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1. Algemene informatie 

De verkoopbrochure, inclusief bijlagen, is met zorg samengesteld. De hierin opgenomen 
perspectiefbeelden (Artist Impressions), de plattegronden en de gebruikte kleurstellingen dienen om 
een impressie van de woning en de openbare ruimte te geven. Afwijkingen en eventuele onvoorziene 
wijzigingen zijn voorbehouden. De brochure en eventuele bijlagen zijn geen contractdocumenten en 
daaraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.  
 
Het doel van deze technische omschrijving is in de eerste plaats om u zo goed mogelijk te informeren 
over hoe uw woning eruit gaat zien. Daarnaast hebben de technische omschrijving en de tekeningen 
als vermeld in de aannemingsovereenkomst een contractuele waarde.  
 
De contractuele stukken (aannemingsovereenkomst, technische omschrijving en bijbehorende 
tekeningen) zijn met zorg samengesteld aan de hand van zowel de gegevens als de tekeningen, 
verstrekt door diverse partijen als de gemeente, de stedenbouwkundige, de architect, de 
constructeur, de aannemer e.d. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van 
geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede wijzigingen die 
voortkomen uit nadere eisen en wensen van bijvoorbeeld overheden, belanghebbenden, 
Woningborg, betrokken partijen en/of nutsbedrijven; ook na ondertekening van de koop- en 
aannemingsovereenkomst. Eventuele noodzakelijke veranderingen zullen geen 
kwaliteitsvermindering van de woning inhouden en voor de koper geen financiële gevolgen hebben. 
Bij toepassing van andere merken of typen dienen deze materialen minimaal gelijkwaardig te zijn. 
Indien er sprake is van relevante afwijkingen in de maatvoering of afwerking ten opzichte van de 
contractstukken, melden wij u dit door middel van errata. Alle genoemde maten zijn circa maten. 
Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige 
wandafwerking. Tijdens de uitvoering van het werk kunnen wijzigingen noodzakelijk blijken. De 
aangegeven maatvoering op de plattegronden is niet geschikt voor opdrachten aan derden. 
 
Het leidingenverloop is op het moment van het maken van de contractuele stukken nog niet geheel 
bekend. Dit geldt ook voor de precieze positie, aantallen en afmetingen van de nodige 
ventilatievoorzieningen. Wel is duidelijk dat er leidingen in de dekvloeren worden opgenomen. 
 
De eventueel op de plattegrondtekeningen aangegeven inrichting dient, voor zover niet nadrukkelijk 
vermeld, alleen ter oriëntatie en is niet in de koopsom begrepen. 
 
De nummers bij de woningen, zoals op tekeningen staan aangegeven, zijn bouwnummers. De 
bouwnummering wordt tijdens de bouw door alle partijen gehanteerd, ook in alle stukken en 
correspondentie. Over de huisnummers wordt u tijdens de bouw of uiterlijk bij oplevering 
geïnformeerd.  
 
Uw woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. In deze technische omschrijving en op de 
bijbehorende tekeningen worden niet de benamingen van de vertrekken gebruikt zoals deze in het 
Bouwbesluit worden gehanteerd. Dit is om de leesbaarheid voor u te vergroten. Zo wordt er 
gesproken over woonkamer, slaapkamer, keuken, hal of zolder en bijvoorbeeld niet over verblijfs-, 
verkeers- en onbenoemde ruimte. Deze benamingen dienen als volgt te worden geïnterpreteerd: 
Woonkamer, keuken, slaapkamers : verblijfsruimte 
Entree / Overloop   : verkeersruimte 
Toilet    : toiletruimte 
Badkamer   : badruimte 
Meterkast / Technische ruimte : technische ruimte 
Buitenberging in tuin  : bergruimte 
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In de koperhandleiding wordt beschreven hoe bepaalde procedures er globaal uit komen te zien. Dit 
is van toepassing op zowel het voorbereidingstraject als het bouwtraject zelf. Het doel is om hiermee 
vooraf duidelijk informatie aan de kopers te verschaffen, waarmee mogelijke misverstanden 
voorkomen kunnen worden en verwachtingen worden gemanaged. 

 
Verzoeken om specificaties van o.a. installaties, (gewijzigde) materialen, berekeningen, 
isolatiewaarden of aanvullend tekenwerk (detailtekeningen) zullen niet worden beantwoord. De 
reden hiervoor is bijvoorbeeld dat in het voortraject aannames dienen te worden gedaan. Tijdens de 
uitvoering kan wegens de verstreken tijd hierdoor bijvoorbeeld van afgeweken worden, wegens het 
niet meer beschikbaar zijn van het specifieke onderdeel. Wel wordt er te allen tijden voldaan aan de 
kwaliteit zoals opgenomen in de contractstukken. Bovendien krijgt u bij oplevering een 
handleiding/document/map met daarin o.a. de specificaties van de apparatuur en de benodigde 
onderhoudsrichtlijnen. 

 
De koop-aannemingsovereenkomst met bijbehorende technische omschrijving en tekening(en) zijn 
de contractstukken; deze zijn momenteel in behandeling door het garantie-instituut Woningborg, 
hier kunnen nog eventuele wijzigingen uit voortkomen. Dit is hetgeen verkocht wordt en hetgeen we 
verplicht zijn aan u te leveren; hierin staat alle benodigde informatie. Tijdens de oplevering kunt u, 
indien gewenst en voor eigen rekening, een professional van bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis 
inschakelen. Hij/zij zal de woning voor u keuren en beoordelen, opdat aan u geverifieerd wordt of 
conform de contractstukken is gewerkt en geleverd. Tussentijds hebben zowel Woningborg als de 
desbetreffende gemeente als derde partij het recht om de kwaliteit op de bouwplaats op elk 
willekeurig moment te toetsen. Hiermee wordt al gecontroleerd dat de afspraken uit de 
contractstukken na worden gekomen; 
 
Indien van deze technische omschrijving afgeweken wordt, en dit een afwijking betreft die niet als 
gelijkwaardig aan het gekochte kan worden beschouwd, wordt u hierover middels een erratum 
geïnformeerd.  
 
2. 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 Lochem.   
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.  
De tuin wordt niet omgespit. Voor een goede waterdoorlating wordt u daarom geadviseerd om de 
tuingrond, voor uw eigen rekening en na oplevering, te laten bewerken door een ter zake kundig 
bedrijf en eventuele grondverbetering toe te passen. 
 
c. Bij oplevering van uw woning, ligt de bovenkant van het omliggende terrein ongeveer 5 tot 15  cm 
beneden het peil - P -.    
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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. Bestrating, beplanting, tuinmuren en terreininventaris 
 
De aansluiting van het openbaar gebied op de kadastrale eigendommen van het project en de 
inrichting van het openbaar gebied zal nader worden uitgewerkt en worden uitgevoerd in opdracht 
van de gemeente/ontwikkelaar, waarbij de bebouwingsstudie, zoals opgenomen in de 
situatietekening het uitgangspunt vormt.  
Het is mogelijk dat de situatietekening c.q. inrichtingstekening van het gebied op het moment van 
verkoop vanwege inspraakprocedures of eisen van overheden en/of andere betrokkenen nog niet tot 
in detail is uitgewerkt. Bij de nadere uitwerking kunnen afwijkingen ten opzichte van de 
situatietekening ontstaan. Er wordt voor deze afwijkende situaties geen aansprakelijkheid aanvaard, 
ook niet als dit leidt tot een groter of kleiner woningperceel. 
 
Voor de achterpaden geldt een zogenaamd ‘recht van overpad’ voor de eigenaars van de  woning 
grenzend aan dit achterpad. Het gebruik en onderhoud is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
deze eigenaars. Dit wordt nader beschreven in de leveringsakte door  de notaris.   
 
5. Buitenbergingen  
 
a. De houten buitenberging wordt gefundeerd op een prefab betonnen vloerplaat, op een laag 
schoonzand van voldoende dikte.   
 
b. De ongeïsoleerde wanden van de buitenberging worden uitgevoerd in vurenhout, de kleur kunt  u 
vinden in het kleurenschema.    
 
c. De platdakconstructie van de buitenberging is ongeïsoleerd. Het dak wordt opgebouwd uit  een 
houten balklaag, waarop plaatmateriaal wordt aangebracht. Het dak van de berging  wordt verder 
afgewerkt met een dakbedekking. De dakranden worden afgewerkt met een dakkap. 
 
d. Het hemelwater van uw berging wordt bovengronds afgevoerd naar het achterpad of op de  inrit.   
e. De buitendeur van de buitenberging is een ongeïsoleerde stompe stapeldorpel deur met 
glasopening. De deur is voorzien van: meerpuntssluiting, met profielcilinder, glasopening, 
deurkrukken en schilden.   
 
f. In de berging komt een energiezuil voorzien van een lichtpunt met schakelaar en een dubbele 
wandcontactdoos (opbouw).   
 
6. Inspectieruimte   
 
Onder de woning bevindt zich een “inspectieruimte”. De ruimte is toegankelijk middels een 
geïsoleerd  inspectieluik wat zich achter de voordeur in de entree bevindt. De ruimte onder de 
woning wordt geventileerd door middel van  muisdichte roosters in de voor- en achtergevel.  In de 
hal bij de voordeur zal een geïsoleerd vloerluik worden aangebracht. De aanwezige kruipruimte kan 
vochtig zijn of er kan water in staan als gevolg van wisselende grondwaterstanden. 
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7. Funderingen   
 
Uw woning wordt gefundeerd op mortel schroefpalen en betonnen funderingsbalken. De afmetingen 
van de fundering worden bepaald  volgens de opgave van de constructeur en volgens goedkeuring 
van de dienst Bouw- en woningtoezicht  van de gemeente Lochem.  De veranda wordt gefundeerd 
door middel van een poerenfundering op een draagkrachtige laag. 
 
8. Vloeren   
 
a. De begane grondvloer van uw woning bestaat uit een geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer.  
 
b. De vloeren van de eerste en tweede verdieping worden uitgevoerd in plaatvloeren. Aan de  
onderzijde van de betonvloer blijft tussen de vloerelementen een V-naad zichtbaar.   
 
c. De woningen hebben op de begane grond en eerste verdieping een netto verdiepingshoogte  van 
circa 2,60 meter.    
   
9. Gevels en wanden   
 
a. Gevels van uw woning   
- Het buitenspouwblad van alle gevels bestaat uit metselwerk. U kunt een monster van het 
metselwerk zien bij de makelaar en/of aannemer. De kleur van het metselwerk vindt u in  het 
kleurenschema.   
- De binnenwanden van de buitengevels worden uitgevoerd in beton.    
- 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 worden uitgevoerd in beton.    
- De binnenmuren zijn lichte scheidingswanden met een dikte van 10cm.   
 
10. Staalconstructie 
 
Het gevelmetselwerk boven de kozijnen wordt opgevangen door thermisch verzonken, op kleur 
gecoate, stalen lateien. Bij sparingen in dragende binnenwanden kunnen stalen of betonnen balken 
onder de vloeren voorkomen. Ter plaatse van de doorgang naar de zijuitbouw komt een stalen balk 
onder de vloer in het zicht. De stalen balk wordt aan de onderzijde bekleed en wordt afgewerkt met 
spuitwerk gelijk aan de afwerking van het plafond in de woning. Stalen kolommen en balken worden 
conform berekening en tekening van de constructeur aangebracht. 
 
11. Daken   
 
a. De schuine kapconstructie van uw woning bestaat uit geïsoleerde dak-elementen.   
 
b. Het platte dak van uw woning bestaat uit een van tevoren gefabriceerde betonvloer welke  wordt 
geïsoleerd en voorzien van bitumineuze dakbedekking.   
 
c. De schuine dakconstructie van uw woning wordt afgewerkt met een keramische dakpan. U kunt 
een monster van de dakpan zien bij de makelaar en/of aannemer. De kleur van de pan  vindt u in het 
kleurenschema.   
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d. De boeidelen en overstekken zullen worden afgewerkt met onderhoudsvrije beplating. De kleur 
vindt u in het kleurenschema.   
 
e. De dakrand van platte daken zal worden afgewerkt met aluminium daktrim.    
 
12. Goten en regenwaterafvoeren   
 
a. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink. Ze zijn rond van vorm en bevinden zich  op het 
metselwerk.   
 
b. De goten zijn van zink of aluminium en hangen aan het schuine dak.   
 
c. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het gemeentelijk infiltratieriool.   
 
13. Gevelkozijnen en -ramen en binnendeurkozijnen   
 
a. De kozijnen en ramen in de gevel zijn van kunststof.   
 
b. In de kozijnen worden draaikiepramen aangebracht. U kunt op tekening zien waar dit van  
toepassing is.    
 
c. De kleur van de kozijnen is te vinden in het kleurenschema.    
 
d. In de buitenramen, -deuren en -kozijnen van de woning wordt HR++ beglazing geplaatst.    
 
e. De binnendeurkozijnen stalen kozijnen zonder bovenlicht (niet verdiepingshoog), in de kleur wit.   
 
f. In het dak wordt een Fakro dakraam voorzien van 78x118cm met HR++ beglazing. De binnenzijde is 
van hout wit afgelakt. 
 
14. Buiten- en binnendeuren   
 
a. De voordeur van uw woning is een kunststof deur, het type  voordeur kunt u zien op tekening.    
De deur heeft geen brievenbus. Er dient een brievenbus conform de eisen van de overheid worden 
geplaatst aan de openbare weg, deze is voor en door rekening van de koper.  
 
b. De binnendeuren zijn niet verdiepingshoge opdekdeuren, fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit 
(onderzijde niet afgelakt). De deuren worden afgehangen aan paumelles en zijn voorzien  van:   
- een loopslot;   
- deurkrukken;   
- standaard schild; 
 
c. De deuren van het toilet en de badkamer hebben een vrij- en bezetsluiting. De deur van de 
meterkast heeft een kastslot.   
 
d. Onder de binnendeuren, met uitzondering van de toilet- en badkamerdeur komen geen dorpels. 
De binnendeuren worden vrij van de vloer gehouden. In verband met de goede werking van de 
ventilatie dienen de onderzijde van de binnendeuren ca. 13 mm vrij van de vloerbedekking te 
worden gehouden. 
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e. De voor- en achterdeur van de woning zijn voorzien van een meerpunts-sluiting en 
veiligheidsbeslag. De buitendeuren per woning en bergingsdeuren zijn gelijk-sluitend, zodat alle 
deuren met dezelfde sleutel geopend kunnen worden. Het hang- en sluitwerk is conform 
inbraakwerendheidsklasse 2. 
 
15. Trappen    
 
In uw woning kunt u via een dichte trap van begane grond naar 1e verdieping en via een open trap  
naar de 2e verdieping. De trappen worden uitgevoerd in wit gegrond vurenhout.    
Waar nodig wordt rond het trapgat een traphek geplaatst met ronde zachthouten leuningen. De 
houten  spijlen zijn rond van vorm. Waar een trapleuning aan het hekwerk komt wordt het hekwerk 
met een  dichte plaat uitgevoerd.   
 
16. Veranda 
 
De constructie van de veranda bestaat uit houten kolommen en houten liggers, afmetingen volgens 
opgave constructeur. Op begane grond niveau wordt er geen terras aangebracht, deze is voor en 
door rekening van de koper.  
De dakconstructie bestaat uit een dakbeschot van douglas planken, waarop eenzelfde dakpannen als 
op de woning worden aangebracht.  
Standaard is er geen elektra (wandcontactdoos of lichtpunt) in de veranda aanwezig, mogelijkheden 
hiervoor (in opbouw) kunt u met de elektricien bespreken.  
De veranda’s worden niet voorzien van hemelwaterafvoeren, het water loopt aan de voorzijde 
zonder goot van het dak af. Hier dient u rekening te houden bij het inrichten van uw tuin.    
 
17. Aftimmerwerk   
 
a. Er worden geen vloerplinten aangebracht in de woning.   
 
b. Waar nodig worden leidingen en kozijnen afgetimmerd met houten plaatmateriaal en/of  
afdeklatten.   
 
c. De stalen flens in de woonkamer van woningen met een erker zal onder de vloer worden 
afgetimmerd met een houten koof welke meegespoten wordt met het plafond.    
 
18. Afwerking van plafond, wanden en vloeren   
 
a. Plafonds   
- De betonplafonds van uw woning wordt afgewerkt met een wit structuurspuitwerk. Dat  geldt 
echter niet voor de meterkast en trapkast, deze blijft onafgewerkt. De V-naden blijven in het zicht. 
- De schuine dakelementen van de woningen met kap zullen wit gegrond worden.  
Op de naden van de beplating zijn, waar nodig, nietjes ter bevestiging zichtbaar en worden niet 
nader afgewerkt.  
- De woningen met een schuine kap krijgen op de 2e verdieping knieschotten. 
Deze zijn onderdeel van de draagconstructie en mogen niet worden verwijderd. In een knieschot 
wordt een inspectieluik opgenomen. 
 
b. Wanden   
- De wanden van de woning worden behangklaar*, dus niet saus- of muurverf-klaar, opgeleverd. Met 
uitzondering van de wanden in de meterkast, trapkast en de buitenberging, welke onafgewerkt zijn. 
De wanden worden niet voorzien van behang. De wanden boven het wandtegelwerk in het toilet 
worden afgewerkt met spuitwerk, kleur wit. 
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(*)Behangklaar: Er wordt geen (bouw)behang aangebracht. Behangklaar is een vlakheidsklasse. Eventuele 

voorstrijk om de zuigende werking van de wand op te heffen behoort niet tot de werkzaamheden. De wanden 
kunnen zonder het uitvoeren van extra bouwkundige inspanningen worden behangen. Plaatselijke 
oneffenheden, zoals bijvoorbeeld resten spuitpleisterwerk, dienen door de koper te worden verwijderd. 
Afhankelijk van het soort wandafwerking en het beoogde kwaliteitsniveau kan een extra uitvlak-laag benodigd 
zijn. Dergelijke bewerkingen zijn niet opgenomen in de koopsom en worden niet als meerwerk aangeboden. 
 
- Op de wanden in het toilet en de badkamer komen wandtegels 25 x 44 cm, wit glans, liggend 
verwerkt, niet strokend met vloertegel.  
In het toilet loopt de vloertegel 45 x 45 cm, kleur Basalt, door op de achterwand van het reservoir 
(tot hoogte plateau). In de badkamer loopt de vloertegel door op de wand achter de wastafel en op 
achterwand toiletreservoir (tot hoogte plateau). 
- In het toilet en de badkamer wordt tot het plafond betegeld.  
- Ter plaatse van de gemetselde borstweringen van de buitenkozijnen worden, aan de binnenzijde, 
kunststenen vensterbanken aangebracht in de kleur Bianco C. De vensterbanken zijn voorzien van 
een overstek circa 30mm. Ter plaatse van een eventueel buitenkozijn in de badkamer wordt, aan de 
binnenzijde, geen vensterbank maar tegelwerk aangebracht.  
 
c. Vloeren   
- Er wordt een dekvloer van ca. 7cm aangebracht in uw woning, uitgezonderd de vloerdelen achter 
de knieschotten.   
- Op de vloer van het toilet en de badkamer komen vloertegels 45 x 45 cm, kleur Basalt, niet strokend 
met wandtegel.   
- Douchehoek ca 0,9x0,9m tegeldikte verdiept op afschot naar douchegoot. 
- Ter plaatse van deurkozijn van het toilet en de badkamer wordt een kunststeen  dorpel geplaatst.   
 
19. Schilderwerk   
a. In de woning worden aftimmerwerk en in zicht zijnde leidingen niet geschilderd.   
b. De trappen en traphekken in de woning worden fabrieksmatig wit gegrond en worden verder niet 
afgelakt.  Niet- en schroefgaten in de trap worden niet gestopt.    
 
20. Keuken   
Uw woning wordt niet voorzien van een keuken. In de keukens zijn standaard aansluitpunten 
voorzien, posities conform de verkoopcontracttekening. Standaard dient de keuken te worden 
voorzien van een recirculatie afzuigkap, er wordt geen uitblaaspunt in de gevel gemaakt. 
 
21. Waterinstallatie en warmwatervoorziening    
 
a. De leidingen voor koud water worden aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast. Deze  
leidingen voeren we uit in kunststof.  
 
b. De leidingen voor warm water worden aangelegd vanaf de warmtepomp op de bovenste  
verdieping. Deze leidingen voeren we eveneens uit in kunststof.   
 
c. De warm- en koud waterleidingen worden aangelegd naar de volgende aansluitpunten:   
- de aansluiting t.b.v. mengkraan in de keuken;    koud en warm   
- de aansluiting voor uw vaatwasmachine;    koud   
- het spoelreservoir in het toilet;     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  
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-  het spoelreservoir in het toilet badkamer;    koud    
- de aansluiting voor uw wasmachine;    koud   
- De installatie in de meterkast wordt aangesloten op het openbare waterleidingnet.    
 
22. Wasmachine en wasdroger aansluiting   
 
Er wordt in uw woning, volgens tekening, een bedraad en afgemonteerd aansluitpunt aangebracht  
voor een wasmachine, compleet met kraan, beluchter en slangaansluiting.    
Standaard wordt er ook een bedraad en afgemonteerd aansluitpunt aangebracht voor een 
wasdroger.    
 
23. Sanitair   
 
Het sanitair wordt standaard aangebracht, op tekening is alleen indicatief de positie aangegeven. De 
definitieve basisopstelling wordt in een later stadium aan u bekend gemaakt.   
In uw woning wordt het navolgende sanitair en kranen geplaatst:   
 
- Wandhangend wit keramiek diepspoelcloset Villeroy & Boch, type Architectura met bijbehorende 
softclose en QuickRelease zitting.  
- Drukplaat kunststof, glans chroom.  
- Fontein Villeroy & Boch, type Architectura. 
- Koudwater toiletkraan, Hansgrohe, type Logis.  
- Wastafel Villeroy & Boch, type Avento.  
- Wastafelmeubel Villeroy & Boch, type Avento, wandhangend, 58 x 51,4 x 45,2 cm, kleur Crystal 
Grey 
- Ééngreeps wastafelmengkraan van Hansgrohe, type Talis S. Deze kraan is voorzien van CoolStart: de 
stand in de middenpositie geeft altijd koud water.  
- Verstelbare douchecombinatie met bijbehorende thermostaat van Hansgrohe, type Ecostat 
Comfort.  
- Drain, Easy Drain Multi.  
- Ronde spiegel met een facet geslepen rand. 
 
24. Installatie voor centrale verwarming   
 
a. Voor de ruimteverwarming en warmtapwaterbereiding wordt op de bovenste verdieping een 
lucht-waterwarmtepomp geplaatst.   
 
b. De woningen worden verwarmd middels vloerverwarming op de begane grond en de eerste  
verdieping. De bovenste verdieping is onverwarmd. In de badkamer wordt tevens een elektrische 
radiator geplaatst.   
De verdelers van de vloerverwarming worden op de begane grond en waar nodig op de eerste en/of 
tweede verdieping geplaatst. 
 
c. De temperatuur van de vloerverwarming wordt individueel geregeld middels een 
ruimtethermostaat in de woonkamer (master/slave systeem).    
De ruimte-bedienings-eenheid (RBE) in de woonkamer bedient de warmtepomp en bepaalt daarmee 
de temperatuur. De overige verblijfsruimten zijn daarbij afhankelijk van deze RBE. De ruimten zijn 
niet individueel in te stellen met betrekking tot de temperatuur. 
 
d. Bij een buitentemperatuur van -10°C en bij een normatieve windsnelheid worden bij  gelijktijdige 
verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen en deuren de volgende  temperaturen 
minimaal gehaald en gehandhaafd:   
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- verblijfsruimte   22°C   
- verkeersruimte    18°C   
- toiletruimte   18°C   
- badkamer / doucheruimte  22°C   
- onbenoemde ruimte (zolder) onverwarmd   
- buitenberging   onverwarmd   
 
e. De kunststof verwarmingsleidingen worden in de dekvloer opgenomen.   
 
f. Bij het aanbrengen van de vloerafwerking dient rekening gehouden te worden met de keuze van de 
vloerafwerking. Bij de keuze van de vloerafwerking adviseren wij een maximaal 0,09m2 K/W (R 
waarde). Een hogere waarde geeft een vermindering van het comfort en een verhoging van het 
verbruik, waarbij de temperaturen onder punt d. niet gegarandeerd zijn.  
Door de aanwezigheid van o.a. vloerverwarmingsleidingen is het niet toegestaan om in de vloer te 
boren. Onder de keukenopstelling, douchehoek, badopstelling, technische ruimte en bergingen 
wordt geen vloerverwarming aangebracht, er worden geen aanvullende leidingvrije zones in de 
dekvloer aangeboden.  
 
25. Elektra-installatie   
 
a. De installatie voldoet aan NEN 1010 en de voorschriften van het elektriciteitsbedrijf. De installatie 
in de meterkast wordt aangesloten op het openbare elektriciteitsnet.   
 
b. Er worden inbouwschakelaars en (compact) wandcontactdozen geplaatst in de kleur wit.    
c. Tenzij anders vermeld worden er schakelaars geplaatst, inclusief combinaties op ongeveer 105cm 
boven de afgewerkte vloer en de wandcontactdozen op ongeveer 30cm boven de afgewerkte vloer.   
d. De dubbele wandcontactdozen zijn voorzien van twee inbouwdozen  en worden horizontaal op de 
wand geplaatst.   
 
f. Uw woning wordt, naast de basis elektra-installatie, standaard voorzien van twee stuks loze  
leidingen in de woonkamer t.b.v. een TV/media-aansluiting. Daarnaast wordt in de hoofdslaapkamer 
1 stuks loze leiding aangebracht t.b.v. een TV/media-aansluiting.   
 
g. In de badkamer wordt boven de wastafel een enkel wandcontactdoos en een wandlichtpunt  
aangebracht.   
 
h. In de meterkast wordt een dubbele wandcontactdoos (opbouw) aangebracht. En nabij de  
meterkast wordt een deurbel gemonteerd.   
 
i. In uw woning worden rookdetectors geplaatst. Deze zijn onderling doorverbonden en aangesloten 
op de elektra-installatie. Hiermee wordt de veiligheid geboden die overeenkomt met de 
brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit.    
 
j. De meterkast wordt standaard uitgevoerd met een aansluiting van 3x25A.  
- 3 groep algemene elektra;  
- 1 groep t.b.v. wasmachine; 
- 1 groep t.b.v. de wasdroger;   
- 1 groep t.b.v. vaatwasser;   
- 1 groep t.b.v. combimagnetron;   
- 1 groep t.b.v. elektrisch koken (2 fase perilex);   
- 1 groep t.b.v. omvormer van de zonnepanelen; 
- 1 groep t.b.v. 1 fase aansluiting warmtepomp. 
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k. Op het dak worden volgens het ‘indak systeem’ zonnepanelen gelegd ten behoeve van elektra-
opwekking. Het aantal benodigde zonnepanelen wordt bepaald o.b.v. de BENG berekening. De 
positie van de zonnepanelen is indicatief aangegeven op de verkooptekening. Het definitieve aantal 
en de positie wordt door onze installateur bepaald.   
 
l. Al het elektra is inbouw m.u.v. elektra voor de installaties (verdeler vloerverwarming, wtw- unit, 
omvormer etc). Het elektra voor de installaties is opbouw.   
 
26. Ventilatie   
 
a. In uw woning wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem toegepast. De warmte terugwin-unit  
wordt op de bovenste verdieping geplaatst en zorgt ervoor dat alle verblijfsruimtes in uw woning 
mechanisch worden aan- en/of afgezogen. De afzuiging werkt middels CO2 detectie in de 
woonkamer, wat inhoudt dat de ventilatie zich aanpast aan het CO2 gehalte in deze ruimte. 
 
b. De bedieningsschakelaar waarmee de snelheid van de mechanische ventilatie kan worden  
ingesteld middels een drie standen schakelaar en de CO2 detectie bevindt zich op de begane grond. 
De badkamer is tevens voorzien van een puls-schakelaar voor bediening van de mechanische 
ventilatie. 
 
c. Op zolder komen de leidingen voor in- en uitblaas van het ventilatiesysteem naar het dak toe in 
het zicht. In het dak wordt een schoorsteen geplaatst met daarin de buitenunit van de warmtepomp, 
riool beluchting en ventilatie uitblaas. Op de andere zijde van het dak wordt een ‘ventilatie pan’ voor 
het aanzuigen van de ventilatielucht geplaatst.  Leidingwerk/Kanaal op zolder in opbouw onder de 
kap in het zicht naar installaties. 
 
d. Ten behoeve van de aan- en afvoer van de lucht, bevinden zich ventielen in het plafond en, waar 
nodig, in de wand. Ventilatieventielen worden in de volgende ruimten gesitueerd: 
- Keuken (afzuiging); 
- Woonkamer (inblaas); 
- Slaapkamer (inblaas); 
- Toilet (afzuiging); 
- Badkamer (afzuiging); 
- Opstelplaats wasmachine (afzuiging). 
 
De posities van deze ventielen op de verkoopcontracttekening zijn indicatief en worden door de 
installateur exact bepaald. De plafond- en/of wandventielen zijn van wit kunststof, de kanalen zijn 
ingestort in de vloer. 
 
27. EPC 
 
De vereiste energieprestatie EPC 0,4 wordt gehaald door de isolatiewaarde van de wand, vloer- en 
dakconstructies, warmtepompinstallatie en indien benodigde pv-panelen. 
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28. Voorrangsbepaling Garantie- en Waarborgregeling Woningborg 
 
U wilt er zeker van zijn dat uw woning in perfecte staat en zoals met u overeengekomen wordt 
opgeleverd. Om extra zekerheid te geven is op uw woning de Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling van toepassing. Dit houdt in grote lijnen in dat uw woning voldoet aan bepaalde 
bouwtechnische voorwaarden en kwaliteitsnormen. Indien uw woning toch technische 
mankementen vertoont, dan kunt u een beroep doen op de Woningborg Garantie- en 
Waarborgregeling en zijn wij, indien deze mankementen onder de garantie vallen, verplicht deze te 
verhelpen. U ontvangt hiervoor een waarborgcertificaat van Woningborg. 

 
Wanneer u een woning met Woningborg Garantie- en Waarborgregeling van ons koopt, betekent dat 
onder andere het volgende: 

• Met de afgifte van het waarborgcertificaat stelt Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv zich 
garant voor de technische kwaliteit van de woning. Alles over de Garantie- en 
Waarborgregeling (onderdelen van de garantie en garantietermijnen) vindt u in de brochure 
van Woningborg die u van ons ontvangt bij het ondertekenen van de koop-
/aannemingsovereenkomst. 

• De tekst van de aannemingsovereenkomst komt overeen met het model dat door 
Woningborg is vastgesteld. Dat biedt u de zekerheid dat de afspraken tussen u als koper en 
Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv duidelijk zijn vastgelegd. 

• In de Garantie- en Waarborgregeling is een klachtenprocedure opgenomen in het geval er een 
geschil ontstaat over de technische kwaliteit van de woning. 

• U krijgt een “afbouwgarantie”. Dit betekent dat, als er tijdens de bouw iets mis mocht gaan 
met Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv, de woning zal worden afgebouwd. Via 
bemiddeling van Woningborg bouwt een andere onderneming uw woning af, terwijl de 
schade tot een bepaald maximum door Woningborg wordt gedragen. Als afbouw niet 
mogelijk is, keert Woningborg tot een bepaald maximum een schadevergoeding uit. 

 
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving en het welke u contractueel met ons 
bent overeengekomen is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en 
voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Ingeval enige bepalingen de 
technische omschrijving of hetwelk u contractueel met ons overeengekomen bent, daarmee 
onverenigbaar mocht zijn dan wel nadeliger mocht zijn voor de koper, prevaleren steeds de 
bovengenoemde bepalingen Woningborg. 

 
39. Uitsluitingen van garantie 

Indien de woning zonder keukeninrichting, inrichting badkamer en/of toilet (casco) wordt verkocht, 
wordt de betreffende inrichting uitgesloten van de Garantie- en Waarborgregeling. Coördinatie-
kosten zullen dan in rekening worden gebracht. 

 
Alle voorzieningen buiten de woning vallen niet onder de Garantie- en Waarborgregeling. Hieronder 
vallen o.a. de infiltratievoorzieningen, grondwerken, eventuele keerwanden, inrichting openbaar 
gebied (beplanting, tuinmuren en terreininventaris), bestratingen, en kolken, indien van toepassing. 
 
Geen garantie wordt gegeven op scheurvorming in stukwerk plafonds t.p.v. de plaatnaden in de 
bekistingsbreedplaatvloeren. Dit geldt ook voorscheurvorming in binnenwanden. Wel zullen wij 
proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen door aandacht te besteden aan de opleggingen bij het 
leggen van de vloerelementen.  
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Door toepassing van materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging kunnen er, 
met name bij aansluitingen van wanden en plafonds krimpnaden ontstaan. Deze kunnen na verloop 
van de tijd worden afgedicht. Wij attenderen u er op dat dit niet onder de garantie valt. 

 
30. Nuts- en overige aansluitingen 

In de aanneemsom is inbegrepen de aansluiting van de woning op diverse dienstleidingen (indien van 
toepassing): 
 

• de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van 
het water-leverend bedrijf; 

• de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op 
het leidingnet van het elektriciteit-leverend bedrijf; 

• de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van een data installatie. 
 
De koper dient zelf zorg te dragen voor de leveringsovereenkomsten met de diverse nutspartijen 
voor oplevering op aangeven van de aannemer om e.e.a. werkend op te leveren voor de oplevering.  
 
31. Kleur en materiaalstaat 
   
De kleur- en materiaalstaat zijn op de volgende pagina’s toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

19022 Detmerskazerne Eefde d.d. 27-10-2021

Kleur-en materiaalstaat Bouwnummer 41, 47

Onderdeel Materiaal / Omschrijving Kleur

GEVEL

metselwerk hoofdmassa baksteen oranje genuanceerd

voegwerk hoofdmassa voegmortel beige

accentmetselwerk o.a. onder ramen baksteen grijzig mangaan

voegwerk accentmetselwerk doorstrijkmortel antraciet

zijwangen dakkapel Rockpanel middelgrijs

daktrim erkers vrijstaande woningen E aluminium lichtgrijs

kolommen veranda's hout vergrijzend hout

stalen geveldragers/lateien staal rood-bruin

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (in- en extrieur)

deurkozijnen begane grond kunststof Antracietgrijs RAL 7016

voordeur geïsoleerde deur, kunststof Bazaltgrijs RAL 7012

deurhout openslaande deur kunststof Bazaltgrijs RAL 7012

balustrade frans balkon staal Antracietgrijs RAL 7016

buitendeurdorpels begane grond kunststof / DTS donkergrijs

raamkozijnen kunststof Antracietgrijs RAL 7016

draaiende delen kunststof Bazaltgrijs RAL 7012

geblinde panelen glas

raamdorpels aluminium gemoffeld Antracietgrijs RAL 7016

DAK

dakbedekking   keramisch zwart

vorsten keramisch zwart

dakgoten aluminium steengrijs RAL 7030

hemelwaterafvoeren aluminium steengrijs RAL 7030

PV panelen indaks zwart

BUITENBERGING EN CARPORT

houten buitenbergingen verduurzaamd vurenhout zwart

deurkozijn berging hardhout Bazaltgrijs RAL 7012

deur berging hardhout Antracietgrijs RAL 7016

daktrim berging staal antraciet

daktrim en boeiranden carports H staal / Rockpanel lichtgrijs

onderzijde carports H hout vergrijzend hout

dakbedekking bergingen bitumen zwart

Onder de opgegeven kleur wordt verstaan: de genoemde kleurtint, de kleur van de diverse materialen verschillen namelijk per fabrikant.

Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen. 

De kleuren en materialen worden onder voorbehoud opgegeven, op aangeven van de architect kan de opgave nog wijzigen.
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19022 Detmerskazerne Eefde d.d. 27-10-2021

Kleur-en materiaalstaat Bouwnummer 43 - 46

Onderdeel Materiaal / Omschrijving Kleur

GEVEL

metselwerk horizontale banden baksteen oranje genuanceerd

voegwerk horizontale banden voegmortel beige

metselwerk hoofdmassa baksteen oranje genuanceerd

voegwerk hoofdmassa doorstrijkmortel antraciet

accentmetselwerk o.a. onder ramen baksteen grijzig mangaan

voegwerk accentmetselwerk doorstrijkmortel antraciet

kolommen veranda's hout, Douglas vergrijzend hout

daktrim erkers, parkwoningen blok E aluminium warm lichtgrijs

stalen geveldragers/lateien staal rood-bruin

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (in- en extrieur)

deurkozijnen begane grond kunststof Antracietgrijs RAL 7016

voordeur geïsoleerde deur, kunststof Bazaltgrijs RAL 7012

deurhout openslaande deur kunststof Bazaltgrijs RAL 7012

buitendeurdorpels kunststof / DTS donkergrijs

raamkozijnen kunststof Antracietgrijs RAL 7016

draaiende delen kunststof Bazaltgrijs RAL 7012

raamdorpels aluminium gemoffeld donkergrijs

DAK

hellend dak-bedekking   keramisch zwart

vorsten keramisch zwart

dakgoten parkwoningen E aluminium steengrijs RAL 7030

hemelwaterafvoeren parkwoningen E aluminium steengrijs RAL 7030

PV panelen indaks zwart

BUITENBERGING 

houten buitenbergingen verduurzaamd vurenhout zwart

deurkozijn berging hardhout Bazaltgrijs RAL 7012

deur berging hardhout Antracietgrijs RAL 7016

daktrim berging staal donkergrijs

dakbedekking bergingen bitumen zwart

Onder de opgegeven kleur wordt verstaan: de genoemde kleurtint, de kleur van de diverse materialen verschillen namelijk per fabrikant.

Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen. 

De kleuren en materialen worden onder voorbehoud opgegeven, op aangeven van de architect kan de opgave nog wijzigen.
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19022 Detmerskazerne Eefde d.d. 27-10-2021

Kleur-en materiaalstaat Bouwnummer 53-61, 62-69, 75-80

Onderdeel Materiaal / Omschrijving Kleur

GEVEL

Metselwerk donker, BLOK F, G, I baksteen kogelbloem, accent hoornbloem

Voegwerk doorstrijkmortel antraciet

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (in- en extrieur)

Kozijnen kunststof Kwartsgrijs RAL 7039

Draaiende delen kunststof Kwartsgrijs RAL 7039

Voordeur geïsoleerde deur, kunststof Kwartsgrijs RAL 7039

Waterslagen aluminium Kwartsgrijs RAL 7039

Lateien staal Kwartsgrijs RAL 7039

DAK

Dakbedekking   keramisch leikleur

Dakgoot zink blank

Hemelwaterafvoer dakgoot zink blank

Hemelwaterafvoer erker, uitbouw aluminium Kwartsgrijs RAL 7039

Dakoverstek aftimmering Rockpanel Lichtgrijs RAL 7035

Daktrim aluminium Kwartsgrijs RAL 7039

Dakkappel dakrand, zijwangen Rockpanel Omberggrijs RAL 7022

PV panelen indaks zwart

BUITENBERGING 

Houten buitenbergingen verduurzaamd hout antraciet

Deur en kozijn berging hardhout Kwartsgrijs RAL 7039

Daktrim berging staal donkergrijs

Dakbedekking bitumen zwart

Onder de opgegeven kleur wordt verstaan: de genoemde kleurtint, de kleur van de diverse materialen verschillen namelijk per fabrikant.

Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen. 

De kleuren en materialen worden onder voorbehoud opgegeven, op aangeven van de architect kan de opgave nog wijzigen.
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19022 Detmerskazerne Eefde d.d. 27-10-2021

Kleur-en materiaalstaat Bouwnummer 70-74

Onderdeel Materiaal / Omschrijving Kleur

GEVEL

metselwerk hoofdmassa baksteen oranje genuanceerd

voegwerk hoofdmassa doorstrijkmortel antraciet

metselwerk plint baksteen oranje genuanceerd

voegwerk plint voegmortel beige

rollaag en omkadering b.g. ramen baksteen oranje genuanceerd

voegwerk rollaag en omkadering voegmortel beige

kolommen veranda's hout vergrijzend hout

stalen geveldragers/lateien donker voegwerk staal rood-bruin

stalen geveldragers/lateien licht voegwerk staal rood-bruin

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (in- en extrieur)

voordeur-kozijn kunststof Bazaltgrijs RAL 7012

voordeur geïsoleerde deur, kunststof Antracietgrijs RAL 7016

kozijnen begane grond kunststof Antracietgrijs RAL 7016

deurhout openslaande deur kunststof Bazaltgrijs RAL 7012

buitendeurdorpels op begane grond kunststof / DTS donkergrijs

raamkozijnen verdieping kunststof Antracietgrijs RAL 7016

draaiende delen kunststof Bazaltgrijs RAL 7012

raamdorpels aluminium gemoffeld donkergrijs

DAK

dakbedekking   keramisch zwart geëngobeerd

vorsten keramisch zwart geëngobeerd

onderzijde dakoverstekken en boeiranden Rockpanel bruin antraciet

dakbedekking veranda keramisch zwart geëngobeerd

onderzijde dak veranda hout vergrijzend hout

boeiranden veranda rijwoningen hout vergrijzend hout

dakgoten zink naturel 

hemelwaterafvoeren zink naturel 

PV panelen indaks zwart 

BUITENBERGING EN CARPORT

houten buitenbergingen verduurzaamd vurenhout zwart 

deurkozijn berging hardhout Bazaltgrijs RAL 7012

deur berging hardhout Antracietgrijs RAL 7016

daktrim berging en carport staal donkergrijs

boeiranden carports Rockpanel warm lichtgrijs

onderzijde carports hout vergrijzend hout

dakbedekking bergingen bitumen zwart

Onder de opgegeven kleur wordt verstaan: de genoemde kleurtint, de kleur van de diverse materialen verschillen namelijk per fabrikant.

Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen. 

De kleuren en materialen worden onder voorbehoud opgegeven, op aangeven van de architect kan de opgave nog wijzigen.
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