


- Grandeur in 
het centrum

CORTILE OLDENZAAL FASE 2

Cortile ligt op loopafstand van de levendige binnenstad 
van Oldenzaal. Leuke winkels, gezellige cafés, … alles wat  
het leven heerlijk maakt vind je lekker dichtbij. 

Cortile is een uniek kleinschalig nieuwbouw project van 
moderne stadswoningen in het historische centrum van  
Oldenzaal. De eerste fase is al gerealiseerd dus ga gerust 
een kijkje nemen. Fase 2 bestaat uit 7 eigentijdse stads- 
huizen die ruimte bieden aan al je woonwensen.
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- Proef de
rijke historie
van de stad

CENTRAAL GELEGEN

- Even een 
terrasje pakken

RIJKE GESCHIEDENIS

- Wonen op 
een unieke 
locatie

Cortile wordt gebouwd op een bijzondere locatie 
met een rijke geschiedenis. Het is de plek waar ooit 
huishoudschool Mater Dei stond. In 1920 gesticht 
door de zusters Franciscanessen van Heythuysen. 
Een begrip in Oldenzaal.

In Oldenzaal is de rijke historie en vernieuwing nooit ver van elkaar  
verwijderd. De levendige stad heeft een rijke historie die teruggaat tot 
de Romeinse tijd. De stadsrechten dateren van 1260 en daarmee is  
Oldenzaal zelfs de eerste plaats in Twente die stadsrechten kreeg. 
Deze historie vind je op verschillende plekken terug in de stad in ge-
bouwen als het Oude Raadhuis van Plechelmus, het Palthehuis en  
het Oude Raadhuis. Cortile ligt precies op de plek waar je dit het beste 
kunt ervaren. Op het centraal gelegen terrein van de voormalige  
huishoudschool Mater Dei. 

Het schoolgebouw werd in 1954 gerealiseerd en is inmiddels gesloopt. 
In de driehoek Gasthuisstraat -Pastoriestraat - Zuidwal wordt met de 
de statige panden van Cortile een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan 
de historie van de locatie. Een plek waar je als toekomstige bewoner 
mooie nieuwe herinneringen maakt. Of je nu thuis geniet van een kop 
koffie in jouw tuin, of ’s avonds nog even naar de stad loopt, met dit 
unieke project haal je het maximale uit jezelf, je woning en uit de  
binnenstad van Oldenzaal.

Fase 1 is gebouwd en inmiddels opgeleverd. Fase 2 bestaat uit 
 7 verschillende stadshuizen 
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BRUISEND CENTRUM

- Mooie
ontmoetingen
in de stad

Dynamisch, levendig en ondernemend zijn woorden die bij de stad 
passen. De Groote Markt stroomt vol bij de eerste zonnestralen.
Het goede leven wordt hier gevierd. Ook met een druk gezinsleven 
is het hier heerlijk wonen. Alles is dichtbij zodat je nog tijd hebt voor 
kroeg, theater en de sportschool. 

Gezellige terrassen nodigen uit tot lange zomeravonden en mooie 
ontmoetingen met vrienden en familie. In de historische straatjes 
vind je bijzondere winkels en eigentijdse horecagelegenheden. 
Jonge ondernemers leggen met veel enthousiasme en liefde 
voor hun vak hun gasten in de watten. Of het nu een heerlijke 
latte macchiato is, bereid door een kundige barista of een verfijnd 
driegangenmenu in een van de vele restaurants, als levensgenieter 
en fijnproever kun je in Oldenzaal je hart ophalen.

Alles kan hier op de fiets en er is ruimte voor spontane aanloop 
van vrienden. Heel gezellig!

Het rijke en ondernemende verleden  
van Oldenzaal vind je terug in het heden.
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- 7 Stadshuizen 
voor dynamische 
stadsbewoners
Zoek je nieuwbouw en iets speciaals in het historische centrum 
vanOldenzaal? Dan zit je goed bij Cortile! Het komt nauwelijks 
voor dat er nieuwbouw zo dicht bij het centrum van Oldenzaal 
wordt gerealiseerd, een uitgelezen kans dus.

Hier woon je in de luwte van de stad aan een rustige binnen-
plaats met 2 privé parkeerplaatsen op eigen terrein en een  
zonnige stadstuin. De woningen zijn allemaal verschillend;  
drie of vier woonlagen, verschillende breedtes en op een  
hoek of er tussenin.
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TRUDE DE VROOMEN
ARCHITECT-PARTNER INBO

- Visie
architect
en landschaps-
architect

Elke woning heeft een eigen karakter door  

de toepassing van verschillende tinten  

metselwerk in een warme kleuren. De  

hoge begane grond en de smalle ramen 

met diepe negges, de rijke daklijst, de  

gemetselde penanten, de sluitstenen  

en de horizontale spekbanden maken  

het geheel compleet.

De toepassing van deze ambachtelijke 

details geven de woningen een inge- 

togen, chique uitstraling. De materialen  

verouderen mooi, zodat de huizen ook  

over 100 jaar nog een monumentale sfeer 

en uitstraling hebben.

Het geheel straalt kwaliteit en klasse uit 

en versterkt het beeld van een natuurlijk 

gegroeid stukje binnenstad. De huizen zijn 

gasloos en energiezuinig. Een nieuw huis, 

op een historische plek, dat je volledig naar 

eigen wens kunt inrichten.’

‘De hof van Cortile is het verlengstuk van je woongenot. Aan de  

achterzijde van de woning ligt je privétuin en een gezamenlijke  

hof met een groene inrichting en meer dan genoeg parkeerruimte.  

Voor elke woning hebben we twee privé-parkeerplaatsen gemaakt.  

De hof wordt volledig aangelegd door Hegeman.

De overgang tussen je eigen tuin en de gezamenlijke hof is  

vormgegeven met een bij de architectuur passende berging.

De klimplanten vormen hier samen met de overige planten een  

rustige groene plek

RENZO VEENSTRA
LANDSCHAPSARCHITECT EN STEDENBOUWER-PARTNER RROG

‘Op een bijzondere plek in Oldenzaal  

zal Cortile het historische karakter  

van de binnenstad gaan versterken.  

Cortile, Italiaans voor ‘binnenplaats’, is  

een rustpunt in de stad. Je woont hier  

vlakbij het winkel- en uitgaanscentrum..  

Bijzondere winkels, bruisende horeca, …  

alles wat het leven heerlijk maakt,  

is lekker dichtbij..

VAN LINKS NAAR RECHTS BOUWNUMMR 05, 06, 07 EN 08
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Begane grond en tuin
Via de toegangsweg naar de binnenplaats bereik je de entree. Door 
de ligging in het hart van de woning is de begane grond in twee 
‘vleugels’ verdeeld. Aan de noordkant zou je een leefkeuken kunnen 
inrichten, een plek waar je op elk moment van de dag graag vertoeft. 
Je hebt hier de ruimte voor een kookeiland en een eetkamergedeelte. 
Van dezelfde royale afmetingen kun je gebruik maken om in de  
andere vleugel de living in te richten. Deze ruimte aan de zuidkant 
geeft met openslaande deuren toegang tot de tuin op het zuiden. 
Dankzij de besloten ligging is het daar al vroeg in het jaar behaag-
lijk. Je hebt er plek voor een groot terras, maar ook voor een siertuin. 
Maak bij de binnenplaats een ontbijthoekje tussen de bloemen.

HET IS MOGELIJK OM DE KEUKEN OF WOONKAMER AF TE SLUITEN MET 
EEN SCHEIDINGSWAND. ZO CREËER JE MEER RUST EN BESLOTENHEID.

Tweede, derde en vierde woonlaag
Boven beschik je over maar liefst vijf slaapkamers, waarvan er drie 
gevelbreed zijn. De ruime afmetingen maken dat je al je woonideeën 
kunt waarmaken. Een walk-in closet, een tweede woonkamer, een 
gameroom, je stemt alles helemaal af op je levensstijl. Natuurlijk  
zijn de ruimtes ook geschikt voor een kantoor aan huis. Door het  
isolerende glas werk je er altijd geconcentreerd. Als masterbedroom 
is de slaapkamer op de derde woonlaag het meest geschikt. Hier  
geniet je van de weldadige luxe van een eigen badkamer (dit valt 
onder de opties). Door de hoge plafonds is het scheppen van berg-
ruimte geen probleem. De topverdieping is de aangewezen plek  
voor wasmachine en droger. De ruimte is groot genoeg om er ook 
een logeer- of studeerkamer in te richten. 

LOCATIE: Gasthuisstraat, Oldenzaal
WOONOPPERVLAK: 202 M2

PERCEEL: 178 M2

WOONLAGEN: 4 verdiepingen
AANTAL KAMERS: 6 kamers (een 7e kamer is mogelijk)
BIJZONDER: zonnige stadstuin
PARKEREN: 2 privé-parkeerplekken
ENERGIE: gasloos en zeer energiezuinig
VERWARMING: Lucht Water Warmtepomp

- Weldadig  
leven op vier 
verdiepingen

Geniet van de zeldzame combinatie 
van vier woonlagen en een diepe  
en zonnige stadstuin. 

BOUWNUMMER 05

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

INTERIEUR IMPRESSIE BOUWNUMMR 05 (EN BOUWNUMMER 11 IN SPIEGELBEELD) 
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HET KINDER UNIVERSUM
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Decorstukken

Kidsdepartment

Geef in je  inbouw-
kastenwand een 
aantal kasten een 
glaze ndeur en zet 
hierin het mooiste 
servies dat je hebt. 
Zo worden het waar-
devolle decorstukken 
in je huis

De huizen van Cortile geven je 
genoeg ruimte om een kinder-
verdieping te maken. Zo geef je 
de kinderen hun eigen plek en 
privacy. Vanaf nu heb je geen 
kind meer aan ze als je ze naar 
bed stuurt

INTERIEURIDEE 3e verdieping BWNR 05

Begane grond  BWNR 05

Bureauzaken
Omdat iedereen op 
een laptop of ipad 
werkt, is het lekker  
om in het hele huis 
werkplekjes te maken. 
Heerlijk om eens van 
plek te wisselen.

- Iedereen
een royale
eigen werkplek

Zolder met stijl
Van de zolderverdieping kun 
je echt iets moois maken. 
Richt er bijvoorbeeld een 
zithoek in om rustig een  
film te kijken, of heel fanatiek
te gamen.

2e verdieping BWNR 05 | ALTERNATIEVE INDELING

1e verdieping BWNR 05 | ALTERNATIEVE INDELING
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HET KINDER UNIVERSUM

INTERIEURIDEE

Inloopbadkamer
De ultieme weelde is 
een masterbedroom 
met badkamer ‘en 
suite’. Richt hier je 
privéspa in voor het 
meest weldadige 
ochtendritueel.

- Je eigen
spa in de
slaapkamer

- Proef de
rijke historie
van de stad

CENTRAAL GELEGEN

- Met een
alternatieve 
indeling heb
je een spa

BADKAMERMEUBEL GOINGOBJECTS.

1e verdieping BWNR 05 | ALTERNATIEVE INDELING 2e verdieping BWNR 05 |  | ALTERNATIEVE INDELING
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- Klaar voor  
een eigentijdse 
leefstijl
Begane grond en tuin
Dit herenhuis biedt een exclusieve mogelijkheid. Je kunt de begane 

grond traditioneel inrichten met een woonkamer en keuken, maar ook 

kiezen voor een XL woonkamer op de eerste verdieping. Beneden heb 

je dan alle ruimte om van de leefkeuken iets heel speciaals te maken. 

Vraag de woonconsulent van het project naar de mogelijkheden om 

de keuken naar wens uit te breiden. Met deze inrichting profiteer je 

nog meer van je tuin, door daar een buiten-eetkamer van te maken. 

Huis en tuin vloeien zo in elkaar over.

DE WONINGEN VAN CORTILE HEBBEN VLOERVERWARMING EN DUS 
GEEN RADIATOREN. DAT BETEKENT DAT JE VEEL VRIJE WANDEN HEBT.

Tweede, derde en vierde woonlaag
In de voorbeeldplattegrond laten we zien hoe je de eerste ver- 

dieping zou kunnen inrichten als living. Ontstpannen, spelen, lezen,  

praten, even op jezelf zijn: verschillende leefmomenten kun je hier 

een eigen plek geven. Heb je een groter gezin? Of werk je vanuit 

huis? Dan kun je deze ruimte in twee kamers opsplitsen, voor een  

extra slaapkamer en/of thuiskantoor. Op de derde woonlaag be-

vinden zich drie slaapkamers en de luxe badkamer met gescheiden 

toilet. De masterbedroom is hoe een masterbedroom hoort te zijn, 

met kloeke afmetingen en de mogelijkheid van een walk-in kleding-

kast. Je kunt er ook een kleine zithoek inrichten. De toplaag is een 

echte zolderverdieping. De plek voor de wasmachine kun je  

afsluiten. Met kasten als roomdividers verdeel je de ruimte in  

verschillende ‘kamers’.

In Cortile is het herenhuis opnieuw  
uitgevonden. Bij dit bouwnummer kun 
je voor een unieke inrichting kiezen.

BOUWNUMMER 06

LOCATIE: Gasthuisstraat, Oldenzaal

WOONOPPERVLAK: 203 M2

PERCEEL: 144 M2

WOONLAGEN:: 4 verdiepingen

AANTAL KAMERS: 6 kamers (een 7e kamer is mogelijk)

PARKEREN: 2 privé-parkeerplekken

ENERGIE: gasloos en zeer energiezuinig

VERWARMING: Lucht Water Warmtepomp

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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INTERIEURIDEE

Kast alsroomdivider

Kies voor een pronkstuk!

Met een kast als 
roomdivider kun 
je een huiskamer, 
slaapkamer, zolder  
of andere kamer in  
2 ruimtes verdelen  
en zo een tweede 
functie geven.

In plaats van een bureautafel en stoel 
kun je ook kiezen voor een mooie tafel 
en stijlvolle stoel. Zo wordt je werkplek 
een waar pronkstuk in de woonkamer

- Slim gebruik
maken van kasten
in de ruimte

- Thuis 
werken voor 
gevorderden

Begane grond BWNR 06 | LEEFKEUKEN 1e verdieping BWNR 06 | WONEN
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VITRA SOFT PAD CHAIR EA 208
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VITRA STOOL
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2e verdieping BWNR 06 | SLAPEN/STUDEREN 2e verdieping BWNR 06 
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VAN LINKS NAAR RECHTS BOUWNUMMR 07, 08, 09 EN 10

- Groots leven 
aan een hof

CORTILE OLDENZAAL FASE 2

Cortile staat middenin het stadse leven, maar is tegelijkertijd  
een oase van rust. De huizen staan gegroepeerd rond een  
plein. Zoals de hofjes van vroeger, maar dan ontworpen voor  
de eenentwintigste eeuw. In het hof vind je op eigen grond je  
2 privé-parkeerplekken, grenzend aan het binnenplein. 

Buiten geniet je van de besloten sfeer.  Binnen vind je de  
ruimte om groots te leven.

CORTILE | 25



Begane grond en tuin
Bijna alle huizen hebben rechte hoeken. Dat is praktisch en gemakke-

lijk om te bouwen, maar ook voorspelbaar. Met dit herenhuis heb-

ben de architecten van Cortile gekozen voor creativiteit. De woning 

waaiert uit naar de tuinzijde. Je interieur krijgt daardoor vanzelf een 

verrassend en eigentijds karakter. In de twee voorbeeldplattegronden 

hebben we de keuken aan de voorzijde geplaatst. Het living-gedeelte 

wordt daardoor een soort tuinkamer. Je zou het eigenzinnige gevoel 

kunnen versterken met een glazen scheidingswand. Ook de tuin heeft 

trouwens een bijzondere, geknikte vorm. Aan de binnenplaatskant zou 

je een besloten zithoek kunnen maken.

DE SCHUINE WAND INSPIREERT OM TE SPELEN MET VORMEN. PLAATS 
BIJVOORBEELD ALS CONTRAST EEN RONDE OF OVALE EETTAFEL.

Tweede en derde woonlaag
Op de tweede woonlaag bevinden zich drie slaapkamers die alle-

maal groot genoeg zijn voor een tweepersoonsbed. Aan de tuin-

kant heb je prachtig uitzicht over de binnentuinen van Cortile. In de 

masterbedroom zou je een gedeelte kunnen inrichten als werkplek, 

eventueel met scheidingswand. Met hetzelfde gemak maak je er 

natuurlijk een walk-in-closet of loungehoek van. Op deze verdieping 

vind je ook de luxe badkamer met apart toilet. Op de zolderverdie-

ping zijn de aansluitingen voor wasmachine en droger. Maar ook 

hier heb je de ruimte. Met een lekkere bank en een groot scherm 

maak je hier een gameroom of thuisbioscoop.

- Architectuur 
met lef en  
karakter

Klassieke luxe ontmoet eigenzinnige 
architectuur. Dit herenhuis heeft een 
gewaagde schuine wand. 

BOUWNUMMER 07 (08 GESPIEGELD)

LOCATIE: Gasthuisstraat, Oldenzaal
WOONOPPERVLAK: 153 M2

PERCEEL: bwnr 07 148 M2 en bwnr 08 134 M2

WOONLAGEN: 3 verdiepingen
AANTAL KAMERS: 4 kamers 
BIJZONDER: zonnige stadstuin
PARKEREN: 2 privé-parkeerplekken
ENERGIE: gasloos en zeer energiezuinig
VERWARMING: Lucht Water Warmtepomp

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

INTERIEUR IMPRESSIE BOUWNUMMR 07,
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2

My space

Maak je interieur een  
stuk gezelliger met een 
flinke stapel kussens.  
Naast dat het stijlvolle 
accessoires zijn, kruip je  
er lekker tegenaan.
En het leuke is dat er in 
iedere stijl een passend 
item te vinden s. 

Begane grond BWNR 07 | INTERIEURIDEE 01
BWNR 08 is gespiegeld BWNR 08 is gespiegeld

BWNR 08 is gespiegeld BWNR 08 is gespiegeld

Begane grond BWNR 07 | INTERIEURIDEE 02

1e verdieping  BWNR 07 2e verdieping  BWNR 07 
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6.50 m

5.15 M

Een schuine wand vraagt om lef!

- Eigenzinnig 
dwars wonen

- En plek om
helemaal tot
rust te komen

K(n)us

Een XXL ziteiland heeft veel 
ruimte nodig en dat kan 
hier door de uitwaaierende 
schuine wand.
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Begane grond en tuin
Alles aan deze woning is extra large. Je ziet het al aan de hal, waar 
je ruimte genoeg hebt voor een grote garderobekast. De begane 
grond bestaat verder uit een L-vormige ruimte, waar je veel kanten 
mee op kunt. We geven daarom drie inrichtingsmogelijkheden. Je 
deelt de ruimte op in een gedeelte voor de living en een leefkeuken. 
Met een grote kast in het midden zorg je voor extra beslotenheid en 
hou je de wanden vrij voor bijvoorbeeld kunst. Zo wordt het gevoel 
van ruimte nog intenser. Aan de zuidkant open je de openslaande 
deuren naar een voor het stadscentrum opvallend ruime en brede 
tuin. Door de beschutte ligging op het zuiden, kun je er al vroeg in het 
jaar buiten leven. Maak ook daar grote gebaren, met bijvoorbeeld 
een loungeterras en een buitenkeuken.

IN DEZE WONING IS RUIMTE VOOR EEN LIFT. VRAAG NAAR DE  
MOGELIJKHEDEN OM DEZE TE LATEN INSTALLEREN.

Tweede, derde en vierde woonlaag
Ook de drie slaapkamers op de eerste verdieping zijn bijzonder ruim, 
evenals de luxe badkamer. In de masterbedroom schep je met een 
kastenwand alle opbergruimte die je nodig hebt. De weldadige 
ruimte bekent dat je er ook gemakkelijk een royaal thuiskantoor 
inricht. Op de overloop zou je een kastenwand kunnen plaatsen. 
We klimmen tot slot naar de toplaag (of nemen de lift). Sluit je hier 
de plek voor wasmachine en droger af, dan heb je de ruimte vrij 
om deze verdieping als volwaardige kamer in te richten. Perfect als 
speelkamer of voor een tweede woonkamer. Een klassieke oplos-
sing van een zolder als opberg- en klusruimte kan natuurlijk ook. In 
de voorbeeldplattegrond hebben we dat gecombineerd met een 
zithoek. Want daar heb je ook nog ruimte voor.

LOCATIE: Gasthuisstraat, Oldenzaal
WOONOPPERVLAK: 213M2

PERCEEL: 158 M2

WOONLAGEN: 3 verdiepingen
AANTAL KAMERS: 4 kamers
PARKEREN: 2 privé-parkeerplekken
ENERGIE: gasloos en zeer energiezuinig
VERWARMING: Lucht Water Warmtepomp

- Weids wonen 
in een XXL  
herenhuis

De luxe van een extra brede woning.  
Dit weidse herenhuis van drie ver- 
diepingen geeft je ruimte en vrijheid.

BOUWNUMMER 09

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

INTERIEUR IMPRESSIE BOUWNUMMER 09
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begane grond BWNR 09 | INTERIEURIDEE 01

ALLES IN EXTRA LARGE

Hier kan het! 
Een designbank komt het mooist tot 
zijn recht wanneer hij vrij in de kamer 
staat. Hier heb je er de ruimte voor.

- Spelen met 
ruimte door de 
riante oppervlakteoptioneel lift

Levendkunstwerk
Door de oppervlakte 
van bouwnummer 9 
kun je flink uit pakken 
met grote binnen-
planten. Kies voor 
een paar planten 
met veel bladvolume.

7.70M

10
.8

2 
M

begane grond BWNR 09 | INTERIEURIDEE 02 begane grond BWNR 09 | INTERIEURIDEE 03
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Lift

Kan deze ruimte bij de slaapkamer?

RUIMTE

De buitengewone afmetingen van de 
twee grootste slaapkamers maken 
dat je ze een extra bestemming kunt 
geven. Bijvoorbeeld met een hoek om 
in alle rust je laptop open te slaan.

- Riante slaap-
kamers met ruimte 
voor werkplek

1e verdieping BWNR 09 2e verdieping BWNR 09

Opgeruimde werkplek
Maak maximaal gebruik van de zolder-
ruimte met een diepe, vrijstaande kast 
met tafelbladen. Zo kun je er werken en 
klussen, en heb je alles wat je nodig hebt 
binnen bereik.

7.70M

10
.8

2 
M

optioneel lift optioneel lift

AUPING ESSENTIAL
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Begane grond en tuin
Op de begane grond van deze woning beschik je over een open, bij-

na rechthoekige ruimte. Kies je voor een open loftinrichting, of creëer 

je verschillende hoekjes? Plaats je de keuken aan de straatkant of 

juist bij de tuin? We schetsen hier een van de vele mogelijkheden. 

Omdat het een diepe ruimte is, kun je verschillende sferen combi-

neren. De stadstuin is ook hier van royale afmetingen. Maak er een 

heerlijke buitenleefruimte van, met een loungehoek en grote eetta-

fel. Je hebt genoeg plek om er een ook weelderige siertuin te laten 

groeien.

KASTEN ZIJN PERFECT OM EEN RUIMTE TE VERDELEN. JE HOUDT DE 
WANDEN MOOI VRIJ EN JE KUNT ALLES OPBERGEN.

Tweede en derde woonlaag
Zoals je ziet, kun je de drie slaapkamers op de eerste verdieping 

met kasten of andere roomdividers opdelen. Zo maak je maximaal 

gebruik van de ruimte. In de masterbedroom plaats je bijvoorbeeld 

een inloopkledingkast of je richt een extravagante make-uphoek in. 

En voor kinderen richt je op deze manier een studeer- of speelhoek 

in. Ruimte voor kasten heb je ook in de luxe badkamer (met geschei-

den toilet). De bovenste woonlaag is een opvallend diepe ruimte, 

met de aansluitingen voor de wasmachine en droger. Plaats er een 

loungebank en je hebt een plek waar je je heerlijk terug kunt trekken.

- Ruimte om 
woonsferen te 
combineren

De ruimtes in dit herenhuis vragen  
om een creatief interieurontwerp. De  
afmetingen maken bijna alles mogelijk.

BOUWNUMMER 10

LOCATIE: Gasthuisstraat, Oldenzaal
WOONOPPERVLAK: 133 M2

PERCEEL: 102 M2

WOONLAGEN: 3 verdiepingen
AANTAL KAMERS: 4 kamers 
BIJZONDER: zonnige stadstuin
PARKEREN: 2 privé-parkeerplekken
ENERGIE: gasloos en zeer energiezuinig
VERWARMING: Lucht Water Warmtepomp

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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T huisrestaurant
De open begane grond betekent dat 
je in vijf stappen naar de leefkeuken 
loopt. Bijvoorbeeld om even die  
perfecte espresso te zetten of tijdens 
heerlijke etentjes met vrienden.

In de masterbedroom kun je met 
kasten de ruimte verdelen. De extra 
‘kamer’ gebruik je als walk-in closet  
of werkplek.

- Leven, koken, 
genieten en de
perfecte koffie

5.45 M

10
.2

0 
M

Begane grond BWNR 10 

Slim met kasten

SAMBONET PANNEN

1e verdieping BWNR 10 2e verdieping BWNR 10 
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Begane grond en tuin
En ook hier zit de entree dus aan de zijkant van de woning en is de 
begane grond opgedeeld in twee ‘vleugels’. De vide bevindt zich aan 
de straatzijde. In het voorbeeld hebben we daar de living ingericht. 
De ‘tuinvleugel’ is de logische plek voor de leefkeuken. Je stapt er zo 
naar buiten om verse kruiden voor je keuken te plukken. In de zomer 
zul je er zelfs ontbijten in het vroege zonlicht. Direct bij de keuken is  
de ideale plek voor een terras met eettafel en eventueel een buiten-
keuken.

EEN VIDE GEEFT JE EEN DUBBEL ZO HOOG PLAFOND. MAAK DAT EXTRA 
ZICHTBAAR DOOR ER SPECTACULAIRE LAMPEN OP TE HANGEN.

Tweede, derde en vierde woonlaag
De tweede woonlaag is de vide-verdieping. Maak je daar je thuis-
kantoor, dan blijf je in verbinding staan met de woonkamer. Een vide 
maakt dat er veel meer eenheid is tussen de verdiepingen. Je voelt 
de architectuur.

Op deze woonlaag bevinden zich verder de luxe badkamer met 
gescheiden toilet en een gevelbrede slaapkamer met uitzicht op de 
tuin. De twee andere slaapkamers bevinden zich op de derde woon-
laag, met plek voor een tweede badkamer. De masterbedroom is 
monumentaal van afmetingen. Je zou in het midden een dubbelzij-
dige kledingkast kunnen plaatsen. Een klassieke walk-in wardrobe is 
ook mogelijk. De toplaag is een tweede plek die zich goed leent voor 
een thuiskantoor. De plek van de wasmachine en de droger sluit je 
dan af met schuifdeuren.

LOCATIE: Gasthuisstraat, Oldenzaal
WOONOPPERVLAK: 203M2

PERCEEL: 161 M2

WOONLAGEN: 4 verdiepingen
AANTAL KAMERS: 6 kamers (een 7e kamer is mogelijk)
BIJZONDER: zonnige stadstuin
PARKEREN: 2 privé-parkeerplekken
ENERGIE: gasloos en zeer energiezuinig
VERWARMING: Lucht Water Warmtepomp

- Spectaculair 
wonen met  
een vide

Deze hoekwoning biedt net als bouw-
nummer 5 de luxe van vier verdiepingen 
en een L-vormige stadstuin. Uniek is de 
vide op de eerste verdieping.

BOUWNUMMER 11

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

VAN LINKS NAAR RECHTS BOUWNUMMR 09, 10 EN 11
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Begane grond BWNR 11 1e verdieping BWNR 11 

5.45 M

10
.2

0 
M

2e verdieping BWNR 11INTERIEURIDEE 3e verdieping BWNR 11

Een ‘kast’ van een huis
kasten

Slaapkamer  met eiland

Kleurenpalet

In de masterbedroom zou 
je kasten en een werktafel  
kunnen combineren tot 
een eiland. Een stijlvol en 
ruimtebesparend idee. 
Op de achterwand kun 
je een groot kunstwerk 
plaatsen.

Laat kleuren uit de  
keuken terugkomen  
in de living en anders-
om. Zo schep je twee 
verschillende sferen, 
maar is het geheel 
toch een eenheid.

- Riante 
slaapkamers
met veel ruimte
voor kasten

HKLIVING WALL ART
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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 be-
dragen 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 ver-
loopt, wat de eigendomsoverdracht en  
de kopersbegeleiding inhoudt.
 
Het tekenen van de koop-
/aannemingsovereenkomst
Met het tekenen van deze overeenkomst ver-
plicht u zich tot het betalen van de totale koop-/
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-/ aannemings-
overeenkomst heeft ondertekend. Het verdient 
aanbeveling (om bewijsproblemen te voor- 
komen) een eventuele ontbinding schriftelijk  
met bewijs van ontvangst door te geven.

Opschortende voorwaarden
In de koop-/ aannemingsovereenkomst worden 
doorgaans een aantal opschortende voor-
waarden opgenomen welke zijn gekoppeld 
aan een opschortingtermijn. Dit is een ter-
mijn waarin wij verwachten dat aan de voor-

waarden 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 gestel-
de termijn ontvangt u van ons bericht of de 
opschortende voorwaarden zijn vervuld. Zijn de 
opschortende voorwaarden vervuld dan is de 
koop-/ aannemingsovereenkomst bindend. Zijn 
deze voorwaarden niet vervuld kan de koop-/ 
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:
•  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 zogenaamde ‘akte van levering’ 
(notarieel transport) en door inschrijving van 
deze akte in de openbare registers. In de akte van 

KLEINE LETTERTJES

- Belangrijke  
zaken

levering worden alle van toepassing zijnde rech-
ten, 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, waar-
in	de	financiering	is	geregeld,	wordt	verzorgd	
door de notaris. Deze akte zal tegelijkertijd met 
de leveringsakte worden getransporteerd. In de 
koop-/ 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 leve-

ringsdatum nog niet betaalde (bouw)termijnen;
•  rente vanaf datum grond rentedragend.
en eventueel:
•  notariskosten voor het opmaken van  

de hypotheekakte;
• de afsluitkosten van de hypotheek.

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
In zowel de koop-/aannemingsovereenkomst 
staat de koop-/aanneemsom aangeduid als 
“grondkosten + termijnen + (rente)vergoeding”.
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-/ aannemingsovereen-
komst. U ontvangt een kopie van deze factuur.  
De originele factuur wordt verrekend bij het  
notarieel transport.

2. Termijnfacturen
In de koop-/ aannemingsovereenkomst is een 
termijnschema opgenomen voor de zogenaam-
de 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 beta-
lingstermijn 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 koop-/ aannemingsover-

eenkomst is het mogelijk dat wij u rente over 
de grondkosten in rekening brengen. Het 
percentage van deze grondkostenrente is  
in de koop-/ aannemingsovereenkomst  
vastgelegd.

 • Uitstelrente:
   Zolang de grond nog niet door het transport 

bij de notaris aan u in eigendom is overgedra-
gen, heeft u recht op uitstel van betaling van 
de grondkosten. Daarnaast is het mogelijk dat 
op het moment dat u de koop-/ aannemings-
overeenkomst ondertekent, reeds met de 
bouw van uw woning is gestart en dat reeds 
één of meer bouwtermijnen zijn vervallen. Ook 
ten aanzien 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 bouwter-
mijnen 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 ver-
vallen bouwtermijnen zogenaamde ‘uitstel-
rente’ in rekening te brengen. Het percentage 
van deze uitstelrente is in de koop-/ aanne-
mingsovereenkomst vastgelegd. 

 • Boeterente
   Indien u de vervallen grondkosten of bouwter-

mijnen niet tijdig betaalt, hebben wij het recht 
u daarover boeterente in rekening te brengen. 

Het percentage van deze boeterente is in de 
koop-/aannemingsovereenkomst vastgelegd..

4. Meer- en/of minderwerkfactuur 
In de aannemingsovereenkomst is tevens  
een termijnschema voor het meer- en/of minder-
werk 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 koop- en aannemingsovereen-
komst overeen gekomen totale koopaannemings-
som 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-/ aannemings-
overeenkomst en gedurende het gehele bouw-
proces 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 opti-
maal mogelijk te laten verlopen, ontvangt u een 
uitnodiging met persoonlijke inloggegevens van 
Volgjewoning. Op dit online platform vindt u alle 
relevante informatie over uw nieuwe woning 
zoals verkoopstukken, keuzelijsten, sluitingsdata, 
nieuwsbrieven etc.. U kunt hiervoor de app ‘Mijn 

Hegeman woning’ installeren op uw telefoon of 
tablet. Zo heeft u altijd en overal de actuele infor-
matie 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 nummer: 
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.
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- Garantie-  
en waarborg-
regeling

Hegeman Ontwikkeling is een klantgerichte bou-
wer. 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 consumentenwebsite  
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 waarmee wij onze 
dienstverlening kunnen verbeteren. Daarnaast levert 
u door uw review op Bouwnu.nl een bijdrage aan de 
kwaliteitsverbetering in de bouwsector.

Daarom is het belangrijk dat u meedoet en  
de enquête invult. 
 

- Klantgericht
bouwen

KLEINE LETTERTJESBij het kopen van een nieuwbouwwoning let u waar-
schijnlijk 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 bouwonder- 
neming	op	financieel	gebied,	technische	vakbe-
kwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan 
worden de tekeningen en technische omschrijving 
getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept 
(koop-/)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 ople-
vering. 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 Woning-
borg hier zorg voor;

•  Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn 
ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-
/)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 bouw-
onderneming evenwichtig vastgelegd;

•  Wanneer er na oplevering van de woning geschil-
len 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 bouwonderne-
ming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minder-
werk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)
aannemingsovereenkomst 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, regle-
menten 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 bovenge-
noemde bepalingen van Woningborg

Meer informatie over de organisatie en de werkzaam-
heden van Woningborg kunt u terugvinden op:
www.woningborg.nl.

 

LET OP: 
het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit  
hebben voordat u naar de notaris gaat voor de 
eigendomsoverdracht!

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 groen-
voorziening op de artist impressie 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 huisnummers 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 wan-
den. 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 ap-
paratuur, 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 ge-

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

KLEINE LETTERTJES

- De kleine
lettertjes 
groot
geschreven

Bouwtijd
Officieel	gaat	de	bouwtijd	in	op	de	dag	waarop	
we de ruwe begane grondvloer hebben aan- 
gebracht. Daarna hebben we nog 300 werkbare 
werkdagen om uw woning af te bouwen. Deze 300
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 open-
bare waterleiding-, telefoon/tv (loos, afhankelijk 
van leverancier), elektriciteits- en rioleringsnet. 
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 energie- 
kosten tot de oplevering komen voor rekening  
van de ondernemer.

Werkzaamheden derden
Werkzaamheden door derden zijn voor de ople-
vering niet toegestaan.

De kleine lettertjes groot geschreven
•  In deze technische omschrijving noemen we 

soms houtsoorten en merken. Het kan zijn dat 
we uiteindelijk kiezen voor een alternatief. Dit is 
altijd gelijkwaardig aan datgene wat we in de 
omschrijving hebben genoemd. Deze wijzigin-
gen 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 Bouwbe-
sluit 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 verblijfs-
gebied, verblijfsruimte en verkeersruimte.

Vertrek: woonkamer, keuken, slaapkamer 
Bouwbesluit: verblijfsruimte

Vertrek: hal, overloop 
Bouwbesluit: verkeersruimte

Vertrek: toilet 
Bouwbesluit: toiletruimte

Vertrek badkamer 
Bouwbesluit: badruimte

Vertrek: zolder, kasten 
Bouwbesluit: onbenoemde ruimte

Vertrek: berging 
Bouwbesluit: onbenoemde ruimte

Afspraak is afspraak
Deze technische omschrijving maakt deel uit van 
de overeenkomst.Als u onder de koop-/aanne-
mingsovereenkomst uw handtekening zet, geeft u 
aan dat u deze omschrijving en de tekeningen kent. 
De technische omschrijving en tekeningen maken 
deel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. 
Wat er in staat, geldt dus als verplichting tussen u 
en ons. De technische omschrijving vindt u hierna..
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KLEINE LETTERTJES

- Technische
omschrijving
7 woningen  
Cortile Oldenzaal

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.  We bepalen de juiste peilmaat van uw  
woning ten opzichte van NAP in overleg  
met de gemeente Oldenzaal.

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.  Grote hoogteverschillen in het terrein zullen 
worden opgevangen door een betonnen keer-
wand of betonnen band, in de kleur grijs.

d.  Wanneer wij uw woning opleveren, 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 voeren we uit in leidingen van 
kunststof (gerecycled pvc). We sluiten de afvoer-
leidingen aan op de buitenriolering en plaatsen 
ontstoppingsstukken, stankafsluiters en beluchters 
waar dat nodig is. 

4. Aankleding van het terrein
a.  Als erfafscheiding aan de zijkanten van de 

bouwnummers 5 en 11 komt een gemetselde 
lage tuinmuur gecombineerd met een groene 
afscheiding. Als overstortvoorziening ten 
behoeve van regenwater wordt in de tuinmuur 
van bouwnummer 11 een sparing gemaakt. 

b.  Aan de achterzijde van uw kavel zullen de 
bergingen onderling worden verbonden door 
middel van een houten pergola (m.u.v. bouw-
nummers 9, 10 en 11). 

c.  De parkeerplekken op eigen kavel van de 
bouwnummers 5, 6, 7 en 8 bestaan uit beton-
nen klinkers in de kleur rood/bruin.

d.  In de tuinen zitten hoogteverschillen welke 
middels keerwanden, betonnen banden en/
of tuinmuren opgelost worden. Houdt u er 

rekening mee dat de tuinen op (licht) afschot 
kunnen liggen (van voor naar achteren en van 
links naar rechts).

e.  De overige bestratingen, terrassen en erfaf-
scheidingen dienen door de koper zelf te  
worden aangelegd.  

f.  Tussen de woningen onderling komt in de  
achtertuin geen erfafscheiding.

5. Mandelig gebied
a.  In het mandelig gebied heeft bouwnummer 6 

een tweede toegewezen parkeerplaats. In het 
mandelig gebied hebben de bouwnummers 9, 
10 en 11 twee toegewezen parkeerplaatsen. 

b.  De bestrating wordt uitgevoerd in een gebakken 
klinker, in de kleur rood/bruin.

c.		De	regenwaterbuffer	en	-infiltratie	zal	onder	en	
op het mandelig gebied worden aangelegd. 

d.  Grenzend aan het mandelig gebied zijn 13  
parkeerplaatsen gereserveerd voor bewoners 
van	de	naastliggende	Kloosterflat.	Deze	zijn	
eigendom van WBO en bereikbaar via het  
mandelig gebied.

e.  Op het mandelig gebied ligt een erfdienstbaar-
heid van WBO voor het bereiken van de  
Kloosterflat	en	de	13	parkeerplaatsen.

f. Het mandelig gebied wordt niet afgesloten.
g.  In het mandelig gebied zitten hoogteverschillen 

welke middels hellingbanen en/of keerwanden 
en tuinmuren opgelost worden. 

h.  Het mandelig gebied zal worden ingericht  
met groen volgens de tekening.

i.  De toekomstige bewoners zijn met elkaar  
eigenaar van het mandelig gebied. 

j.  Bouwnummer 5 krijgt aan de zijgevel van  
de woning een lichtpunt met armatuur, op 
schermschakelaar, ter verlichting van de  
toegangspaden van het mandelig gebied.

6. Bergingen
a.  De woningen hebben een berging op  

eigen terrein. 
b.  De vloer in de buitenberging bestaat uit be-

tontegels, afmeting 30 x 30 cm, op een laag 
schoonzand van voldoende dikte.

c.  De gevels van de berging voeren we uit in  
geïmpregneerde vurenhouten rabatdelen, in de 
kleur antraciet. 

d.  De platdakconstructie van uw 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.  De buitenunit van de luchtwaterwarmte-
pomp wordt in een apart deel in de berging 
geplaatst. Voor luchtafvoer en -toevoer van 
de buitenunit wordt de berging voorzien van 
roosters, in de kleur antraciet. 

f.  Het hemelwater van uw berging wordt boven-
gronds afgevoerd naar het mandelig gebied  
of op eigen perceel. 

g.  De buitendeur van de buitenberging is een 
ongeïsoleerde stompe stapeldorpel deur van 
meranti met een glasopening. Deze deuren zijn 
voorzien van: een sluiting, een insteek dag- en 
nachtslot	met	profielcilinder,	deurkrukken	en	
schilden.

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

i.  Aan de zijde van het mandelig gebied krijgt  
elke berging een lichtpunt met armatuur, op 
schemerschakelaar, voor de verlichting van  
het mandelig gebied.

7. Inspectieruimte
Onder uw woning bevindt zich een “inspectie-
ruimte”. De ruimte is toegankelijk 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.    

8. Funderingen
Uw woning wordt gefundeerd op betonnen palen. 
We bepalen de afmetingen van de fundering  
volgens de opgave van de constructeur en 
volgens goedkeuring van de dienst Bouw- en 
woningtoezicht van de gemeente Oldenzaal.

9. Vloeren
a.  De begane grondvloer van uw woning bestaat 

uit een geïsoleerde betonnen systeemvloer 
met een isolatiewaarde (Rc) van 5,0 m2K/W.

b.  De verdiepingsvloeren zijn van te voren gefa-
briceerde betonvloeren. Aan de onderzijde van 
deze betonvloeren blijft tussen de vloerele-
menten een V-naad zichtbaar.

10. Gevels en wanden
a. Gevels van uw woning
 *  Het buitenspouwblad van alle gevels voeren 

we uit in metselwerk. Bij enkele woningen  
worden sierelementen van hardsteen toege-
past. U kunt een monster van het metselwerk 
zien bij de makelaar en/of aannemer. De kleur 
van het metselwerk vindt u in het kleuren-
schema. 

 *  De binnenwanden van de buitengevels  
voeren we uit in beton. We gebruiken beton 
met een dikte van 9, 10, 12 of 15 cm. 

 *  De isolatiewaarde (Rc) van de spouwmuur-
constructie is ten minste 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, kantplanken, waterslagen, 
roosters c.q. loodslabben e.d. opgenomen.

b. Wanden in uw woning
 *  De scheidingsmuren tussen de woningen 

onderling voeren we uit in beton.
 *  De binnenmuren zijn lichte scheidingswanden 

van gasbeton (en indien nodig beton) met 
een dikte van 10 cm. 

11. Daken
a.  De schuine kapconstructie van uw woning 

bestaat uit geïsoleerde dak-elementen. De  
isolatiewaarde van de dakconstructie (Rc)  
is 6,3m2K/W.

b.  We werken de schuine dakconstructies van uw 
woning af met een keramische dakpan. U kunt 
een monster van de dakpan zien bij de make-
laar en/of aannemer. De kleur van de dakpan 
vindt u in het kleurenschema. 

c.  Het platte dak van uw woning bestaat op zolder 
uit een van tevoren gefabriceerde betonvloer, 
die worden gedragen door stalen spanten. 
Deze spanten blijven in het zicht en worden 
verder niet afgewerkt. Ook het aanwezige 

hulpstaal (strips, lippen, schroeven etc.) blijft in 
het zicht. De Rc waarde van het platte dak is 6,3 
m2K/W.

12. Goten en regenwaterafvoeren
a.  De hemelwaterafvoeren aan de voorgevels  

worden uitgevoerd in aluminium. Aan de  
voorgevel zullen deze tussen het metselwerk 
gesitueerd worden.

b.  De hemelwaterafvoeren aan de achtergevels 
zullen in PVC uitgevoerd worden.

c.  De goten worden uitgevoerd in betimmerde 
goten, bekleed met EPDM.

d.  De hemelwaterafvoeren sluiten aan de voor- 
zijde aan op het gemeentelijk riool en aan  
de	achterzijde	op	de	buffer/infiltratie	in	het	 
mandelig gebied.

13. Gevelkozijnen en -ramen en  
  binnendeurkozijnen
a.  Het voordeurkozijn en overige kozijnen worden 

in kunststof uitgevoerd, aan de buitenzijde 
voorzien van een houtnerfstructuur en een 
haakse hoekverbinding. De binnenzijde wordt 
glad uitgevoerd, in de kleur wit. 

b.  In verband met brandwerendheid wordt het 
voordeurkozijn van bouwnummer 5 in hout 
uitgevoerd.

c.  In de kozijnen worden draai en/of kiep ramen 
aangebracht (zie tekening waar dat wordt 
toegepast).

d.  De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig af-
gelakte plaatstalen montagekozijnen (zonder 
bovenlicht), met een hoogte van ca. 260-265 
cm, in de kleur kristalwit.

14. Buiten- en binnendeuren
a.  De voordeur van de woningen 6 t/m. 11 is van 

kunststof, voorzien van een RVS briefplaat en 
spion. De spion zit op een hoogte van ca. 1.550 
mm. De voordeur is aan de buitenzijde voorzien 
van een gladde aluminium plaat (zonder  
groeven), met eikenlook.

b.  In verband met brandwerendheid wordt de 
voordeur van woning 5 in hout uitgevoerd, 
voorzien van een spion. De brievenbus wordt 
geplaatst tegen de buitenmuur, naast de voor-
deur. De spion zit op een hoogte van ca 1.550 
mm. De voordeur wordt dekkend geschilderd.

c. De overige buitendeuren zijn van kunststof.     

d.  De binnendeuren zijn opdekdeuren van ca. 
255 cm hoog, in de fabriek afgelakt in de kleur 
kristalwit. De deuren worden afgehangen aan 
paumelles en zijn voorzien van:

 • een loopslot;
 • deurkrukken;
 • ronde rozetten (type BS.03).
  De deuren van het toilet en de badkamer heb-

ben een vrij- en bezetsluiting. De deur van de 
meterkast heeft een kastslot.

15. Trappen
In uw woning kunt u via een dichte trap naar de 
eerste verdieping en via een open trap naar de 
overige verdiepingen. De trappen worden uitge-
voerd in vurenhout. Waar nodig brengen we rond 
het trapgat op de verdiepingen een traphek aan 
en op de muur rechthoekige leuningen, gemon-
teerd aan de wand. 

Voor de vide-afscheiding van woning 11 wordt een 
houten spijlen hekwerk toegepast, voorzien van 
een rechthoekige leuning.

AFWERKING VAN UW WONING

16. Aftimmerwerk
a.  In uw woning brengen we geen  

vloerplinten aan.
b.  Waar nodig timmeren we leidingen en  

kozijnen af met houten plaatmateriaal  
en/of afdeklatten. 

17. Afwerking van plafond, wanden en vloeren
a. Plafonds
 •  De betonplafonds van uw woning werken we 

af met structuurspuitwerk. Dat geldt echter 
niet voor de meterkast.

 •  De schuine dakplaten op zolder worden  
verder niet afgewerkt, hier zullen de groene  - 
of bruine platen zichtbaar blijven.

 •  In de woning komen op zolder niet toe- 
gankelijke dragende knieschotten.  

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.
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 •  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 komen de tegels tot ongeveer 
120 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 plaat-
sen we vensterbanken. De vensterbanken 
zijn van marmercomposiet (in de kleur kristal 
wit). De vensterbanken hebben een diepte 
van 20 cm.

c. Vloeren
 • In uw woning brengen we dekvloeren aan. 
 •  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 deurkozijn van het toilet en 

de badkamer plaatsen we een kunststeen 
dorpel. 

 •  In verband met de toegankelijkheid van de 
woning wordt voor de vloerafwerkingen,  
welke u zelf na oplevering aanbrengt, rekening 
gehouden met een dikte van 15 mm boven de 
afgewerkte vloer.

18. Schilderwerk
a.  In de woning schilderen wij het aftimmerwerk  

en in zicht zijnde leidingen verder niet af.
b.  De vaste trap, inclusief leuningen en traphekken, 

in de woning wordt fabrieksmatig gegrond en 
wordt verder niet afgelakt. Niet- en schroefgaten 
in de trap worden niet gestopt. 

 
19. Glas en paneelvulling
In de ramen, deuren en kozijnen van de woning 
plaatsen we drielaagse beglazing. 

De toegepaste beglazing voldoet volledig aan het 
bouwbesluit, echter niet aan de NEN 3569 “veilig-
heidsbeglazing in gebouwen”. 

20. Keuken
In uw woning plaatsen we standaard geen keuken.

21. Waterinstallatie en warmwatervoorziening 
a.  We leggen leidingen voor koud water aan vanaf 

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

b.  We leggen leidingen voor warm water aan  
vanaf het boilervat welke is aangesloten op de 
individuele luchtwaterwarmtepomp.  
Deze leidingen voeren we uit in kunststof.

c.  We leggen de warm- en koud waterleidingen 
naar de volgende aansluitpunten:

 •  de aansluiting t.b.v. mengkraan in de keuken; 
koud en warm

 •  het spoelreservoir in de toiletten;  
koud

 •  de kraan van het fonteintje in de toiletruimte; 
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

 •  We sluiten de installatie aan in de meterkast 
op het openbare waterleidingnet. 

22. Wasmachine aansluiting
Conform de verkooptekening wordt een bedraad 
en afgemonteerd aansluitpunt aangebracht voor 
de wasmachine, compleet met kraan, beluchter  
en slangaansluiting. 
Standaard wordt geen aansluiting voor een was-
droger meegenomen. Hiervoor wordt alleen een 
loze buisleiding meegenomen tot in de meterkast.

23.Sanitair
Het sanitair wordt standaard aangebracht  
op de plaats zoals aangegeven op tekening.
In uw woning plaatsen we het navolgende  
sanitair en kranen:
•  Villeroy & Boch wandcloset Direkt Flush, inclusief 

softclose zitting, in de toiletruimte;
•  Villeroy & Boch fontein in de toiletruimte,  

inclusief Sanibel 2000 fonteinkraan, chromen 
bekersifon en muurbuis;

•  Badmeubel 120 cm breed in de badkamer(s) 
bestaande uit een keramische wastafel met  
2 kommen, 2 wastafelkranen Hansgrohe Focus  
70 coolstart, onderkast greeploos en spiegel  
120 x 70 cm met horizontale lichtbaan;

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

•  Ter plaatse van de douche in de badkamer 
wordt een glazen douchewand geplaatst van 
helder	glas	met	zilverkleurig	profiel	afmeting	 
ca. 120x200 cm (bxh). Bij bouwnummer 5 is de 
afmeting ca. 100x200 cm (bxh).

•  De douchehoek wordt onder afschot aange-
bracht en voorzien van een douchedrain.

24. Installatie voor centrale verwarming
a.  Voor de ruimteverwarming en warm tapwa-

terbereiding wordt in de installatiekast op 
zolder een individuele luchtwaterwarmtepomp 
geplaatst. De luchtwaterwarmtepomp wordt 
voorzien van een boilervat van 200 liter voor 
warm tapwater. 

b.  De woningen worden verwarmd middels vloer-
verwarming, m.u.v. de zolderverdieping, deze 
is onverwarmd. In de badkamer wordt ook een 
elektrische radiator geplaatst.

c.  De buitenunit van de luchtwaterwarmtepomp 
wordt in de buitenberging geplaatst. De  
ventilatoropening zit hierbij aan de zijde van  
de gezamenlijke hof of aan de zijkant.

d.  De temperatuurregeling in de woonkamer, 
keuken, slaapkamers en badkamer vindt plaats 
middels een ruimtethermostaat. De vloerver-
warmingsinstallatie reageert op warmtevraag 
van de thermostaat in de woonkamer. Op de 
overige thermostaten kan men de temperatuur 
begrenzen op de ingestelde waarde. Zonder 
warmtevraag van de thermostaat in de woon-
kamer is er geen warmte vraag in de overige 
ruimten mogelijk. 

e.  De luchtwaterwarmtepomp is tevens voorzien 
van koeling. Let wel, dit is een beperkte koeling.

f.  Bij een buitentemperatuur van -10°C en bij een  
normatieve windsnelheid worden bij gelijk-
tijdige verwarming van alle vertrekken en bij 
gesloten ramen en deuren de volgende  
temperaturen minimaal gehaald en  
gehandhaafd:

 • verblijfsruimte  20 °C
 • verkeersruimte 15 °C
 • toiletruimte 15 °C
 • badkamer / doucheruimte 22 °C
 • berging en zolder onverwarmd
g.  We nemen de kunststof verwarmingsleidingen op 

in de dekvloer.
h.  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 f.  
niet gegarandeerd zijn..

25. Elektra-installatie
a.  De installatie voldoet aan NEN 1010 en de voor- 

schriften van het elektriciteitsbedrijf. We sluiten de 
installatie in de meterkast aan op het openbare 
elektriciteitsnet.

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

c.  Tenzij anders vermeld plaatsen we de schakelaars, 
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 de gehele 
woning zijn voorzien van twee inbouwdozen en 
worden horizontaal op de wand geplaatst. 

e.  In uw woning wordt nabij de meterkast een deurbel 
gemonteerd.

f.  In uw woning plaatsen we rookdetectoren. Deze zijn 
onderling doorverbonden en aangesloten op de 
elektra-installatie. Hiermee bieden wij u veiligheid 
die overeenkomt met de brandveiligheids-eisen in 
het Bouwbesluit.  

g.  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. vaatwasser;
 • 1 groep t.b.v. combimagnetron;
 • 1 groep t.b.v. elektrisch koken;
 • 1 groep t.b.v. omvormer van de zonnepanelen;
 • 1 groep t.b.v. de ventilatie-unit;
 • 1 groep t.b.v. de luchtwaterwarmtepomp;
 • 1 beltrafo t.b.v. belinstallatie.
h.  Op het dak van de woningen worden 2 zonnepane-

len gelegd ten behoeve van elektra-opwekking.

i.  Het elektrawerk op zolder wordt als opbouw  
uitgevoerd. De leidingen blijven in het zicht.

26. Ventilatie
a.  In uw woning plaatsen we een gebalanceerd 

ventilatiesysteem. De warmte terugwin-unit 
wordt in de installatiekast geplaatst en zorgt 
ervoor dat alle verblijfsruimtes in uw woning 
mechanisch worden aan- en afgezogen.  
De afzuiging werkt middels CO2 detectie in  
de woonkamer, wat inhoudt dat de ventilatie 
zich aanpast aan het CO2 gehalte in de woon-
kamer. De op tekening aangegeven posities 
en aantallen van de ventielen zijn indicatief 
weergegeven.

b.  De bedieningsschakelaar waarmee de  
snelheid van de mechanische ventilatie kan 
worden ingesteld bevindt zich in de woonkamer 
op de CO2 melder en in de badkamer voorzien 
van een pulsschakelaar.

c.  Op zolder komen de leidingen voor in- en 
uitblaas van het ventilatiesysteem in het zicht. 
Voor de aan- en afvoer van de ventilatielucht 
worden in het dak roosters of schoorstenen 
geplaatst.

27. Algemeen
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische 
omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 
regelingen, reglementen en standaardvoor-
waarden, gehanteerd en voorgeschreven door 
Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze tech-
nische omschrijving daarmee onverenigbaar 
mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de 
verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde 
bepalingen van Woningborg.

28. Kleurenschema
Dit zijn de kleuren van de materialen in uw 
woning. Op de tekeningen is de situatie van de 
diverse onderdelen te zien.
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ONDERWERP ONDERDEEL MATERIAAL  KLEUR 

Gevels en 
gevelafwerkingen 

 
 
 
Buitenwandopeningen

Metselwerk

Voegwerk 

Sierblokjes

Gevellatei en –drager

Kozijnen en 
draaiende delen

Voordeur en  
voordeurkozijnen
bouwnummers 6 t/m 11

Voordeur en  
voordeurkozijn
(bouwnummer 5)

Waterslagen

Beglazing kozijnen 
woningen

Baksteen, 
halfsteensverband

Doorgestreken, 3 tot 5 mm verdiept

Hardsteen

Thermisch verzinkt, gecoat in kleur

Kunststof

 

Kunststof

Voordeur buitenzijde voorzien  
van aluminium vlakke plaat

Hout

Voordeur vlakke houten plaat

Aluminium

3-laags

Aardetint/Roodbruin/bruin,  
genuanceerd, in 3 tinten:

Lichte sortering: 
bouwnummers 5, 11

Midden sortering: 
bouwnummers 7, 8, 10

Donkere sortering: 
bouwnummers 6, 9

Lichte sortering: bruin 
bouwnummers 5, 11

Midden sortering: bruin 
bouwnummers 7, 8, 10

Donkere sortering:  
zwart bouwnummers 6, 9

Donkergrijs

Passend bij metselwerk

Kleuren buitenzijde:
crèmewit: alle kunststof kozijnen  
(m.u.v. bouwnummers 5, 11)

Kwartsgrijs: kunststof kozijnen  
bouwnummers 5, 11

Kwartsgrijs: alle draaiende/kiepende 
kunststof delen

Kleur binnenzijde: wit

Kleur voordeurkozijn buitenzijde:  
crèmewit (m.u.v. bouwnummer 11)

Kleur voordeurkozijn buitenzijde:  
kwartsgrijs bouwnummer 11 

Kleur voordeur buiten: licht eiken folie
Kleur voordeur en kozijn binnen: wit

Kleur voordeurkozijn
buitenzijde kwartsgrijs 

Kleur voordeur buiten: dekkend geschil-
derd, lichtbruin

Kleur voordeur en kozijn binnen: wit

In kleur kozijn

Helder 
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ONDERWERP ONDERDEEL MATERIAAL  KLEUR 

Frans balkon

Dak

Bergingen 

Hemelwaterafvoeren

Pergola 
(muv bouwnr. 9, 10 en 11

Erfafscheiding 

Bouwnummer 11

Dakrand

Dakbedekking schuin

Dakbedekking plat 

Dakkapellen t.b.v. 
trappen op zolder

Verholen goot

Houten delen berging

Toegangsdeur

Deurkozijn

Beglazing

Rooster warmtepomp

HemelwaterVoorzijde

Hemelwaterafvoer 
achterzijde

Pergola houten delen

Lage tuinmuur met 
hoge haag  
(bouwnummers 5 en 11)

Aluminium

Prefab beton

Keramische pan

EPDM

Plaatmateriaal

EPDM

Vuren, geïmpregneerd verticaal rabat

Hout Meranti, geschilderd

Hout Meranti, geschilderd

Glas, gelaagd

Aluminium

Aluminium

PVC

Lariks 

Metselwerk halfsteensverband

Gaashekwerk verzinkt, met stalen palen en 
hedera beplanting 

Grijs

Grijs

Antraciet 

Antraciet/grijs

Antraciet/zwart

Antraciet/grijs

Antraciet

Antraciet

Antraciet

Mat

Antraciet

Grijs 

Grijs

Naturel blank onbehandeld

In kleur behorend bij bouwwerk 

Gaashekwerk grijs met grijze palen
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hello@homemakelaars.nl 
T: 0541 - 53 25 00
www.homemakelaars.nl

info@nieuwwonentwente.nl
T: 085 - 273 23 77
www.nieuwwonentwente.nl

info@hegemanbouwgroep.nl 
T: (0546) 45 45 41
www.hegemanbouwgroep.nl
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