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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 niet 
te vergeten de ligging van Deventer. Je 
woont in het centrum van Nederland!  
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.

2 KAVELS VOOR WOONWAGENS

BESTAANDE WONING

PARKEERPLAATSEN

VILLA’S BOUWNUMMERS 4 | 5 | 6

XL VILLA’S  BOUWNUMMERS 1 | 2 | 3

VERANDAWONINGEN (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. Je kunt 
hier heerlijk alleen of met z’n tweeen wonen. Ook slapen en baden  
op de begane of een royale werkplek is mogelijk. Maar ook een gezin  
past hier prima. Er zijn tenslotte 3 super slaapkamers op de eerste  
verdieping dus ruimte genoeg. En de tuin, direct grenzend aan de 
lange open gevel, geeft je 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.’

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. Door de 
orientatie van de villa’s kun je genieten van de ochtend- en de avond-
zon, terwijl op het warmst van de dag de zon nooit direct de woning 
zal binnendringen. 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. Je komt thuis in je heerlijke besloten tuin waar je nog iets drinkt 
in het avondlicht en waar je straks gezellig op het terras eet met familie 
of vrienden. Of je pakt de fiets op weg naar dat favoriete restaurant in 
de binnenstad.’

TRUDE 
DE VROOMEN

INTERVIEW ARCHITECT

De moderne villa’s  
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 
interieurtips. Een heerlijke opdracht en 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 lig-
bad 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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HIER
WONEN

In een beschut gedeelte van de voormalige  
orchideeënkwekerij  van Kloezeman verrijzen 
zes geschakelde stadsvilla’s met een unieke  
architectuur. In plaats van ramen aan de voor- 
en achterzijde hebben ze een ramenwand  
langs de gehele bijna 14 meter lange woning.  
Je woont hier prachtig tussen het groen, op 
loopafstand van het historische centrum.
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BOUWNUMMERS 4, 5 & 6

Als eerste lichten we bouwnummers 4, 5 en 6 uit. Dit zijn drie  
van de slechts zes eigentijdse villa’s in Snippen aan de Dijk.  
De architectuur combineert een natuurlijke uitstraling met  
een bijzonder, bijna on-Nederlands ontwerp. De raampartijen  
liggen namelijk langs de lengte van de woning. Zo ervaar je 
 elke dag een overweldigend gevoel van licht en ruimte.

BEGANE GROND
In de hal komt er via de vide  prachtig licht naar binnen. Door de  
ramenwand in de leefruimte is het beneden één grote tuinkamer.  
Overdag baadt deze ruimte in het licht. Met een lengte van bijna  
11 meter en breedte van circa 5 meter creëer je hier gemakkelijk ver- 
schillende leefwerelden. Met roomdividers zorg je waar nodig voor 
meer intimiteit. Waar je de keuken plaatst, is natuurlijk bepalend: vraag 
een interieurarchitect naar de mogelijkheden. Hou je juist van een open 
ruimte? Plaats dan bijvoorbeeld een spectaculaire modulaire bank 
in het midden. Mogelijkheid: met een scheidingswand kun je ook een 
afgesloten keuken realiseren.

EERSTE VERDIEPING
Twee van de drie slaapkamers zijn groot genoeg voor een tweeper-
soons bed. De masterbedroom heeft plek voor royale kastruimte en 
een eigen zithoekje. Heerlijk om daar wakker te worden. De kamers zijn 
alle drie ook uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld een thuiskantoor. 
Op deze woonlaag vind je daarnaast de luxe badkamer en het tweede, 
gescheiden toilet. Praktisch is de afgesloten installatieruimte met de 
aansluitingen voor wasmachine en droger en warmte-installatie.

WOONOPPERVLAK: 126 M2 

SLAAPKAMERS: 3  
PERCEELOPPERVLAK: 170 M2

DE
VILLA

FLEXIBEL 
WONEN  

impressie Villa
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1e VERDIEPING  
bouwnummer 4 | 5 | 6

De perfecte
slaapkamer
Het belangrijkste meubelstuk van je 
masterbedroom is natuurlijk je bed. 
Maar je maakt de inrichting helemaal 
af met een lekkere fauteuil. Zo kun je 
héééél rustig aan de dag beginnen.  
Of je ’s avonds even terugtrekken  
met een goed boek of je laptop.

BEGANE GROND  
bouwnummer 4 | 5 | 6

LOFTSTIJL
FLEXIBEL 

WONEN 

DENK 
GROOTS
Wonen in ‘Snippen’ geeft je een fan-
tastisch gevoel van ruimte. Dat vraagt 
om grote gebaren in je interieur. Het 
klinkt gek, maar daarmee zorg je juist 
ook voor rust en beslotenheid. Met een 
XL vloerkleed maak je bijvoorbeeld van 
je livinggedeelte één geheel. Modern 
hoogpolig of vintage Perzisch, … het 
wordt een van de grote sfeerbepalers.

13.700 m

4.
88

0 
m

13.700 m

4.
88

0 
m

Entree

Vide
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Drie van de stadsvilla’s in Snippen aan de Dijk zijn extra large. 
Je hebt 12 m2 extra woonoppervlak tot je beschikking.

BEGANE GROND
De ramenwand is bij deze villa maar liefst 12 meter lang. Ook hier heb  
je weer één ruimte voor ontspanning, koken en eten. Met een inrichting 
in loftstijl laat je deze woonsituaties in elkaar overlopen. Met kleuren,  
kleden en een lichtplan zorg je overal voor de juiste sfeer. Voor een  
besloten living zou je een plafondhoge maatwerkkast kunnen plaatsen.  
Natuurlijk is ook de tuin extra groot. Ook bij deze woning heb je de  
mogelijkheid van een uitbouw op de begane grond.

De tuin wordt straks in de warme maanden je buitenkamer. Met bijvoor-
beeld een pergola versterk je dat gevoel. Door de besloten ligging  
geeft deze het gevoel van een patio. Je hebt ruimte genoeg voor een 
buiten-eetkamer én een loungeterras.

EERSTE VERDIEPING
Boven zijn de extra vierkante meters vooral terug te vinden in de master 
bedroom. Deze heeft een zijkamer die perfect geschikt is als walk-in 
closet. Goed om te weten: zowel beneden als boven zijn de plafonds 
zo’n 2.65 meter hoog. Je kunt overal hoge kasten plaatsen en in elke 
kamer hanglampen ophangen. Ook kunst aan de muur komt daardoor 
schitterend tot zijn recht.

BOUWNUMMERS 1, 2 & 3 

impressie XL Villa

WOONOPPERVLAK: 138 M2 

SLAAPKAMERS: 3  
PERCEELOPPERVLAK: 185 M2

DE XL
VILLA

RUIMTELIJK 
WONEN  
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metselwerk, bruin genuanceerd

CO2 sensor, indicatief cs

Peil=0

begane grond

+2900

1e verdieping

+5800

2e verdieping
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Begane grond

Dakaanzicht

VoorgevelAchtergevelRechtergevelDoorsnede Achtergevel -bwnr 43

BEGANE GROND 
bouwnummer 1 | 2 | 3

Walk-in met 
zitruimte  
De zijkamer is ontworpen voor  
gebruik als walk-in klerenkast.  
Hij is ruim genoeg voor een zit-plek, 
dus voor een luxueus ochtendritueel. 
Benadruk de eenheid door een  
minimalistische inrichting en  
warmte van het zachte bedden-
goed in één kleur.

Spectaculair 
binnenkomen
De hal heeft een vide waardoor het  
plafond ruim 5.5 meter hoog is. Met  
een designhanglamp maak je er een 
spectaculaire entree van.

RIANT
WONEN

3 SLAAP
KAMERS

EN SUITE  
ANNO NU

Een trend van nu zijn (schuif)deuren van 
glas en staal. Plaats die tussen plafond-
hoge kasten en je hebt een ‘en suite’ 
van de eenentwintigste eeuw. Dat maakt 
het woongedeelte intiemer en je schept 
tegelijk een zee aan opbergruimte. 

14.900 m

14.900 m

4.
88

0 
m

4.
88

0 
m

Entree

Vide
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1e VERDIEPING
BOUWNUMMERS 1 | 2 | 3 
EN 4 | 5 | 6 IN SPIEGELBEELD

VERGROTEN 
SLAAPKAMER 

(GEEN VIDE)

JOUW
WONING

DE VILLA
OPTIES

OPTIE 1:
MEER RUIMTE BOVEN
De vide zorgt voor een schitterend lichte entree, maar misschien 
wil je toch liever nóg meer woonruimte. Dan kun je de derde 
slaapkamer ‘door laten trekken’ tot over de hal.

OPTIE 2:
SLAAPKAMER EN BADKAMER BENEDEN
De villa’s zijn uitermate geschikt voor leeftijdbestendig wonen. 
We kunnen de woning bijvoorbeeld opleveren met beneden een 
slaapkamer en (tweede) badkamer. Zo hoef je later dus niet te 
verhuizen naar een gelijkvloers appartement.

OPTIE 3:
UITBOUW BEGANE GROND
Nog eens extra leefruimte krijg je met een uitbouw op de begane 
grond. Ook hier kun je een slaapkamer en badkamer van laten 
maken, met ruimte genoeg voor wasmachine en droger. Je kunt 
de uitbouw natuurlijk ook gebruiken om je woonkamer te vergro-
ten. Of voor een gameroom, hobbyruimte of thuiskantoor.

Om je een goed beeld te geven van de opties hebben we op de 
volgende pagina’s de opties uitgewerkt in een sfeerplattegrond.

Je hebt bij de villa’s een aantal 
interessante opties. Daarmee 
kies je de ruimte die precies 
past bij je woonwensen. 

toilet

trapkast

mk

hwa

woonkamer/keuken

mk

kl

berging

slaapkamer

badkamer

wm

dr

58,66 m²
woonkamer/keuken

8,49 m²
entree

toilet

trapkast

mk

kl

onbedrade leiding

beldrukker

enkele schakelaar

wissel schakelaar

enkele wandcontactdoos

dubbele wandcontactdoos, 
verticaal

aansluitpunt verlichting plafond

wandtegelwerk

vloertegelwerk

meterkast

koelkast

kooktoestel

wasmachine

mechanische ventilatie

warmtepompboiler

hemelwaterafvoer

geluidsisolerende deur
*

Renvooi Verkoop

mk

kk

kt

wm

wtw

wp

hwa

bel

dubbele schakelaar

rookmelder, indicatief rm

ventilatieventiel, positie indicatief

inspectieluik, indicatief kl

aansluitpunt verlichting  wand

vloerverwarming verdeler vv

thermostaat th

bedrade leidingwasemkap wk

combi-oven ov

dubbele wandcontactdoos, 
horizontaal

metselwerk, bruin genuanceerd

CO2 sensor, indicatief cs

Begane grond

Begane grond

Begane grond1e Verdieping

VoorgevelVoorgevel Rechtergevel Linkergevel

optie slaapkamer en badkamer begane grond

optie uitbouw, slaapkamer en badkamer begane grond

optie vergroten puien begane grondoptie geen vide maar vergroten slaapkamer

optie uitbouw, slaapkamer en badkamer begane grondoptie vergroten puien begane grond
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As indicated

Hegeman Bouwgroep

Deventer, Aan de Dijk
Oost

Verkoop
Opties
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toilet

trapkast

mk

hwa

woonkamer/keuken

mk

kl

berging

slaapkamer

badkamer

wm

dr

58,66 m²
woonkamer/keuken

8,49 m²
entree

toilet

trapkast

mk

kl

onbedrade leiding

beldrukker

enkele schakelaar

wissel schakelaar

enkele wandcontactdoos

dubbele wandcontactdoos, 
verticaal

aansluitpunt verlichting plafond

wandtegelwerk

vloertegelwerk

meterkast

koelkast

kooktoestel

wasmachine

mechanische ventilatie

warmtepompboiler

hemelwaterafvoer

geluidsisolerende deur
*

Renvooi Verkoop

mk

kk

kt

wm

wtw

wp

hwa

bel

dubbele schakelaar

rookmelder, indicatief rm

ventilatieventiel, positie indicatief

inspectieluik, indicatief kl

aansluitpunt verlichting  wand

vloerverwarming verdeler vv

thermostaat th

bedrade leidingwasemkap wk

combi-oven ov

dubbele wandcontactdoos, 
horizontaal

metselwerk, bruin genuanceerd

CO2 sensor, indicatief cs

Begane grond

Begane grond

Begane grond1e Verdieping

VoorgevelVoorgevel Rechtergevel Linkergevel

optie slaapkamer en badkamer begane grond

optie uitbouw, slaapkamer en badkamer begane grond

optie vergroten puien begane grondoptie geen vide maar vergroten slaapkamer

optie uitbouw, slaapkamer en badkamer begane grondoptie vergroten puien begane grond
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As indicated

Hegeman Bouwgroep

Deventer, Aan de Dijk
Oost

Verkoop
Opties
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UITBOUW EXTRA RUIMTE
In deze ingekleurde plattegronden hebben we een keuken in de  
extra uitbouw geplaatst. Een andere mogelijkheid is om hier een  
slaapkamer of een kantoor te maken. Overleg de mogelijkheden  
met de woonconsulent 

BEGANE GROND
BOUWNUMMERS 1 | 2 | 3 
EN 4 | 5 | 6 IN SPIEGELBEELD

SLAAPKAMER 
EN BADKAMER

toilet

trapkast

mk

hwa

woonkamer/keuken

mk

kl

berging

slaapkamer

badkamer

wm

dr

58,66 m²
woonkamer/keuken

8,49 m²
entree

toilet

trapkast

mk

kl

onbedrade leiding

beldrukker

enkele schakelaar

wissel schakelaar

enkele wandcontactdoos

dubbele wandcontactdoos, 
verticaal

aansluitpunt verlichting plafond

wandtegelwerk

vloertegelwerk

meterkast

koelkast

kooktoestel

wasmachine

mechanische ventilatie

warmtepompboiler

hemelwaterafvoer

geluidsisolerende deur
*

Renvooi Verkoop

mk

kk

kt

wm

wtw

wp

hwa

bel

dubbele schakelaar

rookmelder, indicatief rm

ventilatieventiel, positie indicatief

inspectieluik, indicatief kl

aansluitpunt verlichting  wand

vloerverwarming verdeler vv

thermostaat th

bedrade leidingwasemkap wk

combi-oven ov

dubbele wandcontactdoos, 
horizontaal

metselwerk, bruin genuanceerd

CO2 sensor, indicatief cs

Begane grond

Begane grond

Begane grond1e Verdieping

VoorgevelVoorgevel Rechtergevel Linkergevel

optie slaapkamer en badkamer begane grond

optie uitbouw, slaapkamer en badkamer begane grond

optie vergroten puien begane grondoptie geen vide maar vergroten slaapkamer

optie uitbouw, slaapkamer en badkamer begane grondoptie vergroten puien begane grond
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BEGANE GROND
BOUWNUMMERS 1 | 2 | 3 
EN 4 | 5 | 6 IN SPIEGELBEELD
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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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PATIO
TUIN

PATIO
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 of in groter gezelschap  
in de tuin. Heerlijk.

TUINKAMER
De patiotuin is de ideale tuinkamer.  
Je zit er heerlijk beschut en je hebt  
alle ruimte voor een heerlijke loungeset 
en een meters-lange eettafel met  
10 stoelen

Snippen aan de Dijk

BUITENLEVEN
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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 voor-
waarden 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 transport- 
datum nog verschuldigde bouwtermijnen en eventuele geschatte 
meerkosten. 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 koop- 

overeenkomst. 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 ver- 
melde 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:
   heeft u recht op uitstel van betaling van de grondkosten. Daarnaast is 

het mogelijk dat op het moment dat u de koop- en aannemingsover-
eenkomst ondertekent, reeds met de bouw van uw woning is gestart 
en dat reeds één of meer bouwtermijnen zijn vervallen. Ook ten aan-
zien van deze termijnen heeft u recht op uitstel van betaling zolang 
de grond en de daarop gebouwde 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 grondkosten en eventueel vervallen bouw- 
termijnen zogenaamde ‘uitstelrente’ in rekening te brengen. Het 
percentage van deze uitstelrente is in de koop- en aannemings-

  overeenkomst 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 Ontwikkeling 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 ruwbouw 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 aande 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 vak-
bekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekenin-
gen 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 onver-
kort 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  
basiswoningen. 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 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.
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BOUWTIJD
Officieel gaat de bouwtijd in op de dag waarop we starten met het  
ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaam- 
heden. 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.Afhankelijk van het 
jaargetijde kan het zijn dat we het buitenschilderwerk, waaronder tevens 
muurverf op een later tijdstip opleveren.

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 (koop)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 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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1. PEIL WONINGEN 
a.  Als bouwpeil (P-peil) wordt de bovenkant van de afgewerkte begane 

grondvloer aangehouden. Vanuit dit peil worden de hoogtematen 
gemeten.

b.  De juiste peilmaat van uw woning wordt bepaald ten opzichte van NAP 
in overleg met de gemeente Deventer.

2. GRONDWERK
a.  Voor het plaatsen van de funderingen en het leggen van leidingen 

worden alle noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen uitgevoerd.
b.  De tuinen worden op hoogte gebracht met de tijdens het ontgraven 

vrijgekomen grond die geschikt is voor eenvoudige plantengroei. 
c.  Bij oplevering van uw woning, ligt de bovenkant van het omliggende 

terrein ongeveer 5 tot 15 cm beneden het peil - P -. 

3. RIOLERING
In uw woning bevinden zich diverse toestellen die (afval)water op de  
riolering lozen. De afvoeren van die toestellen worden uitgevoerd in 
leidingen van kunststof (gerecycled pvc/PP). De afvoerleidingen worden 
aangesloten op de gemeentelijke riolering en er worden ontstoppings-
stukken, stankafsluiters en beluchters geplaatst waar dat nodig is. 

Als infiltratievoorziening wordt op het privé kavel een aantal infiltratie- 
kratten met overstortvoorziening naar het openbaar gebied 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.

4. AANKLEDING VAN HET KAVEL
a.  Aan de zijkant van uw kavel wordt een erfafscheiding van staande 

Douglas (of gelijkwaardig) houten ‘lamellen’ (balken) van ongeveer 1,8 
meter hoog geplaatst. U kunt op de situatietekening zien waar dit van 
toepassing is en op de geveltekening hoe dit eruit komt te zien.

b.  Bij bouwnummer 01 en 06 wordt aan de voorkant, en deels aan de 
zijkant, van het kavel een gemetselde tuinmuur van ongeveer 1,8 meter 
hoog geplaatst, met daarin accenten van half open metselwerk. U kunt 
op de situatietekening zien waar dit van toepassing is en op de gevelte-
kening hoe dit eruit komt te zien.

c.  Het pad naar de voordeur en de poort in de erfafscheiding wordt aan-
gelegd. U kunt op de situatietekening zien waar dit van toepassing is. 

d.  De overige bestratingen en terrassen dienen door de koper zelf te 
worden aangelegd. 

5. BUITENBERGINGEN
a.  De houten buitenberging wordt gefundeerd op geprefabriceerde kunst-

stof blokken.
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b.  De vloer in de buitenberging bestaat uit betontegels, afmeting  
30 x 30 cm, op een laag schoonzand van voldoende dikte.

c.  De ongeïsoleerde wanden van de buitenberging worden uitgevoerd  
in vuren, behandeld met woodstain, de kleur kunt u vinden in het 
kleurenschema. 

d.  De platdakconstructie van de buitenberging is ongeïsoleerd. Het dak 
wordt opgebouwd uit een houten balklaag, waarop plaatmateriaal 
wordt aangebracht. Het dak van de berging wordt verder afgewerkt 
met een dakbedekking. De dakranden worden afgewerkt met  
een dakkap.

e.  Het hemelwater van uw berging wordt bovengronds afgevoerd  
in uw tuin.

f.  De buitendeur van de buitenberging is een ongeïsoleerde stompe  
stapeldorpel deur met glasopening. De deur is voorzien van: meer-
puntssluiting, een insteek dag- en nachtslot met profielcilinder,  
glasopening, deurkrukken en schilden.

g.  In de berging komt een energiezuil voorzien van een wandlichtpunt met 
schakelaar en een dubbele wandcontactdoos.

6. INSPECTIERUIMTE
Onder de woning bevindt zich een “inspectieruimte”. De ruimte is toegan-
kelijk middels een geïsoleerd inspectieluik wat zich achter de voordeur in 
de entree bevindt. De vloerafwerking in deze inspectieruimte bestaat uit 
circa 10 cm schoonzand. De ruimte onder de woning wordt geventileerd 
door middel van muisdichte roosters in de voor- en achtergevel.

7. FUNDERINGEN
Uw woning wordt gefundeerd op betonnen palen. De afmetingen van 
de fundering worden bepaald volgens de opgave van de constructeur 
en volgens goedkeuring van de dienst Bouw- en woningtoezicht van de 
gemeente Deventer.

8. VLOEREN
a.  De begane grondvloer van uw woning bestaat uit een van tevoren  

gefabriceerde betonvloer of een betonnen systeemvloer met een  
isolatiewaarde (Rc) van 3,7 m2K/W. 

b.  De vloer van de eerste verdieping wordt uitgevoerd in kanaalplaat- 
vloeren. Aan de onderzijde van de betonvloer blijft tussen de  
vloerelementen een V-naad zichtbaar.

c.  Alle woningen hebben standaard een netto verdiepingshoogte  
van circa 2,60 meter.

9. GEVELS EN WANDEN
a. Gevels van uw woning
 •  Het buitenspouwblad van alle gevels bestaat uit één of  

twee van de volgende materialen:

  -  Metselwerk. U kunt een monster van het metselwerk zien bij de 
makelaar en/of aannemer. De kleur van het metselwerk vindt u in 
het kleurenschema.

  -  Douglas hout (of gelijkwaardig). De kleur van het hout vindt u in het 
kleurenschema. Op de plaatsen waar hout wordt toegepast, wordt 
kalkzandsteen als achter-constructie gebruikt of hier wordt gewerkt 
met een geveldrager. Boven en onder het hout wordt waar nodig 
een waterslag aangebracht.

  -  Op tekening kunt u zien welke materialen in uw gevel  
worden toegepast.

  -  De binnenwanden van de buitengevels en dragende binnenwanden 
in de woning worden uitgevoerd in beton. De isolatiewaarde (Rc) 
van de spouwmuurconstructie is 4,7 m2K/W.  

  -  Waar nodig worden open stootvoegen aangebracht ten behoeve 
van de spouwventilatie.

  - In de gevels worden de benodigde dilataties opgenomen.
  -  In de gevels worden de nodige stalen en/of betonnen lateien, kant-

planken, waterslagen, roosters c.q. loodslabben e.d. opgenomen.
  -  In de achtergevel van bouwnummers 03 en 04 wordt een vleermuis 

nestkast geplaatst. Deze wordt ingemetseld. Deze kasten mogen 
niet verlicht worden. U kunt op de geveltekening zien waar deze 
wordt geplaatst.

  -  In de gevel van bouwnummers 04, 05 en 06 wordt een huismus 
nestkast geplaatst. Deze wordt ingemetseld. U kunt op de  
geveltekening zien waar deze wordt geplaatst.

b. Wanden in uw woning
 •  De scheidingsmuren tussen de woningen onderling worden  

uitgevoerd in beton. 
 •  De binnenmuren zijn lichte scheidingswanden van gasbeton  

met een dikte van 10 cm.

10.DAKEN
a.  Het platte dak van uw woning bestaat uit een van tevoren  

gefabriceerde betonvloer.  De isolatiewaarde van de dakconstructie 
(Rc) is ten minste 6,3 m2K/W.

b.  Het dak van uw woning wordt afgewerkt met bitumineuze dakbedek-
king. De kleur van de dakbedekking vindt u in het kleurenschema.

c.  De dakrand van zal worden afgewerkt met aluminium afdekkap.  
De kleur van de dakrand vindt u in het kleurenschema.

11.GOTEN EN REGENWATERAFVOEREN
a.  De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in aluminium. Ze zijn  

rechthoekig van vorm en bevinden zich tussen het metselwerk.
b.  De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op infiltratiekratten op 

uw kavel. De infiltratiekratten hebben een overstortvoorziening naar 
het openbaar gebied. Het benodigde aantal en de positie wordt nader 

bepaald door de installateur volgens het definitieve waterstructuurplan 
en in afstemming met de gemeente.

12.GEVELKOZIJNEN EN -RAMEN EN BINNENDEURKOZIJNEN
a.  De kozijnen en ramen in de gevel zijn van kunststof.
b.  In de kozijnen worden draaikiepramen aangebracht. De draaikiep- 

ramen op de verdieping worden uitgevoerd i.c.m. een transparant, 
hardglazen paneel (Frans balkon), dit dient als doorvalbeveiliging.  
U kunt op tekening zien waar dit van toepassing is. 

c.  Op de begane grond worden hefschuifpuien aangebracht. Uitgevoerd 
met een bedieningsgreep aan de binnenzijde (afsluitbaar vanaf binnen) 
en met een komgreep aan de buitenzijde (niet afsluitbaar vanaf buiten). 
U kunt op tekening zien waar de schuifpuien van toepassing zijn.

d. De kleur van de kozijnen is te vinden in het kleurenschema. 
e.  De binnendeurkozijnen zijn hogere, stalen kozijnen zonder bovenlicht 

van ca. 260cm hoog, in de kleur kristalwit. 

13.BUITEN- EN BINNENDEUREN
a.  De voordeur van uw woning is een kunststof paneeldeur met glas 

opening, zonder brievenbus. Het type voordeur kunt u zien  
op tekening. 

 •  De binnendeuren zijn opdekdeuren van ca. 257cm hoog, fabrieks- 
matig afgelakt in de kleur kristalwit. De deuren worden afgehangen 
aan paumelles en zijn voorzien van een loopslot, deurkrukken en 
ronde rozetten.

b.  De deuren van het toilet en de badkamer hebben een vrij- en bezetslui-
ting. De deur van de meterkast heeft een kastslot.

14. TRAPPEN EN VIDE
In uw woning kunt u via een dichte trap naar de verdieping. De trap wordt 
uitgevoerd in wit gegrond vurenhout. Waar nodig wordt rond het trapgat 
een traphek geplaatst met rechthoekige zachthouten leuningen. De 
houten spijlen zijn rechthoekig van vorm. Waar een trapleuning aan het 
hekwerk komt wordt het hekwerk met een dichte plaat uitgevoerd. De 
zijkant van de verdiepingsvloer ter plaatse van de vide wordt afgetimmerd 
met wit gegrond, houten plaatmateriaal.

AFWERKING VAN UW WONING

15.AFTIMMERWERK
a. Er worden geen vloerplinten aangebracht in de woning.
b.  Waar nodig worden leidingen en kozijnen afgetimmerd met houten 

plaatmateriaal en/of afdeklatten.

16.AFWERKING VAN PLAFOND, WANDEN EN VLOEREN
a. Plafonds
 •  De betonplafonds van uw woning worden afgewerkt met een wit 

structuurspuitwerk. Dat geldt echter niet voor de meterkast, deze 
blijft onafgewerkt. 

b. Wanden
 •  Alle wanden in uw woning worden geschikt gemaakt om te  

behangen. Dit geldt echter niet voor:
  • de meterkast;
  • de betegelde wanden in het toilet en de badkamer.
 • Op de wanden in het toilet en de badkamer komen wandtegels 
  • Verrekenprijs voor aankoop wandtegel  
   € 25,- /m2 incl. BTW, afm. 25x33 cm.
  •  In het toilet/in de toiletten komen de tegels tot ongeveer 130 cm 

boven de vloer. Daarboven wordt de wand afgewerkt met  
structuurspuitwerk.

  •  In de badkamer wordt tot het plafond betegeld. De  
standaard wandtegel kunt u bekijken in de tegelshowroom. 

 •   Op de borstwering onder de kozijnen worden vensterbanken  
geplaatst. De vensterbanken zijn van marmercomposiet in de kleur 
kristalwit. De vensterbanken hebben een diepte van ca. 20 cm.

c. Vloeren
 •   Er wordt een dekvloer van ca. 7cm aangebracht in uw woning.
 •    Op de vloer van het toilet en de badkamer komen vloertegels.
 •   verrekenprijs voor aankoop vloertegel  

€ 30 /m2 incl. BTW, afm. 60x60 cm.
 •  De standaard vloertegel kunt u bekijken in de tegelshowroom.
 •  Ter plaatse van het deurkozijn van het toilet en de badkamer wordt 

een kunststeen dorpel geplaatst.
 •  In verband met de toegankelijkheid van de woning wordt voor de  

overige vloerafwerking, welke u zelf na oplevering aanbrengt, reke-
ning gehouden met een dikte van 15 mm boven de afgewerkte vloer.

17.SCHILDERWERK
a.  In de woning worden aftimmerwerk en in zicht zijnde leidingen niet 

geschilderd.
 b. De trappen in de woning worden fabrieksmatig wit gegrond en 
worden verder niet afgelakt. Niet- en schroefgaten in de trap worden niet 
gestopt. 

18.GLAS EN PANEELVULLING
In de ramen, deuren en kozijnen van de woning wordt HR++ dubbele  
beglazing geplaatst. De beglazing wordt waar nodig zonwerend uitge-
voerd. De toegepaste beglazing voldoet volledig aan het bouwbesluit, 
echter niet aan de NEN 3569 “veiligheidsbeglazing in gebouwen”.  
Optioneel is dit wel mogelijk.
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•  De douchehoek wordt onder afschot aangebracht i.v.m. douchescherm 
en voorzien van een douchedrain van 70 cm.

23. INSTALLATIE VOOR CENTRALE VERWARMING
a.  Voor de ruimteverwarming en warmtapwaterbereiding wordt in de 

installatiekast op de bovenste verdieping een lucht-waterwarmtepomp 
geplaatst.

b.  De woningen worden verwarmd middels vloerverwarming op de  
begane grond en de verdieping. In de badkamer wordt tevens een 
aansluiting t.b.v. een elektrische radiator geplaatst. 

c.  De temperatuur van de vloerverwarming wordt individueel geregeld 
middels een ruimtethermostaat in de woonkamer, badkamer en  
slaapkamers (master/slave systeem). 

d.  Bij een buitentemperatuur van -10°C en bij een normatieve windsnel-
heid worden bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij  
gesloten ramen en deuren de volgende temperaturen minimaal ge-
haald en gehandhaafd:

 - verblijfsruimte    22°C
 - verkeersruimte   18°C
 - toiletruimte   18°C
 - badkamer / doucheruimte  22°C
 - buitenberging   onverwarmd
e. De kunststof verwarmingsleidingen worden in de dekvloer opgenomen.
f.  Bij het aanbrengen van de vloerafwerking dient rekening gehouden 

te worden met de keuze van de vloerafwerking. Bij de keuze van de 
vloerafwerking adviseren wij een maximaal 0,09m2 K/W (R waarde). 
Een hogere waarde geeft een vermindering van het comfort en een 
verhoging van het verbruik, waarbij de temperaturen onder punt d.  
niet gegarandeerd zijn.

24. ELEKTRA-INSTALLATIE
a.  De installatie voldoet aan NEN 1010 en de voorschriften van het elek-

triciteitsbedrijf. De installatie in de meterkast wordt aangesloten op het 
openbare elektriciteitsnet.

b.  Er worden inbouwschakelaars en (compact) wandcontactdozen  
geplaatst van het merk Gira, Systeem 55 in de kleur wit (RAL 9010). 

c.  Tenzij anders vermeld worden er schakelaars geplaatst, inclusief 
combinaties op ongeveer 105 cm boven de afgewerkte vloer en de 
wandcontactdozen op ongeveer 30 cm boven de afgewerkte vloer.

d.  De dubbele wandcontactdozen in woonkamer en keuken zijn voorzien 
van twee inbouwdozen en worden horizontaal op de wand geplaatst. 

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

f.  Uw woning wordt, naast de basis elektra-installatie, standaard voor-
zien van twee stuks bedrade leidingen in de woonkamer t.b.v. een  
TV/media-aansluiting. Daarnaast wordt in de hoofdslaapkamer 1 stuks 

dubbel wandcontactdoos en 1 stuks bedrade leiding extra aangebracht t.b.v.  
een TV/media-aansluiting. 

g.  In de badkamer wordt boven de wastafel een enkel wandcontactdoos en een 
wandlichtpunt aangebracht.

h. In de meterkast wordt een dubbele wandcontactdoos (opbouw) aangebracht.
i. In uw woning wordt nabij de meterkast een deurbel gemonteerd (draadloos).
j.  In uw woning worden rookdetectors geplaatst. Deze zijn onderling doorverbonden 

en aangesloten op de elektra-installatie. Hiermee wordt de veiligheid geboden  
die overeenkomt met de brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit. 

k.  Naast de 3 groepen voor de verlichting worden de volgende groepen  
aangebracht in uw meterkast:

 - 1 groep t.b.v. wasmachine;
 - 1 groep t.b.v. de wasdroger;
 - 1 groep t.b.v. vaatwasser;
 - 1 groep t.b.v. combimagnetron;
 - 1 groep t.b.v. elektrisch koken;
 - 1 groep t.b.v. omvormer van de zonnepanelen;
l.  Op het dak worden zonnepanelen gelegd ten behoeve van elektra-opwekking. 

Het aantal benodigde zonnepanelen wordt bepaald o.b.v. de BENG berekening. 
De positie van de zonnepanelen is indicatief aangegeven op de verkooptekening.

m. Al het elektra is inbouw m.u.v. elektra voor de installaties (verdeler vloerverwar-
ming, wtw-unit, omvormer etc). Het elektra voor de installaties is opbouw.

25. VENTILATIE
a.  In uw woning wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem toegepast. De warmte 

terugwin-unit wordt op de verdieping geplaatst en zorgt ervoor dat alle verblijfs-
ruimtes in uw woning mechanisch worden aan- en/of afgezogen. De afzuiging 
werkt middels CO2 detectie in de woonkamer, wat inhoudt dat de ventilatie zich 
aanpast aan het CO2 gehalte in de woonkamer.

b.  De bedieningsschakelaar waarmee de snelheid van de mechanische ventilatie kan 
worden ingesteld middels een drie standen schakelaar bevindt zich in de woon-
kamer naast de thermostraat van de verwarming en de badkamer is voorzien van 
een pulsschakelaar. 

26. ALGEMEEN
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden 
onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, 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.

Snippen aan de Dijk
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19. KEUKEN
Uw woning wordt niet voorzien van een keuken. Wel worden de basis  
installatieaansluitingen aangebracht volgens tekening. Deze zijn  
optioneel aan te passen.

20. WATERINSTALLATIE EN WARMWATERVOORZIENING 
a.  De leidingen voor koud water worden aangelegd vanaf de watermeter  

in de meterkast. Deze leidingen voeren we uit in kunststof. U kunt de  
watermeter afsluiten. 

b.  De leidingen voor warm water worden aangelegd vanaf de (lucht-water) 
warmtepomp op de verdieping. Deze leidingen voeren we eveneens uit  
in kunststof.

c.  De warm- en koud waterleidingen worden aangelegd naar de volgende 
aansluitpunten:

 - de aansluiting t.b.v. mengkraan in de keuken; koud en warm
 - het spoelreservoir in de toiletruimtes; koud
 - de kraan van het fonteintje in de toiletruimtes; koud
 - de wastafelmengkraan in de badkamer; koud en warm
 - de douchemengkraan in de badkamer; koud en warm
 - de aansluiting voor uw wasmachine; koud
 - de aansluiting voor uw vaatwasmachine; koud
 -  De installatie in de meterkast wordt aangesloten op het  

openbare waterleidingnet. 

21. WASMACHINE EN WASDROGER AANSLUITING
Er wordt in uw woning een bedraad en afgemonteerd aansluitpunt aange-
bracht voor een wasmachine, compleet met kraan, beluchter en slangaan- 
sluiting. Tevens wordt uw woning in basis voorzien van een bedraad en  
afgemonteerd aansluitpunt voor een wasdroger. U kunt op de tekening zien 
waar deze aansluitingen komen.

22. SANITAIR
Het sanitair wordt standaard aangebracht op de plaats zoals aangegeven op 
tekening.In uw woning wordt het navolgende sanitair en kranen geplaatst:
•  Villeroy & Boch wandcloset DirectFlush, inclusief softclose zitting, in de 

toiletruimtes;
•  Villeroy & Boch fontein in de toiletruimtes, inclusief Sanibel 2000  

fonteinkraan, chromen bekersifon en muurbuis;
•  Badmeubel 60 cm (zie tekening) breed in de badkamer bestaande uit  

een keramische wastafel met 1 kom, 1 wastafelkraan Hansgrohe Focus 
70 coolstart, onderkast greeploos en spiegel 60 x 70 cm met horizontale 
lichtbaan;

•  Hansgrohe Croma Showerpipe 160 inclusief douchethermostaat Ecostat  
in de douchehoek van de badkamer(s).  

•  Glazen douchewand van helder glas met zilverkleurig profiel afmeting  
ca. 90x200 cm (bxh). 

Snippen aan de Dijk
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ONTWERP ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR T ONTWERP ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR TYPE

Gevels 

Buitenwand-openingen

Dak

Buitenberging

Buitenberging (vervolg)Metselwerk

Voegwerk 

Verticale houten delen, 
open systeem

Lateien

Kozijnen en ramen

Voordeur en voordeurkozijn

Frans balkon

Waterslagen onder kozijnen

Waterslagen onder en  
boven houtwerk

Beglazing kozijnen

Dakbedekking plat

Dakrand en (nood) overstort

Zonnepanelen

Buitenberging

Berging deur

Deurkozijn

Dakbedekking

Hemelwaterafvoer woning

Hemelwaterafvoer berging

Tuinmuur(bnr. 01 en 06)

Lamellen

Pad naar voordeur

Beplanting rondom 

Baksteen, waalformaat, 
halfsteens verband

Doorstrijkmortel,  
circa 3 - 5 mm terugliggend

Douglas hout (o.g.)

Staal, verzinkt 

Kunststof

Kunststof

Hardglazen paneel

Beton

Aluminium

2-laags, geïsoleerde beglazing

Bitumen

Aluminium

Opdak systeem

Vurenhout

Hout en glas

Hout

Epdm/bitumen

Aluminium 

Pvc

Baksteen, waalformaat,  
wildverband

Douglas hout (o.g.)

Asfalt met afstrooilaag split 

Grijsbruin; zie impressie

Antraciet

Naturel; onbehandeld

Grijsbruin 

Buitenzijde grijsbruin met 
nerfstructuur, binnenzijde 
wit glad

Buitenzijde grijsbruin met 
nerfstructuur, binnenzijde 
wit glad, voordeur v.z.v. 
semi-transparant glas

Transparant

Naturel

Grijsbruin

Helder

Donker

Grijsbruin

Volledig zwart

Grijsbruin

Grijsbruin, v.z.v. helder glas

Grijsbruin

Donker

Grijsbruin

Grijs

Als woning

Naturel; onbehandeld

Naturel

Volgens N.T.B.  
beplantingsplan
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Het beeldmateriaal bij de plattegronden is aangeleverd door Nijhof.  
De producten zijn verkrijgbaar in de winkel in Baarn. 
www.nijhofbaarn.nl

@2021
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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