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SIMON STEVIN

EDE IS IN OPKOMST:
JE VOELT DE
NIEUWE ENERGIE

De 17 all-inclusive villa’s van het project Heidestad fase 3
zijn allemaal nét even anders. De hoogwaardige kwaliteit
bouwmaterialen komt in elke woning op een andere manier
terug. Elke woning heeft een eigen karakter. Je komt dus echt
thuis in jouw eigen, bijzondere huis. Een comfortabele plek
om te genieten van licht, rust en ruimte. Én van de bestaande
groene omgeving.
Heidestad ligt in Ede, op de plek waar voorheen de Simon Stevin Kazerne
was. De eeuwenoude bomen, de statige lanen en de monumentale defensiegebouwen getuigen van een rijke historie. Heidestad ligt bij de historische
Sysseltselaan. Deze laan verbond vroeger Huis Kernhem ten noorden van Ede
met de Sysselt, een uitgestrekt bos- en heidegebied. Aan deze laan pronken
sfeervolle oude bomen en komt alleen langzaam verkeer; gemotoriseerd verkeer
is hier niet toegestaan. Deze historische en groene omgeving is een prachtig
kader voor de nieuwe woningen. In de rustige straten waaraan Heidestad ligt
komt alleen bestemmingsverkeer.
U woont hier heerlijk vrij, met alle voorzieningen vlakbij
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B

CENTRUM

of A50 ben je zo in de Randstad, Noord-

c

NS EDE

Brabant, de Noordwest-Veluwe of de Achter-

D

NS EDE/WAGENINGEN

hoek. Op loopafstand van Heidestad ligt het

E

BOS EN HEIDE

In Ede woon je centraal en heb je de heerlijke

D

combinatie van natuur en stad. Via de A12, A30
‘S-HERTHOGENBOSCH

treinstation van Ede-Wageningen. Van hieruit

HEIDESTAD

reis je comfortabel naar bijvoorbeeld Utrecht
(25 minuten), Amsterdam (54 minuten)
of Rotterdam (58 minuten).
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STADS ÉN GROEN WONEN

ALLE VOORZIENINGEN
AANWEZIG: WINKELS,
RESTAURANTS, OPENBAAR
VERVOER EN SCHOLEN

SmaakPark: leer koken als een pro
Op vijf minuten fietsen van Heidestad
komt een bijzondere foodattractie.
Dankzij een crowdfundingactie gaat
daar het SmaakPark van start. Het is
een kookschool, foodlab, pluktuin en

Ede is de laatste jaren populair als nieuwe woonplaats,
vooral ook bij mensen uit de Randstad. Vanwege de
gunstige prijzen, de stadse sfeer en de unieke locatie.
Je geniet van het beste van twee werelden.

restaurant inéén. Onder leiding van
culinair specialist Christian Weij kun
je hier allerlei kooklessen en workshops volgen, waarbij je ingrediënten

Ede ligt in de groene zoom langs de Randstad, tussen Utrecht en Arnhem.
Die centrale ligging betekent dat de Randstad uitstekend bereikbaar is.

verzamelt in de pluktuin. Leer bijvoor-

Maar je woont hier buiten de grote hectiek, met uitgestrekte natuur-

beeld je eigen frisdrank maken of kook

gebieden binnen de gemeentegrenzen. Waaronder Nationaal Park

samen een compleet vijfgangendiner.

De Hoge Veluwe.

www.smaakpark.nl

Het beroemde Jorisbrood

Ede zelf geeft juist weer een stads gevoel. Het bedrijfsleven is er sterk

Ook het beste brood van Ede en

in opkomst, vooral op het gebied van voedseltechnologie. De gemeente

omstreken wordt gebakken op

stimuleert vernieuwing op alle vlakken. Het meest opvallend is de ont-

de 'Maurits'. In de gerestaureerde
officierspaardenstal werkt meester-

wikkeling van voormalige kazerneterreinen, waaronder de locatie van

bakker Joris van Voorthuizen op

Heidestad. De nieuwe bewoners daar dragen bij aan de nieuwe energie,

Franse, ambachtelijke wijze. Door

die overal te merken is. Je proeft het in de horeca en ziet het terug in het

gebruik van een steenoven ontstaat

winkelaanbod. Ook op cultureel vlak bruist Ede. Met kleine en grote

een heerlijke knapperige korst. Geen
twijfel mogelijk: hier haal je straks

evenementen, zoals de jaarlijkse Heideweek. En niet te vergeten met

je ovenverse croissants, die beter

het internationaal bekende Kröller-Mülller Museum. Er hangen straks

smaken dan in Frankrijk.

88 Van Goghs bij je om de hoek.

www.jorisbrood.nl
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VELUWE & FOODVALLEY

TUSSEN NATUUR EN
GEZONDE TECHNOLOGIE
Ede ligt omringd door natuurgebieden: de Veluwe, de Utrechtse
Heuvelrug en de Randmeren. Ook het bedrijfsleven richt zich
hier op de natuur. De Gelderse Vallei heeft internationale
allure als centrum van gezonde technologie. Het voedsel van
de toekomst wordt hier ontwikkeld. Daarom is Ede gekozen
als locatie voor het eerste World Food Center.
Ede is ook de geliefde plek waar mensen vroeger hun buitenhuizen bouwden.
Een bosrijke omgeving met prachtige heidevelden en uitlopers naar de
Nederlandse wildernis: de Veluwe. Internationale allure heeft de Gelderse
Vallei dankzij haar verworvenheid als Foodvalley. Ook Ede profiteert hiervan.
Ede en Wageningen staan internationaal bekend als centrum van gezonde
technologie. Het voedsel van de toekomst wordt hier ontwikkeld. Het World
Food Center verrijst net als Heidestad op een voormalig militair terrein: de
Mauritskazerne. Dat wordt een bedrijvige ontmoetingsplaats voor iedereen
die innovatief met voedsel bezig is. Van wetenschappers tot topkoks en van
veredelaars tot productontwikkelaars. Niet op een afgelegen plek, maar
middenin een nieuwe stadswijk. Het wordt zowel een broedplaats als een
etalage. Hoofdattractie wordt de World Food Center Experience. Hier kan
iedereen straks ervaren hoe Nederland vooroploopt op het gebied van gezonde, duurzame én lekkere voeding. En natuurlijk kun je de producten
ook proeven! Er worden honderdduizenden bezoekers per jaar verwacht.
De bedoeling is dat er over de hele wereld World Food Centers komen.
Maar Ede heeft de primeur.
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ARCHITECT RENÉ,
KOW ARCHITECTEN

“UNIEK ONTWERP
EN TOCH ÉÉN GEHEEL”
‘Heidestad wordt een moderne wijk met

heeft komt door de variatie in vormen,

een klassieke samenhang in steden-

kappen, gevels en bakstenen. Kenmerkend

bouw en architectuur. De straten worden

is het gebruik van Braziliaans metselwerk.

gevormd door een spannende compositie

Dit metselwerk heeft een transparant

van afwisselende woonvolumes. De door-

karakter, dat zorgt voor gefilterd licht,

zichten van gevel tot gevel en de open en

hetgeen leidt tot een bijzondere ervaring

verbonden leefruimtes brengen veel licht

en intimiteit van binnenuit. De compositie

en lucht in de woningen.

van open en gesloten vlakken zorgt voor

Elke woning is uniek. Toch vormen de

een uitgebalanceerde gevel. Dankzij deze

woningen samen een logische eenheid.

heldere vormen passen de woningen

Dit komt door het uniforme gebruik van

discreet in het groene en historische

rustige, natuurlijke materialen en kleuren.

landschap.’

VISIE
ARCHITECTEN EN
LANDSCHAPSARCHITECTEN

Dat elke woning toch een eigen karakter

ARCHITECTEN JOOST EN MAARTEN,
STUDIO KOMMA

LANDSCHAPSARCHITECTEN JOSHUA, RENZO EN MILJA,
RROG STEDENBOUW EN LANDSCHAP

“ONTMOETING
TUSSEN STAD EN LANDSCHAP”

“NATUURLIJKE ERVARING
VANUIT DE WONING IS OPTIMAAL”

‘Heidestad strekt zich uit over het oude

Voor het hele gebied passen we

‘Heidestad is onderdeel van het natuurlijk

opritten van hun woning of in de

kazerneterrein. Ambitieus, vrijmoedig,

materialen toe die goed bij elkaar passen.

landschap van het Kazerneterrein Simon

parkeerhof; bezoekers langs de straat.

en met een zeer divers karakter. Het is

Materialen ook met een hoog afwerkings-

Stevin. Met het ‘Monumentaal Cluster’

De opritten zijn mee-ontworpen met de

een bevlogen ontmoeting tussen stad en

niveau. De gevarieerde toepassing van het

van de kazerne op loopafstand, komt het

woningen. Die zorgen, samen met de

landschap. De woningen staan te midden

open Braziliaans metselwerk en de verfijn-

wonen in een landschap vol geschiedenis

hagen en het ontwerp van de woningen,

van een groene omgeving. Aan de noord-

de detaillering die is doorgezet in subtiele

en natuur tot leven. Via laanstructuren

voor de zorgvuldige uitstraling van de

kant komen geschakelde woningen. Groots

accenten met hout, maken het geheel

en houtwallen in de bosrijke omgeving

buurt. De achtertuinen zijn bereikbaar

van gebaar, royaal van opzet. De variatie

bijzonder. In de projecten die we uitvoeren,

brengen we de natuur bijna letterlijk tot

via een groen ingericht achterpad van ca.

in vormen geeft de woningen een uniek

ligt de nadruk op het ontwikkelen van ge-

aan de voordeur. Bij het ochtendgloren

4,5 m. of via de eigen, extra brede oprit.

karakter. Dat wordt aan de zuidkant van

zonde architectuur die betekenis toevoegt

springen de eekhoorns hier nieuwsgierig

Hier staan ook de mee-ontworpen

het plan versterkt door de afwisseling van

voor de gebruiker. Een beproefd proces dat

van de hazelaar naar de grote beuk in

bergingen, met ruimte voor fietsen, tuin-

vrijstaande volumes in de groene laan.

in Heidestad leidt tot het samenbrengen

de achtertuin. De woningen staan op ruime

meubels en tuingereedschap. Er is een

Centraal in het hele ontwerp van woningen

van architectuur, landschap én bewoners.’

kavels en hebben een voor- en achtertuin.

speciaal ontworpen opstelplek voor de

De groene hagen rondom versterken

kliko’s, waardoor die uit het zicht zijn

het natuurlijke karakter van de woon-

ingepast. Daardoor is de natuurlijke

omgeving. Bewoners parkeren op de

ervaring vanuit de woning optimaal.’

en landschap staat het materiaalgebruik.
IMPRESSIE GROEN INGERICHT ACHTERPAD
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13
DOORSNEDE ACHTERPAD

BOUWNUMMER 15

HEIDESTAD

BOUWNUMMER 14

BOUWNUMMER 13

BOUWNUMMER 12

BOUWNUMMER 11

BOUWNUMMER 16

17 BIJZONDERE
ALL-INCLUSIVE
VILLA’S
Heidestad fase 3 telt 17 bijzondere villa’s
met moderne architectuur. De grote, heldere
vormen zijn ontdaan van overbodige franje.
De gelijksoortige bouwmaterialen zorgen
voor eenheid en worden op subtiele wijze
in elk ontwerp weer anders toegepast. Zo
wordt elke woning uniek.
Op de volgende bladzijden lichten we een aantal bouwnummers uit. Dit om je inspiratie te geven voor de bijzondere (woon)kwaliteit van de woningen van Heidestad.
Alle woningen zijn uniek, maar hebben ook gezamenlijke
kwaliteiten. Hebben alle woningen een Bulthaup b1
keuken. Zijn er per woning 2 parkeerplaatsen, op de
oprit of in de parkeerhof, en is er een gezamenlijk groen
achterpad van maar liefst 4,5 m breed. En alle woningen
zijn energiezuinig.
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BOUWNUMMER 12

BOUWNUMMER 12

KIES HOE
JE LEEFT
BOUWNUMMER 12

4 SLAAPKAMERS | WOONOPPERVLAK 188 M2 | PERCEELOPPERVLAK 293 M2
Veel van de woningen in Heidestad hebben een on-Nederlands
brede gevel met veel glas. De begane grond baadt hierdoor in het
licht. Hier heb je de vrijheid om een inrichting te creëren die past
bij elk moment van je dag. In deze woning heb je ook nog de
lessenaarskap met bovenin extra ramen waardoor je nog meer
licht binnen krijgt.

LEEFKEUKEN
De uitgelichte woning laat goed zien hoe je een deel van de ruimte kunt inrichten als leefkeuken. Een ruimte dus, waar je elk moment van de dag graag
zult zijn. Je bepaalt als eerste waar je de keuken laat installeren. Aan de tuinzijde of aan de voorkant, in overleg is veel mogelijk. Richt je leefkeuken verder in
met een grote eettafel en een zithoek. Komen er gasten, dan is dit de perfecte
plek om samen te komen voor een aperitief. Tijdens het koken praat je lekker bij.
En in de warme maanden open je de terrasdeuren voor nog meer leefruimte.

NR. 12
De architectuur van bouwnummer 12 combineert strakke lijnen en grote ramen
met een warme, rijke uitstraling. Naast de hal en de berging is de begane grond
één grote ruimte. Door de hoekvorm kun je deze gemakkelijk indelen in gedeeltes met verschillende sferen. Een opvallend schuin plafond aan de tuinkant
loopt op tot ruim vier meter hoog. Open je de terrasdeuren, dan loop je de diepe,
zonnige tuin op het zuiden in. De zonnewering houdt het binnen koel en geeft je
een overdekt terras.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en de luxe badkamer
met gescheiden tweede toilet. Op de toplaag beschik je over een gesloten
ruimte voor de warmte-installatie en wasmachine/droger. De rest van deze
verdieping is een open ruimte. Een rustige werkplek, een game room of een
thuisbioscoop, … het is er de ideale ruimte voor.

BERGING ALS NIS
De inpandige berging kun je open maken. Ook hier kun je de keuken laten
inrichten. Of een besloten werkhoek. Op een zaterdagmiddag sla je dan hier je
laptop open.

INTERIEURIMPRESSIE BOUWNUMMER 12
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BEGANE GROND BNR 12

1ste VERDIEPING BNR 12

2e VERDIEPING BNR 12

10,23 M
HWA

HWA

HWA
HWA

HWA

BUREAU AAN HUIS
HWA

IDEE:

BETREK DE BERGING
BIJ JE WONING

2300 - lijn

2300 - lijn

2600 - lijn

2600 - lijn

Dit is een uitstekende ruimte
voor je thuiskantoor. Het hoeft
er niet uit te zien als 'werk'.
Plaats er geen bureau met

Zo schep je nog meer
leefplek en vanuit de hal
breng je zo je boodschappen naar de keuken.

ladenkast, maar een mooie,
grote tafel. Met een kekke lamp

12,22 M

12,22 M

maak je het helemaal af.

HWA

HWA

HWA

2600 - lijn

2600 - lijn

2300 - lijn

2300 - lijn

EYE CATCHER
Plaats in je masterbedroom
een mooie stoel als eyecatcher.
Door de ruime afmetingen kun
je hier een walk-in klerenkast
realiseren. Met een royale
make-uptafel.

HWA
HWA

4.95 M

HWA

3.82 M

INTERIEURIMPRESSIE BOUWNUMMER 12
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BOUWNUMMER 15

GENIET VAN
DE RUIMTE
4 SLAAPKAMERS | WOONOPPERVLAK 188 M2 | PERCEELOPPERVLAK 321 M2
Bij een nieuw huis denk je er niet als eerste aan, maar een voorwaarde voor prettig wonen is voldoende opbergruimte. Bedenk
wat je nodig hebt en maak alvast een kastenplan.

KASTENPLAN
We laten dit zien bij woning nummer 15. Deze heeft als bijzonderheid een
inpandige berging met kamerhoogte, met deur naar de hal. Je kunt haar deels
inrichten als inloopgarderobe. Maar je kunt deze ruimte ook open laten en betrekken bij de woonruimte. Voor elke verdieping kun je een opbergplan maken.
Beneden plaats je bijvoorbeeld een kast als room divider. Heb je veel spullen
die je maar af en toe gebruikt? Plaats op de zolderverdieping een wandvullende
kast. Zo weet je ze altijd te vinden.

NR. 15
Bouwnummer 15 is een geschakelde twee-onder-een-kapwoning met een
‘zijvleugel’ en ook hier een lessenaarskap met extra ramen in de nok.. De gevel
aan de tuinkant is hierdoor ruim 10 meter breed. De hoekvormige woonruimte
op de begane grond kun je vrij inrichten, bijvoorbeeld met een leefkeuken met
uitzicht op de tuin. Aan de voorzijde richt je dan bijvoorbeeld een living voor
de avonduren in. Door de beschutte, zonnige ligging van de tuin kun je daar
al vroeg in het voorjaar van je terras genieten. Ook deze is groot genoeg om
er verschillende ‘leefruimtes’ in te richten. Van een klassiek rozenprieel tot een
extra loungehoek achterin.
Via een open trap bereik je de eerste verdieping met drie slaapkamers en de
luxe badkamer met gescheiden tweede toilet. De bovenste laag heeft weer
een afgesloten installatieruimte. De rest van de ruimte is een langgerekte,
open ruimte. Maak er een chillkamer voor de kinderen, een logeerloft of een
tweede woonkamer van. Of alle drie gecombineerd.

BENEDEN JE THUISKANTOOR
Een optie bij nr. 15 is om de voorzijde op de benedenverdieping op te laten
leveren als afgesloten kamer. Voor bijvoorbeeld een thuiskantoor of een
zitkamer voor wie zich even wil afzonderen.
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BEGANE GROND BNR 15

1ste VERDIEPING BNR 15

2e VERDIEPING BNR 15

10.21 M

HWA

KUSSENS EN PLAIDS

HWA

HWA

HWA

(BUREAU)STOEL

Niets zo fijn als op de bank
kruipen met een goede plaid
en wat kussens. En genieten
van je favouriete tv-serie of
een spannend boek.

2600 - lijn

HWA

Heerlijk om je terug te
trekken op je eigen kamer
waar je ook kunt werken.

VEEL KASTRUIMTE

12,22 M

HWA

12,22 M

Schoenen, boeken en speelgoed,
Met een wandvullende kast weet
je ze altijd te vinden.

HWA

WALK-IN CLOSET
Met een inloopkast maak
je van je slaapkamer ook
een plek voor een luxe
ochtendritueel.

4.87M
3.82 M
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BOUWNUMMER 22

24

BOUWNUMMER 21

BOUWNUMMER 20

BOUWNUMMER 19

BOUWNUMMER 18

BOUWNUMMER 17
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BOUWNUMMER 19

THUIS JE
IDEALE (WERK)PLEK
4 SLAAPKAMERS | WOONOPPERVLAK 187 M2 | PERCEELOPPERVLAK 277 M2
Vanuit huis werken is bijna vanzelfsprekend geworden. Denk bij je
inrichting dus ook aan een goede werkplek of een thuiskantoor.
Ook als je maar één dag thuis werkt.

WERK EN PRIVÉ
Open ruimtes zijn een kenmerk van de benedenverdiepingen van Heidestad.
Maar bij verschillende woningen heb je de mogelijkheid voor een afgesloten
gedeelte. Bij bouwnummer 19 kun je daar heel gemakkelijk een thuiskantoor
inrichten. Daar kun je rustig video-vergaderen en hou je werk en privé gescheiden. Maak er je ideale werkplek van met kunst, planten en een muziekinstallatie. En vergeet niet om in de keuken een goede espressomachine
neer te zetten.

NR. 19
Bouwnummer 19 heeft een karakteristiek zadeldak. Een fraaie afwerking
met hout en Braziliaans metselwerk in lichte aardetinten geven de gevel een
natuurlijk gezicht. Ook bij deze woning heeft de begane grond een hoekvorm.
We noemden al dat een uiteinde daarvan als aparte kamer kan worden
opgeleverd. De rest van de ruimte bestaat uit een ruim tien meter lange leefkeuken-living aan de tuinzijde. Door de deuren te openen betrek je je terras als
extra kamer op zonnige dagen. Met een houten terrasvloer versterk je dit effect.
Op de tweede woonlaag bevinden zich drie slaapkamers, waaronder de
masterbedroom. In het midden vind je de luxe badkamer en gescheiden tweede
toilet in het midden. Ook een van deze kamers zou je als thuiskantoor kunnen
gebruiken of een andere bestemming kunnen geven. De kleinere kamer zou je
als walk-in closet kunnen inrichten. Op de toplaag bevindt zich de installatieruimte/berging en een vierde (slaap)kamer.

SUBTIELE BESLOTENHEID
Je kunt het afsluitbare gedeelte op de begane grond ook juist open laten.
Door de hoekvorm en de entree in het midden ontstaan vanzelf verschillende
leefplekken. Met bijvoorbeeld een draadgordijn zorg je voor nog meer subtiele
beslotenheid.
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BEGANE GROND BNR 19

1ste VERDIEPING BNR 19

2e VERDIEPING BNR 19

10.25 M

hwa

hwa

12.22 M

12.22 M

BOUWNUMMER 19

hwa

MINI LOFT
OP DE TOP
De ideale plek voor een puber
in huis waar je je lekker kunt
terugtrekken

KANTOOR BENEDEN
Deze ruimte is ideaal als thuis-

hwa

hwa

kantoor. Lekker rustig, maar
vlakbij je huisgenoten
en de koffie.

4.89 M

hwa

3.84 M
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BOUWNUMMER 20

TOCH EEN
APARTE KEUKEN?
4 SLAAPKAMERS | WOONOPPERVLAK 195 M2 | PERCEELOPPERVLAK 275 M2
Bij Heidestad maak je de indeling die helemaal past bij je leefstijl.
Verschillende opties maken dat extra gemakkelijk. Zo kun je bij
een aantal bouwnummers kiezen voor de mogelijkheid van een
gesloten keuken.

DE 'GESLOTEN' KEUKEN
De bekende woonmagazines schreven er al over: de ‘gesloten’ keuken is terug
van weggeweest. Bouwnummer 20 is een van de woningen waar dit mogelijk
is. Je kiest er bijvoorbeeld voor wanneer je je keuken en je living elk een heel
eigen uitstraling wilt geven. Maar dat is maar een van de talloze mogelijkheden
die je voor je inrichting hebt. Plaats je de keuken aan de tuinkant, dan kun je er
een echte leefkeuken-living van maken. Elk moment van de dag heeft er dan
zijn eigen plek. Van de ruimte aan de voorzijde maak je dan bijvoorbeeld een
rustige zithoek of een gameplek voor de kinderen.

NR 20
De begane grond van bouwnummer 20 heeft een aangebouwd zijgedeelte,
waardoor de achtergevel ruim 10 meter breed is. Je kijkt er uit op de diepe tuin
op het zuiden. Met heesters zorg je voor een besloten gevoel en kun je ook hier
verschillende gedeeltes inrichten. ’s Zomers is je terras je woonkamer.
Ook op de bovenverdiepingen kun je met je interieur alle kanten uit. Op de
eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, waarvan er twee ruimte
bieden voor een tweepersoons bed. Maak hier bijvoorbeeld met een kast een
(huis)werkhoek. Op deze verdieping bevinden zich ook de badkamer en het
gescheiden tweede toilet. Op de toplaag vind je een vierde slaapkamer,
ook weer ruim genoeg voor een tweepersoons bed en een werkplek of
zithoekje. De rest van de verdieping bestaat uit de installatieruime/berging.

VIJFDE KAMER
Je zou het gedeelte voor de wasmachine en warmte-installatie af kunnen
sluiten van het bergingsgedeelte. Zo ontstaat op zolder een vijfde kamer.
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BEGANE GROND BNR 20

1ste VERDIEPING BNR 20

2e VERDIEPING BNR 20

10.25 M

hwa

hwa

hwa

GAME ROOM

hwa

12.22 M

hwa

12.22 M

Een lekkere plofbank
en je hebt een gameplek
voor de kids.

IDEE:

STALENDEUREN TUSSEN
KEUKEN, HAL EN WOONKAMER

KASTENWAND
creëer middels losse

LEKKER BIJPRATEN

kasten een stijlvolle
en speelse scheidingswand

Vanachter het kookeiland
kijk je iedereen aan. Terwijl
je aan het koken bent, kun
je hier samen de dag doornemen.
hwa

hwa

4.89 M

3.84 M
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BOUWNUMMER 27
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BOUWNUMMER 26

BOUWNUMMER 25

BOUWNUMMER 24

BOUWNUMMER 23
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BOUWNUMMER 23
BOUWNUMMER 23

WONEN IN
LOFTSTIJL
5 SLAAPKAMERS | WOONOPPERVLAK 177 M2 | PERCEELOPPERVLAK 219 M2
Met de grote, open benedenverdiepingen van Heidestad kun je
al je interieurideeën waarmaken. Met een inrichting in loftsstijl
maak je maximaal gebruik van de ruimte. We laten het zien
met bouwnummer 23.

ULTIEME LOFTSFEER
De begane grond van nr. 23 is rechthoekig van vorm. Daarin komt een loftinrichting helemaal tot haar recht. De kunst is om de verschillende ‘functies’
in de ruimte vloeiend in elkaar over te laten lopen. Je gebruikt dus juist
geen hoge room dividers, maar laat de ruimte zo veel mogelijk open. Mooie
hanglampen versterken het open gevoel en helpen je om overal precies de
juiste sfeer te creëren. Overdag stroomt het zonlicht overdadig naar binnen
door de hoge ramen in de bijna 10 meter brede achtergevel.

NR. 23
De buitengevel van bouwnummer 23 geeft een robuust, torenachtig gevoel.
Hout en Braziliaans metselwerk zorgen aan de voorkant voor een speelse
afwisseling. De hierboven beschreven begane grond geeft aan de achterzijde
toegang tot de diepe tuin op het zuiden. Laat het loftgevoel hier overlopen in
een loungesfeer met een comfortabele tuinset. Wordt de zon te fel, dan zet je
het zonnescherm uit over het terras, met uitzicht op je wilde tuin.
Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers, waarvan er twee groot genoeg zijn voor een tweepersoons bed. In de masterbedroom kun je een walkin kledingkast inrichten. Plaats er een goede stoel en je maakt er een heerlijk
plekje voor jezelf van. Op de bovenste verdieping zijn naast de installatieruimte/berging nog eens twee kamers. De grotere is uitstekend geschikt als
thuiskantoor voor één of twee personen.

ROOM DIVIDERS
Vind je een klassieke loftinrichting net iets té open en ruimtelijk?
Plaats dan bijvoorbeeld in het midden een hoge kast, die aan
twee kanten te gebruiken is.
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2e VERDIEPING BNR 23

1ste VERDIEPING BNR 23

BEGANE GROND BNR 23

9,72 M

ROND = TREND
Strakke lijnen horen bij een modern

HWA

interieur. Maar steeds vaker zie je ook
HWA

ronde en afgeronde vormen. Plaats
bijvoorbeeld een paar ronde bijzettafels.

6.62 M

HWA

11.10 M

HWA

6.62 M

HWA

HWA

EEN EXTRA RUIMTE
Plaats hier bijvoorbeeld
een tafel en een goede
stoel. Dan kun je in deze
extra ruimte optimaal
benutten.

HWA

HWA

9,72 M
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BOUWNUMMER 24

HOEKJES
ONTWERPEN
5 SLAAPKAMERS | WOONOPPERVLAK 173 M2 | PERCEELOPPERVLAK 213 M2
Wil je alvast een beetje ervaren hoe het is om in Heidestad te
wonen? Print dan een of meer van de plattegronden uit en maak
je eigen schets voor het interieur. Vergeet even je bestaande
meubelen en teken vrij hoe jij zou willen wonen.

SCHETS JE PLEK IN HEIDESTAD
Onze ingetekende plattegrond van bouwnummer 24 laat één van de eindeloze
mogelijkheden zien. De begane grond heeft hier een T-vorm. Dat betekent dat
je de ruimte gemakkelijk kunt verdelen over de hoofdfuncties koken, eten en
leven. Vul de hoekjes en hoeken die je overhoudt vervolgens in. Een lounge chair
om een boek te lezen in het zonlicht? Een computerbureau? Een aperitiefhoekje
bij de keuken? Een plek voor een wijnklimaatkast? Een speelkleed? Schets hoe jij
straks wilt leven.

NR. 24
Je herkent de gevel van woning nr. 24 direct. Het ritme van de raampartijen
en een band van Braziliaans metselwerk dragen daaraan bij. Maak gebruik
van de diepte van de tuin door ook helemaal achterin een zithoekje te maken.
Een heerlijke plek voor lange zomeravonden. Op de tweede woonlaag zijn drie
slaapkamers, waaronder de gevelbrede masterbedroom. In het midden van
deze verdieping vind je de luxe badkamer met het tweede toilet. Op de bovenste laag zijn nog eens twee ruime kamers en de installatieruimte. Werk je
(deels) vanuit huis, dan is de kamer aan de tuinkant geweldig als thuiskantoor.
Deze is ook ideaal voor een tweede woonkamer of als hobbyruimte.

ZORG VOOR BLIKVANGERS
Een ruimtelijk gevoel versterk je door de ogen van mensen naar een punt
te leiden. Zorg dus voor blikvangers: een kunstwerk achterin de tuin, een
spectaculaire hanglamp of XL kamerplanten.
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BEGANE GROND BNR 24

1ste VERDIEPING BNR 24

2e VERDIEPING BNR24

EXTRA LARGE
een grote eettafel met veel
stoelen zodat vrienden en
familie hier plaats kunnen
nemen.

10.22 M

10.22 M

hwa

hwa

HWA

HWA

MASTER-LOGEERKAMER
Ontvang logés op grootste
wijze en richt hier een luxe
ruimte voor ze in.

HWA

4.77 M

4.77 M

9.75M
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BOUWNUMMER 27

TUIN ALS
TWEEDE LIVING
4 SLAAPKAMERS | WOONOPPERVLAK 166 M2 | PERCEELOPPERVLAK 255 M2
Alle woningen van Heidestad fase 3 hebben royale, besloten tuinen
op het zuiden. Ze nodigen uit om ze te gebruiken als extra kamer in
de open lucht. Woning nr. 27 wordt zelfs aan drie zijden omarmd
door het groen.

ZON EN GROEN
In Heidestad voel je je voortdurend verbonden met de buitenruimte. Maak daar
gebruik van door binnen en buiten op elkaar aan te laten sluiten. Onze schets
voor bouwnummer 27 laat zien hoe je dat zou kunnen doen. Je uitgangspunten
zijn de raampartijen en in dit geval de bijzondere erker. Plaats daar bijvoorbeeld een bank, die zo aan drie kanten omringd wordt door ramen. De keuken
en eetgedeelte zou je dan aan de zuidkant kunnen plaatsen, aansluitend op het
terras. Dat wordt op warme dagen je eetkamer en woonkamer.

NR. 27
Woning nr. 27 heeft niet de brede zuidgevel van de andere bouwnummers,
maar een hoekvormig ontwerp met grote ramen aan drie zijden. We noemde
hierboven de voor dit project unieke erker en de omringende tuin op het oosten
en zuiden. Zon vanaf de ochtend dus. Daarin zit je straks te ontbijten met een
kop cappuccino en croissants.
Op de eerste verdieping zijn drie ruime slaapkamers, elk groot genoeg voor
een tweepersoons bed. Ook de luxe badkamer met tweede toilet is zeer ruim.
Eén vierde kamer bevindt zich op de zolderverdieping. Richt hier bijvoorbeeld
je thuiskantoor in. Op deze topvloer vind je ook installatieruimte.

MAAK JE TUIN VOELBAAR
Plaats vlakbij je woning een aantal blikvangende sierplanten of een kunstwerk.
Daarmee haal je je tuin als het ware naar binnen. Ook dat versterkt weer het
ruimtelijke gevoel dat Heidestad zo kenmerkt.

INTERIEURIMPRESSIE BOUWNUMMER 12
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BEGANE GROND BNR 27

1ste VERDIEPING BNR 27

2e VERDIEPING BNR 27

hwa

hwa

HWA

monumentale planten.
Binnen en buiten.

hwa

10,12 M

heidestad passen

10,12 M

Bij de royale ruimtes in

OPGERUIMD
hwa

PLANTEN

Je kunt de ruimte voor de wasmachine
gebruiken als berging. Eventueel kun je de
wasmachine en droger verbergen achter

hwa

hwa

hwa

een schuifdeur

5.68 M

7.28 M
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P
BULTHAUP 1
VRIJHEID BIJ
DE INRICHTING
VAN JE WONING
Als standaard hebben we gekozen voor een Bulthaup
b1-keuken, een ontwerp zonder overbodigheden dat
perfect past bij de architectuur van de woningen. Een
keuken voor iedereen die waarde hecht aan vorm en
de hoogste kwaliteit.
Ontdaan van franje en teruggebracht tot een tijdloos goede vorm,
gemaakt van hoogwaardig materiaal en zoals zij zelf zeggen: ‘subliem
afgewerkt’. De keuken heeft een spoeleiland, een geïntegreerde
inductiekookplaat met downdraft-afzuiginstallatie, een vaatwasser,
een combimagnetron en een koel-vriescombinatie.
Deze keuken is naar wens uit te breiden.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
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FUNCTIONEEL
ONTWERP
CREËERT
WOONKWALITEIT

EXTERIEURIMPRESSIE BOUWNUMMER 14
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WAAROM KIEZEN VOOR NIEUWBOUW?
WE GEVEN JE 6 GOEDE REDENEN.

ENERGIEZUINIG
EN KLAAR
VOOR DE TOEKOMST
Naast architectuur speelt ook de energiezuinigheid
een grote rol bij dit ontwerp. De woningen worden
“energiezuinig” gebouwd. Dit houdt in uitstekende
isolatie, voorzien van hoogwaardig 3-laags isolatieglas en gecombineerd met het duurzame warmtenet
uit Ede voor verwarming en warm drinkwater. Op
het dak liggen zonnepanelen om stroom op te wekken. Ook plaatsen we bij elke woning een laadvoorziening voor de auto, alvast klaar voor de toekomst!
In Heidestad plaatsen we ook een deelauto.
Kijk naar de aanbieding onder de downloads.
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01

03

05

ALLES IS NIEUW, FRIS EN VAN JOU

ONDERHOUD KAN EVEN WACHTEN

LAGE ENERGIEKOSTEN EN TOEKOMST-PROOF

Alles aan een nieuwbouwwoning is
splinternieuw, schoon en van hoge kwaliteit.
En helemaal van jou. Je kunt kiezen voor
verschillende opties en jij bent de eerste
die een inrichting kiest.

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.

De hoogwaardige isolatie staat garant
voor een lage energierekening.
En je bent klaar voor de toekomst:
de woningen krijgen zonnepanelen op
het dak en worden gasloos gebouwd.

02

04

06

EIGENTIJDS ONTWERP

VEILIG WONEN

HET HELE JAAR COMFORTABEL

Nieuwbouw is ook erg mooi!
Onze architecten van Studio Komma en
KOW ontwerpen woningen waarin moderne
vormgeving samengaat met een natuurlijke
uitstraling. De woningen passen erg goed
bij de groene omgeving.

De woningen hebben degelijk hangen sluitwerk. Ook dat betekent
zorgeloos wonen.

Nieuwbouw betekent een combinatie van
goede isolatie en geavanceerde ventilatie.
Samen zorgen ze voor een woning die
twaalf maanden per jaar comfortabel is.
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HEGEMAN BOUWGROEP
ELKE DAG
VERRASSENDER
We willen niet alleen elke dag beter worden, we willen
ook elke dag verrassender worden met onze woningen
en woonconcepten. De beste ontwerpen maken die
passen in hun omgeving, verrassend aansluiten bij de
wensen van de klant en een leven lang plezier geven
aan het wonen.
Om dit te realiseren, kruipen we graag in de huid van
de toekomstige kopers van onze woningen en willen
we alles weten over hun woonwensen. Elke keer
weer vol overgave en inzet; vastbijten en niet meer
loslaten. Alleen zo kunnen we betekenis geven aan
de gebouwde ruimte met aandacht voor de mens
en haar omgeving.
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BELANGRIJKE
ZAKEN
ndien u besluit een woning te kopen bij Hegeman

opgenomen welke zijn gekoppeld aan een opschor-

DE BETALING

uw woning is gestart en dat reeds één of meer

persoonlijke aanspreekpunt. De belangrijkste taken

HEEFT U VRAGEN AAN ONS?

zijn o.a.

Stuur dan een mailbericht of neem telefonisch contact

• 	Begeleiding van uw wensen met betrekking

met ons op.

Ontwikkeling, dan kunt u ervan overtuigd zijn dat

tingtermijn. Dit is een termijn waarin wij verwachten

De eigendomsoverdracht vindt plaats via de notaris

In zowel de koop-/aannemingsovereenkomst staat

bouwtermijnen zijn vervallen. Ook ten aanzien

wij alles in het werk stellen om het vertrouwen dat

dat aan de voorwaarden zal zijn voldaan om met

met een zogenaamde ‘akte van levering’ (notarieel

de koop-/aanneemsom aangeduid als “grondkosten

van deze termijnen heeft u recht op uitstel van

u ons geeft waar te maken. Het is ons streven om

de bouw te kunnen beginnen. Voorbeelden van een

transport) en door inschrijving van deze akte in de

+ termijnen + (rente)vergoeding”.

betaling zolang de grond en de daarop ge-

binnen de gegeven prijs een zo goed mogelijk

opschortende voorwaarde is het verkrijgen van een

openbare registers. In de akte van levering worden

Na ondertekening van beide overeenkomsten ont-

bouwde opstallen niet aan u in eigendom zijn

product aan u te leveren.

bouwvergunning of het bouwrijp zijn van de locatie.

alle van toepassing zijnde rechten, lasten en beper-

vangt u twee, mogelijk vier, typen facturen.

overgedragen. U dient de grondkosten en even-

alle wijzigingen welke door u zijn opgedragen,

Rond het einde van de gestelde termijn ontvangt u

kingen ten aanzien van uw woning vastgelegd. De

tueel vervallen bouwtermijnen echter vóór de

evenals deze wijzigingen samenstellen en ge-

Een woning kopen doet u niet dagelijks. Het is

van ons bericht of de opschortende voorwaarden

notaris zorgt ervoor dat de akte van levering wordt

1. Grondfactuur

eigendomsoverdracht (het notarieel transport)

een belangrijke stap in uw leven, waarmee grote

zijn vervuld. Zijn de opschortende voorwaarden

ingeschreven in de openbare registers waardoor de

Dit is een factuur voor de grondkosten zoals ge-

te betalen. Indien u van dit recht gebruik maakt,

bedragen zijn gemoeid. Wij vinden het dan ook

vervuld dan is de koop-/ aannemingsovereenkomst

eigendom van de grond met eventueel daarop reeds

noemd in de koop-/ aannemingsovereenkomst. U

hebben wij het recht u over de grondkosten en

gestelde vragen of gesignaleerde klachten;

van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke

bindend. Zijn deze voorwaarden niet vervuld kan de

gebouwde opstallen, op uw naam komt te staan.

ontvangt een kopie van deze factuur. De originele

eventueel vervallen bouwtermijnen zogenaam-

• 	De kopersbegeleider informeert u regelmatig

procedures en voorwaarden die bij de koop van een

koop-/ aannemingsovereenkomst ontbonden wor-

Ook het eventuele transport van de hypotheekakte,

factuur wordt verrekend bij het notarieel transport.

de ‘uitstelrente’ in rekening te brengen. Het

over onder andere de voortgang van de bouw

• uw naam;

nieuwbouwwoning aan de orde komen.Hieronder

den of wordt er in overleg een voorstel gedaan voor

waarin de financiering is geregeld, wordt verzorgd

percentage van deze uitstelrente is in de koop-/

middels nieuwsbrieven en kijkmiddagen op

• de naam van het bouwproject;

geven wij aan wat u precies wel en niet koopt als u

een nieuw opschortingstermijn of datum.

door de notaris. Deze akte zal tegelijkertijd met de

2. Termijnfacturen

aannemingsovereenkomst vastgelegd.

de bouwplaats.

• het bouwnummer van uw woning;

tot wijzigingen aan uw woning;
• 	Het verzamelen en in overzicht vastleggen van

schikt maken voor de daadwerkelijke uitvoering;
• 	Het behandelen en beantwoorden van door u

•		 Boeterente

leveringsakte worden getransporteerd. In de koop-/

In de koop-/ aannemingsovereenkomst is een

we uit hoe de betaling verloopt, wat de eigendoms-

DE KOOPPRIJS

aannemingsovereenkomst is de uiterste datum van

termijnschema opgenomen voor de zogenaamde

overdracht en de kopersbegeleiding inhoudt.

De koopprijs van een nieuwbouwwoning is in euro’s

notarieel transport van uw woning vermeld. Dat is

bouwtermijnen. De in het termijnschema vermelde

mijnen niet tijdig betaalt, hebben wij het recht

Om het keuzetraject en de communicatie vanaf

bouwtermijnen vervallen overeenkomstig de stand

u daarover boeterente in rekening te brengen.

aankoop tot oplevering van uw woning zo optimaal

een overeenkomst met ons sluit.Daarnaast leggen

			Indien u de vervallen grondkosten of bouwter-

en altijd vrij op naam (v.o.n.). Dit wil zeggen dat de
volgende kosten in de prijs zijn opgenomen:

woning wordt. Vóór die datum stuurt de notaris

van de bouw. Zodra een bouwtermijn is vervallen

Het percentage van deze boeterente is in de

mogelijk te laten verlopen, ontvangt u een uitnodi-

Met het tekenen van deze overeenkomst verplicht

• grond- en ontwikkelingskosten;

u een afrekening, waarop het totale, op die datum

ontvangt u van Hegeman Ontwikkeling een termijn-

koop-/aannemingsovereenkomst vastgelegd.

ging met persoonlijke inloggegevens van Volgjewo-

u zich tot het betalen van de totale koop-/aan-

•	bouwkosten, inclusief loon- en

verschuldigde bedrag (grondkosten en eventueel

factuur. Deze factuur dient u binnen twee weken na

vervallen bouwtermijnen), is aangegeven. Dit is

dagtekening te betalen. Als betalingstermijn geldt

4. Meer- en/of minderwerkfactuur

informatie over uw nieuwe woning zoals verkoop-

inclusief de bijkomende kosten zoals:

de datum waarop het geld op onze bankrekening

In de aannemingsovereenkomst is tevens een

stukken, keuzelijsten, sluitingsdata, nieuwsbrieven

•	de rente over de vervallen maar tot de leverings-

staat bijgeschreven.

termijnschema voor het meer- en/of minderwerk

etc.. U kunt hiervoor de app ‘Mijn Hegeman woning’

opgenomen. Overeenkomstig het termijnschema

installeren op uw telefoon of tablet. Zo heeft u altijd

3. Rentefactuur

ontvangt u van Hegeman Ontwikkeling een factuur.

en overal de actuele informatie bij de hand.

medeondertekening, tot de levering van de grond

•	aanleg- en aansluitkosten water, elektra,
warmtenet, telefoon/tv (loos) en riolering;

en de bouw van de woning. Nadat beide overeen-

datum nog niet betaalde (bouw)termijnen;

• kosten architect en overige adviseurs;

vangt u hiervan een exemplaar. Het origineel wordt

• gemeentelijke leges;

naar de notaris verzonden, die dan de notariële akte

• notariskosten voor de aankoop van de woning;;

Hier dient u onderscheid te maken tussen de

Hierop kan dus ook een negatief bedrag staan. In

Het is van groot belang dat u ervoor zorgt dat uw

van eigendomsoverdracht kan opmaken.

• makelaarscourtage;

en eventueel:

zogenaamde ‘grondkostenrente’, ‘uitstelrente’ en

dat geval wordt de factuur verrekend met de laatste

definitieve wensen op tijd bij ons bekend zijn.

•	omzetbelasting (momenteel 21%; eventuele

•	notariskosten voor het opmaken

‘boeterente’.

bouwtermijn.

Als we met de voorbereidingen van de bouw zijn

wettelijke wijzigingen van dit BTW-tarief

BEDENKTIJD

tijdens de bouw worden aan u doorberekend);

Tot één week na ingang van de bedenktijd kan de
verkrijger zonder opgaaf van redenen en zonder

• kosten van het waarborgcertificaat (woningborg).

verdere consequenties de overeenkomst ontbinden.

.

De bedenktijd van één kalenderweek gaat in één

van de hypotheekakte;
• de afsluitkosten van de hypotheek.

PRIJSSTIJGINGEN

om in de casco- en ruwbouw nog wijzigingen te

De met u in de koop- en aannemingsovereenkomst

accepteren. Over de data waarop bepaalde keuzes

Het hypotheekbedrag dat uw geldverstrekker voor u

grondkosten in rekening brengen. Het percen-

overeen gekomen totale koopaannemingssom staat

bij ons definitief binnen dienen te zijn wordt u nader

heeft gereserveerd en in depot blijft, zal doorgaans

tage van deze grondkostenrente is in de koop-/

vast. Loon- en materiaalstijgingen worden tijdens

geïnformeerd.

aannemingsovereenkomst vastgelegd.

de bouw niet doorberekend. Eventuele wijzigingen

Niet in de vrij op naam prijs is opgenomen:

gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog ver-

heeft ondertekend. Het verdient aanbeveling (om

• kosten voor eventueel meerwerk;

schuldigde bouwtermijnen en eventuele geschatte

bewijsproblemen te voorkomen) een eventuele ont-

•	entreegelden en/of verhuiskosten voor

meerkosten. Indien dit niet het geval is, zult u het

te geven.

telefoon en kabel;
•	de afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten
voor uw hypotheek;

•		 Uitstelrente:

Wilt u in uw bericht het navolgende opnemen:

van de het btw-tarief worden wel verrekend.

			Zolang de grond nog niet door het transport bij

eventueel ontbrekende bedrag uit eigen middelen

de notaris aan u in eigendom is overgedragen,

KOPERSBEGELEIDING

moeten voldoen.

heeft u recht op uitstel van betaling van de

Na ondertekenen van de koop-/ aannemingsover-

grondkosten. Daarnaast is het mogelijk dat op

eenkomst en gedurende het gehele bouwproces is
de kopersbegeleider van Hegeman Ontwikkeling uw

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

• kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie;

het moment dat u de koop-/ aannemingsover-

In de koop-/ aannemingsovereenkomst worden

• renteverlies tijdens de bouw

eenkomst ondertekent, reeds met de bouw van

doorgaans een aantal opschortende voorwaarden

0546 – 45 45 41

begonnen, is het voor ons helaas niet meer mogelijk

komst is het mogelijk dat wij u rente over de

dag nadat u de koop-/ aannemingsovereenkomst

binding schriftelijk met bewijs van ontvangst door

•		 Grondkostenrente:
			Op grond van de koop-/ aannemingsovereen-

Telefonisch zijn we bereikbaar onder telefoonnummer:

ning. Op dit online platform vindt u alle relevante

komsten door koper en verkoper zijn getekend, ont-

• rente vanaf datum grond rentedragend.

ontwikkeling@hegemanbouwgroep.nl

• naam van de kopersbegeleider.

HET TEKENEN VAN DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

materiaalkostenstijging;

Ons mailadres is:

KEUZEMOGELIJKHEDEN

dus de datum waarop u uiterlijk eigenaar van de

neemsom. Daarin tegen verplichten wij ons, door
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(waarover u meer leest onder “De betaling”).
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KLANTGERICHT
BOUWEN

GARANTIEEN WAARBORG
REGELING

Hegeman Ontwikkeling is een klantgerichte bouwer.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning let u

Wij laten de dienstverlening naar onze klanten con-

waarschijnlijk op veel zaken; bijvoorbeeld hoe de

tinu meten door de onafhankelijke Stichting Klant-

woning eruit ziet, de indeling en de locatie. Maar

gericht Bouwen. Hiermee willen we onze klanten

schenkt u ook voldoende aandacht aande kwaliteit

van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na

zekerheid en vertrouwen geven.

en de financiële positie van de bouwonderneming

oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken

die uw woning gaat bouwen? En hoe zit het met

zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg

Meer informatie over de organisatie en de werk-

technische omschrijving en tekeningen maken deel

BETERE PRESTATIES EN TRANSPARANTIE

garanties ten aanzien van de risico’s tijdens de

waarborgt de garantieverplichting van de bouw-

zaamheden van Woningborg kunt u terugvinden

uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. Wat er

Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) zal u tijdens

bouwperiode, of de garantieperiode na oplevering

onderneming, anders gezegd als de bouwonder-

op www.woningborg.nl.

in staat, geldt dus als verplichting tussen u en ons.

en/of na afloop van de bouw van uw woning per

van uw huis?Het kopen van een woning is vaak

neming niet meer kan of wil herstellen dan

email benaderen en u vragen een enquête in te

de grootste financiële stap in uw leven. Risico’s op

draagt Woningborg hier zorg voor;

vullen over onze prestaties. Onderdeel van deze

technisch- en financieel gebied dienen dan ook

DE KLEINE
LETTERTJES
GROOT GESCHREVEN

enquête is het invullen van een aantal (review)

adequaat te worden afgedekt. Daarom koopt u bij

vragen die op de vergelijkingswebsite Bouwnu.nl
worden gepubliceerd. Bouwnu.nl is met meer dan

ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een
financiële schadeloosstelling;
• 	De bouwonderneming garandeert de kwaliteit

enige bepaling in de technische omschrijving daar-

AFSPRAAK IS AFSPRAAK

6.	De schaal van de situatietekening van de kavels

De aansluitkosten zijn in de (koop)aanneemsom

BOUWBESLUIT

mee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht

Deze technische omschrijving maakt deel uit van de

is niet bindend. Na de oplevering van het totale

begrepen. Teneinde de verwarmingsinstallatie ge-

Uw woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit

zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de

overeenkomst. Als u onder de koop-/aannemings-

bouwproject stelt het Kadaster de juiste maten

durende ca. 2 weken te kunnen proef stoken, vindt

geldig ten tijde van verlening bouwvergunning.

bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

overeenkomst uw handtekening zet, geeft u aan

vast.

de aansluiting van water en elektra enkele weken

In dit besluit hebben vertrekken in de woning vaak

voor de oplevering plaats. De energiekosten tot de

een andere naam dan u gewend bent. Begrippen als

oplevering komen voor rekening van de ondernemer.

keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden

dat u deze omschrijving en de tekeningen kent. De

De technische omschrijving vindt u hierna.

7.		Op de situatietekening hebben we ook het
volgende nog aangegeven:
		 •		de bebouwing van het gebied dat grenst
aan het bouwplan;

niet meer gebruikt in de officiële stukken. Ze hebben

WERKZAAMHEDEN DERDEN

plaats gemaakt voor termen als verblijfsgebied,

		•		openbare wegen;

Werkzaamheden door derden zijn voor

verblijfsruimte en verkeersruimte.

		•		parkeergelegenheid;

de oplevering niet toegestaan.

DE TEKENINGEN

		•		groenvoorzieningen.

ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/)

In dit informatiepakket vindt u een aantal tekeningen

8.	We hebben daarvoor gegevens van de gemeen-

ons een huis met Woningborg Garantie- en waar-

aannemingsovereenkomst met bijbehorende al-

van de basiswoningen. Verder geldt voor de tekenin-

te gebruikt. We zijn niet verantwoordelijk voor

borgregeling.

gemene voorwaarden en toelichting te gebruiken.

gen het volgende.

eventuele wijzigingen van die gegevens. Heeft u

soms houtsoorten en merken. Het kan zijn dat

toilet			

Het modelcontract vormt de contractuele basis

1.	De perspectieftekening(en) geeft een indruk

hier vragen over? Neem dan even contact op met

we uiteindelijk kiezen voor een alternatief. Dit is

badkamer

de gemeente.

altijd gelijkwaardig aan datgene wat we in de

zolder, kasten

onbenoemde ruimte

berging

onbenoemde ruimte

10.000 reviews dé onafhankelijke consumenten-

• 	Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn

Vertrek

woonkamer, keuken, slaapkamer

•		In deze technische omschrijving noemen we

hal, overloop

WAT HOUDT DE WONINGBORG
GARANTIE- EN WAARBORGREGELING IN?

voor de rechtsverhouding tussen u als koper en

van hoe uw woning er straks uitziet. Aan deze

de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn

tekening(en) kunnen geen rechten ontleend

omschrijving hebben genoemd. Deze wijzigingen

WAAROM IS HET BELANGRIJK DAT U MEEDOET?

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg

de rechten en plichten van de koper en de bouw-

worden. Tuinaanleg en gemeentelijke groenvoor-

BOUWTIJD

zullen geen afbreuk doen aan de waarde van

Door het invullen van de enquête geeft u aan

N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De

onderneming evenwichtig vastgelegd;

ziening op de artist impressie zijn het

Officieel gaat de bouwtijd in op de dag waarop we

uw woning en geven u geen aanleiding tot enige

hoe tevreden u bent over onze dienstverlening.

Woningborg Garantie- en waarborgregeling

product van de fantasie van de illustrator.

de ruwe begane grondvloer hebben aangebracht.

Wij krijgen daardoor gedetailleerde feedback

beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen

schillen tussen de koper en de bouwonderneming

waarmee wij onze dienstverlening kunnen

de risico’s van een eventueel faillissement van

ontstaan over de kwaliteit van de woning dan

verbeteren. Daarnaast levert u door uw review

de bouwonderneming tijdens de bouw en bouw-

kan Woningborg hierin bemiddelen.

op Bouwnu.nl een bijdrage aan de kwaliteits-

kundige gebreken na oplevering.

• 	Wanneer er na oplevering van de woning ge-

2.	De nummers bij de woningen zoals op tekening

•		Alle informatie over het plan wordt u gegeven

staan aangegeven zijn kavelnummers. Ze worden

om uw woning af te bouwen. Deze 275 dagen gel-

onder voorbehoud goedkeuring door Bouw-

tijdens de bouw door alle partijen gehanteerd,

den onder normale omstandigheden. Een werkdag

ook in alle officiële stukken en correspondentie.

wordt als onwerkbaar beschouwd als we vanwege

De huisnummers worden kort voor de oplevering

slechte weersomstandigheden, zoals regen en vorst,

regelingen, reglementen en standaard voorwaar-

het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit

van de woningen bekend

niet kunnen werken.

den van het Woningborg. Als er in de omschrijving

Daarom is het belangrijk dat u meedoet

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven

hebben voordat u naar de notaris gaat voor de

en de enquête invult.

bij Woningborg, toetst Woningborg de bouw-

eigendomsoverdracht!

toch een bepaling staat die niet verenigbaar is met

behalve als er iets anders is aangegeven. Wij

We hebben meer bouwtijd als er schade ontstaat

onderneming op financieel gebied, technische vak-

hebben geprobeerd deze maten zo goed mogelijk

aan uw huis door onvoorziene omstandigheden zo-

bekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan

WAT VALT NIET ONDER DE WONINGBORG-GARANTIE?

aan te geven. Toch kan het voorkomen dat de

als brand, storm, of water. De extra bouwtijd is dan

worden de tekeningen en technische omschrijving

Onderdelen die niet door of via de bouwonderne-

werkelijke maten uiteindelijk iets afwijken van de

bedoeld om de schade te herstellen.

getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de con-

ming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minder-

maten op de tekeningen.

cept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld

werk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en

4.	Op de tekening staan ook maten tussen wanden.

op een goede balans in de rechtsverhouding tussen

waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)

Daarbij is geen rekening gehouden met de afwer-

het buitenschilderwerk, waaronder tevens muurverf

koper en bouwonderneming.

aannemingsovereenkomst en in de Woningborg

king van de wand met bijvoorbeeld wandtegels

op een later tijdstip opleveren.

Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten

of spuitwerk.
5.	Om u een indruk te geven van de beschikbare

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.

Afhankelijk van het jaargetijde kan het zijn dat we

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

AANSLUITINGEN NUTSBEDRIJVEN ETC.

(tuinmuren, schuttingen, groen e.d.) en verkleu-

ruimte hebben we meubilair, huishoudelijke

De woningen worden aangesloten op het openbare

ringen ten gevolge van bouwvocht vallen niet

VOORRANG WONINGBORG-BEPALINGEN

apparatuur, kasten, parkeerplaatsen, bestrating

waterleiding-, telefoon/tv (loos, afhankelijk van

onder de Woningborg Garantie- en waarborg-

Ongeacht wat in de technische omschrijving is

en dergelijke ingetekend. Deze horen niet bij

leverancier), elektriciteits-, warmte- en rioleringsnet.

regeling 2010.

bepaald, gelden onverkort de door Woningborg

uw woning.

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

gehanteerde en voorgeschreven regelingen, regle-

uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan

menten en standaardvoorwaarden. In het geval

badruimte

en woningtoezicht, alsmede nutsbedrijven.

LET OP:

genoemd die van de garantie zijn uitgesloten..

toiletruimte

•		We sluiten in de technische omschrijving aan bij de

WONINGBORG: GEEFT U MEER ZEKERHEID

WAT BETEKENT DE WONINGBORG
GARANTIE- EN WAARBORGREGELING VOOR U?

verblijfsruimte
verkeersruimte

verrekening.

Daarna hebben we nog 275 werkbare werkdagen

3.	De maten op de tekening zijn in millimeters,

heet in het Bouwbesluit

DE KLEINE LETTERTJES GROOT GESCHREVEN

website voor de woningbouw.

verbetering in de bouwsector.
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TECHNISCHE
OMSCHRIJVING
9 WONINGEN HEIDESTAD EDE
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 Ede.

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 ontstoppingsstukken, stankafsluiters
en beluchters geplaatst waar dat nodig is.

4. AANKLEDING VAN HET KAVEL
a.	ls terreinafscheiding aan de voor- en zijkant van
uw kavel wordt een haag van ongeveer 0,7 of 1,2
meter hoog geplaatst. U kunt op de situatietekening zien waar en welke soort van toepassing is.
b.	Sterke hoogteverschillen in het terrein zullen worden opgevangen door een keerwand of opsluitband in de kleur grijs. Op de situatietekening kunt
u zien waar dit van toepassing is.
c.	Iedere woning krijgt een laadvoorziening t.b.v.
een elektrische auto. Bij bouwnummers 22 t/m
27 zal de laadvoorziening op een toegewezen
parkeerplaats op het nabijgelegen parkeerhof
worden geplaatst. Deze laadvoorziening zal

bevestigd worden aan een paal. De bouwnum-

6. BUITENBERGINGEN

mers 11 t/m 21 krijgen de laadvoorziening bij de

a.	De houten buitenberging wordt gefundeerd op

oprit, en zal bevestigd worden aan de woning of
berging. De laadvoorziening wordt aangesloten

geprefabriceerde kunststof blokken.
b.	De vloer in de buitenberging bestaat uit betonte-

op de individuele meterkasten. De laadvoorzie-

gels, afmeting 30 x 30 cm, op een laag schoon-

ningen op de parkeerhof worden voorzien van

zand van voldoende dikte.

een pasjes systeem. De laadvoorzieningen op
eigen kavel niet.
d.	Het pad naar de voordeur en/of de opritten zullen
worden aangelegd. U kunt op de situatietekening
zien waar dit van toepassing is. De bestrating

De afmetingen van de fundering worden bepaald

d.	Aan of nabij de buitenberging komt in hetzelfde

e.	De platdakconstructie van de buitenberging is
ongeïsoleerd. Het dak wordt opgebouwd uit een
houten balklaag, waarop plaatmateriaal wordt

mers 11 t/m 22, 24, 26 en 27 zal onder de vloer

toezicht van de gemeente Ede.

a.	De schuine kapconstructie van uw woning be-

a.	De voordeur van uw woning is een kunststof

worden afgetimmerd met een houten koof welke

structie is 6,3 m2K/W

een van tevoren gefabriceerde betonvloer of een
(Rc) van 5,3 m2K/W.

de onderzijde van de betonvloer blijft tussen de

nummers 11 t/m 27 en door de aangrenzende
bouwnummers uit eerdere fases. Het gebruik en
onderhoud van de paden/parkeerhof wordt nader
beschreven in de mandeligheidsakte.
d.	De beplantingsstroken aan weerszijden van het
achterpad zullen worden aangelegd. U kunt op

en25 is een flens zichtbaar ter plaatse van de

daard een netto verdiepingshoogte van circa 2,8
meter, op de verdiepingen is de hoogte circa 2,60

ning. De deur is voorzien van: meerpuntssluiting,

meter. .

een insteek dag- en nachtslot met profielcilinder,

een lichtpunt met schakelaar en een dubbele
wandcontactdoos.
i.		Op de bergingen komen aan de zijde van het

		 •		Bij de overhoekse kozijnen wordt een stalen,

staat uit geïsoleerde dak-elementen. De isolatie-

deur. De deur beschikt over een brievenbus. Het

waarde van de dakconstructie (Rc) is ten minste

type voordeur kunt u zien op tekening.

6,3 m2K/W.
b.	Het platte dak van uw woning bestaat uit een

b.	De binnendeuren zijn opdekdeuren van ca. 260

a. Plafonds

kristalwit. De deuren worden afgehangen aan

		 •		De betonplafonds van uw woning wordt

isolatiewaarde van de dakconstructie (Rc) is ten

paumelles en zijn voorzien van:

minste 6,3 m2K/W.
c.	De schuine dakconstructie van uw woning wordt

		 • een loopslot;
		 • deurkrukken;

zwartbruine, kolom aan de binnenzijde

een monster van de dakpan zien bij de makelaar

c.	De deuren van het toilet en de badkamer hebben

toegepast. Deze zal in het zicht zijn.

en/of aannemer. De kleur van de pan vindt u in

een vrij- en bezetsluiting. De deur van de

het kleurenschema.

meterkast heeft een kastslot.

den, zwartbruine, stalen kolommen toegepast.
		 •		In de gevel van bouwnummers 11, 14, 19, 23

d.	De dakrand van zowel het schuine als het platte
dak zal worden afgewerkt met aluminium.

en 26 wordt een vleermuiskast geplaatst.
Deze wordt ingemetseld.
		 •		In de gevel van bouwnummers 13, 15, 18,

In uw woning kunt u via een open trap naar de ver-

12.GOTEN EN REGENWATERAFVOEREN

diepingen. De bouwnummers 17 t/m 21 hebben een

a.	De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in

dichte trap van begane grond naar 1e verdieping.

houd hiervan.

gesloten op de woning.

vindt u in het kleurenschema.
		 •		Plato Fraké. U kunt een monster van het hout

knieschotten.

uitgevoerd in eikenhout, de overige delen van de

		 •		Alle wanden in uw woning worden geschikt

b.	De goten liggen verdekt achter het metselwerk

trap en de trap op de eerste en tweede verdieping
hout.

nemer. De kleur van het metselwerk

de 2e verdieping niet toegankelijke dragende

vinden zich tussen het metselwerk.

worden compleet uitgevoerd in wit gegrond vuren-

armatuur, op schemerschakelaar. Deze zijn aan-

afgewerkt.
		 •		De woningen met een schuine kap krijgen op

wordt ingemetseld.

aluminium afdekkap.

is. De koper is verantwoordelijk voor het onder-

van woning 11 t/m 16 zullen voorzien worden

b. Wanden

en worden voorzien van EPDM, met een

het metselwerk zien bij de makelaar en/of aan-

met kap zullen wit gegrond worden.
		 •		De schuine dak elementen op de begane grond

De treden van de trap op de begane grond worden

		 •		De scheidingsmuren tussen de woningen

		 •		Metselwerk. U kunt een monster van

blijft onafgewerkt.
		 •		De schuine dakelementen van de woningen

aluminium. Ze zijn rechthoekig van vorm en be-

b. Wanden in uw woning

achterpad en de parkeerhof lichtpunten met

Dat geldt echter niet voor de meterkast, deze

21 en 24 wordt een muskast geplaatst. Deze

a. Gevels van uw woning
één of twee van de volgende materialen:

afgewerkt met een wit structuurspuitwerk.

van gipsplaten en structuurspuitwerk, glad

15. TRAPPEN EN VIDE

10.GEVELS EN WANDEN
		Het buitenspouwblad van alle gevels bestaat uit

17. AFWERKING VAN PLAFOND, WANDEN EN VLOEREN

cm hoog, fabrieksmatig afgelakt in de kleur

		 • ronde rozetten

		 •		In de hal van de bouwnummers 11 t/m 16 wor-

meegespoten wordt, met het plafond.

van tevoren gefabriceerde betonvloer. De

afgewerkt met een keramische dakpan. U kunt

		

de situatietekening zien waar dit van toepassing

e.	De bestrating van het achterpad en de parkeer-

roosters c.q. loodslabben e.d. opgenomen..

d.	Alle woningen hebben op de begane grond stan-

ïsoleerde stompe stapeldorpel deur met glasope-

glasopening, deurkrukken en schilden.

betonnen lateien, kantplanken, waterslagen,

kozijnen.

g.	De buitendeur van de buitenberging is een onge-

h.	In de berging komt een energiezuil voorzien van

		 •		In de gevels worden de nodige stalen en/of

vloerelementen een V-naad zichtbaar.

de flens onder de vloer ligt. Bij de woning 23

c.	Het achterpad wordt gebruikt door bouw-

opgenomen.

ping worden uitgevoerd in plaatvloeren. Aan

dakranden worden afgewerkt met een dakkap.

mandelige parkeerhof.

bracht ten behoeve van de spouwventilatie.
		 •		In de gevels worden de benodigde dilataties

b.	De vloeren van de eerste en tweede verdie-

22, 24, 26 en 27 komt een stalen balk waarvan

ken per woning toegewezen op het nabijgelegen

		 •		Waar nodig worden open stootvoegen aange-

betonnen systeemvloer met een isolatiewaarde

verder afgewerkt met een dakbedekking. De

of op de inrit.

afdeklatten.
c.	De stalen flens in de woonkamer van bouwnum-

14. BUITEN- EN BINNENDEUREN

a.	Sterke hoogteverschillen in het terrein zullen wor-

b.	Voor de woningen 22 t/m 27 zijn 2 parkeerplek-

afgetimmerd met houten plaatmateriaal en/of

11. DAKEN

c.	In de verdiepingsvloer van bouwnummers 11 t/m

bovengronds afgevoerd naar het achterpad

toepassing zijn op zolder.

isolatiewaarde (Rc) van de spouwmuurcon-

aangebracht. Het dak van de berging wordt

zien waar dit van toepassing is.

gedicht.

dikte van 9, 10, 12 of 15 cm toegepast. De

5. AANKLEDING VAN HET MANDELIG GEBIED

f.		Het hemelwater van uw berging wordt

Schroefgaten/naden van de gipsplaten worden

b.	Waar nodig worden leidingen en kozijnen

goedkeuring van de dienst Bouw- en woning-

a.	De begane grondvloer van uw woning bestaat uit

schema.

in de kleur kristalwit. Bij de woningen met een
schuine kap kunnen afwijkende hoogtes van

uitgevoerd in beton. Er wordt beton met een

woodstain, de kleur kunt u vinden in het kleuren-

kunt op de tekening zien hoe dit wordt toegepast

o.g. in de kleur grijs. Op de situatietekening kunt u

		 •		De binnenwanden van de buitengevels worden

voerd in metal stud, afgewerkt met gipsplaten.

volgens de opgave van de constructeur en volgens

9. VLOEREN

u vinden in het kleurenschema in paragraaf 28.

den opgevangen door een keerwand, opsluitband

in uw gevel worden toegepast.

Uw woning wordt gefundeerd op betonnen palen.

worden uitgevoerd in vuren, behandeld met

hout een ombouw t.b.v. een kliko opstelling. U

de koper zelf te worden aangelegd.

		 •		Op tekening kunt u zien welke materialen

c.	De ongeïsoleerde wanden van de buitenberging

wordt uitgevoerd in betonnen klinkers, de kleur kunt
e.	De overige bestratingen en terrassen dienen door

8. FUNDERINGEN

onderling worden uitgevoerd in beton. Er
wordt beton met een dikte van 10 of 12 cm
toegepast.
		 •		De binnenmuren zijn lichte scheidingswanden
van gasbeton met een dikte van 10 cm.
		 •		In verband met het geluid van de warmte
terugwin-unit wordt de wand van de techni-

geplaatst met rechthoekige zachthouten leuningen.
De houten spijlen zijn rechthoekig van vorm. Waar

a.	De kozijnen en ramen in de gevel zijn van kunst-

op de zolder een trapleuning aan het hekwerk komt

stof, met uitsluiting van de schuifpui, deze is van

wordt het hekwerk met een dichte plaat uitgevoerd.

aluminium.

7. INSPECTIERUIMTE

zien bij de makelaar en/of aannemer. De kleur

sche ruimte op de bovenste verdieping in metal

u vinden in het kleurenschema.

Onder de woning bevindt zich een “inspectieruimte”.

van het hout vindt u in het kleurenschema.

stud uitgevoerd, afgewerkt met gipsplaten.

bracht. U kunt op tekening zien waar dit van

f.		Het hemelwater van het achterpad en de par-

De ruimte is toegankelijk middels een geïsoleerd in-

Op de plaatsen waar fraké wordt toegepast,

Schroefgaten/naden van de gipsplaten worden

toepassing is.

keerhoven zal ondergronds worden afgevoerd

spectieluik wat zich achter de voordeur in de entree

wordt kalkzandsteen als achterconstructie

gedicht.

door middel van putten richting het gemeente

bevindt. De vloerafwerking in deze inspectieruimte

gebruikt of hier wordt gewerkt met een gevel-

riool.

bestaat uit circa 10 cm schoonzand. De ruimte on-

drager. Boven en onder het fraké wordt waar

der de woning wordt geventileerd door middel van

nodig een waterslag aangebracht.

•			De binnenmuren bij woningen met een schuine
kap worden op de gehele 2e verdieping uitge-

Waar nodig wordt rond het trapgat een traphek

13. GEVELKOZIJNEN EN -RAMEN EN BINNENDEURKOZIJNEN

hoven bestaat uit betonnen klinkers, de kleur kunt

b.	In de kozijnen worden draaikiepramen aange-

c.	De kleur van de kozijnen is te vinden in
het kleurenschema.
d.	De binnendeurkozijnen zijn hogere kozijnen

niet voor:
				- de meterkast;
			 -	de betegelde wanden in het toilet

c.	De hemelwaterafvoeren worden aangesloten
op het gemeentelijk riool.

gemaakt om te behangen. Dit geldt echter

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

AFWERKING VAN UW WONING
16. AFTIMMERWERK
a.	Er worden geen vloerplinten aangebracht
in de woning

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.

zonder bovenlicht van ca. 2,6 meter hoog,

muisdichte roosters in de voor- en achtergevel.
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slangaansluiting. Standaard wordt er een bedraad

verdieping is verder onverwarmd. In de badkamer

vensterbanken geplaatst. De vensterbanken

3 meter uitval. Deze kunnen draadloos en op af-

en afgemonteerd aansluitpunt aangebracht voor

wordt tevens een radiator geplaatst.

zijn van marmercomposiet in de kleur

stand worden bediend.

een wasdroger.

				 - Op de borstwering onder de kozijnen worden

elektrisch te bedienen knik-armschermen met

detectie in de woonkamer, wat inhoudt dat de

worden horizontaal op de wand geplaatst.

ventilatie zich aanpast aan het CO2 gehalte

e.	De overige wandcontactdozen zijn voorzien van

23. SANITAIR

staat in de woonkamer, badkamer en slaapka-

één ovale inbouwdoos en worden verticaal op de

c. Vloeren

In uw woning wordt standaard een keuken met

Het sanitair wordt standaard aangebracht op de

mers (master/master systeem).

wand geplaatst.

		 •		Er wordt een dekvloer aangebracht

eiland opstelling van Bulthaup b1 geplaatst volgens

plaats zoals aangegeven op tekening.

tekening. De apparatuur in deze keuken zal worden

In uw woning wordt het navolgende sanitair en

normatieve windsnelheid worden bij gelijktijdige

aangesloten.

kranen geplaatst:

verwarming van alle vertrekken en bij gesloten

•		V illeroy & Boch wandcloset DirectFlush,

ramen en deuren de volgende temperaturen

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 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, rekening

21. WATERINSTALLATIE EN WARMWATERVOORZIENING
a.	De leidingen voor koud water worden aange-

inclusief softclose zitting, in de toiletruimtes;
•		V illeroy & Boch fontein in de toiletruimtes,

d.	Bij een buitentemperatuur van -10°C en bij een

blaas van het ventilatiesysteem naar het dak
toe in het zicht. Voor de aan- en afvoer van de

leidingen voeren we uit in kunststof. U kunt de

18°C

		 - badkamer / doucheruimte

22°C

in de badkamer bestaande uit een keramische

		 - buitenberging

vanaf de warmtewisselaar in de meterkast. Deze

wastafel met 2 kommen, 2 wastafelkranen

e.	De kunststof verwarmingsleidingen worden in de

leidingen voeren we eveneens uit in kunststof.

Hansgrohe Focus 70 coolstart, onderkast
horizontale lichtbaan;
•		Hansgrohe Croma Showerpipe 160 inclusief

badkamer is voorzien van een pulsschakelaar.

brandveiligheids-eisen in het Bouwbesluit.

		 - toiletruimte

gelegd naar de volgende aansluitpunten:

thermostraat van de verwarming en de
c.	Op zolder komen de leidingen voor in- en uit-

bekersifon en muurbuis;

greeploos en spiegel 120 x 70 cm met

bevindt zich in de woonkamer naast de

de veiligheid geboden die overeenkomt met de

18°C

c.	De warm- en koud waterleidingen worden aan-

ingesteld middels een drie standen schakelaar

sloten op de elektra-installatie. Hiermee wordt

		 - verkeersruimte

•		Badmeubel 100 of 120 cm (zie tekening) breed

g.	In uw woning worden rookdetectors geplaatst.

heid van de mechanische ventilatie kan worden

22°C

inclusief Sanibel 2000 fonteinkraan, chromen

watermeter afsluiten.

een deurbel gemonteerd.

in de woonkamer.
b.	De bedieningsschakelaar waarmee de snel-

		 - verblijfsruimte

legd vanaf de watermeter in de meterkast. Deze

b.	De leidingen voor warm water worden aangelegd

f.		In uw woning wordt nabij de meterkast

Deze zijn onderling doorverbonden en aange-

minimaal gehaald en gehandhaafd:

afgezogen. De afzuiging werkt middels CO2

keuken zijn voorzien van twee inbouwdozen en

20. KEUKEN

een diepte van ca. 20 cm.

onverwarmd

h.	Naast de 3 groepen voor de verlichting worden
de volgende groepen aangebracht in uw

ventilatielucht worden in de gevel roosters en in
het dak een schoorsteen geplaatst.

meterkast:
		 - 1 groep t.b.v. de droger;

27. ALGEMEEN

		 - 1 groep t.b.v. wasmachine;

Ongeacht hetgeen overigens in deze technische

		 - 1 groep t.b.v. vaatwasser;

omschrijving is bepaald, gelden onverkort de re-

rekening gehouden te worden met de keuze van

		 - 1 groep t.b.v. combimagnetron;

gelingen, reglementen en standaardvoorwaarden,

de vloerafwerking. Bij de keuze van de vloeraf-

		 - 1 groep t.b.v. elektrisch koken;

gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg.

dekvloer opgenomen.
f.		Bij het aanbrengen van de vloerafwerking dient

gehouden met een dikte van 15 mm boven de

		 - de aansluiting t.b.v. mengkraan in de keuken;

afgewerkte vloer.

			 koud en warm

douchethermostaat Ecostat in de douchehoek

werking adviseren wij een maximaal 0,09m2

		 - 1 groep t.b.v. omvormer van de zonnepanelen;

Ingeval enige bepaling in deze technische om-

		 -		 het spoelreservoir in beide toiletten;		

van de badkamer(s).

K/W (R waarde). Een hogere waarde geeft een

		 - 1 groep t.b.v. belinstallatie.

schrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel

vermindering van het comfort en een verhoging

		 - 1 groep t.b.v. laadvoorziening.

nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren

i.		Op het dak worden volgens het ‘indak-systeem’

steeds de bovengenoemde bepalingen van Wo-

•		Bij een aantal woningen komt er ter plaatse van

18. SCHILDERWERK

				koud

a.	In de woning worden aftimmerwerk en in zicht

		 -		 de kraan van het fonteintje in beide toiletruimtes;

de douche in de badkamer een glazen douche-

van het verbruik, waarbij de temperaturen onder

				koud

wand van helder glas met zilverkleurig profiel

punt d. niet gegarandeerd zijn.

zijnde leidingen niet geschilderd.

zonnepanelen gelegd ten behoeve van elek-

ningborg.

		 -		 de wastafelmengkraan in de badkamer;		

afmeting ca. 120x200 cm (bxh). Zie tekening

wit gegrond, met uitzondering van de eikenhou-

				koud en warm

waar dit van toepassing is.

ten treden, en worden verder niet afgelakt. Niet-

		 -		 de douchemengkraan in de badkamer;		

en schroefgaten in de trap worden niet gestopt.

				koud en warm

i.v.m. douchescherm en voorzien van een

schriften van het elektriciteitsbedrijf. De instal-

installaties (verdeler vloerverwarming, wtw-unit,

Op de tekeningen is de situatie van de diverse

		 -		 de aansluiting voor uw wasmachine;		

douchedrain van 70 cm.

latie in de meterkast wordt aangesloten op het

omvormer etc). Het elektra voor de installaties is

onderdelen te zien.

openbare elektriciteitsnet.

opbouw.

b.	De trappen in de woning worden fabrieksmatig

c.	De eikenhouten treden zullen niet worden
afgelakt.

•		De douchehoek wordt verdiept aangebracht

				koud
		 -		 de aansluiting voor uw vaatwasmachine;

24. INSTALLATIE VOOR CENTRALE VERWARMING

19. GLAS EN PANEELVULLING

				koud

a.	Voor de ruimteverwarming en warmtapwater-

In de ramen, deuren en kozijnen van de woning

		 -		De installatie aan in de meterkast wordt aan-

wordt drielaagse beglazing geplaatst. De drielaagse

gesloten op het openbare waterleidingnet.

bereiding wordt in de meterkast een warmtewisselaar geplaatst, aangesloten op het collectieve
energiesysteem van Het Warmtebedrijf Ede.

beglazing wordt zonwerend uitgevoerd.
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c.	De temperatuur van de vloerverwarming wordt
individueel geregeld middels een ruimtethermo-

kristalwit. De vensterbanken hebben

d.	De dubbele wandcontactdozen in woonkamer en

b.	De woningen worden verwarmd middels vloer-

tra-opwekking. Het aantal zonnepanelen is te

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

zien op de verkooptekening.
j.		Al het elektra is inbouw m.u.v. elektra voor de

28. KLEURENSCHEMA
Dit zijn de kleuren van de materialen in uw woning.

b.	Er worden inbouwschakelaars en (compact)
wandcontactdozen geplaatst van het merk Gira,

26. VENTILATIE

Systeem 55 in de kleur wit (RAL 9010).

a.	In uw woning wordt een gebalanceerd

c.	Tenzij anders vermeld worden er schakelaars

ventilatiesysteem toegepast. De warmte

geplaatst, inclusief combinaties op ongeveer 105

terugwin-unit wordt op de tweede verdieping

cm boven de afgewerkte vloer en de wandcon-

geplaatst en zorgt ervoor dat alle verblijfsruimtes
in uw woning mechanisch worden aan- en/of

De toegepaste beglazing voldoet volledig aan het

22. WASMACHINE AANSLUITING

bouwbesluit, echter niet aan de NEN 3569 “veilig-

Conform de verkooptekening wordt een bedraad

verwarming op de begane grond, de eerste

tactdozen op ongeveer 30 cm boven de afge-

heidsbeglazing in gebouwen”. Alle woningen krijgen

en afgemonteerd aansluitpunt aangebracht voor

verdieping en de slaapkamer op de tweede

werkte vloer.

op de begane grond van de achtergevel twee

een wasmachine, compleet met kraan, beluchter en

verdieping. De overige ruimte op de bovenste
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ONDERDEEL

TER PLAATSE VAN

MATERIAAL

KLEUR

Gevels en gevelafwerkingen

Metselwerk

Baksteen, waalformaat, wildverband

Wit/grijs:
Bouwnummers: 11, 12, 14, 19, 20, 25, 26
Bruin: Bouwnummers: 13, 17, 18, 23
Wit/grijs/bruin:
Bouwnummers: 15, 16, 21, 22, 24, 27

Voegwerk

Doorstrijkmortel, circa 3 - 5 mm terugliggend

Bij wit/grijze en wit/grijs/
bruine steen: cementgrijs
Bij bruine steen: antraciet

Verticale houten delen, open systeem

Stoomgemodificeerd Fraké

Blank hout

Lateien

Staal

Zwartbruin

Kozijnen en ramen

Kunststof

Buitenzijde zwartbruin met nerfstructuur,
binnenzijde wit glad

Knik-armscherm, achtergevel

Bak / Doek

Zwartbruin / Grijsbruin, volgens monster

Voordeur en voordeurkozijn

Kunststof

Buitenzijde zwartbruin, binnenzijde wit glad

Schuifpui

Aluminium

Buitenzijde zwartbruin, binnenzijde zwartbruin

Overige deuren

Kunststof

Buitenzijde zwartbruin, binnenzijde wit glad

Waterslagen onder kozijnen

Aluminium

Zwartbruin

Waterslagen onder en boven houtwerk

Aluminium

Zwartbruin

Beglazing kozijnen

3-laags, geïsoleerde beglazing

Helder

Dakbedekking plat

Bitumen

Antraciet/grijs

Dakbedekking schuin

Keramische dakpan

Zwart, vlak

Dakrand en goot

Aluminium

Zwartbruin

Zonnepanelen

Indak systeem

Volledig zwart

Onderzijde overbouw

Beplating

Zwart bruin: Bouwnummers: 11 t/m 21

Buitenberging

Vurenhout

Antraciet

Berging deur

Hout en glas

Antraciet

Deurkozijn

Hout

Antraciet

Dakbedekking

Epdm/bitumen

Donker

Hemelwaterafvoer woning

Aluminium

Bij wit/grijze en wit/grijs/bruine woning: kwarts grijs
Bij bruine woning: antraciet

Hemelwaterafvoer berging

Pvc

Grijs

Erfafscheiding

Hagen

Beplanting

Zie situatietekening, soorten N.T.B.

Terreininrichting

Opritten | Pad naar voordeur
Parkeren mandelig | Achterpad

Betonklinkers

Antraciet

Buitenwandopeningen

Dak

Buitenberging

Hegeman Ontwikkeling | 30 april 2021

Hemelwaterafvoeren
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Beplanting langs achterpad
Beplanting rondom mandelig parkeren

Volgens N.T.B. beplantingsplan
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MAKELAARS:

WWW.BOLTHOFVANDENTOP.NL
TELEFOON: 0318 - 62 80 80

WWW.VDBUNT.NL
TELEFOON: 0318 - 61 91 16

EEN ONTWIKKELING VAN:

WWW.HEGEMANBOUWGROEP.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.

