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 Vier rijwonigen 
Haaften

Algemeen

Algemene omschrijving
Het werk betreft het bouwen van 4 rijwoningen te Haaften.

Algemene projectgegevens
Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, 
komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer;  
dit ligt ongeveer 0,25 m boven de kruin van de weg. 

De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en 
woningtoezicht van de gemeente.

VOOR HeT WeRK gelDenDe VOORWAARDen

Oplevering 
Zie (koop )aannemingsovereenkomst.

Betalingen
Zie (koop )aannemingsovereenkomst.

Wijzigingsmogelijkheden.
Wijzigingen zijn mogelijk mits dit technisch uitvoerbaar is. Deze 
wijzigingen zijn niet in deze technische omschrijving opgenomen.

Diversen
De leges kosten voor het aanvragen van de bouwvergunning 
zijn niet bij de aanneemsom inbegrepen. Wel wordt gezorgd 
voor de benodigde documenten. (excl. geluidsrapporten) 

Eventuele wijzigingen voorbehouden, bijvoorbeeld die voort-
vloeien uit voorschriften van de overheid en/of nutsbedrijven.
 
Aan de naamgeving van ruimten anders dan die van het Bouw-
besluit vallen geen rechten te ontlenen.
 
Het op de tekeningen aangegeven meubilair, inrichting, appara-
ten, beplanting, bestrating enz. behoren -voor zover niet in deze 
omschrijving opgenomen- niet tot de levering van de ondernemer.
 

De ondernemer behoudt zich het recht voor om op verzoek van 
de gemeente af te wijken van de kleuren welke genoemd zijn in 
de kleur- en materiaalstaat. Ook is het toegestaan in verband 
met levertijden andere –gelijkwaardige- gevelstenen toe te pas-
sen. De ondernemer zal in voorkomende gevallen de verkrijger 
hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 
 
Als de verkrijger schade heeft veroorzaakt door boren, zagen, 
hakken in vloeren, cementdekvloeren, wanden, houten draag-
constructies enz. is herstel hiervan niet voor rekening van de 
ondernemer.

 

gROnDWeRK

Algemeen
Overtollige grond blijft ter beschikking van de verkrijger op het 
terrein.

Er wordt geen grond aangevoerd voor het eventueel ophogen van 
niet te bebouwen terreingedeelten.

Levering van onder andere (straat)zand en teelaarde en werk-
zaamheden zoals (diep)omspitten, draineren en dergelijke voor 
tuinaanleg en bestratingen zijn niet bij de (koop-)aanneemsom 
inbegrepen, tenzij dat in deze technische omschrijving anders 
staat omschreven.
   
Het kan zijn dat door niveauverschil van straten of verschil in 
peilhoogte van de woning de hoogteligging van het maaiveld  
van aan elkaar grenzende percelen onderling verschilt.  
De verkrijger dient hiervoor zelf –en voor eigen rekening-  
voorzieningen te treffen in overleg met de eigenaren van de  
aangrenzende percelen.
 
De aanlegdiepte bestaat uit ca. 1m -/- peil. 

Ruwbouw

Algemeen
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graafwerkzaamheden
Voor de fundering, riolering en leidingen worden de nodige 
graafwerkzaamheden verricht.

Aanvullings en ophogingswerkzaamheden
De funderingen en de sleuven voor de riolering en leidingen  
worden aan de buitenzijde aangevuld met uitkomende grond.

De uitkomende grond wordt over het terrein geëgaliseerd.

BUITenRIOleRIng en DRAInAge

Algemeen
Er zal -indien leverbaar op het tijdstip van uitvoering- gerecycled 
pvc of pvc worden gebruikt waarvan de kringloop gesloten wordt.

Buitenriolering
De aanleg van de riolering zijn bij de (koop )aanneemsom  
inbegrepen. De buitenriolering wordt vanaf de voorgevel maxi-
maal 5 m1 uitgevoerd in een pvc buis (Komokeur). De eventuele 
aansluitkosten zijn niet inbegrepen in de (koop-) aanneemsom.

Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. Het  
rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppings- 
mogelijkheden.

Drainage
Drainage in de kruipruimte is niet van toepassing.

Terreinverhardingen
Bestrating is niet inbegrepen in de (koop-)aanneemsom.

Terreininrichting
Voor opdrachtgever.

Funderingspalen
Aan de hand van resultaten van een nader uit te voeren terrein-
onderzoek zal blijken welk type funderingspalen er moeten 

worden toegepast. er is in de offerte rekening gehouden met 
65 stuks boorpalen ø 300 met een lengte van 8m1. (mochten 
er meer of langere palen nodig zijn dan is dit verrekenbaar. 

BeTOnWeRK

Algemeen
Alle gewapende betonconstructies worden uitgevoerd volgens 
berekening van de constructeur en ter goedkeuring van bouw- 
en woningtoezicht. 
 
Onder alle op de grond te storten betonwerken wordt pvc folie 
aangebracht.

Indien leverbaar op het tijdstip van uitvoering zal 20 procent 
betonpuin granul aat in het beton worden verwerkt.

In gewapend beton worden uitgevoerd.
 
De funderingsbalken
Alle overige op de tekeningen aangegeven betonwerken.

meTSelWeRKen

Gevelsteen stelpost van € 230,- p/dzd incl. BTW.

De buitenspouwmuren en overige buitenmetselwerk vanaf  
+/-  0,15 meter minus peil.

Kalkzandsteen
Funderingsmetselwerk op betonnen funderingsstroken wordt 
uitgevoerd in kalkzandsteen.

De binnenspouwmuren en de woningscheidende wanden worden 
uitgevoerd in kalkzandsteen.

gasbetonelementen O.g.
De niet dragende binnenwanden bestaan uit gasbetonelemen-
ten met een dikte van 100 mm.

Diversen
Al het schoonmetselwerk wordt uitgevoerd in een door de  
ondernemer nader te bepalen verband. (standaard is halfsteens 
verband).

De schoonmetselwerk muren worden gevoegd. Plat vol geborsteld.
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De buitenspouwmuren isoleren middels rechthoekige, vlakke 
isolatieplaten fabrikaat Isover, type Mupan Plus dikte 115 mm 
met een minimale Rc van 3,5 m2K/W O.G. 

Voor het ventileren van de kruipruimte worden de nodige vloer-
ventilatiekokers met muisdichte roosters aangebracht.

Voor het ventileren van de spouwmuur worden de nodige  
stootvoegroosters aangebracht.

Voor zover niet onder dakoverstekken gelegen worden boven de 
buitenkozijnen de nodige vinylslabben aangebracht.

Ter plaatse van de aansluiting dak(en) tegen opgaand  metsel-
werk worden de nodige waterkerende stroken aangebracht.

VOORAF VeRVAARDIgDe STeenACHTIge 
elemenTen

Algemeen
In de prefab vloeren zal 20 procent betonpuin granulaat worden 
verwerkt als het materiaal op het tijdstip van productie aanwezig is. 
 
Alle leidingdoorvoeringen en dergelijke in de begane grondvloer 
worden tochtdicht afgewerkt.

Systeemvloeren
De begane grondvloer wordt uitgevoerd in een geïsoleerde  
ribcasettevloer, isolatiewaarde Rc 4,0 m2 K/W. De vloer wordt 
gelegd volgens het voorschrift van de fabrikant/leverancier.

De 1e en 2e verdiepingsvloer bestaan uit kanaal plaatvloeren 
hoogte 200 mm.
 
Diversen
De vloeren worden voorzien van de nodige sparingen, raveelijzers enz.

Voor de toegang tot de kruipruimte wordt een sparing gemaakt 
in de begane grondvloer op een door de ondernemer te bepalen 
plaats. Deze sparing wordt afgedekt met een kierdicht geïso-
leerd kruipluik met ingelaten ring.
 

RUWBOUWTImmeRWeRK

Algemeen
De afmetingen van de houten balken en dergelijke zijn afhanke-

lijk van de constructieberekeningen en van de goedkeuring van 
bouw en woningtoezicht.

Balkhout, regelwerk etc.: standaard bouwhout.

Dakconstructies
De dakconstructie van de woning bestaat uit een scharnierkap.  
Deze wordt geïsoleerd Rc van ca. 3,8 m2K/W. Dikte en montage vol-
gens voorschriften leverancier dakelementen. O.G. De onderzijde 
van de dakplaten bestaat uit een witte plaat ter plaatse van de 
slaap kamers, achter de knieschotten en op zolder een groene plaat.
   
Diversen
Dakoverstekken worden vervaardigd uit watervast verlijmd  
multiplex. O.G.

De platte daken worden op voldoende afschot gelegd naar de  
hemelwaterafvoeren. 

meTAAlCOnSTRUCTIeWeRK

Waar dat volgens constructieberekeningen nodig is, worden de 
nodige stalen balken en lateien aangebracht.

KOZIJnen, RAmen en DeURen

Algemeen
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden, voor zover nodig 
volgens de voorschriften, voorzien van ventilatieroosters. De 
bediening van deze ventilatieroosters zit op het rooster.

Kozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen en ramen bestaan uit meranti o.g. De spouw 
latten en niet in het zicht komend houtwerk in vuren.  
De gevelkozijnen worden aan de binnenkant afgetimmerd  
middels hardhout aftimmerlatten.

De binnenkozijnen uitvoeren als hardhout. Deze kozijnen zijn 
afgestemd op een deurhoogte van 2315 mm en met bovenlicht; 
geschikt voor opdekdeuren. 

Leveren en aanbrengen van de binnendeuren in opdek uitvoering.

Afbouw
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Als het niet anders staat omschreven worden er geen dorpels  
onder de binnendeurkozijnen aangebracht. Voor kunststeen 
dorpels: zie volgende kolom pagina 6.

Hang en sluitwerk passend in het Politie Keurmerk Veilig  
Wonen.

Alle buitendeuren worden voorzien van gelijksluitende profiel-
cilinders.
 

TRAPPen en BAlUSTRADen

De trap naar de 1e verdieping wordt uitgevoerd als een dichte 
vurenhouten trap.

De trappen worden in de fabriek één keer behandeld met een 
dekkend laksysteem (voor verdere behandeling: zie het hoofd-
stuk Schilderwerk pagain 8).

DAKBeDeKKIngen

De hellende dakvlakken worden afgedekt met keramische dak-
pan type Röben Fladern plus (blauw grijs) inclusief bijbehorende 
nokvorsten , gevelpannen etc. voor de kleur zie de kleur- en ma-
terialenstaat.

De platte daken worden voorzien van een bitumineuze dakbe-
dekking. Ter plaatse van geïsoleerde ruimten worden onder de 
dakbedekking isolatieplaten aangebracht. Langs de dakranden 
wordt een standaard trim toegepast.

BeglAZIng

Met isolerend dubbelglas (HR++ glas) met een maximum  
U-waarde van 1,2 W/m2K worden bezet:
- De glasopeningen van de woning en berging. 

Diversen
Er bestaat een geringe kans dat door salpeter uit het gevelmet-
selwerk er zogenoemde ‘lekstrepen’ ontstaan op het glaswerk. 
Dit is grotendeels te voorkomen door regelmatig de ramen te 
wassen.

Waar de ondernemer dit nodig acht wordt veiligheidsglas toegepast. 
Dit glas kan in tint enigszins afwijken van de overige beglazing.

nATUUR- en KUnSTSTeen

Vensterbanken
Op de gemetselde borstweringen onder de buitenraamkozijnen 
van de woning worden voorzien van composiet vensterbanken 
bianco C.

Onder raamkozijnen in betegelde wanden worden geen venster-
banken aangebracht, het wandtegelwerk wordt hier doorgezet.

Kunststeendorpels worden aangebracht: 
- Onder het houten achterdeurkozijn (DTS).
- Onder het houten tuindeurkozijn (DTS).
- Onder het houten voordeurkozijn ter plaatse van de entree (DTS).

De hoogte van de bovenkant van de DTS dorpel onder het voor-
deurkozijn tot de bovenkant van de cementdekvloer bedraagt 
maximaal 30 mm. We gaan ervan uit dat door de verkrijger vloer-
bedekking of een andere vloerafwerking wordt aangebracht met 
een minimale dikte van 10 mm zodat de hoogte van de bovenkant 
van deze dorpels tot de bovenkant van de afgewerkte vloer maxi-
maal 20 mm zal bedragen, zoals de eisen van het Bouwbesluit.

Onder de schuifdeurkozijnen worden aluminium dorpels toege-
past (indien van toepassing).

STUKADOORSWeRK

Spuitwerk in structuur wordt aangebracht op:
- De onderzijde van de betonnen kanaalplaatvloeren.  
 De V-naden aan de onderzijde van de verdiepingsvloeren  
 blijven in het zicht.

Voor zover niet anders omschreven worden ‘behangklaar’ 
afgewerkt de wanden van:
- De verblijfsruimten (woonkamer, slaapkamers enz..).
- De verkeersruimten (hal, overloop enz.).

TegelWeRK

Wand- en vloertegels:
Vloerafwerking / Wandafwerking

Vloerafwerking
In de badkamer en het toilet wordt de vloer afgewerkt met luxe 
vloertegels. Deze hebben een afmeting van 31,6x31,6 cm welke 
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in recht verband worden aangebracht en ingevoegd met grijze voegmortel. Voor de 
aankoop van de vloertegels is een stelpost van € 30,-  incl. BTW opgenomen.

Wandafwerking
In de badkamer en het toilet worden luxe wandtegels met een afmeting van  
20x31,6 cm in liggend verband aangebracht en ingevoegd met grijze voegmortel.  
In het toilet worden de wanden betegeld tot ca. 150cm hoogte. In de badkamer  
worden de wanden betegeld tot onderzijde plafond. De uitwendige hoeken van het 
tegelwerk worden voorzien van pvc hoekprofielen. Voor de aankoop van de wand- 
tegels is een stelpost van € 25,- incl. BTW opgenomen.

Bij onze projectleverancier, Van Buren Bouwmaterialen, ligt een compleet standaard 
tegelpakket met diverse wand- en vloertegels, waaruit u een keuze kunt maken.  
Ook is hier de  mogelijkheid aanwezig om andere individuele keuzes te maken.

Diversen
Onder alle onderdorpels van buitenkozijnen, voor zover zij niet aansluiten op het aan-
sluitende maaiveld, worden raamdorpelstenen aangebracht.

Indien op de systeemvloeren door of namens de verkrijger een tegelvloer of iets  
dergelijks wordt aangebracht dienen op initiatief van de verkrijger voorzieningen  
getroffen te worden om de kans op krimpscheuren te verkleinen.

DeKVlOeRen en VlOeRSYSTemen

Cement dekvloeren
De vrijdragende betonnen begane grondvloer wordt afgewerkt met een cement  
dekvloer dik 70 mm.

De vrijdragende betonnen eerste verdiepingvloer wordt afgewerkt met een cement 
dekvloer dik 50 mm; achter de knieschotten wordt geen afwerkvloer toegepast.
  
In de dekvloeren lopen diverse water-, gas-, c.v.- en elektraleidingen. Het is raadzaam 
om niet in deze dekvloeren te boren, schroeven, spijkeren enz. 
 
De cement dekvloeren zijn geschikt voor losliggende vloerbedekking. Indien andere 
vloerbedekking wordt toegepast zijn eventuele kosten van egaliseren of iets derge- 
lijks niet voor rekening van de ondernemer.

meTAAl- en KUnSTSTOFWeRK

Omrandingen
Het kruipluik in de begane grondvloer wordt voorzien van een omranding van  
thermisch verzinkt hoekstaal afm. 600 x 800 mm.

Boven de kozijnen in het buitenmetselwerk worden gegalvaniseerde hoeklijnen toegepast.
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PlAFOnD en WAnDSYSTemen

Wandsystemen
Ter plaatse van de zolder wordt 1 houten binnenwand samenge-
steld ten behoeve van de installaties. (indien nodig)

AFBOUWTImmeRWeRK

De meterkast wordt voorzien van een meterbord volgens voor-
schrift van het bedrijf dat de stroom levert.

In de kruipluikomranding wordt een kruipluik aangebracht van 
vochtbestendige cementvezel-plaat met naad  en kierdichting en 
een ingelaten ring. De dikte van het kruipluik bedraagt 18 mm.  
Indien de kruipopening niet over een isolatieplaat beschikt, 
wordt een geïsoleerd luik  toegepast.

Er worden geen vloerplinten aangebracht in de woning.
 

SCHIlDeRWeRK

Buitenschilderwerk
Alle buitenkozijnen,  ramen en -deuren en buitenbetimmeringen  
die al in de fabriek zijn behandeld, worden op de bouwplaats 
bijgewerkt. Beschadigde plekken worden in de oorspronkelijke 
laagdikte bijgewerkt. Spijkergaten en nietgaten e.d. worden 
gestopt. Het geheel wordt afgelakt (wordt uitgevoerd door 
Ronin).
    
Binnenschilderwerk
De binnenzijde van de buitenkozijnen, ramen en deuren worden 
behandeld als onder buitenschilderwerk staat omschreven. 

De hardhouten binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig gelakt en 
worden op de bouw 1x afgelakt.

De trap en de trapbomen van de verdiepingstrap, alsmede 
de traphekken en de leuningen worden geschilderd met een  
dekkend laksysteem.

De dakplaten en in het zicht komend houtwerk van de kap-
constructie blijven onbehandeld.

De in het zicht blijvende dakplaten en houten balken van de  
berging blijven onbehandeld.

 

Voor zover niet anders omschreven worden de gipsplaten-
plafonds dekkend gesausd in witte kleur. De plinten rondom 
deze plafonds worden wit geschilderd. De naden van deze  
plafonds blijven in het zicht.

Voor zover niet anders omschreven worden in het zicht komende 
leidingen niet geschilderd.

BInnenInRICHTIng

Keuken
Bij onze projectleverancier, Van Buren Bouwmaterialen, ligt een 
voorstel voor een complete SieMatic keuken voor uw klaar. Deze 
keuken kunt uzelf naar eigen idee en smaak verder inrichten, 
samen met een vakkundig keukenadviseur. Deze keuken wordt 
voor de oplevering van uw woning gemonteerd en aangesloten  
en hierdoor ontvangt u een volledige garantie, ook op uw  
keuken. Het eventueel aanpassen van leidingen ed. worden  
direct in het bouwproces meegenomen. Levering van een keuken 
door derden is alleen mogelijk na oplevering  van uw woning.

Er is geen stelpost opgenomen voor de keuken in de offerte.

BeHAngWeRK, VlOeRBeDeKKIng 
en STOFFeRIng

Behangwerk, vloerbedekking en stoffering zijn niet bij de  
(koop) aanneemsom inbegrepen.

DAKgOTen en HemelWATeRAFVOeRen

Langs de druipeinden van de dakvlakken worden goten van hout 
aangebracht. Deze zijn voorzien van pvc-afvoeren. De kleur van 
de hemelwaterafvoeren is zoals omschreven in de materiaal- en 
kleurkeuzestaat.

In de bitumineuze dakbedekking van de platte daken worden de 
noodzakelijke loden hemelwaterafvoeren opgenomen, kleur pvc 
hemelwaterafvoeren zoals omschreven in de kleur- en materiaal-
staat.
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BInnenRIOleRIng

Algemeen
De binnenriolering wordt uitgevoerd in pvc buizen met Komo-
keur, compleet met alle benodigde hulpstukken.

Op de binnenriolering worden -met de nodige stankafsluiters- 
aangesloten:
- De in volgende kolom omschreven, closetpotten, fonteintjes,  
 wastafels en vloersifons
- De gootsteen in de keuken
-  De wasmachine- en droger aansluiting in de bijkeuken
-  De condensafvoer en overstortventiel van de HR combiketel

WATeRInSTAllATIe

Koud en - warmwaterleiding
Alle waterleidinginstallaties, drinkwater-, warmtapwater-,  
leidingwater-, en huishoudwaterinstallaties dienen te voldoen 
aan de geldende normen.

De koudwaterleidingen te leggen en aan te sluiten vanaf de  
watermeter naar:
-  de mengkraan in de keuken
-  de vultapkraan van de cv installatie
-  de cv ketel
-  wc in het toilet
-  fontein in het toilet
-  toilet in de badkamer
-  de mengkraan in de badkamer
-  de wastafel in de badkamer
-  de aansluiting t.b.v. de wasmachine
 
Warmwaterleiding:
Vanaf de cv ketel een leiding te leggen naar:
-  de mengkraan in de keuken
-  de mengkraan/mengkranen in de badkamer
-  de wastafel in de badkamer
Alle waterleidingen binnen de woning verdekt wegwerken  
(infrezen).

Leveren en aanbrengen van een kraan met beluchter en wartel 
t.b.v. de wasmachine. 

De aansluitkosten voor op het waternet zijn niet bij de (koop)-
aanneemsom inbegrepen.

SAnITAIR

Algemeen
Voor het sanitair is gekozen voor het merk Naber Design. Dit 
standaard sanitair kunt u bekijken in de showroom van onze 
projectleverancier, Van Buren Bouwmaterialen. Hier is ook de 
mogelijkheid aanwezig om andere individuele keuzes te maken.

In het toilet wordt het volgende sanitair aangebracht:
- Spihnx 300 closet met reservoir
- Fontein voorzien van fonteinkraan

In de badkamer wordt het volgende sanitair aangebracht:
- Wastafel spihnx 300 60cm breed, keramisch planchet en recht- 
 hoekige spiegel afm. 57x40 cm
- Douchemengkraan en verchroomde glijstang met hand-
 douche
- Spihnx 300 closet met reservoir.
 
Bij onze projectleverancier, Van Buren Bouwmaterialen, kunt u 
naar eigen idee en smaak uw keuze maken. Het sanitair wordt 
voor de oplevering gemonteerd en aangesloten en hierdoor  
ontvangt u een volledige garantie. Het eventueel aanpassen van 
leidingen ed. worden direct in het bouwproces meegenomen. 
Casco oplevering van badkamer en toilet is mogelijk, maar in dat 
geval worden de leidingen ed. op de standaard plek afgedopt.

gASInSTAllATIe

Algemeen
Het maken en indienen van de nodige aanvragen met tekeningen 
zijn bij de (koop)aanneemsom inbegrepen. De aansluitkosten 
zijn niet bij de (koop)aanneemsom inbegrepen.

Installatie
De gasinstallatie wordt uitgevoerd volgens voorschrift van het 
bedrijf dat het gas levert.

Vanaf de meterkast worden leidingen gelegd naar de kookplaats 
in de keuken (afgedopt) en naar de cv ketel.
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VeRWARmIngSInSTAllATIe

Algemeen
De berekening van de capaciteit geschiedt overeenkomstig de 
ISSO publicatie 51 ‘Warmteverliesberekening voor woningen 
en gebouwen’. De te behalen en te handhaven temperatuur  
bedraagt tenminste, indien de te verwarmen ruimte betreft:
- woonkamer en keuken 22 graden Celsius
- entree, hal, overloop 15 graden Celsius
- slaapkamers, toilet en overige kamers 20 graden Celsius
- badruimte 24 graden Celsius
  
Warmtebron
De gasgestookte H.R- combiketel is van het fabricaat intergas 
o.g., in gesloten uitvoering van voldoende capaciteit, 
kompleet met circulatiepomp beveiligingsapparatuur.

leidingen en radiatoren
De kunststofleidingen welke in de afwerklaag dienen te worden 
gestort, kompleet met verdelers, koppelingen, vloersteunen etc. 
De leidingen aanbrengen conform de richtlijnen en voorschrif-
ten van de fabrikant/leverancier.

De c.v. leidingen in niet te verwarmen ruimten worden voorzien 
van isolatiemateriaal.

De radiatoren dienen gelakt in en standaard kleur RAL 9010,  
gebroken wit, op het werk te worden geleverd en gemonteerd 
kompleet met:
- ophangmateriaal, middels  wandaansluiting
- thermostatische radiatorkraan t.b.v. de badkamer (vervallen  
 radiator badkamer / toilet)
- koppelingen, middels wand  aansluiting
-  ontluchters
-  aftappers 

Alsmede te leveren en te monteren en bedrijfsklaar opleveren.
- rookgasafvoerbuis tussen warmtebron en dakdoorvoer.
-  overstortventiel

-  inlaatkombinatie
-  kamerthermostaat
-  expansievat
-  vulslangset en ontluchtingssleutel
-  vul- en aftapkraan
-  de geveldoorvoer of dakdoorvoer
-  aansluitgarnituur
-  gaskraan ½” en aansluitleiding op punt bij ketel

VenTIlATIe- en 
lUCHTBeHAnDelIngSInSTAllATIe

Algemeen
De kruipruimte ventileren d.m.v. PVC ventilatiekokers

De ventilatie van de woningen uitvoeren conform geldende  
eisen en voorschriften. In de kozijnen en ramen (volgens venti-
latieberekening) een ventilatierooster aanbrengen. 

leveren en aanbrengen van 1 stuks boxventilatoren inclusief 
alle benodigde appendages en regelingen. De boxventilatoren  
geheel bedrijfvaardig installeren en in te regelen.

Regeling ventilatie d.m.v. een 3 standenschakelaar, plaats scha-
kelaar t.p.v. de badkamer.

De volgende ruimten worden mechanisch afgezogen:
- keuken
- badkamer verdieping
- toilet begane grond

eleKTROTeCHnISCHe InSTAllATIe

Algemeen
Het maken en indienen van de nodige aanvragen met tekenin-
gen is bij de (koop )aanneemsom inbegrepen. De aansluitkosten 
zijn niet bij de (koop )aanneemsom inbegrepen.

De elektrische installatie uitvoeren volgens de geldende voor-
schriften. De leidingen verdekt wegwerken (infrezen) m.u.v.  
de kap.
 
Het schakelmateriaal leveren en monteren van het fabrikaat 
Jung o.g. serie AS 500 in de standaard kleur gebroken wit RAL 
1013.
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Hoogte:
- schakelaars 1050 mm
- wandcontactdozen 1050 mm
- buitenlichtpunten 1800 mm
De gehele elektrische installatie uitvoeren als inbouw met uitzondering van 
de kap (deze uitvoeren als opbouw)

Leveren en aanbrengen van rookmelders. De rookmelders dienen recht- 
streeks aangesloten te zijn op de elektrische installatie. De rookmelders 
dienen onderling te worden doorgekoppeld.

meterkast
- Deze uitvoeren volgens de eisen van de nutsbedrijven
-  De zijwanden en de achterwand worden bekleed met 18 mm under- 
 layment.
-  Op de vloer een universele kunststof meterkast vloerplaat aanbrengen.
- Er wordt een geventileerd plafond van 10 mm multiplex in de meterkast  
 aangebracht.
-  De meterkastdeur wordt aan de onderzijde en bovenzijde voorzien van  
 ventilatieroosters.

Diversen
Voor de aansluiting van een telefoon wordt een leiding aangebracht vanaf  
de meterkast naar een afgemonteerde inbouwdoos in de woonka-
mer. De telefoonkabel wordt in de meterkast voorzien van een plug of  
aangesloten op de aansluitdoos. De aansluitkosten zijn niet bij de  
(koop-)aanneemsom inbegrepen.
 
Voor de aansluiting van een tv/radio wordt een leiding voorzien van een  
coaxkabel aangebracht vanaf de meterkast naar een afgemonteerde  
inbouwdoos in de woonkamer. De coaxkabel wordt in de meterkast  
voorzien van een plug. De aansluitkosten op het CAI-net zijn niet bij de 
(koop-)aanneemsom inbegrepen.

 
SCHOOnmAKen en OPleVeRIng

Vijf weken voor de oplevering wordt de verkrijger schriftelijk op de hoogte 
gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De hele  
woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd. Het sanitair, tegelwerk en de 
glasruiten worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein 
wordt ontdaan van bouwafval en puinresten.
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Oplevering

Tot slot

Algemene staat van ruimteafwerking 
Bestaande uit cement dekvloer, behangklare  
wandafwerking, spuitwerk als plafond-
afwerking: 
 
•	 Bijkeuken 
•	 Woonkamer 
•	 Keuken 
•	 Hal 
•	 Overloop 
•	 Slaapkamers 
•	 Toilet 
•	 Badkamer 
•	 Meterkast 
•	 Zolder 
 
Uitzonderingen ruimteafwerking  
 
•	 Toilet	incl.	vloerafwerking	tegels	 
 200 x 200, wandafwerking tegels  
 150 x 150 tot 1500 mm, spuitwerk van  
 1500 mm tot o.k. plafond en recht gelegd 
 
•	 Badkamer	incl.	vloerafwerking	tegels	 
 200 x 200, wandafwerking tegels  
 150 x 150 tot plafond en recht gelegd 
 
•	 Meterkast	incl.	wandafwerking	18	mm		
 underlayment 
 
•	 Zolder	incl.	wand-/plafondaanzicht		
 dakplaat  
 
 




