgrohe-sanitair en tweede wc. 
De warmte-installatie en de berging voor wasmachine en droger  
bevinden zich op de tweede verdieping.

VERANDA EN TUIN
De veranda noemden we al. Op zomeravonden zit je daar straks heerlijk. 
Achter sla je de deur naar de tuin open, die overdag baadt in het licht. 
Met een schommelbank of vaste buitenmeubels maak je er een verleng-
stuk van je woonkamer van. Je hebt genoeg ruimte om er een echte tuin 
aan te leggen.

GREEN 
DEAL

BOUW
NUMMER 
28

3-LAAGSE TUSSENWONING
28 T/M 31 & 34 T/M 36 ZIJN VERGELIJKBAAR

BEGANE GRONDimpressie 3-laagse woning
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ZOLDER ALS 
EXTRA KAMER
Misschien hou je een slaapkamer 
‘over’ bij het indelen. Een gouden tip: 
maak van een kamer op de bovenste 
woonlaag een tweede zitkamer. Hou 
de inrichting eenvoudig en maak er een 
echte chillruimte van. Je zult zien dat je 
‘s avonds vaak voor deze ruimte kiest.

MAAK HET 
PERSOONLIJK
Dat kan met een kastje van oma, 
een bijzondere stoel en waardevolle 
persoonlijke voorwerpen zoals foto’s. 

VAN AAIBARE 
STOFFEN  

TOT STOERE
VORMEN

1e VERDIEPING

2e VERDIEPING

STIJLGENOOT
Bij het inrichten van je huis komt er 

heel wat op je af. Keuzes, keuzes en 
nog eens keuzes. Maak voor jezelf een 

moodboard van kleuren, meubels/ 
stijlen / kleuren die je aanspreken. 
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BOUW
NUMMER
27

NEW 
INDUSTRIAL

BEGANE GROND
Deze hoekwoning aan de noordkant is ruim omgeven door het park. 
Door de bakstenen in verschillende natuurtinten gaat de gevel mooi op 
in de groene omgeving. Via de veranda kom je in de hal waar je ook je 
jassen kwijt kunt. De rest van deze verdieping is je woonkamer-keuken. 
De aanzienlijke diepte geeft je veel vrijheid voor je inrichting. Maak bij 
de keuken bijvoorbeeld een eethoek waar je tijdens het koken alvast 
even bijpraat. In het midden van de ruimte bevindt zich een raam met 
uitzicht op het groen.. Aan de andere kant creëer je de zithoek, waar  
je ’s avonds lekker zult ontspannen. Door het hoge plafond kun je hier 
een kast met veel opbergruimte plaatsen. Zo kun je de inrichting strak 
en overzichtelijk houden.

EERSTE EN TWEEDE VERDIEPING
Via de open trap in de woonkamer bereik je de bovenverdiepingen, 
met in totaal vier gevelbrede slaapkamers. Natuurlijk kun je deze ook 
bijvoorbeeld inrichten als studeer-, speel-, of hobbykamer. Plaats hoge 
kasten om ook hier de ruimtes verder vrij te hebben. De twee kamers 
aan de tuinkant zijn groot genoeg om te splitsen. Een extra kinder- 
kamer of een vaste logeerplek is dus geen probleem. Op de eerste  
verdieping vind je de badkamer met het tweede wc. Deze is standaard 
voorzien van Hansgrohe-sanitair. Op de tweede verdieping bevindt  
zich ook nog een tweede berging

VERANDA EN TUIN
De veranda van deze woning is gericht op het westen en dat betekent 
avondzon. Je hebt genoeg ruimte om hier zomers heerlijk buiten  
te eten. Overdag vind je de zon in  
de besloten achtertuin, die je als een extra ‘kamer’ bij de beneden- 
verdieping kunt inrichten.

3-LAAGSE HOEKWONING
32, 33 EN 37 ZIJN GESPIEGELD.

BEGANE GROND
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TAPIJT
Een stonewashed tapijt heeft door  
z’n verwassen look een industriële 
sfeer. Of ga je liever voor een stoere 
zwart-witstreep?

LICHTPLAN
Verlichting is heel belangrijk. Het is vaak 
niet het eerste waar je aan denkt als je 
met je woning aan de slag gaat. En om 
de lichtpunten goed te bepalen moet je 
al weten hoe je de ruimte gaat indelen. 
Waar wil je basis verlichting? Waar  
functioneel licht? Waar sfeerverlichting?
  
Kies voor dimmers en lichtbronnen  
waar je zowel de lichtsterkte als de  
lichttemperatuur mee kunt bepalen  
voor de ideale sfeer. 

BOUW
NUMMER
27

EEN PAAR
VAZEN GEEFT  
GELIJK SFEER

1e VERDIEPING

2e VERDIEPING
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ALLES IS NIEUW, FRIS EN VAN JOU
Alles aan een nieuwbouwwoning is  

splinternieuw, schoon en van hoge kwaliteit. En 
helemaal van jou. Je kunt kiezen voor verschil-

lende opties en jij bent de eerste  
die een inrichting kiest.

VOORDELEN 
NIEUWBOUW
Waarom zou je in een historische 
stad toch kiezen voor nieuwbouw? 
We geven je 6 goede redenen.

ONDERHOUD KAN EVEN WACHTEN
Je nieuwe woning vraagt de eerste vijf jaar  
nauwelijks om onderhoud. Ook dat is goed 

nieuws, want je wilt je budget natuurlijk  
vooral aan leuke en mooie dingen besteden.

EIGENTIJDS ONTWERP
Nieuwbouw is ook erg mooi!  

Onze architect van Inbo architecten,  
Trude de Vroomen, ontwerpt woningen  

waarin moderne vormgeving samengaat met een 
natuurlijke uitstraling. De woningen  

passen erg goed bij de groene omgeving.

HET HELE JAAR COMFORTABEL
Nieuwbouw betekent een combinatie van  
goede isolatie en geavanceerde ventilatie.  

Samen zorgen ze voor een woning die  
twaalf maanden per jaar comfortabel is.

LAGE ENERGIEKOSTEN EN TOEKOMST-PROOF
De hoogwaardige isolatie staat garant  
voor een zeer lage energierekening.  

En je bent klaar voor de toekomst: de  
woningen krijgen zonnepanelen op het dak  

en worden gasloos gebouwd.

VEILIG WONEN
De woningen hebben degelijk hang- en sluit-

werk. Ook dat betekent zorgeloos wonen.

DAAROM
NIEUWBOUW

01 02

03 04

05

06
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KEUKEN PASTA
INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN 
• 1 pak volkoren (bio) spaghetti
• 500 gr. zoete cherry tomaatjes of mini pomodori
• 1 teen knoflook
• 3 el olijfolie
• 300 ml witte droge wijn
• 1 el gedroogde tijm
• Zeezout en versgemalen zwarte peper
 
VOOR DE PESTO:
• 40 gram verse basilicum
• 40 gram Parmezaanse kaas
• 120 ml extra vierge olijf olie
• 1/2 tl zout en vergemalen zwarte peper
2 • tenen knoflook

Eventueel een klein handje pijnboompitten, maar is niet noodzakelijk

BEREIDEN
Kook de pasta el dente zoals aangegeven op de verpakking. Doe er  
na het afgieten een scheutje olijfolie doorheen om het niet te laten 
plakken. In de tussentijd snijd je de tomaatjes door de helft of in  
vieren, als ze een beetje groter zijn. Verwarm de 3 el olijfolie, doe hier 
de tomaatjes bij en de fijngesneden teen knoflook. Zet het vuur hoog 
en bak dit een minuut of 4, maar roer ze niet kapot. Breng op smaak 
met (genoeg) zout en peper. Giet er dan de witte wijn bij, en de  
eetlepel tijm, en breng aan de kook. Draai het vuur zacht en laat  
een minuut of zeven zachtjes pruttelen.

In de tussentijd maak je de pesto door alle ingrediënten met een staaf-
mixer te mixen. Snijd wel de harde lange steeltjes van de basilicum af.

Verdeel de pasta over de borden, daaroverheen de tomaten saus 
en on top de pesto. Garneer met Parmezaanse kaas en geniet!

Om je alle vrijheid te geven bij het kiezen van een  
keuken zit er geen keuken in de woning. We hebben  
al wel vast een ontwerp voor een project-keuken laten  
maken door Voortman keukens. Met jarenlange ervaring 
een betrouwbare partner in het maken van prachtige  
keukens. Als je wilt kun je daar natuurlijk je voordeel  
mee doen. De makelaar kan je er alles over vertellen.

Snippen aan de Dijk

Ter inspiratie hier alvast een  
recept voor in je nieuwe keuken
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STADSTUIN
VERANDA
BUITENLEVEN

TUIN
Je tuin is als een kamer in  
de buitenruimte. Creëer een  
zithoek en geniet er van de zon.  
Maak er een rozentuin van of  
teel je eigen tomaten.

AAN TAFEL
In de zomer zul je vaak buiten eten.  
Met z’n tweeën onder de veranda  
of in groter gezelschap in de tuin. Heerlijk.

VERANDA
Op de veranda kijk je uit over  
de groene omgeving. Je hebt  
er genoeg ruimte voor een  
heerlijke loungeset.

Snippen aan de Dijk
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BELANGRIJKE ZAKEN
Indien u besluit een woning te kopen bij Hegeman Ontwikkeling, dan kunt 
u ervan overtuigd zijn dat wij alles in het werk stellen om het vertrouwen 
dat u ons geeft waar te maken. Het is ons streven om binnen de gegeven 
prijs een zo goed mogelijk product aan u te leveren. 

Een woning kopen doet u niet dagelijks. Het is een belangrijke stap in 
uw leven, waarmee grote bedragen zijn gemoeid. Wij vinden het dan 
ook van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures en 
voorwaarden die bij de koop van een nieuwbouwwoning aan de orde 
komen.Hieronder geven wij aan wat u precies wel en niet koopt als u een 
overeenkomst met ons sluit. Daarnaast leggen we uit hoe de betaling 
verloopt, wat de eigendomsoverdracht en de kopersbegeleiding inhoudt.
 
HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN  
AANNEMINGSOVEREENKOMST
Met het tekenen van deze overeenkomsten verplicht u zich tot het betalen 
van de totale koop- en aanneemsom. Daarin tegen verplichten wij ons, 
door medeondertekening, tot de levering van de grond en de bouw van 
de woning. Nadat beide overeenkomsten door koper en verkoper zijn 
getekend, ontvangt u hiervan een exemplaar. Het origineel wordt naar de 
notaris verzonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht 
kan opmaken.

BEDENKTIJD
Tot één week na ingang van de bedenktijd kan de verkrijger zonder 
opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties de overeenkomst 
ontbinden. De bedenktijd van één kalenderweek gaat in één dag nadat u 
de koop- en aannemingsovereenkomst heeft ondertekend. Het verdient 
aanbeveling (om bewijsproblemen te voorkomen) een eventuele ontbin-
ding schriftelijk met bewijs van ontvangst door te geven.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
In de aannemingsovereenkomst worden doorgaans een aantal  
opschortende voorwaarden opgenomen welke zijn gekoppeld aan een 
opschortingtermijn. Dit is een termijn waarin wij verwachten dat aan 
de voorwaarden zal zijn voldaan om met de bouw te kunnen beginnen. 
Voorbeelden van een opschortende voorwaarde is het verkrijgen van een 
bouwvergunning of het bouwrijp zijn van de locatie. Rond het einde van 
de gestelde termijn ontvangt u van ons bericht of de opschortende  
voorwaarden zijn vervuld. Zijn de opschortende voorwaarden vervuld  
dan zijn de koop- en aannemingsovereenkomst bindend. Zijn deze voor-
waarden niet vervuld dan kunnen de koop- en aannemingsovereenkomst 
ontbonden worden of wordt er in overleg een voorstel gedaan voor een 
nieuw opschortingstermijn of datum.  

DE KOOPPRIJS
De koopprijs van een nieuwbouwwoning is in euro’s en altijd vrij op naam 
(v.o.n.). Dit wil zeggen dat de volgende kosten in de prijs zijn opgenomen:
• grond- en ontwikkelingskosten;
•  bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging;
• aanleg- en aansluitkosten water, elektra, telefoon/tv (loos) en riolering;
•  kosten architect en overige adviseurs;
•  gemeentelijke leges;
• notariskosten voor de aankoop van de woning;
•  makelaarscourtage;
•  omzetbelasting (momenteel 21%; eventuele wettelijke wijzigingen van 

dit BTW-tarief tijdens de bouw worden aan u doorberekend);
•  kosten van het waarborgcertificaat (woningborg).

Niet in de vrij op naam prijs is opgenomen:
•  kosten voor eventueel meerwerk;
• entreegelden en/of verhuiskosten voor telefoon en kabel;
•  de afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek;
• kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie;
•  renteverlies tijdens de bouw (waarover u meer leest onder  

“De betaling”).

DE EIGENDOMSOVERDRACHT
De eigendomsoverdracht vindt plaats via de notaris met een zogenaam-
de ‘akte van levering’ (notarieel transport) en door inschrijving van deze 
akte in de openbare registers. In de akte van levering worden alle van 
toepassing zijnde rechten, lasten en beperkingen ten aanzien van uw 
woning vastgelegd. De notaris zorgt ervoor dat de akte van levering 
wordt ingeschreven in de openbare registers waardoor de eigendom van 
de grond met eventueel daarop reeds gebouwde opstallen, op uw naam 
komt te staan. Ook het eventuele transport van de hypotheekakte, waarin 
de financiering is geregeld, wordt verzorgd door de notaris. Deze akte zal 
tegelijkertijd met de leveringsakte worden getransporteerd. In de koop- 
en aannemingsovereenkomst is de uiterste datum van notarieel transport 
van uw woning vermeld. Dat is dus de datum waarop u uiterlijk eigenaar 
van de woning wordt. Vóór die datum stuurt de notaris u  een afrekening, 
waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag (grondkosten en 
eventueel vervallen bouwtermijnen), is aangegeven. Dit is inclusief de 
bijkomende kosten zoals:
•  de rente over de vervallen maar tot de leveringsdatum nog  

niet betaalde (bouw)termijnen;
•  rente vanaf datum grond rentedragend.
en eventueel:
•  notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
•  de afsluitkosten van de hypotheek.

BELANGRIJKE 
ZAKEN

Snippen aan de Dijk
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Het hypotheekbedrag dat uw geldverstrekker voor u heeft gereserveerd 
en in depot blijft, zal doorgaans gelijk zijn aan de vanaf de transportda-
tum nog verschuldigde bouwtermijnen en eventuele geschatte meerkos-
ten. Indien dit niet het geval is, zult u het eventueel ontbrekende bedrag 
uit eigen middelen moeten voldoen.

DE BETALING
Na ondertekening van beide overeenkomsten ontvangt u twee, mogelijk 
vier, typen facturen.

1.  Grondfactuur
  Dit is een factuur voor de grondkosten zoals genoemd in de koopover-

eenkomst. U ontvangt een kopie van deze factuur. De originele factuur 
wordt verrekend bij het notarieel transport.

2. Termijnfacturen
  In de aannemingsovereenkomst is een termijnschema opgenomen 

voor de zogenaamde bouwtermijnen. De in het termijnschema  
ermelde bouwtermijnen vervallen overeenkomstig de stand van de 
bouw. Zodra een bouwtermijn is vervallen ontvangt u van Hegeman 
Ontwikkeling een termijnfactuur. Deze factuur dient u binnen twee 
weken na dagtekening te betalen. Als betalingstermijn geldt de datum 
waarop het geld op onze bankrekening staat bijgeschreven.

3. Rentefactuur
  Hier dient u onderscheid te maken tussen de zogenaamde  

‘grondkostenrente’, ‘uitstelrente’ en ‘boeterente’.
 •  Grondkostenrente:
   Op grond van de koopovereenkomst is het mogelijk dat wij u rente 

over de grondkosten in rekening brengen. Het percentage van deze 
grondkostenrente is in de koopovereenkomst vastgelegd.

 • Uitstelrente:
   Zolang de grond nog niet door het transport bij de notaris aan u in 

eigendom is overgedragen, heeft u recht op uitstel van betaling van 
de grondkosten. Daarnaast is het mogelijk dat op het moment dat u 
de koop- en aannemingsovereenkomst ondertekent, reeds met de 
bouw van uw woning is gestart en dat reeds één of meer bouwter-
mijnen zijn vervallen. Ook ten aanzien van deze termijnen heeft u 
recht op uitstel van betaling zolang de grond en de daarop gebouw-
de opstallen niet aan u in eigendom zijn overgedragen. U dient de 
grondkosten en eventueel vervallen bouwtermijnen echter vóór de 
eigendomsoverdracht (het notarieel transport) te betalen. Indien u 
van dit recht gebruik maakt, hebben wij het recht u over de grondkos-
ten en eventueel vervallen bouwtermijnen zogenaamde ‘uitstelrente’ 
in rekening te brengen. Het percentage van deze uitstelrente is in de 
koop- en aannemingsovereenkomst vastgelegd. 

 •  Boeterente
   Indien u de vervallen grondkosten of bouwtermijnen niet tijdig betaalt, 

hebben wij het recht u daarover boeterente in rekening te brengen. 
Het percentage van deze boeterente is in de koop- en aannemings-
overeenkomst vastgelegd.

4. Meer- en/of minderwerkfactuur 
  In de aannemingsovereenkomst is tevens een termijnschema voor  

het meer- en/of minderwerk opgenomen. Overeenkomstig het termijn-
schema ontvangt u van Hegeman Bouw Vriezenveen B.V. een factuur. 
Hierop kan dus ook een negatief bedrag staan. In dat geval wordt de 
factuur verrekend met de laatste bouwtermijn.

PRIJSSTIJGINGEN
De met u in de aannemingsovereenkomst overeen gekomen totale koop-
aannemingssom staat vast. Loon- en materiaalstijgingen worden tijdens 
de bouw niet doorberekend. Eventuele wijzigingen van de het btw-tarief 
worden wel verrekend.

KOPERSBEGELEIDING
Na ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst en  
gedurende het gehele bouwproces is de kopersbegeleider van  
Hegeman Ontwikkeling uw persoonlijke aanspreekpunt.  
De belangrijkste taken zijn o.a.
•  Begeleiding van uw wensen met betrekking tot wijzigingen aan uw 

woning;
•  Het verzamelen en in overzicht vastleggen van alle wijzigingen welke 

door u zijn opgedragen, evenals deze wijzigingen samenstellen en 
geschikt maken voor de daadwerkelijke uitvoering;

•  Het behandelen en beantwoorden van door u gestelde vragen of  
gesignaleerde klachten;

•  De kopersbegeleider informeert u regelmatig over onder andere de 
voortgang van de bouw middels nieuwsbrieven en kijkmiddagen  
op de bouwplaats.

KEUZEMOGELIJKHEDEN
Om het keuzetraject en de communicatie vanaf aankoop tot oplevering 
van uw woning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, ontvangt u een 
uitnodiging met persoonlijke inloggegevens van Home DNA. Op dit online 
platform vindt u alle relevante informatie over uw nieuwe woning zoals 
verkoopstukken, keuzelijsten, sluitingsdata, nieuwsbrieven etc.. U kunt 
hiervoor de app ‘HomeDNA – Mijn Huis’ installeren op uw telefoon of 
tablet. Zo heeft u altijd en overal de actuele informatie bij de hand.
Het is van groot belang dat u ervoor zorgt dat uw definitieve wensen op 
tijd bij ons bekend zijn. Als we met de voorbereidingen van de bouw zijn 

begonnen, is het voor ons helaas niet meer mogelijk om in de casco- en ruw-
bouw nog wijzigingen te accepteren. Over de data waarop bepaalde keuzes 
bij ons definitief binnen dienen te zijn wordt u nader geïnformeerd. 

HEEFT U VRAGEN AAN ONS?
Stuur dan een mailbericht of neem telefonisch contact met ons op. 
Ons mailadres is: ontwikkeling@hegemanbouwgroep.nl 
Telefonisch zijn we bereikbaar onder telefoonnummer : 0546 – 45 45 41

Wilt u in uw bericht het navolgende opnemen:
•  uw naam;
•  de naam van het bouwproject;
•  het bouwnummer van uw woning;
•  naam van de kopersbegeleider.

BELANGRIJKE 
ZAKEN

Snippen aan de Dijk
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Hegeman Ontwikkeling is een klantgerichte  
bouwer. Wij laten de dienstverlening naar onze 
klanten continu meten door de onafhankelijke 
Stichting Klantgericht Bouwen. Hiermee willen  
we onze klanten zekerheid en vertrouwen geven.

BETERE PRESTATIES EN TRANSPARANTIE  
Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) zal u tijdens 
en/of na afloop van de bouw van uw woning per 
email benaderen en u vragen een enquête in te  
vullen over onze prestaties. Onderdeel van deze  
enquête is het invullen van een aantal (review)
vragen die op de vergelijkingswebsite Bouwnu.nl 
worden gepubliceerd. Bouwnu.nl is met meer dan 
10.000 reviews dé onafhankelijke consumenten-
website voor de woningbouw.

WAAROM IS HET BELANGRIJK DAT U MEEDOET? 
Door het invullen van de enquête geeft u aan hoe 
tevreden u bent over onze dienstverlening. Wij  
krijgen daardoor gedetailleerde feedback waar-
mee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.  
Daarnaast levert u door uw review op Bouwnu.nl 
een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering in de  
bouwsector.

GARANTIE- 
EN WAARBORG
REGELING
Bij het kopen van een nieuwbouwwoning let u waarschijnlijk op veel 
zaken; bijvoorbeeld hoe de woning eruit ziet, de indeling en de locatie. 
Maar schenkt u ook voldoende aandacht aan de kwaliteit en de financiële 
positie van de bouwonderneming die uw woning gaat bouwen? En hoe zit 
het met garanties ten aanzien van de risico’s tijdens de bouwperiode, of 
de garantieperiode na oplevering van uw huis? Het kopen van een woning 
is vaak de grootste financiële stap in uw leven. Risico’s op technisch- en 
financieel gebied dienen dan ook adequaat te worden afgedekt. Daarom 
koopt u bij ons een huis met Woningborg Garantie- en waarborgregeling.
 
WAT HOUDT DE WONINGBORG GARANTIE-  
EN WAARBORGREGELING IN?
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam 
Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico’s van een 
eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en 
bouwkundige gebreken na oplevering. 

WONINGBORG: GEEFT U MEER ZEKERHEID
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg,  
toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische 
vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de  
tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. 
Ook wordt de concept aannemingsovereenkomst beoordeeld op een 
goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

WAT BETEKENT DE WONINGBORG GARANTIE-  
EN WAARBORGREGELING VOOR U?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. 
het volgende:
•  Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt  

Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor  
reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële 
schadeloosstelling;

•   De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar 
en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 
10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting 
van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming 
niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor;

•   Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn 
verplicht om een model aannemingsovereenkomst met bijbehorende 
algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract 
vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als 
koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en 
plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd;

•  Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper 
en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan 
kan Woningborg hierin bemiddelen.

WAT VALT NIET ONDER DE WONINGBORG-GARANTIE?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd 
(zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg  
Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw aannemings-
overeenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling  
een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

VOORRANG WONINGBORG-BEPALINGEN
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden  
onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven  
regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige 
bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht 
zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds  
de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Meer informatie over de organisatie en de werkzaamheden  
van Woningborg kunt u terugvinden op www.woningborg.nl.

 

KLANT-
GERICHT
BOUWEN
WAAROM HET BELANGRIJK DAT U 
MEEDOET EN DE ENQUÊTE INVULT!
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AFSPRAAK IS AFSPRAAK
Deze technische omschrijving maakt deel uit van de overeenkomst.
Als u onder de aannemingsovereenkomst uw handtekening zet, geeft 
u aan dat u deze omschrijving en de tekeningen kent. De technische 
omschrijving en tekeningen maken deel uit van de aannemingsovereen-
komst. Wat er in staat, geldt dus als verplichting tussen u en ons.  
De technische omschrijving vindt u hierna.

DE TEKENINGEN
In dit informatiepakket vindt u een aantal tekeningen van de  
basis-woningen. Verder geldt voor de tekeningen het volgende.
1.  De perspectieftekening(en) geeft een indruk van hoe uw woning er 

straks uitziet. Aan deze tekening(en) kunnen geen rechten ontleend 
worden. Tuinaanleg, veranda inrichting en gemeentelijke inrichting van 
het openbaar gebied en groenvoorziening op de artist impression zijn 
het product van de fantasie van de illustrator.

2.  De nummers bij de woningen zoals op tekening staan aangegeven  
zijn kavelnummers. Ze worden tijdens de bouw door alle partijen 
gehanteerd, ook in alle officiële stukken en correspondentie. De huis-
nummers worden kort voor de oplevering van de woningen bekend.

3.  De maten op de tekening zijn in millimeters, behalve als er iets anders 
is aangegeven. Wij hebben geprobeerd deze maten zo goed mogelijk 
aan te geven. Toch kan het voorkomen dat de werkelijke maten  
uiteindelijk iets afwijken van de maten op de tekeningen.

4.  Op de tekening staan ook maten tussen wanden. Daarbij is geen 
rekening gehouden met de afwerking van de wand met bijvoorbeeld 
wandtegels of spuitwerk.

5.  Om u een indruk te geven van de beschikbare ruimte hebben we  
meubilair, huishoudelijke apparatuur, kasten, parkeerplaatsen,  
bestrating en dergelijke ingetekend. Deze horen niet bij uw woning.

6.  De schaal van de situatietekening van de kavels is niet bindend. Na 
de oplevering van het totale bouwproject stelt het Kadaster de juiste 
maten vast.

7. Op de situatietekening hebben we ook het volgende nog aangegeven:
 • de bebouwing van het gebied dat grenst aan het bouwplan;
 • openbare wegen;
 • parkeergelegenheid;
 • groenvoorzieningen.
8.  We hebben daarvoor gegevens van de gemeente gebruikt. We zijn  

niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van die gegevens. 
Heeft u hier vragen over? Neem dan even contact op met de gemeente.

Snippen aan de Dijk

TECHNISCHE 
OMSCHRIJVING 

VAN UW WONING
DE KLEINE LETTERS GROOT GESCHREVEN

BOUWTIJD
Officieel gaat de bouwtijd in op de dag waarop we starten met  
het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerk- 
zaamheden. Daarna hebben we nog 250 werkbare werkdagen om  
uw woning af te bouwen. Deze 250 dagen gelden onder normale  
omstandigheden. Een werkdag wordt als onwerkbaar beschouwd  
als we vanwege slechte weersomstandigheden, zoals regen en vorst,  
niet kunnen werken. We hebben meer bouwtijd als er schade ontstaat 
aan uw huis door onvoorziene omstandigheden zoals brand, storm, of 
water. De extra bouwtijd is dan bedoeld om de schade te herstellen. 

AANSLUITINGEN NUTSBEDRIJVEN ETC.
De woningen worden aangesloten op het openbare waterleiding-,  
telefoon/tv (loos, afhankelijk van leverancier), elektriciteits- en riolerings-
net. De aansluitkosten zijn in de aanneemsom  begrepen. Teneinde de 
verwarmingsinstallatie gedurende ca. 2 weken te kunnen proef stoken, 
vindt de aansluiting van water en elektra enkele weken voor de oplevering 
plaats. De energiekosten tot de oplevering komen voor rekening van de 
ondernemer.

WERKZAAMHEDEN DERDEN
Werkzaamheden door derden zijn voor de oplevering niet toegestaan.

DE KLEINE LETTERTJES GROOT GESCHREVEN
•  In deze technische omschrijving noemen we soms (hout)soorten,  

merken en types. Het kan zijn dat we uiteindelijk kiezen voor een  
alternatief. Dit is altijd gelijkwaardig aan datgene wat we in de  
omschrijving hebben genoemd. Deze wijzigingen zullen geen afbreuk 
doen aan de waarde van uw woning en geven u geen aanleiding  
tot enige verrekening.

•  Alle informatie over het plan wordt u gegeven onder voorbehoud  
goedkeuring door Bouw- en woningtoezicht, alsmede nutsbedrijven.

•  We sluiten in de technische omschrijving aan bij de regelingen,  
reglementen en standaard voorwaarden van het Woningborg.  
Als er in de omschrijving toch een bepaling staat die niet  
verenigbaar is met de Woningborg-bepalingen, heeft de bepaling  
van Woningborg altijd voorrang.

•  Als er in deze brochure, tegenstrijdigheden staan tussen de  
technische omschrijving en de tekeningen dan is de technische  
omschrijving bepalend.

•  Als tijdens de bouw overheidsvoorschriften of het BTW-tarief wijzigen, 
werken we met de nieuwe voorschriften en het nieuwe BTW-tarief.

•  Eventuele verhardingen, erfafscheidingen (tuinmuren, schuttingen, 
groen e.d.) en verkleuringen ten gevolge van bouwvocht vallen niet 
onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010.

BOUWBESLUIT
Uw woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit geldig ten tijde  
van verlening bouwvergunning. In dit besluit hebben vertrekken in de  
woning vaak een andere naam dan u gewend bent. Begrippen als  
keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden niet meer gebruikt 
in de officiële stukken. Ze hebben plaats gemaakt voor termen als  
verblijfsgebied, verblijfsruimte en verkeersruimte.

VERTREK IN HET BOUWBESLUIT
woonkamer, keuken, slaapkamer verblijfsruimte
hal, overloop verkeersruimte
toilet    toiletruimte
badkamer badruimte
zolder, kasten onbenoemde ruimte
berging  onbenoemde ruimte
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ALGEMEEN
• De woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit (1 april 2012).
•  Als bouwpeil (P-peil) wordt de bovenkant van de afgewerkte begane 

grondvloer aangehouden. We bepalen de juiste peilmaat van de wo-
ning ten opzichte van NAP in overleg met de gemeente.

• Al het toegepaste hout heeft het FSC keurmerk.
•  Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is 

 bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard-
voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. 
Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee 
onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, 
prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

•  Nadat de ontbindende voorwaarden zijn vervallen en de koopakte is 
gepasseerd bij de notaris laat Hegeman de bestaande opstallen slopen 
en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Aansluitend wordt er gestart 
met de bouw. De grond op de locatie wordt geschikt gemaakt voor de 
functie wonen.

•  Het openbaar gebied wordt waar mogelijk 2 maand na oplevering van 
de laatste woning woonrijp gemaakt, om te zorgen dat u na oplevering 
uw eigen werkzaamheden kunt verrichten in de woning. Het groen 
wordt aangeplant in het daarvoor gunstige plantseizoen.

1. UITGANGSPUNTEN ENERGIECONCEPT IN DE WONING
• Basis energieconcept BENG 2021 voor koopwoningen
• Lucht-waterwarmtepomp
• Rc begane grond vloer: 3,7 m2 K/W
• Rc gevel: 4,7 m2 K/W
• Rc dak: 6,3 m2 K/W
• Luchtdichtheid: Qv-100,40
• Dubbel glas: HR++ (U-waarde 1,1)
• Ventilatie: gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW-unit
• Verwarming: 
  begane grond en verdiepingen  

v.z.v. vloerverwarming (EPBD3 master/slave)
 badkamer 
 v.z.v. vloerverwarming en aansluiting elektrische radiator
• P.V. panelen aantal conform BENG berekening

2. PEIL VAN DE WONING
•  Alle hoogten en diepten worden vanuit het peil - P - gemeten.  

Dit is het niveau van de bovenkant van de begane grondvloer,  
nadat deze is afgewerkt.

•  De juiste peilmaat van de woning wordt in overleg met de dienst  
Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Deventer bepaald.
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3. GRONDWERK
•  Voor het plaatsen van de funderingen en het leggen van leidingen 

worden alle noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen uitgevoerd. 
De inspectieruimte wordt (indien nodig) aangevuld met schoonzand of 
schegstuk tegen de balk.

•  De tuinen worden op hoogte gebracht met de tijdens het ontgraven 
vrijgekomen grond die geschikt is voor eenvoudige plantengroei. 

•  Bij oplevering ligt de bovenkant van het omliggende terrein op eigen 
kavel ongeveer 50 tot 150mm beneden het peil - P -. De woningen zijn 
‘opgetild’ en daarom ligt het omliggende, openbare terrein ongeveer 
300 tot 400mm beneden het peil - P -. Aan de voorzijde van de woning 
wordt t.p.v. het terras een trapje gemaakt. In de achtertuin zal d.m.v. 
‘natuurlijk verloop’ het hoogte verschil opgevangen worden.

DE GROND KAN VERDICHT ZIJN DOOR DE BOUWACTIVITEITEN, WAAR-
DOOR DE WATERDOORLATENDHEID VERMINDERD. ADVIES IS OM DE TUIN 
VOLDOENDE DIEP OM TE SPITTEN. INDIEN U EXTRA BESTRATING IN DE 
ACHTERTUIN TOEPAST, DIENT U VOORZIENINGEN TE TREFFEN VOOR EEN 
GOEDE AFWATERING. DAAR WAAR HEMELWATERINFILTRATIEKRATTEN OP 
TEKENING STAAN AANGEGEVEN, DE NODIGE VOORZICHTIGHEID BETRACH-
TEN. NA AFLOOP VAN DE BOUW WORDT HET TERREIN SCHOONGEMAAKT 
EN WORDT BOUWAFVAL VERWIJDERD. TOCH BESTAAT DE KANS DAT U 
INCIDENTEEL NOG BOUWRESTEN TEGENKOMT. DEZE DIENT U ZELF TE 
VERWIJDEREN EN AF TE VOEREN.

4. RIOLERING
•  Gescheiden rioleringssysteem met een polderstuk tot  

een halve meter uit de voorgevel.
•  De buitenriolering inclusief ontstoppingsstuk wordt  

uitgevoerd in PVC-buis.
•  Als infiltratievoorziening wordt op het privé kavel een aantal  

infiltratiekratten met overstortvoorziening aangebracht. Het benodigde 
aantal en positie is n.t.b. en wordt bepaald door de installateur conform 
het definitieve waterstructuurplan, in afstemming met de gemeente.

5. TERREININVENTARIS OP HET KAVEL 
•  Aan de voorzijde van de woning wordt een terras aangebracht van be-

tontegels, kleur grijs, afmeting 600x600mm, op een laag schoonzand. 
Om het hoogteverschil tussen terras en terrein te overbruggen wordt 
een trapje met twee ‘luie’ treden aangebracht. Overige bestratingen 
zijn niet voorzien.

•  Aan de voorzijde van de woning wordt een ‘pergola’ luifel aangebracht 
bestaande uit een stalen UNP ligger met lamellen van stalen strips, 
gepoedercoat in kleur volgens de kleur- en materiaalstaat. 

•  Tussen de woningen, op de erfgrens, wordt een gemetseld muurtje 
aangebracht volgens tekening.

•  In het achterpad wordt een tegelverharding aangebracht van  
betontegels 300x300mm, kleur beton grijs. 

•  In de basis worden geen erfafscheidingen aangebracht, met  
uitzondering van de op de situatietekening aangegeven woningen. 
Hoekwoningen grenzend aan openbaar gebied worden voorzien van 
een gemetselde tuinmuur. De achtererfgrens van bouwnummer 02 t/m 
14 wordt voorzien van hekwerk met hedera, inclusief houten poort. 
E.e.a. volgens tekening. Deze aangebrachte erfafscheidingen dienen 
door de koper geduld te en in stand gehouden te worden.

•  Er wordt een prefab houten, ongeïsoleerde berging  
(afmeting 2000 x 3000mm) geplaatst. 

 • Vloer  betontegels, kleur beton grijs, afmeting 
300x300mm, op een laag schoonzand 

 • Gevels   geïmpregneerde, onafgewerkte  
vurenhouten rabatdelen

 • Dak    plat dak met houten balklaag en  
bitumineuze dakbedekking

 • HWA PVC, afwatering bovengronds in eigen achtertuin
 • Deur   ongeïsoleerde, stompe stapeldorpel deur van 

meranti met een glasopening (draadglas) en 
voorzien van een insteek dag- en nachtslot met 
profielcilinder (gelijksluitend met woning), deur-
krukken en schilden. 

 • Installatie  energiezuil voorzien van een wandlichtpunt met 
schakelaar en een enkele wandcontactdoos.
kunststof verlichtingsarmatuur op schemer- 
schakelaar t.b.v. verlichting achterpad

6. FUNDERINGEN
• De woning wordt gefundeerd conform opgave constructeur. 
•  Onder de woning bevindt zich een inspectieruimte. Deze is  

bereikbaar via een inspectieluik achter de voordeur. 
•  De buitenberging wordt gefundeerd op een fundering van prefab 

kunststof fundatieblokken.

7. VLOEREN
•  Begane grondvloer geïsoleerde, betonnen systeemvloer 
•  Verdiepingsvloeren  geprefabriceerde, ongeïsoleerde  

betonvloeren, 200mm dik, aan de onderzijde 
blijft tussen de vloerelementen een V-naad 
zichtbaar

8.  GEVELS EN  WANDEN
•  Buitengevels  baksteen metselwerk, waalformaat, halfsteens-

verband, doorstrijkvoeg 
•  Dragende wanden   geprefabriceerd beton bouwmuur 100mm, bin-

nenspouwblad voor- en achtergevel 90mm
•  Binnenwanden gasbeton dikte 100mm (niet dragend)
•  Lateien verzinkt en blank geanodiseerd staal
•  Raamdorpels prefab beton
•  Voegen  ca. 5-8mm verdiept, doorgestreken, cementgrijs 

(1 kleur) waar nodig worden open stootvoegen 
aangebracht t.b.v. de spouwventilatie

•  Dilatatievoegen  in het metselwerk worden de benodigde  
dilataties opgenomen, conform dilatatieadvies

9.  DAKEN
•  Dakvloer  geprefabriceerde, ongeïsoleerde betonvloeren, 

200mm dik,aan de onderzijde blijft tussen de 
vloerelementen een V-naad zichtbaar

•  Isolatiemateriaal EPS isolatie, onder voldoende afschot
•  Dakbedekking kunststof of bitumineuze dakbedekking

10. GOTEN EN REGENWATERAFVOEREN
•  Goten zijn niet van toepassing.
•   De hemelwaterafvoer zit aan de achterzijde van de woning en wordt 

uitgevoerd in PVC, rond 80mm, kleur naturel (grijs). 

11. GEVELKOZIJNEN EN -RAMEN EN BINNENDEURKOZIJNEN
•   Gevelkozijnen en –ramen
                 kunststof, negge 65mm, kleur kozijnen volgens kleur- en  

materiaalstaat buitenzijde houtnerfstructuur, binnenzijde is glad  
in de kleur wit, daar waar nodig worden draaikiepramen toegepast

•  Binnendeurkozijnen   
   fabrieksmatig afgewerkte stalen kozijnen (verdiepingshoog), kleur 

kristalwit, in de meterkast wordt het bovenlicht voorzien van een dicht 
paneel

12. BUITEN- EN BINNENDEUREN
•  Voor- en achterdeur
       voordeur kunststof paneeldeur met glasopening, zonder brievenbus 

achterdeur kunststof paneeldeur met glasopening deuren zijn  
voorzien van deurkrukken en meerpuntsluiting met cilinder, inbraak-
werendheidsklasse SKG**

•  Binnendeuren  
   opdekdeuren verdiepingshoog, fabrieksmatig afgelakt, kleur kristal-

wit, afgehangen aan paumelles en zijn voorzien van: een loopslot; 
deurkrukken; kortschilden, toilet en badkamer deur hebben een 
vrij- en bezetsluitingde meterkastdeur heeft een kastslot en is aan de 
onder- en bovenzijde voorzien van ventilatieroosters

13. INSTALLATIEMODULE, TRAPPEN EN TRAPGATAFWERKING
•   Trap begane grond – 1e verdieping: 
  dicht, vuren hout 
•   Trap 1e – 2e verdieping: 
  (indien van toepassing) open, vuren hout
•   Waar nodig komt langs de trap een houten spijlentraphek en op de 

muur ronde leuningen.  Op de zolder is het bovenste traphek voorzien 
van een dichte plaat.

•    De trapgaten zijn afgewerkt met een stalen lijst, gepoedercoat in de 
kleur wit.

14. PLAFOND-, WAND- EN VLOERAFWERKING
•   Geen vloerplinten.
•   Plafond 
    structuurspuitwerk, exclusief meterkast,  

V-naden zichtbaar
•   Wanden 
  Toilet: 
    betegeld tot ca. 1300mm boven vloer, wandtegels 250x330mm 

(staand), verrekenprijs aankoop tegels € 25,00/m2 incl. BTW,  
daarboven structuurspuitwerk

   badkamer: 
    betegeld tot plafond, wandtegels 250x330mm (staand), verrekenprijs 

aankoop tegels € 25,00/m2 incl. BTW wanden 
  meterkast 
  onafgewerkt
  overige wanden 
  behang gereed conform oppervlaktebeoordelingscriteria groep 3
•  Vloeren
  cement dekvloeren:
  70mm in gehele woning
  toilet en badkamer 
   vloertegels 600x600mm (niet strokend aangebracht met wandtegels), 

verrekenprijs aankoop tegels € 30,00/m2 incl. BTW
  douchehoek: 
   (afmeting ca. 900x900mm), onder afschot aangebracht
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19. WASMACHINE EN WASDROGER AANSLUITING
•   Er wordt een bedraad en afgemonteerd aansluitpunt aangebracht 

voor de wasmachine, compleet met kraan, beluchter en rioolafvoer. 
Positie volgens tekening.

•   Er wordt een bedraad en afgemonteerd aansluitpunt aangebracht 
voor de wasdroger. Positie volgens tekening.

20. VERWARMINGS- / (WARM)WATERINSTALLATIE 
•  Luchtwater warmtepomp op zolder.
•  Voorraadvat 200 liter boiler.
•   Vloerverwarming op de begane grond en de eerste verdieping. De 

temperatuur van de vloerverwarming wordt per verblijfsruimte mid-
dels een kamerthermostaat geregeld (EPBD3 master/slave regeling).

•  Aansluiting voor een elektrische radiator in de badkamer.
•    Bij een buitentemperatuur van -10°C en bij een normatieve windsnel-

heid worden bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij ge-
sloten ramen en deuren de volgende temperaturen minimaal gehaald 
en gehandhaafd:

  • verblijfsruimte    22°C
  • verkeersruimte   18°C
  • toiletruimte   18°C
  • badkamer   22°C
  • zolderruimte   15°C
  • buitenberging         onverwarmd

21. ELEKTRA-INSTALLATIE
•  De woning krijgt een 3-fase huisaansluiting (3x25A).
•   De installatie voldoet aan NEN 1010 en de voorschriften van de  

netbeheerder en het elektriciteitsbedrijf. 
•   De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast  

(v.z.v. 2 aardlekschakelaars) met
  • 2 algemene groepen 16A t.b.v. verlichting en wandcontactdozen
  • 1 kookgroep 16A t.b.v. inductie koken
  • 1 lichtgroep 16A t.b.v. vaatwasser
  • 1 lichtgroep 16A t.b.v. combi-oven
  • 1 lichtgroep 16A t.b.v. wasmachine
  • 1 groep t.b.v. omvormer PV-panelen
  • Warmtepomp op losse groep en eigen fase
•    Inbouwschakelaars en (compact) wandcontactdozen zijn van het 

merk Gira, Systeem 55 in de kleur wit (RAL 9010). 
•    De dubbelwandcontactdozen op de begane grond zijn voorzien van 

twee inbouwdozen en worden horizontaal op de wand geplaatst.

•    De wandcontactdozen op de verdiepingen zijn voorzien van één  
ovale inbouwdoos en worden verticaal op de wand geplaatst. 

  • De basisaansluitingen per ruimte conform tekening.
  • Montagehoogte inbouwdozen t.o.v. de afgewerkte vloer:
  • Schakelaars en schakelaars i.c.m. contactdozen: ca. 1050mm
  • Algemene wandcontactdozen boven het aanrechtblad: ca. 1200mm
  • Algemene wandcontactdozen in de overige ruimten in de woning: ca. 300mm
  • Perilex-aansluiting t.b.v. inductiekooktoestel: ca. 600mm
  • Wandcontactdoos t.b.v. recirculatie afzuigkap: ca. 2250mm
  • Wandcontactdoos t.b.v. koelkast / algemeen gebruik: ca. 300mm
  • Wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser/boiler: ca. 300mm
  • Wandcontactdoos t.b.v. oven/magnetron: ca. 1800mm
  • Aansluitpunt wandlamp in de badkamer: ca. 1800mm
  • Aansluitpunt wandlamp zolder: ca. 1800mm
  • Aansluitpunt wasmachine en wasdroger: ca. 1050mm
  • Schakelaar ventilatie: ca. 1050mm
  • Aansluitpunt buitenverlichting: ca. 2200mm
  •  Op het dak worden indien nodig PV-panelen gelegd t.b.v.  

elektraopwekking. Het aantal panelen is voldoende om aan de  
eisen van de BENG-norm te voldoen.

  •  Op de hoekwoningen die grenzen aan een steeg (bouwnummers 08, 09, 21, 
22, 32 en 33) wordt een kunststof verlichtingsarmatuur met schemerschakelaar 
aangebracht welke is aangesloten op de meterkast in de woning. 

22. VENTILATIE
•  Gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW-unit. 
•  3-standen schakelaar in de keuken (bedraad) en badkamer (draadloos).
•    Onder de binnendeuren is ruimte gehouden t.b.v. de ventilatie. Om een goede 

ventilatie te kunnen garanderen is rekening gehouden met een vloerafwerking 
van 15mm dik.

•    De meterkastdeur is aan de onder- en bovenzijde voorzien  
van ventilatieroosters.
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•  Overige 
  vensterbanken onder de raamkozijnen:
    stone (marmer composiet), kristal wit, diepte 200mm onder de deur  

van het toilet en de badkamer een kunststeen dorpel, kleur zwart
  onder de voor- en achterdeur een onderdorpel: 
    kleur zwart in verband met de toegankelijkheid van de woning wordt  

voor de vloerafwerkingen (welke u zelf  na oplevering aanbrengt)  
rekening gehouden met een dikte van 15mm boven de afgewerkte vloer

15. SCHILDERWERK
•    De vaste trappen, traphek en leuningen worden fabrieksmatig wit  

gegrond 60mu en niet afgelakt. Niet- en schroefgaten in de trap  
worden niet gestopt. 

16. GLAS EN PANEELVULLING
•    Buitenramen en -deuren HR++ buitenbeglazing, waar nodig met  

zonwerende beglazing conform BENG berekening
•  Bovenlichten n.v.t., meterkast dicht paneel
•    De toegepaste beglazing voldoet aan het bouwbesluit, echter niet  

aan de NEN 3569 “veiligheidsbeglazing in gebouwen”.

17.KEUKEN
In de woning wordt standaard geen keuken geplaatst. De basis aansluit-
punten van de keuken worden afgedopt aangebracht, conform tekening. 

18. SANITAIR
•  Toilet  Villeroy & Boch wandcloset Direkt Flush, inclusief 

softclose zitting Villeroy & Boch fontein, inclusief 
Sanibel 2000 fonteinkraan, chromen bekersifon en 
muurbuis

•  Badkamer  Villeroy & Boch wandcloset Direkt Flush, inclusief 
softclose zitting Badmeubel 600mm breed  
bestaande uit een keramische wastafel met 1 kom,  
1 wastafelkraan Hansgrohe Focus 70 coolstart,  
onderkast greeploos en spiegel 600x700mm  
met horizontale lichtbaanHansgrohe Croma Shower-
pipe 160 inclusief douchethermostaat Ecostat in de 
douchehoek van de badkamer. Glazen douchewand 
van helder glas met zilverkleurig profiel afmeting ca. 
900x2000mmDe douchehoek wordt onder afschot 
aangebracht en voorzien van een douchedrain

Snippen aan de Dijk
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Gevels 

Buitenwand-openingen

Dak

Tegelwerk badkamer

Tegelwerk toilet

Stucwerk

Sanitair toilet

Sanitair badkamer

Afmontage elektra

Hang- en sluitwerk

Erfafscheiding

Metselwerk

Voegwerk 

Lateien

Buitenberging

Kozijnen en ramen

Voordeur

Achterdeur

Waterslagen

Raamdorpels

Beglazing kozijnen

Hemelwaterafvoeren

Dak woning

Dak berging 

‘Pergola’ luifel

Wandtegels

Vloertegels

Wandtegels

Vloertegels

Plafonds Structuurspuitwerk 

Wanden

Wandcloset  

Fontein 

Wandcloset  

Badmeubel 

Douchehoek

Gira

Buitendeuren

Draaiende delen

Binnendeuren

Erfgrens hoekwoningen  
met openbaar gebied 

Erfgrens achterpad  
t.h.v. bnr 02 t/m 14

Overige erfafscheidingen

Baksteen, waalformaat

Doorstrijkmortel

Staal; verzinkt

Verduurzaamd vurenhout

Kunststof

Kunststof

Kunststof

Aluminium;  gepoedercoat

Prefab beton

HR++ glas, geïsoleerd

PVC

Geïsoleerd Dakbedekking

Dakbedekking

Stalen UNP ligger Stalen lamellen

250x330mm
 
600x600mm

250x330mm
 
600x600mm

Stucwerk

Villeroy & Boch Direkt Flush 

Villeroy & Boch 
Sanibel 2000 fonteinkraan

Villeroy & Boch Direkt Flush

Keramische wastafel 
Wastafelkraan Hansgrohe
Onderkast 
Spiegel

Hansgrohe 
Douchethermostaat 
Glazen douchewand 
Douchedrain

Kunstof

Project  beslag  Hebo 

Project  beslag  Hebo
 
Project  beslag  Berkvens 

Gemetselde tuinmuur,  
hoogte ca. 2.000mm

Hekwerk + hedera, 
hoogte ca. 2.000mm
Poort

N.v.t.

Volgens tekening

Volgens tekening

Naturel; grijs

Naturel

Volgens tekening

Volgens tekening

Volgens tekening

Volgens tekening

Naturel; grijs

Helder

Grijs

Donkergrijs

Donkergrijs

Volgens tekening

Wit

Grijs / antraciet

Wit

Grijs / antraciet

Wit

Wit

Chroom

Wit

Helder glas en zilverkleurig profiel

Wit RAL 9010

Blank geanodiseerd

Blank geanodiseerd

Blank geanodiseerd

In kleur woning

Naturel

Naturel

Halfsteens verband

Buitenzijde houtnerf-structuur
Binnenzijde glad, wit

Geen brievenbus

Mat; tot plafond

Mat

Mat; tot c. 1300+

Mat

V-naden zichtbaar
Exclusief meterkast

Behang gereed

Softclose zitting

Softclose zitting

1 kom, 600mm breed
Focus 70 coolstart 
Greeploos
600x700mm 

Croma Showerpipe 160
Ecostat
ca. 900x2000mm

Systeem 55

Volgens tekening

Volgens tekening

Stalen frame met houten delen
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De interieurschetsen in deze brochure zijn gemaakt door de interieurontwerpers 
van woonwarenhuis Nijhof. Het beeldmateriaal bij de plattegronden is aan- 
geleverd door Nijhof. De producten zijn verkrijgbaar in de winkel in Baarn. 
www.nijhofbaarn.nl

@2020
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Aan de getoonde 
impressies, tekst en situatieschetsen kunnen echter geen rechten 
worden ontleend. De plattegronden zijn wellicht niet volledig op 
schaal en soms zijn er opties ingetekend. Ook de maten en kleuren 
zijn indicatief. Deze brochure is informatief bedoeld en vormt geen 
onderdeel van de contractstukken.
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