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1. Algemeen 
Indien u besluit een woning van ons te kopen, kunt u ervan overtuigd zijn dat wij alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u 
ons geeft waar te maken. Het is ons streven om een zo goed mogelijk product af te leveren. Onderstaand geven wij u een overzicht 
van de gang van zaken vanaf het tekenen van de overeenkomst. 
 
Deze brochure is een contractstuk tussen verkoper, ondernemer en koper. In de koopovereenkomst wordt onder andere de 
verkoop van de grond tussen de verkoper en koper vastgelegd. Daarnaast wordt in de aannemingsovereenkomst de 
verplichting tot realisering van de woning door de ondernemer vastgelegd. De koper koopt daarmee een woning, welke nog 
niet (compleet) is gerealiseerd. De indeling van de woning en de plaats van de technische installaties staat weergegeven op 
de plattegrond(en), het aanzicht van de woning is te vinden op de geveltekening(en). Leidingwerk staat niet op de tekeningen 
aangegeven. De situering van de woning in het plan is aangegeven op de situatietekening met een bijbehorend bouwnummer. 
De toe te passen materialen, technische installaties, kleurstelling, etc. van de woning worden beschreven in de Technische 
Omschrijving. Dit teneinde geen onduidelijkheid te laten bestaan over de wijze van uitvoering van de woning. De weergegeven 
materialen en afwerkingen zijn te allen tijde onder voorbehoud van goedkeuring van constructeur en overheidsinstanties.  
 
2. Projectbeschrijving 
Het project is ontwikkeld door Stevast Baas & Groen, ontworpen door het architectenbureau Common Affairs en wordt gebouwd 
door Den Dunnen Bouwonderneming BV. Het project De Veerkade begeeft zich in Spijkenisse en is gelegen aan de Oude Maas. 
De Veerkade ligt op loopafstand van het centrum van Spijkenisse en dit staat garant voor vele voorzieningen, zoals diverse 
scholen, openbaar vervoer, winkels, restaurants en het nieuwe theater. De derde fase van De Veerkade bestaat uit 36 
koopwoningen: 17 kadewoningen en 19 appartementen. 
 
In de derde fase van De Veerkade is er voor de kadewoningen keus uit twee woningtypen: De Videwoning en De Stadswoning. 
Beide woningtypen zijn ca. 12 meter diep en hebben een beukmaat van ca. 5,4 meter. Daarnaast zijn de woningen voorzien van 
een tuin van ca. 14 meter diep met daarachter een buitenberging en ruimte om op eigen terrein te parkeren. Meer informatie over 
de woningtypen staat op de website: https://www.dehavenspijkenisse.nl/veerkade/.  
 
Voor een overzicht van de woningtypen, de blokken en de bouwnummers verwijzen wij naar de situatietekening. 
 
3. Koop- en aannemingsovereenkomst 
Met het ondertekenen van de overeenkomsten verplicht(en) de verkrijger(s) zich tot het betalen van de koop- en aanneemsom, 
terwijl de ondernemer zich door ondertekening verplicht tot de realisering van de woning en de verkoper zich door 
ondertekening verplicht tot de levering van de daarbij behorende kavel. Nadat de overeenkomsten door beide partijen zijn 
ondertekend, ontvangen partijen hiervan een kopie. Een kopie komt tevens in bezit van de notaris, waarmee de notariële akte 
van eigendomsoverdracht kan worden opgemaakt. 
 
4. Contractdocumenten 
De aannemingsovereenkomst is het contract tussen de ondernemer Den Dunnen Bouwonderneming BV en de verkrijger (u als de 
koper of kopers). 
Voor de leesbaarheid noemen wij in de documenten de ondernemer “Den Dunnen Bouwonderneming BV” en “wij”.  
De verkrijger duiden wij aan met “de koper” en “u”. 
 
In de koopovereenkomst (afgekort KO) wordt onder andere de verkoop van de grond tussen de verkoper (Stevast Baas & Groen) 
en verkrijger vastgelegd. Daarnaast wordt in de aannemingsovereenkomst (afgekort AO) de verplichting tot realisering van de 
woning door de ondernemer vastgelegd. De verkrijger koopt daarmee een woning, welke nog niet (compleet) is gerealiseerd. 
Bij de koop-/aannemingsovereenkomst (afgekort KAO) hoort een aantal bijlagen. De belangrijkste bijlagen zijn de 
contracttekeningen en de Technische Omschrijving. De indeling van de woning, de plaats van de technische installaties en het 
aanzicht van de woning staan weergegeven op de contracttekeningen. De in de woning toe te passen materialen, technische 
installaties, kleurstelling et cetera worden beschreven in de Technische Omschrijving. Als er verschillen bestaan tussen de 
Technische Omschrijving en de contracttekeningen geldt de Technische Omschrijving. De weergegeven materialen en 
afwerkingen zijn te allen tijde onder voorbehoud van goedkeuring van constructeur en overheidsinstanties. 
 
U ontvangt digitaal een koperscontractmap (afgekort “KCM”), waarin de contractdocumenten en een aantal informatiebladen zijn 
opgenomen, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over de wijze van uitvoering van de woning. 
 
5. Voorbehoud wijzigingen 
Het ontwikkelen van een wijk c.q. bouwplan is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere 
verfijning van het ontwerp plaatsvindt. De koper wordt aangeraden de verkoopdocumentatie en overige contractstukken vóór 
ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst zorgvuldig door te nemen. In geval van twijfel of onduidelijkheid kan 
contact worden opgenomen met de makelaar.  
De door de gemeente verstrekte tekeningen betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met 
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betrekking tot situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen alsmede de ontwikkelingen van andere 
deelplannen in de omgeving e.d. kunnen zich voordoen (zowel qua vorm, woningtype als bouwhoogte). De plaats van de 
voorzieningenkasten van de nutsbedrijven zoals telefoon, televisie en elektra en de plaats van de lantaarnpalen, bomen, 
alsmede de positie van de huisvuilinzameling (vuilcontainers) is niet of slechts indicatief op tekening aangegeven. De 
uiteindelijke plaats wordt door de nutsbedrijven en de gemeente vastgesteld. 
 
De juiste maatvoering van de buitengevels en bijgebouwen worden na opmeting door het Kadaster vastgesteld. Voor invulling 
en eventuele wijzigingen van de bebouwing van het aangrenzende gebied van dit bouwplan kan de verkoper of ondernemer 
geen verantwoording op zich nemen. Uitdrukkelijk wijst de ondernemer erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een 
bestemmingsplan c.q. uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
Koper wordt aangeraden het huidige bestemmingsplan te raadplegen. In het bestemmingsplan zijn immers de juridische 
mogelijkheden en beperkingen vastgelegd.  
 
De informatie in deze algemene bepalingen en in de Technische Omschrijving is met zorg samengesteld. Mochten er 
tegenstrijdigheden zijn tussen de Technische Omschrijving en de contracttekeningen, dan prevaleert de Technische 
Omschrijving. Eventuele noodzakelijke veranderingen ten gevolge van eisen van overheidswege, keuringsinstanties en/of 
nutsbedrijven, evenals wijzigingen van constructieve of geringe architectonische aard of producten die niet meer leverbaar zijn, 
zullen geen kwaliteitsvermindering van de woning inhouden. 
De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid in 
de uitvoering blijkt, mits deze wijziging geen afbreuk doet aan de waarde, kwaliteit, het uiterlijk, het aanzien en bruikbaarheid 
van de woning. De verkrijger zal hierover middels informatiebrieven geïnformeerd worden. Deze wijzigingen zullen geen der 
partijen enig recht geven tot verrekening van mindere of meerdere kosten. Verder wordt het recht voorbehouden, afhankelijk 
van de weersomstandigheden, het buiten-schilderwerk gelijktijdig met de bouw of op een later tijdstip uit te voeren zonder 
inhouding op de opleveringstermijn. 
 
De maten staan op de tekening aangegeven in millimeters. In werkelijkheid kunnen de maten enigszins afwijken. Alle in de 
plattegronden aangegeven installatieonderdelen (schakelaars, lichtaansluitpunten, ventilatieventielen, ventilatieroosters, 
vloerluik) zijn schematisch weergegeven, de exacte plaats kan in werkelijkheid afwijken. 
De op tekening eventueel aangegeven meubilering, inrichting en apparaten (zoals bijvoorbeeld de wasmachine) vallen niet 
onder de levering binnen de koop- en aannemingsovereenkomst. 
Waar merknamen worden vermeld, behoudt de ondernemer zich het recht voor gelijkwaardige alternatieven toe te passen 
zonder dat deze aanleiding geven tot enige kosten verrekening.  
 
6. Rechten tekenwerk, foto’s, schetsen en impressies 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan documenten die niet zijn genoemd in de KAO, zoals brochures, informatie, overige 
tekeningen en overige beelden (foto’s, schetsen en impressies) alsmede de projectwebsite: 
https://www.dehavenspijkenisse.nl/veerkade/.  
De gemeente kan nadere eisen stellen bij de afgifte van de omgevingsvergunning. Ten tijde van het opstellen van de 
contractstukken was de omgevingsvergunning (bouwvergunning) nog niet verstrekt. 
De foto’s, schetsen en impressies dienen uitsluitend ter illustratie. De kleuren, tuinaanleg en inrichting van de (openbare) ruimte 
zijn naar fantasie van de maker ingevuld en kunnen in werkelijkheid afwijken.  
 
De op tekeningen aangegeven maten zijn ‘circa maten’. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog 
geen rekening gehouden met enige wandafwerking en/of toleranties. Tenzij er anders aangegeven is, zijn alle afmetingen in 
millimeters. De aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden. Alhoewel getracht is de maatvoering zo 
precies mogelijk weer te geven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.  
 
7. Maatvoering op tekening 
De maatvoering op alle tekeningen betreft circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden wordt aangegeven, is daarbij 
geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Ondanks dat gestreefd is naar een gedetailleerde maatvoering, is de op 
de tekeningen aangegeven maatvoering niet geschikt voor opdrachtverstrekkingen door de verkrijger aan derden. De 
ondernemer raadt verkrijger aan de maatvoering voor o.a. maatmeubels, gordijnen en vloerafwerking pas te verstrekken aan 
derden, wanneer de maten in de woning zijn ingemeten. Bij tegenstrijdigheden tussen de Technische Omschrijving en de 
tekening is de Technische Omschrijving bepalend. Tijdens de (af)bouw van de woning worden kopersmiddagen georganiseerd, 
waarbij er gelegenheid is om in te meten. Verkrijger ontvangt te zijner tijd een uitnodiging. 
 
8. Van toepassing zijnde voorschriften 

• Het Bouwbesluit (zoals deze luidt bij aanvraag van de omgevingsvergunning); 

• De Gemeentelijke Bouwverordening (zoals deze luidt bij aanvraag van de omgevingsvergunning); 

https://www.dehavenspijkenisse.nl/veerkade/
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• Voorschriften en bepalingen, voor zover op de omschreven werken van toepassing, van Gemeentelijke Instellingen en 
Diensten en andere Publiekrechtelijke Lichamen, zoals: 
o Kabelexploitanten en leidingbeheerders (bijvoorbeeld het energie- en het waterleidingbedrijf) 
o Brandweer 

• De regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden van Woningborg.  
 
Deze voorschriften gaan altijd vóór op de Technische Omschrijving en de contracttekeningen. Vanwege deze voorschriften kan 
het voorkomen dat er wijzigingen in de contracttekeningen of Technische Omschrijving moeten worden aangebracht. De gemeente 
kan nadere eisen stellen bij de afgifte van de omgevingsvergunning. Ten tijde van het opstellen van de contractstukken was de 
omgevingsvergunning (bouwvergunning) nog niet verstrekt. 
Wij zijn gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid tijdens de uitvoering blijkt, mits deze 
wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen geven geen van de partijen 
enig recht tot het vragen van verrekening van meerdere of mindere kosten.  
 
Voor meer informatie over de overheidseisen kunt u zich wenden tot de gemeentelijke instanties van de gemeente waarin uw 
woning wordt gebouwd.  
 
Alle afspraken gemaakt met onze medewerkers of vertegenwoordigende partijen betreft wijzigingen, verrekeningen, datum van 
oplevering en alle andere aangelegenheden betreffende de bouw en daarmee verband houdende, zijn uitsluitend geldig nadat 
daarvan een schriftelijke bevestiging is ontvangen. 
 
9. Bouwbesluit 
Voor de woningen is een bouwvergunning aangevraagd, waarbij de woningen worden getoetst aan het Bouwbesluit, dat op het 
moment van indiening geldig is. Met de invoering van het Bouwbesluit is de benaming van de diverse vertrekken gewijzigd. Er 
wordt niet meer gesproken over een woon- en slaapkamer, keuken of hal, maar over bijvoorbeeld verblijfs-, verkeers- en 
technische ruimte. Ter verduidelijking de volgende begripsbepaling: 
 
Benaming    Benaming volgens bouwbesluit: 
Woonkamer, keuken   Verblijfsruimte 
Slaapkamer    Verblijfsruimte 
Hal, overloop    Verkeersruimte 
Toilet     Toiletruimte 
Badkamer    Badruimte 
Meterkast    Technische ruimte 
Kast, berging    Onbenoemde ruimte 
Zolder     Onbenoemde ruimte 
Techniek ruimte   Onbenoemde ruimte 
 
Een ‘onbenoemde ruimte’ is een ruimte waarbij niet voldaan wordt aan de eisen voor een verblijfsruimte en derhalve niet als 
zodanig gebruikt kan worden. Hierbij kan men denken aan een ruimte voor opslag, berging of bijvoorbeeld een ruimte voor 
techniek en/of installaties.  
 
10. Berekening daglichttoetreding 
Voor de berekening van de daglichttoetreding van de diverse verblijfsruimten in de woningen is gebruik gemaakt van de 
zogenaamde “krijtstreep-methode”. De krijtstreepmethode is een rekenmethode waarbij door middel van berekening het 
ontwerp van de woning getoetst wordt aan het bouwbesluit ten aanzien van daglichttoetreding. De woningen van dit project 
voldoen aan die eisen gesteld aan daglichttoetreding in het Bouwbesluit. 
 
11. Woningborg 
Op de woningen in dit bouwplan is de Woningborg Garantie en Waarborgregeling van toepassing. Wat betekent dit voor de koper? 
Dat kan als volgt kort worden samengevat.  
 
In het geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van het huis in financiële moeilijkheden komt, wordt de woning zonder  
meerkosten voor de koper afgebouwd. Woningborg regelt dit voor de koper in samenspraak met de betrokken 
verzekeringsmaatschappij. Deze waarborg heet de insolventiewaarborg. Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf drie 
maanden na de oplevering een zekere bouwkundige kwaliteit van de woning gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn 
bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de ondernemer verplicht deze te herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor 
zes jaar. In zeer ernstige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn van tien jaar. Dit is de Woningborg garantie. Voor bepaalde, 
in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een kortere termijn dan zes jaar. Zo is het verfwerk bijvoorbeeld 
gegarandeerd voor één jaar. Schade, die het gevolg is van onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. 
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Sommige onderdelen (zoals bijvoorbeeld behangwerk) zijn uitgesloten van de garantie.  
 
Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze bouwkundige garantie niet nakomt, kan een koper in de volgende twee 
gevallen een beroep op de zogenaamde gebrekenwaarborg bij Woningborg doen:  

• bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de garantietermijn;  

• indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin hij is veroordeeld om een garantiegebrek te herstellen, 
na te komen. 

Woningborg zorgt er dan in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij voor dat het gebrek kosteloos wordt 
hersteld. Er geldt wel een maximumdekking per woning. Tevens geldt dat ingeval van geschillenWoningborg kan bemiddelen 
tussen koper en ondernemer en daarnaast biedt de Garantie- en waarborgregeling een laagdrempelige geschillenregeling. Bij 
verkoop van de woning wordt gebruik gemaakt van een model-aannemingsovereenkomst van het Woningborg. Dit biedt de 
zekerheid, dat de afspraken tussen de koper en de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd.  
 
Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een Garantie- en Waarborgregeling biedt de koper meer zekerheid! 
 
Uitsluitingen: 
Niet onder de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg vallen voorzieningen buiten de woning, 
voorzieningen van niet- bouwkundige aard en / of voorzieningen welke niet onder de verantwoording van de ondernemer zijn 
aangebracht, zoals: 

• Paden en terrassen; 

• Beschoeiingen; 

• Hekwerken; 

• Beplanting. 
De op tekening aangegeven apparatuur dient alleen ter oriëntatie en is voor zover niet uitdrukkelijk in de omschrijving genoemd, 
niet in de koopsom begrepen. Hoewel de perspectieftekening zo exact mogelijk is, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 
 
12. Duurzaamheid 
Energieneutraal, met uitzondering van het huishoudelijk verbruik (BENG 2 =0): 
De woningen in de Veerkade worden energieneutraal, met uitzondering van het huishoudelijk verbruik, uitgevoerd (BENG 2 = 0) 
en vallen daarmee in categorie energielabel A.   
In de berekeningen zijn de volgende waarden van toepassing: 

• Isolatiewaarde begane grondvloerconstructie Rc > 3,7 m2 K/W. 

• Isolatiewaarde buitengevels Rc > 4,7 m2 K/W. 

• Isolatiewaarde dakconstructie Rc > 6,3 m2 K/W. 

• U- waarde kozijnen is maximaal 1,65 W/m2·K. 

• Qv10-waarde luchtdicht bouwen 0,4. 

• Standleidingen geïsoleerd.  

• Individuele bodemwarmtepomp met geïntegreerde boiler en gesloten bron.  

• Lage temperatuur vloerverwarming met koeling. 

• Gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW (warmte terug winning). 

• PV-panelen op het dak (aantal conform de definitieve Beng-berekening) 
 
Als er na oplevering wijzigingen aan de woning worden aangebracht, zoals dakkapellen of uitbouwen, kan dat invloed hebben op 
de BENG en de technische uitgangspunten. Een wijziging kan ook invloed hebben op de werking van de klimaatinstallaties en de 
garanties van Klimaatgarant. Wij verwijzen u hiervoor naar de overeenkomst met Klimaatgarant. 
 
Milieuvriendelijk en zuinig: 
Milieu, milieubehoud en zorg voor de toekomst spelen steeds vaker een meer prominente rol in de ontwikkeling en bouw van 
woningen. Er worden energiebesparende voorzieningen in de woningen getroffen, zoals een warmtepomp installatie, douchepijp 
WTW, zonnepanelen en isolerend glas. Uit milieutechnische overwegingen worden geen doorvoeren naar buiten aangebracht ten 
behoeve van een rookkanaal, afzuigkap of wasdroger. Ook optioneel is dit niet mogelijk. Een condensdroger is wel mogelijk om 
de was mee te drogen. 
 
13. Veiligheid tijdens uitvoering 
Binnen de huidige wetgeving (i.c. ‘Arbowet’) is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering  verantwoordelijk voor de 
veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk  
aansprakelijk is voor het letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal daarom alleen ter zake kundig personeel van het bedrijf 
zelf of van ter zake kundige onderaannemers op het bouwterrein toelaten. Alleen deze personen vallen dan ook onder de 
verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is het, in het belang van de persoonlijke veiligheid van verkr ijgers zelf, 
niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden. Voor het tijdstip van oplevering zullen geen werkzaamheden door andere 
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leveranciers kunnen worden uitgevoerd, dan door de partijen die door de ondernemer zijn voorgeschreven.  
 
Om verkrijgers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige woning te bezichtigen, eventueel inmetingen te verrichten, foto’s 
te nemen, e.d., zullen er kijkdagen worden georganiseerd. Alleen op deze kijkdagen is het bouwterrein voor verkrijgers, op 
eigen risico, toegankelijk. Middels informatiebrieven zullen de data van deze kijkdagen bekend worden gemaakt.  
 
14. Veiligheid na oplevering 
Voor de bewassing van de ramen en de PV panelen is ervan uitgegaan dat dit door de bewoners zelf geschiedt. Indien dit door 
een erkend glazenwasbedrijf wordt uitgevoerd, kan het zijn dat er in het kader van de Arbowetgeving aanvullende voorzieningen 
door de bewoner/eigenaar getroffen moeten worden. Voorzieningen bijvoorbeeld ten behoeve van het aanlijnen van de 
glazenwasser en/of voor de bevestiging en zekering van de ladder. 
 
15. Bouwnummers- en huisnummers 
Huisnummers worden door de gemeente vastgesteld. Voor de nieuw te bouwen woningen van dit project zijn deze nog niet 
bepaald. Daarom krijgen de woningen tijdens de bouw een bouwnummer. De bouwnummering hoeft niet bepalend te zijn voor de 
te volgen bouwvolgorde of oplevering. De bouwnummers zijn aangegeven op de situatietekening(en). Wanneer de huisnummers 
bekend zijn, worden deze aan de koper verstrekt. Ook kunt u – zodra de omgevingsvergunning is verleend - uw woninggegevens 
bekijken in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (https://bagviewer.kadaster.nl).  
We blijven evenwel, om onduidelijkheid te voorkomen, in onze communicatie de bouwnummers gebruiken. 
 
16. Status bij oplevering 

• De woning wordt bezemschoon opgeleverd.  

• Het sanitair, tegelwerk en beglazing worden voor oplevering schoongemaakt.  

• Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en gedeeltelijk van bouwresten. 
 
17. Ingebruikname woning 
Oplevering/sleuteloverhandiging 
Na de realisatie van de woningen, zal ook de openbare ruimte aangelegd worden. Deze omvat o.a. de wegen, trottoirs, 
bestratingen, openbare groenvoorzieningen, bomen, e.d. Vanuit overheidswege is aangegeven dat deze werkzaamheden pas 
na de realisatie van uw woning plaats mogen vinden. De oplevering van uw woning vindt zodoende ook pas plaats na het 
gereedkomen van de openbare ruimte. Dit betekent dat uw woning gereed kan zijn, maar nog niet opgeleverd wordt omdat de 
openbare ruimte nog niet gereed is.  
 
De uiterste datum van oplevering van uw woning wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen dat in de koop-
/aannemingsovereenkomst is vermeld. Naarmate de bouw en/of de realisatie van de openbare ruimte vordert, kunnen 
opleveringsprognoses gedetailleerder worden aangegeven. 
 
Door middel van nieuwsbrieven van de aannemer zullen de toekomstige bewoners op de hoogte gehouden worden van de 
ontwikkelingen met betrekking tot het totale bouwplan, de voortgang van het project en de uiteindelijke definitieve data voor de 
opleveringen. De aannemer informeert u regelmatig over de voortgang van de bouw. Dat is een service waaraan u echter geen 
rechten kunt ontlenen. Contractueel is de aannemer gebonden aan de bouwtijd zoals die in de aannemingsovereenkomst is 
vastgelegd. 
 
Na aanvang van de bouw wordt een globale opleveringsprognose gegeven. De datum waarop uw woning waarschijnlijk aan u 
wordt overgedragen, is op termijn niet exact aan te geven. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat een 
bouwproject altijd uniek is en er veel onzekere factoren zijn. Als het vriest, kan er niet worden gemetseld, als er veel regen valt, 
kan er niet worden geschilderd, etc. In een later stadium van de bouw kunnen de prognose en dergelijke natuurlijk steeds 
nauwkeuriger worden. Wij kunnen u helaas niet eerder dan twee weken voor de oplevering informeren over de definitieve 
opleveringsdatum en het tijdstip. Derhalve adviseren wij u een ruime marge te nemen ten opzichte van tussentijds aan u 
opgestuurde prognoses voor het maken van afspraken met uw leveranciers ed.  
 
Ten aanzien van opleveringsprognoses geldt het navolgende: 

• Er wordt geen rekening gehouden met onwerkbaar weer. 

• Er wordt uitgegaan van tijdige aansluiting van de NUTS voorzieningen. 

• De werkzaamheden t.b.v. het woonrijp maken (bestrating etc.) moeten zijn afgerond. 

• Er wordt geen rekening gehouden met overige onvoorziene zaken (zoals beperkte leveringen van materialen als gevolg 
van het Corona virus, oorlog Oekraïne, etc.). 

• Er wordt geen rekening gehouden met eigen werkzaamheden na oplevering van de woning. 

• Er wordt geen rekening gehouden met droogtijd van materialen. 
 

https://bagviewer.kadaster.nl/
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Wanneer de woning opleveringsgereed is ontvangt u een uitnodiging om samen met ons de woning te inspecteren. Tijdens deze 
inspectie worden eventueel nog aanwezige onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Indien u vooraf aan al uw financiële 
verplichtingen heeft voldaan en de levering van de woning en eventuele hypotheekakte heeft plaatsgevonden, ontvangt u na 
ondertekening van het opleveringsformulier de sleutel van uw woning. Tevens ontvangt u een (al dan niet digitaal) 
onderhoudsboekje waarin onderhoudsaanbevelingen zijn opgenomen.  
 
Verzekering: 
De ondernemer verzekert de opstallen gedurende de bouw overeenkomstig Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
voorschriften. Op de dag waarop de verkrijger de sleutels van het huis in ontvangst neemt, dan wel het huis in gebruik neemt, 
gaan alle risico’s waaronder begrepen die van branden, stormschade, over op de verkrijger(s). De ondernemer raadt u aan deze 
verzekeringen een dag voor oplevering in te laten gaan. Controleer voor de opleveringsdatum: 

• uw opstalverzekering 

• uw inboedelverzekering 
 
Werkzaamheden direct na oplevering: 
De vloeren voldoen aan de vereiste vlakheid voor vloeren van woningen. Dat wil zeggen dat de vloeren geschikt zijn voor het 
aanbrengen van bijvoorbeeld zachte vloerbedekking. Echter voor het aanbrengen van bijvoorbeeld tegelvloeren of PVC vloeren, 
adviseren wij u uw leverancier van de vloer hier vooraf over te informeren, voor het aanbrengen van deze vloerafwerkingen kunnen 
aanvullende voorbewerkingen noodzakelijk zijn en/of een verhoogde vlakheidtolerantie nodig zijn. 
Bij het verlijmen van houtachtige vloeren op zandcement dekvloeren zou er door werking van de vloerafwerking schade kunnen 
ontstaan, want de sterkte van de lijm is in de praktijk veelal sterker dan de toplaag van de dekvloer. Om die reden adviseren wij 
nadrukkelijk houtachtige vloeren bij eengezinswoningen niet hechtend te verwerken. In verband met het voorkomen van opbollen 
van houtachtige vloerdelen, dienen deze delen ter plaatse van wandaansluitingen altijd vrij te worden gehouden, zodat werking 
van de materialen kan worden opgevangen.  
 
Tijdens het bouwproces wordt veel vocht in de woning gebracht en dat dient gedurende de beginperiode van bewoning nog uit 
de materialen te treden. Wij adviseren u om daar rekening mee te houden bij het aanbrengen van wand- en vloerafwerkingen 
in uw woning. De uittreding van vocht middels een drogingsproces (bijv. bij het verwarmen van de woning tijdens de 
beginperiode van bewoning) kan gepaard gaan met het optreden van spanningen in de materialen en de onderlinge 
aansluitingen en daardoor kan ongewenste scheurvorming ontstaan. Sommige afwerkingsmaterialen zijn daar extra gevoelig 
voor. Om die reden werd in het verleden vaak de eerste jaren na de oplevering als wandafwerking bouwbehang toegepast.   De 
momenteel veelal door kopers toegepaste afwerkingsmaterialen zijn meestal hard en broos en daardoor kwetsbaar. Zij kunnen 
het normaal optredende werkingsproces niet afdoende opvangen zonder dat er een schadebeeld (scheurvorming/onthechting) 
ontstaat. Deze vormen van scheurvorming vallen niet onder de garantie. 
 
Voor wat betreft de vloerafwerkingen is dat vergelijkbaar. De voorkeur gaat uit naar toepassing van damp-open materialen, 
zoals tapijt met jute rug, naaldvilt, kokosmatten etc. Ook als u een dampdicht materiaal wenst, zou te  overwegen zijn eerst 
tijdelijk een damp-open afwerking aan te brengen zodat de vloer de kans krijgt voldoende te drogen. Kiest u toch direct na 
oplevering voor een dampdichte afwerking (bijv. een pvc-vloer of linoleum) dan dient u of uw vloerenlegger te voorkomen dat 
er vocht in de dekvloer wordt opgesloten. Ten aanzien van de toegestane hoeveelheid vocht in een dekvloer bij oplevering 
geldt geen normering. In verband met het voldoende kunnen uittreden van het vocht uit de vloerconstructie voor het aanbrengen 
van de pvc-vloer altijd een Calcium-Carbid-meting (CM-methode) hanteren en de meetgegevens vastleggen. Om deze reden 
is tevens het advies om de pvc-vloer te laten uitvoeren door een professionele vloerenlegger. 
 
Ingeval de applicateur specifieke bouwkundige aanpassingen of aanvullingen voor de toepassing van zijn product adviseert 
zodat daarmee toekomstige schades voorkomen kunnen worden, dan verzoeken wij u als koper ons daarvan tijdig in kennis te 
stellen zodat we kunnen nagaan of die preventieve maatregelen uitvoerbaar zijn en welke kostenconsequentie dat voor u heeft. 
Mocht niet tijdig bekend zijn welke vloerafwerkingen u gaat toepassen dan is vorenstaande uiteraard niet mogelijk en kunnen 
wij daarop dan ook niet anticiperen. 
 
Het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat 
er bouwvocht “opgesloten” wordt of doordat er nog werking van de bouwmaterialen plaatsvindt. De verkrijger kan de 
ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade.  
 
Om het ´bouwvocht´ uit de woning te krijgen is het, naast verwarmen van de woning, noodzakelijk veelvuldig te ventileren en 
de verwarming niet te “hoog” in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het 
spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt. Voor de oplevering zullen de verkrijgers een instructie krijgen over het juist  
ventileren van de woning. 
 
Krimp: 
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Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging, zullen er met name bij de 
aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze doen geen afbreuk aan de constructie van de woning en zijn niet te vermijden. 
Ook hier geldt het advies om nog niet direct spuitwerk op de wanden aan te laten brengen. Verkrijgers kunnen eventueel 
ontstane scheuren zelf bijwerken met een overschilderbare kit. Krimpscheuren vallen niet onder de garantie.  
 
Leggen van tegelvloeren: 
Let op bij het laten leggen van tegelvloeren en plavuizenvloeren dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de 
vloerafwerking bij grote oppervlakten op de juiste wijze moet worden gedilateerd. Het kan zijn dat er m.b.t. de vlakheid van de 
vloer nog werkzaamheden nodig zijn (dit geldt ook voor andere vloerafwerkingen zoals laminaa t, parket, etc.). Vraag uw 
leverancier om advies.  
 
Tuininrichting: 
In een nieuwbouw tuin komt het geregeld voor dat er meer ongewenste beplanting verschijnt dan in een bestaande tuin. De 
grond is voorafgaand aan het aanleggen van de tuin bewerkt om de fundering van het huis te kunnen realiseren. Daarna ligt 
de grond gedurende de bouw nog enige tijd na de oplevering van de woning braak. Door de afwezigheid van bebouwing, 
bestrating en beplanting is het perceel voor zaden van planten in de omgeving veelal de ideale locatie om een plek in de grond 
te vinden. Door het verwerken van de grond, ook bij de aanleg van de tuin, kunnen de zaden in een diepere grondlaag geraken 
zijn waardoor het pas later boven de grond uitgroeit. Vraag uw hovenier om advies voor de aanleg van uw tuin.  
I.v.m. de tuinen die schuin naar beneden aflopen raden wij aan om drainage aan te brengen langs de gevel van de bergingen. 
Zo wordt het water in de tuinen van de eengezinswoningen opgevangen, deze oplossing voor het afvoeren van het water is 
niet inbegrepen in het plan. 
 
Beglazingskit: 
De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze veroudert en krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen aan de kozijnen en-
/of beglazing blijkt dat er geen/onvoldoende onderhoud is gepleegd, kunnen uw garantierechten in gevaar komen.  
Wij verwijzen voor de onderhoudsvoorschriften van de beglazingskit naar het bewonersinformatieboekje, dat verkrijger bij de 
oplevering van de woning (al dan niet digitaal) krijgt overhandigd. 
 
Eigen werkzaamheden 
Na oplevering bent u verantwoordelijk voor de instandhouding en het onderhoud van uw woning en bijbehorend perceel. Het 
is niet toegestaan om, zonder goedkeuring van de architect en/of eventueel bevoegd gezag, aanpassingen of wijzigingen aan 
te brengen in de vormgeving en uitstraling van uw woning en bijbehorend perceel. Deze aanpassingen en wijzigingen hebben 
onder andere betrekking op uw woning, bijgebouwen, overkappingen, erfafrasteringen, watergangen, oevers, steigers, inritten, 
erfbeplantingen, etc. voor zover deze bij de koop van de woning worden aangebracht. Waar nod ig dienen de betreffende 
aanpassingen en wijzigingen met het bevoegd gezag (gemeente en/of waterschap) te worden afgestemd. 
 
18. Metselwerk 
Gevelstenen en voegmortel zijn gemaakt van natuurlijke materialen. Natuurlijke materialen hebben soms onvermijdelijke 
effecten, witte uitslag op de gevel is daar een voorbeeld van. Deze is onschadelijk en geeft geen kwaliteitsvermindering van 
het metselwerk. De uitslag zal naar verloop van tijd weer verdwijnen. Dit kan echter meerdere jaren duren. 
 
19. Beglazing 

• De norm NEN 3569 ‘Veiligheidsbeglazing in gebouwen’ is voor dit project niet van toepassing. Deze norm geeft aan dat, bij 
beglazing gelijk of lager dan 850 mm (vanaf vloerniveau), gehard glas of gelaagd veiligheidsglas bescherming biedt tegen 
persoonlijk letsel bij glasbreuk. 

• Glas kan breken door ‘thermische breuk’, dit doet zich voor als een ruit gedeeltelijk wordt verwarmd door de zon. Dan 
kunnen zulke grote temperatuurverschillen komen in de ruit, dat een breuk kan ontstaan. Gedeeltelijke bezonning komt 
voor door buiten- en/of binnen zonwering, gordijnen, plakfolie op ruiten of voorwerpen die tegen de ruit worden geplaatst. 
Let u er dus op dat u gedeeltelijke bezonning zoveel mogelijk voorkomt om het risico op thermische breuk te beperken 
omdat dit niet onder de Woningborg -garantie valt en het mogelijk ook niet door de glasverzekering gedekt wordt.  

 
20. Drainageleiding 
Voor een goed functionerend drainagesysteem, is periodiek onderhoud noodzakelijk. Deze voorziening valt buiten de garantie 
welke door Woningborg aan verkrijger(s) wordt afgegeven. 
 
21. Meer-/minderwerk 
De woningen zijn nagenoeg complete woningen, zeker waar het gaat om de afwerking en de kwaliteit van de gebru ikte 
materialen. Echter, iedere bewoner heeft eigen ideeën en woonwensen die hij of zij graag in de woning verwezenlijkt ziet. Om 
zoveel mogelijk aan die woonwensen tegemoet te komen, wordt bij het ondertekenen van de koop- en 
aannemingsovereenkomst via de makelaar een lijst met mogelijke opties aan de verkrijger(s) overhandigd. De spelregels van 
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het meer- en minderwerk worden nader toegelicht in de algemene toelichting kopers keuzelijst in de kopers contractmap.  
Het woningtype, de uitbreidings-, indelings- en overige ruwbouwopties kiest u eventueel bij de aankoop van uw woning bij de 
makelaar. Zo heeft u direct inzicht in de mogelijkheden en kosten om uw droomhuis te verwezenlijken.  
 
Het is mogelijk wijzigingen aan te laten brengen in de door u aangekochte woning. Eén en ander wordt geregistreerd door 
middel van een overzicht voor meer- en minderwerk. Bij woningen die verkocht worden na de start van de bouw of na het 
verstrijken van de sluitingsdata voor wijzigingen, behoudt de ondernemer het recht om het meerwerk, afhankelijk van de stand 
van de bouw en voorbereiding, al dan niet te accepteren of aan te bieden. Van het definitieve meerwerk zal 25% gedeclareerd 
worden bij opdracht en 75% bij gereedkomen van het meerwerk. Betaling dient binnen 14 dagen na facturatie te geschieden. 
Alle facturen dienen uiterlijk 3 dagen vóór oplevering van de woning betaald te zijn. 
 
Het is wettelijk gezien niet mogelijk om persoonsgegevens en / of koperswensen van u of uw toekomstige buren uit te wisselen. 
 
22. Insturen van individuele wensen 
Hoewel het de intentie is om zo veel mogelijk met ieders individuele wensen rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk 
alles te honoreren. De woning dient bij oplevering te voldoen aan het Bouwbesluit, de NEN-normen, de eisen van de Nutsbedrijven, 
Brandveiligheidsvoorschriften, de Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg en de aanvullende overheidseisen. In verband 
met deze eisen, de seriematigheid van het bouwproject, constructieve en/of esthetische redenen, is (tenzij reeds opgenomen in 
de koperskeuzelijst) het weglaten c.q. wijzigen van sommige essentiële onderdelen niet mogelijk.  
Zoals bijvoorbeeld:  

• aanpassingen aan buitengevels (het verplaatsen van ramen en deuren, afmetingen, kleur- en materiaalwijzigingen);  

• verplaatsen van leidingen, leidingschachten, standleidingen, hemelwaterafvoeren, meterkasten, of verdeeleenheid;  

• ventilatiekanalen in vloeren worden niet omgelegd;  

• betegeling van andere vloeren dan die in de sanitaire ruimten;  

• het los of niet leveren van bouwmaterialen c.q. onderdelen (tegels, sanitair, deuren, verwarmingselementen, afwerkvloeren 
etc.)  

 
23. Limitering garantie 
Indien de verkrijger ervoor kiest om de wand- en vloerafwerking in de badkamer en / of toiletruimte te laten vervallen, wordt 
niet voldaan aan de waterdichtheidseisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. De verkrijger dient er zelf voor zorg te dragen da t 
zo spoedig mogelijk na oplevering van de woning, hier alsnog aan wordt voldaan. Verkrijger zal gevraagd worden een verklaring 
te tekenen, waarin gesteld wordt dat verkrijger ter zake van dit minderwerk geen rechten kan doen gelden in het kader van de 
van toepassing zijnde bepalingen van de Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg. 
 
24. Uit- en aanbouwen en erfdienstbaarheden  
In de woonwensenlijst worden opties aangeboden, waarbij de kadewoningen tegen een meerprijs uit te breiden zijn. Bij deze opties 
is als uitgangspunt gekozen dat de bouwmuur van de uitbouw in het vlak van de standaard bouwmuur zal doorlopen. Als de koper 
van de naastgelegen woning niet voor de uitbouw gekozen heeft, dan zal door de maat van het totaalpakket van bouwmuur, 
isolatie, spouw en buitengevel de zijkant van de uitbouw, afhankelijk van de bouwmethodiek, de hartlijn van de bouwmuur 
overschrijden. Ofwel, de uitbouw staat voor een deel op het terrein van die naastgelegen woning. In de akte van levering is door 
de notaris onder het hoofdstuk 'erfdienstbaarheden' vastgelegd dat buren dit van elkaar moeten gedogen. 
 
25. Omgevingsvergunning niet gekozen opties 
De ondernemer behoudt zich het recht voor om de gemeente te vragen de omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken, 
voor zover deze betrekking heeft op opties die worden aangeboden, welke niet door de verkrijger worden gekozen c.q. worden 
gerealiseerd. Dit betekent dat u voor vergunning plichtige opties, die u zelf na oplevering wilt realiseren, apart een vergun ning 
zal moeten aanvragen bij de gemeente. 
 
26. Keukeninrichting 
Bij dit project treed Eigen Huis Keukens op als projectleverancier voor keukens. In de verkoopdocumentatie is hiervoor een folder 
bijgevoegd met een speciaal voor dit project opgestelde modelkeuken. Uiteraard kunt u in de showroom deze keuken uitbreiden 
en ook kunt u zelf een keuken samenstellen. Wij verzoeken u vriendelijk om uitsluitend op afspraak de betreffende 
projectleveranciers te bezoeken. Zij kunnen dan voldoende tijd voor u vrijmaken en u voorzien van de benodigde productinformatie. 
 
Op de verkooptekeningen is een indicatieve keukenopstelling weergegeven. Indien u besluit om de modelkeuken te laten vervallen 
wordt de stelpost aan u geretourneerd.  De aansluitpunten van water en riolering worden op de op tekening aangegeven plaats 
(afgedopt) opgeleverd. Via een door uzelf te kiezen keukenleverancier kunt u een keuken aanschaffen. De keukens dienen na 
oplevering geplaatst te worden. De wanden ter plaatse van de keuken worden behangklaar opgeleverd. De aannemer kan u van 
dienst zijn bij het aanpassen van het leidingwerk aan de door u gekozen opstelling, mits zij voorzien worden van duidelijke 
tekeningen van uw leverancier.  
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U kunt er ook voor kiezen de aanpassingen van leidingwerk en elektra met uw eigen keukenleverancier op te nemen en na 
oplevering van de woning uit te voeren. Let u dan wel op eventuele (aanvullende) eisen van de nutsbedrijven en hieruit 
voortvloeiende kosten voor de koper die van toepassing kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat het aansluiten en/of aanpassen van 
installaties ten behoeve van de keuken dient te geschieden door een erkend waarborginstallateur of een ISO9000 gecertificeerd 
installateur. 
 
Onderhoudsperiode 
De eventuele onvolkomenheden geconstateerd tijdens de oplevering, worden zo snel mogelijk verholpen. Gedurende drie 
maanden, gerekend vanaf de sleutelontvangst, kunt u nieuwe onvolkomenheden die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of 
het ”werken” schriftelijk aan de aannemer meedelen. Nadat alle voor herstel in aanmerking komende onvolkomenheden, waarvan 
schriftelijk melding is gemaakt, zijn verholpen, worden wij geacht aan onze verplichtingen te hebben voldaan. Eventuele 
onvolkomenheden na deze periode worden hersteld conform de van toepassing zijnde Garantie- en Waarborgregeling van 
Woningborg. 
 
27. Sanitair 
Het in de verkoopbrochure beschreven standaard sanitair zal te bezichtigen zijn bij de project sanitairleverancier (Middelkoop 
Culemborg). U ontvangt al dan niet rechtstreeks van deze leverancier een uitnodiging om de showroom te bezoeken. Deze 
uitnodiging kunt u na het individuele kopersgesprek bij de aannemer tegemoet zien. Tijdens het bezoek kunt u, naast het 
bezichtigen van het standaard sanitair, geïnformeerd worden over de mogelijkheden tot aanpassing binnen de sanitaire ruimten. 
De sanitairleverancier is de aangewezen partij waar u met uw vragen en wensen voor een nog nader bekend te maken 
sluitingsdatum terecht kunt en waar men onze kopers graag van dienst is. Ook vragen ten aanzien van de uitgebrachte offerte(s) 
dient met de sanitairleverancier afgehandeld te worden. Zij zijn op de hoogte van het bouwproject en staan in verbinding met de 
aannemer, de loodgieter, de elektricien en de C.V.-installateur. Deze partijen dragen zorg voor een juiste en correcte invulling. Wij 
verzoeken u vriendelijk om uitsluitend op afspraak de betreffende projectleveranciers te bezoeken. Zij kunnen dan voldoende tijd 
voor u vrijmaken en u voorzien van de benodigde productinformatie. 
 
28. Tegelwerk 
Voor alle wijzigingen ten aanzien van het tegelwerk geldt in principe dezelfde werkwijze als voor het sanitair. Hier is de 
tegelleverancier (Middelkoop Culemborg) de aangewezen partij waar u met uw vragen over het tegelwerk in het toilet en de 
badkamer terecht kunt. De sluitingsdata zijn op dit moment nog niet bekend. U ontvangt na het individuele kopersgesprek bij de 
aannemer hierover bericht. Na de betreffende sluitingsdata kunnen geen opdrachten/wijzigingen in behandeling worden genomen. 
De woning zal, indien u voor de sluitingsdata geen keuze kenbaar heeft gemaakt standaard worden uitgevoerd. Wij verzoeken u 
vriendelijk om uitsluitend op afspraak de betreffende projectleveranciers te bezoeken. Zij kunnen dan voldoende tijd voor u 
vrijmaken en u voorzien van de benodigde productinformatie. 
 
29. Koopsom v.o.n. 
De koopsommen van de woningen zijn vrij-op-naam. Dat wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met de verwerving 
van een eigen huis gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen: 

• grondkosten; 

• bouwkosten; 

• keukenstelpost; 

• architecten- en constructeurshonorarium; 

• notarishonorarium inzake transportakte; 

• makelaarscourtage (verkoopkosten); 

• kosten voor de garantieregeling Woningborg; 

• gemeenteleges; 

• BTW (thans 21%; indien van overheidswege het percentage wordt gewijzigd zal conform de wettelijke regels tussen partijen 
verrekening plaatsvinden; 

• kadastrale inmeting; 

• omgevingsvergunning; 

• eenmalige aansluitkosten nutsvoorzieningen: water, riool, elektra; 

• warmtepomp met boiler, de bron onder de woning / tuin en de zonnepanelen met omvormer. Het aantal zonnepanelen zoals 
aangegeven op de contracttekeningen is indicatief. Het daadwerkelijk benodigde aantal panelen ten behoeven van BENG 
garantie wordt berekend aan de hand van de eisen ten behoeve van deze garanties.  

 
Niet in de koopsom zijn o.a. inbegrepen: 

• eenmalige aansluitkosten voor telefonie en CAI / internet; 

• entreekosten energiebedrijf; 

• entreekosten kabelexploitant; 
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• entreekosten telefoon/internetabonnement, de telefoonaansluiting tot in de meterkast wordt gerealiseerd bij aanvraag 
door de koper; 

• administratiekosten aanvraag levering water en elektra; 

• tuinaanleg en beplanting voor zover deze niet in de Technische Omschrijving wordt beschreven; 

• onroerendezaakbelasting vanaf de oplevering van de woning; 

• de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering; 

• eventueel meerwerk ten opzichte van de standaardwoning. 
 
De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de koop- en aanneemsom inbegrepen. Deze 
kosten kunnen zijn: 

• kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.); 

• bouwrente en rente tijdens de bouw; 

• notariskosten voor de hypotheekakte. 
 
30. Wanneer moet u gaan betalen 
In de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst treft u een overzicht van betalingstermijnen aan. Na ondertekening van de 
koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst wacht u af tot wij u de reeds vervallen termijnen in rekening brengen.  
 
Er zijn dan een aantal mogelijkheden: 

1. Als u ”eigen geld” heeft, betaalt u de factuur.  
2. Heeft u geen eigen geld en is ook de hypotheek nog niet gepasseerd dan betaalt u niet. U heeft dan automatisch uitstel van 

betaling, zoals dat ook in de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst vermeld staat. Over de verschuldigde, maar 
niet betaalde termijnen wordt de overeengekomen rente berekend. Deze rente wordt bij de notariële akte van levering met 
u verrekend. Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een (bouw)termijn is vervallen ontvangt u van ons een 
verzoek tot betaling.  

 
31. Hypotheek 
Bij de aankoop van uw woning zullen banken of instellingen die hypothecaire geldleningen verstrekken, meestal bereid zijn een 
geldlening te verstrekken waarvan de waarde hoger is dan de v.o.n. koopsom. De v.o.n. koopsom kan, wanneer verkrijger(s) 
dat wenst/wensen, verhoogd worden met een bedrag om de te betalen rente tijdens de bouw mee te financieren. Ook kan vaak 
het meerwerk meegefinancierd worden. Om zeker te weten of dit zo is, dient u zich hier over verder te laten informeren door 
uw hypotheekadviseur.  
 
32. Hypotheek tijdens de bouw 
Na de notariële overdracht ontvangt u van ons de nota’s over de vervallen (bouw)termijnen. De nota zendt u zo spoedig mogelijk 
voorzien van uw handtekening naar uw geldgever, die voor betaling zal zorgen. Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente 
tijdens de bouw. Deze is opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag met daarop eventueel in 
mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag. 
 
33. Prijsstijgingen 
De met u in de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast, met uitzondering 
van de wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor rekening en risico van de 
verkoper. 
 
34. Betalingsverplichting en rentevergoedingen 
De koop- en aanneemsom wordt gesplitst in twee delen: de grondkosten met bijkomende kosten en de aanneemsom. 
De grondkosten met bijkomende kosten is de verkrijger in zijn geheel verschuldigd aan de verkoper per datum van 
ondertekening van de gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst. Rentevergoeding wordt, naar het overeengekomen 
rentepercentage in de koop- en aannemingsovereenkomst, in rekening gebracht vanaf de datum die genoemd wordt in de 
koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de ‘transportdatum’ waarop de eigendomsakte bij de notaris wordt ‘gepasseerd’. 
De aanneemsom wordt gedeclareerd aan de verkrijger(s) in termijnen, conform de termijnregeling welke in de 
aannemingsovereenkomst staat vermeld, telkens na het gereedkomen van een gedeelte van de woning. Rentevergoeding over 
de gedeclareerde termijn, wordt naar het overeengekomen rentepercentage in de aannemingsovereenkomst, in rekening 
gebracht wanneer de termijn niet binnen veertien dagen na dagtekening is voldaan. 
 
35. Belastingen 
Bepaalde kosten, verband houdend met de financiering van uw woning, kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Deze kosten kunnen 
bijvoorbeeld zijn: rente tijdens de bouw, hypotheekaktekosten, inclusief kadastraal recht en de afsluitkosten voor de hypotheek. 
Om zeker te weten of dit zo is, adviseren wij u advies in te winnen bij een deskundige op dit gebied.  
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36. Notaris 
De eigendomsoverdracht van de te bouwen woning geschiedt door middel van een zogenaamde ”akte van levering” bij de notaris. 
In de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van overdracht vermeld, terwijl u zelf rekening 
moet houden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een 
afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Op de afrekening 
wordt tevens vermeld welk bedrag u tijdig aan de notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn 
aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende 
bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen. In dat geval dient een bankgarantie te worden gesteld.  
 
Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten gepasseerd, te weten: 

• de akte van eigendomsoverdracht van de grond aan de verkrijger(s); 

• de hypotheekakte. 

37. NUTS aansluitingen 
Uw woning zal standaard aangesloten worden op het elektriciteit-, water- en rioleringsnetwerk. De aansluitkosten hiervoor zijn 
inbegrepen in de verkoopprijs. Voor elektra is door de aannemer tot aan de oplevering van uw woning een contract afgesloten met 
een energieleverancier. Dit stelt ons in staat, om ten tijde van de oplevering alle installaties in uw woning te testen en te keuren. 
De kosten voor het verbruik van elektriciteit en water zijn tot het moment van opleveren voor rekening van de ondernemer. Op de 
dag van de oplevering wordt het leveringscontract opgezegd. In verband met de wet op vrije keuze voor levering van energie, bent 
u vrij om zelf een energieleverancier te selecteren. Bij de oplevering en overdracht van uw woning worden de meterstanden 
genoteerd. Vanaf dat moment bent u verantwoordelijk voor de levering en betaling van water en elektra. De standaard 
warmwaterinstallatie is, conform de Woningborg garantienorm afgestemd op het niet gelijktijdig gebruiken van meerdere 
tappunten. De woning zal standaard exclusief gasinstallatie en -aansluiting worden opgeleverd. 
 
38. Kopersbegeleiding 
Om het bouwproces en uw persoonlijke wensen in goede banen te leiden is namens de ondernemer een vaste kopersbegeleider 
aangesteld. Deze kopersbegeleider zal enerzijds uw eventuele wensen en wijzigingen vastleggen en zal de showroombezoeken 
coördineren. U krijgt na aankoop van uw woning een uitnodiging toegestuurd voor een eerste kennismaking en gesprek omtrent 
uw nieuw te bouwen woning. Bij eventuele vragen kunt u zich richten tot ondergenoemde kopersbegeleider; 
 
Kopersbegeleider:      n.t.b. 
Telefoon:      0184-61 74 86 
Email:       kopersbegeleiding@dendunnenbv.nl 
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