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Leeswijzer 
 
Deze technische omschrijving bestaat uit drie delen. 
 
Deel 1. Technische omschrijving 
Hierin staan de technische beschrijvingen van de toegepaste materialen, afwerkingen en kleuren van het gehele project.  
 
Deel 2. Afwerkstaat per vertrek 
Hierin staat een overzicht van de toegepaste materialen en bijbehorende kleurstellingen van de woningen aan de binnenzijde. 
Per ruimte is omschreven hoe de vloer, de wanden en het plafond worden afgewerkt. 
 
Deel 3. Kleur- en materiaalstaat 
Hierin staat een overzicht van de toegepaste materialen en bijbehorende kleurstellingen van de woningen aan de Buitenzijde. 
Per onderdeel is omschreven wat het materiaal precies is met de kleur die het bevat. 
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1. Technische Omschrijving 

 

Voor u ligt de Technische Omschrijving van uw woning. Hierin wordt per onderdeel in tekst uitgelegd hoe uw woning wordt 

samengesteld, afgewerkt en wat u in de diverse ruimten mag verwachten. Deze Technische Omschrijving is onderdeel van de 

contractstukken bij de koop van de woning en is onlosmakelijk verbonden met de verkooptekeningen.  

 
1. Uitgangspunten 

• De woningen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en zijn energieneutraal, met uitzondering van het huishoudelijk 
verbruik (BENG 2 = 0). 

• Woningen worden gebouwd onder Woningborg garantie. 

• De NEN3569 (veiligheidsbeglazing) is niet van toepassing. 

• Luchtdichtbouwen is van toepassing met een luchtdichtheidseis van 0,4 dm3/s/m2 of lager. 

• Van toepassing zijnde keurmerken: 
o Politiekeurmerk Veilig Wonen op gebouwniveau (er zal geen certificaat worden verstrekt) 
o KOMO-keur 

 
2. Peil van het complex 
Als peil (aangeduid als P of Peil = 0) wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de 
hoofdentree-vloer. Vanuit het peil worden alle hoogte maten gemeten. De hoogte van het peil t.o.v. N.A.P. wordt in overleg met 
de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Nissewaard vastgesteld.  
 
3. Grondwerk 

- Hiertoe behoren alle noodzakelijke grondwerken ten behoeve van stankscherm, funderingen, nutsleidingen en overige 
voorzieningen.  

- Het terrein onder de appartementen wordt ontgraven tot circa onderkant fundering.  
- De op de begane grond gesitueerde plantenbakken worden voorzien van worteldoek en in zijn geheel afgewerkt met 

teelaarde tot ca. 50 mm onder de rand en voorzien van afwatering. 
- De plantenbakken worden vervaardigd van metselwerk. 
- In de plantenbakken wordt beplanting aangebracht. 

 
4. Buitenriolering / drainage & binnenriolering 

- De riolering van de appartementen wordt aangelegd als een gescheiden systeem conform de eisen van de gemeente 
Nissewaard.  

- De op tekening aangegeven regenafvoeren, sanitaire- en andere afvoerpunten worden aangesloten op een 
rioleringssysteem van kunststof.  

- Het buizenstelsel van binnen- en buitenriolering wordt voorzien van de nodige hulp- en ontstoppingsstukken en aangesloten 
op het gemeenteriool.  

- De afvoeren van de diverse lozingstoestellen en de regenwaterafvoeren worden uitgevoerd met de nodige stankafsluiters 
aangesloten op de riolering.  

- De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt. 
- Uitvoering vindt plaats volgens de geldende NEN normen en de door de gemeente Nissewaard gestelde eisen.  
- Ter plaatse van de funderingen worden flexibele funderingsdoorvoeren aangebracht.  
- Alle balkons worden van hemelwaterafvoeren voorzien. 
- Alle rioleringen worden aan de binnenzijde van de fundering aangebracht en gefixeerd. 
- Ten behoeve van het drooghouden van de kruipruimte wordt rondom de buitenzijde van de funderingsbalken van de 

appartementen drainage aangebracht. Afhankelijk van de hoogte van de grondwaterstand is het mogelijk dat er water in de 
kruipruimte blijft staan. Voor het doorspuiten van de drainageleiding wordt één inspectieput aangebracht. Deze voorziening 
wordt geplaatst op een nog nader te bepalen plaats. De drainagevoorziening wordt aangesloten op het gemeenteriool. Voor 
een goed functionerend drainagesysteem, is periodiek onderhoud noodzakelijk. Deze voorziening valt buiten de garantie 
welke door de Woningborg aan u wordt afgegeven.  

 
5. Fundering 
Aan de hand van de resultaten van het grondonderzoek en de uitgevoerde sonderingen wordt het navolgende funderingssysteem 
toegepast:  

- Paalfundering waarover een constructieve betonvloer of frame van gewapende betonbalken wordt aangelegd.  
- Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd.  
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- De hoogte van de kruipruimte onder het appartementen gebouw wordt minimaal 500 mm en het gebouw wordt van de 
benodigde kruipluiken voorzien. 

- De hoogte van de lift put wordt conform aangeven van de fabrikant uitgevoerd.  
- Tekeningen en berekeningen worden gecontroleerd door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente 

Nissewaard.  
- Als bodemafsluiting, tevens stankscherm, wordt een werkvloer op folie op een verdicht zandbed aangebracht.  

 
6. Prefab beton 
De volgende onderdelen worden in prefab beton uitgevoerd: 
▪ De betonnen trappen in het hoofdtrappenhuis; 
▪ De trappen in de entreehal, uit te voeren als bloktreden; 
▪ Balkonplaten; 
▪ Bordessen 
▪ Sierelementen gevel 
 
- Prefab trappen, bordessen en balkons met anti slip profilering (wafelpatroon) op het loopvlak uitvoeren. 
- Daar waar nodig zal er een opstap vanuit het appartement naar het terras aanwezig zijn. 
- De prefab trappen en het bordes van de begane grond naar de eerste verdieping te voorzien van projecttapijt. 
- De trappen (aan- en optreden) in de entreehal te voorzien van tegelwerk. De aan- en optreden worden voorzien van een 

aluminium stootprofiel.  
- De hijsogen van de prefab balkonplaten in het werk af te werken met een prefab afwerk element of tegel. 
- Behoudens waar conform de geluidsrapportage vereist worden de onderzijde van de balkons niet van nadere afwerking 

voorzien. 
 
7. Gevels en wanden 
Voor de opbouw van de gevel worden de volgende materialen toegepast: 
 
Buitengevel appartementen: 

- De op tekening aangegeven gevelvlakken worden uitgevoerd in gebakken gevelsteen conform kleur- en materialenstaat en 
uitgevoerd als schoon metselwerk.  

- Het metselwerk wordt opgezet in een nader te bepalen verband. 
- In het buitengevelmetselwerk worden voldoende open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwatering.  
- Daar waar op tekening aangegeven worden betonnen lateien en andere betonnen sierelementen opgenomen. 

 
Voegwerk buitengevel woningen: 

- Het schoon metselwerk wordt uitgevoerd met doorstrijkmortel.  
- Het schoon metselwerk wordt uitgevoerd met een standaard gladde voeg conform kleur- en materiaalstaat 
- Het voegwerk wordt ca. 5 mm terugliggend uitgevoerd. 

 
Gevelisolatie: 

- In de spouwmuur van de woningen wordt isolatie aangebracht.  
- De isolatiewaarde van de totale gevelconstructie voldoet aan de BENG-berekening. 

 
 
Ventilatie: 

- Daar waar nodig worden, ten behoeve van de ventilatie van de kruipruimte, kunststof ventilatiekokers met muisdichte 
roosters in de gevel opgenomen (indien toegestaan door het waterschap). 

 
Opvang metselwerk: 

- Stalen of betonnen lateien en geveldragers zorgen voor de opvang van het metselwerk boven sparingen zoals 
raamopeningen.  

- In geval van uitvoering in staal, worden deze thermisch verzinkt en van twee laags coating  
Dilataties: 

- Ter voorkoming van scheurvorming in het metselwerk in de buitengevel worden dilatatievoegen aangebracht. De plaats van 
de dilatatievoegen wordt door de gevelsteenfabrikant of constructeur aangegeven. De dilatatievoegen blijven zichtbaar en 
open.  

 
Binnenspouwbladen en dragende binnenwanden: 
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- De binnenspouwbladen en dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteenblokken. 
 

Scheidende wanden: 
- De woningscheidende wanden worden uitgevoerd in beton of kalkzandsteen conform opgave constructeur. 
- De wanden tussen de appartementen en de algemene ruimtes alsmede de wanden rondom leidingschachten dienen te 

voldoen aan de bouwbesluiteisen m.b.t. geluid en brandwerendheid. 
- Bij een voorzetwand aan de wandzijde van de algemene ruimten wordt minimaal Rigidur stootvast o.g. toegepast. Deze 

gipsvezelplaten bevatten een hoge brandwerendheid. 
 
Lichte scheidingswanden: 

- Alle als zodanig in de woning aangegeven niet dragende scheidingswanden worden als massieve cellenbeton wanden of 
gibo uitgevoerd.  

- Waar, vanwege geluids-, vocht- of andere bouwtechnische voorschriften van toepassing, worden deze uitgevoerd in 
geïsoleerde-, zwaardere-, gehydrofobeerde- of dikkere uitvoering. 

- De scheidingswanden tussen de woningen en de gemeenschappelijke ruimte / bergingen / trappenhuizen worden voorzien 
van een voorzetwand aan de zijde van de gemeenschappelijke ruimte / bergingen / trappenhuizen. Rc conform equivalent 
RC waarde berekening.  

 
8. Vloeren 

- De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als geïsoleerde systeemvloer. 
- De verdiepingsvloeren en platte dakvloeren worden samengesteld uit geprefabriceerde betonnen breedplaatvloer met een 

gestorte druklaag van beton.  
- De aansluitingen onderling tussen de geprefabriceerde betonnen elementen zullen als V-naden in het plafond zichtbaar 

blijven. 
- Afmetingen van de vloeren en de benodigde hoeveelheden wapening en hulpstaal worden in overleg met de constructeur, 

dan wel vloerenleverancier, bepaald. 
 
9. Buitenbetimmering 

- Alle als zodanig aangegeven paneelvullingen, koppelstroken en overige buitenbetimmeringen vervaardigen van 
onderhoudsarme beplating. 

- Waar nodig wordt de bovenzijde van de omtimmering afgewerkt met een aluminium daktrim in kleur gecoat. 
 
10. Binnen timmerwerk 

- Aftimmeringen, dagstukken, overige aftimmerwerk in de algemene ruimtes worden vervaardigd van multiplex of MDF. 
- Aftimmeringen, dagstukken, kopse beëindiging binnenwanden, en overige aftimmerwerk in de woningen worden vervaardigd 

van multiplex of MDF. 
- In de meterkast wordt, ten behoeve van het plaatsten van diverse meters, beplating aangebracht tegen de achterwand. De 

ruimte zal voldoen aan de door de nutsbedrijven gestelde eisen. 
- In de appartementen worden geen stofdorpels en vloerplinten aangebracht. 
- Binnen de prijsopgave zijn standaard geen kastenwanden / wijnrekken / inbouwkasten / raamdecoraties / 

verlichtingsarmaturen (anders dan voorgeschreven) etc. opgenomen. 
 
11. Metaalwerken 

- De muurleuning bij de prefab betonnen trappen worden uitgevoerd als metalen leuning in kleur gemoffeld, conform kleur- en 
materiaalstaat. 

- De balusters van de balkons en terrassen worden van metalen profielen vervaardigd (volgens tekening architect).  E.e.a. 
zoals op tekening aangegeven. 

- Het noodtrappenhuis wordt voorzien van een thermisch verzinkte en in kleur gecoate stalen spiltrap. 
 
12. Kozijnen, ramen en deuren 
Alle kozijnen, ramen en deuren dienen te voldoen aan het bouwbesluit. 

• De NEN3569 (veiligheidsbeglazing) is niet van toepassing. 
 
Buitenkozijnen: 

- De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden vervaardigd van hardhout De binnenzijde en de buitenzijde van de houten 
kozijnen zijn conform de kleur zoals aangegeven in de kleur- en materiaalstaat.  

- Detaillering volgens standaard normen en fabricage onder SGT-garantie.  
- De schuifpuien worden uitgevoerd in aluminium in de kleur conform Kleur- en materialenstaat 
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- Alle sponningen zijn geschikt voor triple beglazing.   
- Alle bewegende delen in de gevelkozijnen zijn voorzien van extra tochtweringsprofielen, uitgezonderd de buitendeuren van 

de bergingsgangen.  
- Alle draaiende delen worden voorzien van raamboompjes of meerpuntssluitingen. 

 
Schuifpui: 

- De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium en wordt gecoat in kleur volgens de kleur en materiaalstaat.  
- De schuifpui bevat 1 schuivend deel. Zowel aan binnenzijde als buitenzijde is het schuivende deel te bedienen middels een 

vaste greep.  
- Stelkozijnen ten behoeve van de aluminium schuifpuien worden uitgevoerd in hout. 

 
Buitendeuren: 

- De deuren in de gevel worden uitgevoerd als houten deuren en volgens tekening voorzien van glasvlakken, kleur volgens 
de kleur- & materiaalstaat.  

 
Binnen kozijnen: 

- De binnendeurkozijnen in de woningen zijn fabrieksmatig in een witte kleurstelling afgelakte metalen inbouwkozijnen. 
 
Binnendeuren (woning): 

- De binnendeuren in de woningen worden standaard afgelakte dichte opdekdeuren met bovenlichten. De binnendeuren 
worden afgehangen aan metalen paumelles; de deurkrukken en schilden zijn uitgevoerd in aluminium.  

- Onder de deuren wordt extra vrije ruimte gehouden ten behoeve van ventilatie.  
- De meterkastdeuren in de appartementen worden voorzien van een bovenpaneel (zogenaamd spiegelstuk) in het deurvlak. 
- De kleur van de binnendeuren kan iets afwijken van de binnendeurkozijnen. 

 
Algemeen: 

- De woningtoegangsdeuren en de binnendeuren in de algemene ruimtes worden uitgevoerd als een dichte tubespaan / 
volspaan stompe deuren. 

- Het hang- en sluitwerk van de woningtoegangsdeuren wordt uitgevoerd met een Nemef driepuntssluiting. 
- Waar nodig worden de deuren conform bouwbesluit geluidwerend en/of minimaal 30 minuten brandwerend uitgevoerd en 

voorzien van een stabilisatiekoker. 
- De algemene toegangsdeuren naar de bergingsgangen worden aan beide zijden voorzien van aluminium schopplaten. 
- De deuren van de lifthal, trappenhuizen en bergingsgangen worden voorzien van een lichtstrook en deurdrangers volgens 

tekening en moeten voldoen aan brandwerendheid eis en volgens bouwbesluit. 
- De woningtoegangsdeur zal worden voorzien van een afsluitbare deurspion en een vrijloop deurdranger die aangesloten 

wordt op de rookmelder in de woning. 
- Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de dorpel van de woningtoegangsdeur en de bovenkant van de afwerkvloer 

achter de woningtoegangsdeur bedraagt ca. 35 mm. Er is van uitgegaan dat de bewoner een minimale vloerafwerking van 
ca. 15 mm aanbrengt waarmee wordt voldaan aan de eis uit het bouwbesluit die een maximaal hoogteverschil van 20 mm 
bij de voordeur voorschrijft. 

- De sluitzijde van het kozijn van de bergingsdeuren zal aan beide zijden van een aluminium hoek/stoot profiel worden 
voorzien. 

- Alle toegangsdeuren vanaf buiten worden voorzien van een deurdranger, gemonteerd aan de binnenzijde. 
 
13. Hang- en sluitwerk 

- Alle scharnieren van naar buiten draaiende deuren worden van een anti-inbraaklip voorzien. 
- Het hang- en sluitwerk van de bereikbare ramen en deuren (afhankelijk van de situering in de gevel) wordt conform de 

normen van het politie keurmerk Veilig Wonen uitgevoerd. Er wordt geen certificaat verstrekt. 
- De cilinders van de sloten van de buitendeuren worden uitgevoerd als een gelijksluitend systeem. Dat wil zeggen dat met 

één sleutel alle buitendeuren te bedienen zijn. Iedere woning heeft vervolgens zijn eigen toegangssleutel die gelijksluitend 
is met de eigen berging(en) en de balkondeuren/schuifpui. Bij elke woning worden drie sleutels geleverd.  

 
Algemeen 
Sloten van algemene deuren: 

Ruimte Type slot 

hoofdentree cilinderslot (s.k.g. 2 sterren) aangesloten op een (aan binnenzijde bevestigde) 
deurautomaat met elektrische sluitplaat,  
verbonden met de deur opener in de woning 
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bergingsgangen cilinderslot (s.k.g. 2 sterren) 
trappenhuis loopslot 
hydrofoorruimte, werkkasten, enz. cilinderslot (s.k.g. 2 sterren) 

 
Appartementen 
Sloten van binnendeuren: 

Ruimte Type slot 

slaapkamers loopslot 
meterkast kastslot 
toilet vrij- en bezetslot 
badkamer vrij- en bezetslot 
woonkamer loopslot 
inpandige berging loopslot 

 
Sloten van bij de woning behorende buitendeuren: 

Type deur Type slot 

woningtoegangsdeur cilinderslot (s.k.g. 2 sterren) met meerpuntsluiting 
terrasdeur of schuifpui cilinderslot (s.k.g. 2 sterren) met meerpuntsluiting 
bergingsdeur begane grond cilinderslot (s.k.g. 2 sterren) met meerpuntsluiting 

 
14. Dakbedekkingen 

- Het platte dak van de appartementen wordt vervaardigd van beton.  
- De daken worden voorzien van isolatie met een isolatiewaarde conform BENG-berekening. 
- Alle platte daken, met uitzondering van de prefab beton balkons, worden voorzien van een bitumineuze dakbedekking met 

daar bovenop een ballast laag van grind en/of grijze betontegels t.b.v. het onderhoud van de zonnepanelen. De liftopbouw 
zal niet voorzien worden van grind en/of grijze betontegels. 

- Alle platte daken bevatten een helling zodat er voldoende afschot is voor de afwatering.  
- De bitumineuze dakbedekking wordt uitgevoerd met een volledig verkleefde dampremmer. 
- Op het dak word een aanlijnbeveiliging aangebracht t.b.v. onderhoud en inspectie. 
- Op het dak worden zonnepanelen aangebracht, aantal en opstelling ter verdere uitvoering en goedkeuring door 

Klimaatgarant in overleg met de aannemer.  
- De dakrand wordt voorzien van een aluminium daktrim, gecoat in kleur volgens de kleur- en materiaalstaat, of betonnen 

muurafdekker. 
- Daar waar nodig worden in het dakvlak / gevel diverse afvoeren aangebracht ten behoeve van de ontluchting van de riolering, 

lucht af- en toevoer van de installaties, etc.. 
 
15. Beglazing 

- Alle glasopeningen in de gevelkozijnen en deuren worden bezet met van hoogwaardige isolerende HR+++ drievoudige 
beglazing. De volgende verschijnselen dienen vermeld te worden: 

o er bestaat een verhoogde kans op thermische breuken in het glas bij het gedeeltelijk bedekken van de beglazing 
(middels posters, stickers, gedeeltelijke neergelaten zonwering etc.) of het te dicht nabij het glas plaatsen van de 
binnenzonwering waardoor hoge temperaturen kunnen optreden; 

o tijdelijke condensvorming aan de buitenzijde van het glas ten gevolge van een koude buitenlucht; 
o er kunnen kleine kleurverschillen optreden in de beglazing. 

- De glas openingen van ramen en deuren worden waar dit vanuit regelgeving noodzakelijk is van doorvalveilige-, 
brandwerende- en geluidswerende beglazing voorzien. Dit wordt tevens conform de BENG-berekeningen uitgevoerd. 

 
16. Kunststeen 

- Onder de raamkozijnen met borstweringen worden aan de binnenzijde kunststeen vensterbanken aangebracht in een lichte 
kleur. 

- Onder de deur van het toilet en de badkamer wordt een kunststeen dorpel aangebracht in kleur antraciet. 
- Onder het woningtoegangdeurkozijn zal een kunststeen/kunststof onderdorpel worden toegepast. 

 
17. Tegelwerk 
Algemeen: 

- De vloer van de entree, gang en de hal voor de woningen op de begane grond wordt volledig voorzien van tegelafwerking 
(afmeting 600 x 600 mm) met bijbehorende plint hoog ca. 100 mm.  
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- De aan- en optreden van de trappen (met 3 treden) in de hallen worden tevens voorzien van tegelafwerking (afmeting 600 x 
600 mm) met bijbehorende plint hoog ca. 100 mm. De trede wordt voorzien van een aluminium hoekprofiel. 

- Achter de deur van de hoofdentree wordt een schoonloopmat aangebracht. 
 

Woningen: 
Tegels voor de toiletten en de badkamer kunnen worden gekozen uit de voor dit project opgestelde keuzelijst van de aannemer. 
 
Vloertegels: 

- Vloertegels: afmeting ca. 300 x 300 mm 
- Douchehoek vloertegels: afmeting ca. 300 x 300 mm 
- De vloer wordt gevoegd met een waterdichte, antraciet voeg.  
- De vloertegels worden niet strokend verwerkt met de wandtegels.  
- Ter plaatse van de douchehoek wordt de vloer éénzijdig op afschot aangelegd naar de douchegoot. 
- Kunststeen dorpel aan één zijde waar de douchewand wordt geplaatst. 

 
Wandtegels: 

- Wandtegels toilet: afmeting ca. 400 x 250 mm, tot ca. 1,5 m1 hoog, liggend verwerkt 
- Wandtegels badkamer: afmeting ca. 400 x 250 mm liggend verwerkt, hoogte tot ca. 2,25 m1 hoog, ter plaatse van de 

douchehoek worden de tegels tot aan het plafond verwerkt. 
- Het wandtegelwerk wordt gevoegd met een waterdichte voeg.  
- De wandtegels worden niet strokend verwerkt met de vloertegels.  
- De uitwendige hoeken van het tegelwerk worden voorzien van PVC hoekstrips, bij benadering in de kleur van het tegelwerk. 
- De inwendige hoeken worden voorzien van een kitvoeg. 
- In de keuken wordt geen tegelwerk aangebracht.  

 
18. Dekvloeren 

- Alle vloeren in de appartementen, met uitzondering van de begane grond, worden uitgevoerd als zwevende dekvloer 
(anhydride of zandcement).  

- De dekvloer wordt uitgevoerd als 70 mm dikke zandcementvloer, met daaronder 20 mm isolatie, met uitzondering van de 
douchehoek die wordt op afschot aangebracht. 

- De dekvloer van de begane grond wordt uitgevoerd als een 60 mm dikke zandcementvloer, zonder onderliggende isolatie.  
- Er worden standaard geen definitieve vloerafwerkingen in uw appartement aangebracht. Bij het aanbrengen van de 

definitieve vloerafwerking (aan te brengen door derden) met bijvoorbeeld PVC, tapijt, laminaat, hout, tegels, gietvloer, etc., 
dient u met de volgende zaken rekening te houden: 

o U dient voor het aanbrengen van de vloerafwerking in veel gevallen rekening te houden met droogtijd van de 
onderliggende vloer; 

o Bij sommige vloerafwerkingen is het noodzakelijk om de vloer vooraf te laten egaliseren; 
o Vloerafwerkingen mogen nooit met een verende ondervloer worden toegepast. Er wordt al een zwevende dekvloer 

toegepast t.b.v. de akoestiek. Extra verende lagen (ondervloeren) verslechteren de geluidisolatie juist i.p.v. deze te 
verbeteren. Vloerafwerkingen dienen direct aangebracht te worden op de zandcementdekvloer, dus zonder verende 
tussenlaag; 

o Vloerafwerkingen dienen vrij te liggen van de wanden (kantstrook); 
o Eventuele plinten mogen de zandcementdekvloer en de vloerafwerking niet raken. 

- De woning is voorzien van een vloerverwarmingssysteem. Bij vloerverwarming en -koeling kan vrijwel elke vloerafwerking 
worden toegepast. Om het systeem goed te laten werken mag de warmteweerstand (ook wel: Rc-waarde of isolatiewaarde) 
van de vloerafwerking niet te hoog zijn. De Rc-waarde van de totale vloerafwerking mag maximaal 0,09 (m2 K/W) zijn. Een 
isolerende laag in of onder de vloerafwerking is ongewenst. 

- De niet met tegelwerk afgewerkte vloeren in de algemene ruimtes op de begane grond worden uitgevoerd als gewaaierde 
betonvloer of ruwe betonvloer afgewerkt met een zandcement afwerkvloer en slijtlaag. 

 
19. Vloerafwerking 
Vloerbedekking 

- De vloer van de centrale entree op de begane grond wordt ter plaatse van de toegangen van buitenaf uitgevoerd als een 
zogenaamde "schoonloopzone" en voorzien van een schoonloopmat. E.e.a. zoals op tekening aangegeven. 

- De hallen, trappenhuizen, lifthallen op de verdiepingen, alsmede de trappen en het bordes van de begane grond naar de 
eerste verdieping worden voorzien van vaste vloerbedekking in project-kwaliteit en voorzien van een plint van ca. 100 mm 
van vloerbedekking.  
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20. Wandafwerking 
Algemeen: 

- De kalkzandsteen- of vellingblokken wanden van de bergingen/bergingsgangen en algemene (technische) ruimtes op de 
begane grond worden als schoonmetselwerk uitgevoerd.  

- De wanden van de entree / lift hal op de begane grond, de lifthallen, gangen, op de verdiepingen, alsmede de wanden in het 
hoofdtrappenhuis en noodtrappenhuis worden voorzien van glad scanbehang en sauswerk in een witte kleurstelling.  

 
Woningen: 

- Alle niet betegelde en niet gespoten wanden in de appartementen worden behangklaar opgeleverd. 
- De wanden boven het tegelwerk in de toilet(en) worden voorzien van structuur spuitwerk in een witte kleurstelling. 
 

De uitgangspunten voor behangklaar zijn als volgt: Voor de wanden geldt dat kleine oneffenheden in de vorm van gaatjes, bultjes, 
spaanslagen zijn toegestaan. Behangklaar wil ook zeggen dat ervan uitgegaan wordt dat er na oplevering nog een verdere 
afwerking door de bewoner gaat plaatsvinden. Verdere afwerkingen kunnen bijvoorbeeld behang of een sierpleister zijn. Let goed 
op wat voor behang u koopt, want niet alle behangsoorten zijn geschikt. Een wand die behangklaar is gemaakt is onvoldoende 
vlak om te kunnen sausen. Indien de wanden door of namens u als bewoner ‘sausklaar’ worden gemaakt, bevelen we aan om een 
eventuele opvolgende sausafwerking altijd toe te passen in combinatie met onderliggend glasvliesbehang. Door toepassing van 
diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door het drogen van de woning zullen er met name bij de 
aansluitnaden krimpscheuren kunnen ontstaan. Deze zijn niet volledig uit te sluiten en vallen niet onder de garantie. 
 
21. Plafondafwerking 
Algemeen: 

- De plafonds in de volgende ruimten worden voorzien van een houten stroken plafond met inbouwspots, waar nodig 
akoestisch en uitneembaar: 

∙ Entreehal 
∙ Trappenhuis begane grond 
∙ Lifthal begane grond 

- De plafonds in het trappenhuis, lifthallen, en gangzone ’s worden voorzien van akoestische platen om galm te voorkomen.  
- De plafonds in de lift hal/gang op de verdiepingen worden voorzien van spuitwerk in een witte kleurstelling. 
- De plafonds in de bergingen, bergingsgangen, vluchttrappenhuis en techniekruimten worden voorzien van niet nader 

afgewerkte isolerende HWC-beplating in de kleur wit en met een Rc waarde conform BENG-berekening.  
- Eventuele leidingtracés van de nuts dienen te allen tijde bereikbaar te zijn.  

 
Woningen: 

- De plafonds van de woningen worden voorzien van structuur spuitwerk in een witte kleurstelling. De naden blijven in het 
zicht.  

- Het betonplafond in de meterkast wordt niet nader afgewerkt. 
- Daar waar nodig zullen er verlagingen in de plafonds worden aangebracht onder de vloer- en dakconstructies. 
- Door toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door het drogen van de woning zullen 

er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren kunnen ontstaan. Deze zijn niet volledig uit te sluiten en vallen niet onder 
de garantie. 

 
22. Schilderwerk 

- Voor het binnen- en buiten schilderwerk wordt een milieuvriendelijk verfsysteem toegepast.  
- Al het in het zicht blijvende houtwerk wordt dekkend geschilderd. 
- Zowel de binnen- als buitenzijde van de kozijnen, ramen en deuren worden in de kleuren geschilderd zoals aangegeven in 

de kleur- en materiaalstaat. Aangegeven kleuren gelden onder voorbehoud van goedkeuring door bouw- en woningtoezicht. 
 
23. Dakgoten en hemelwaterafvoeren (HWA) 

- De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op de riolering.  
- De hemelwaterafvoeren worden vervaardigd van kunststof in kleurstelling conform kleur- en materiaalstaat.   
- De hemelwaterafvoeren op de begane grond (tot onderkant balkon/verdiepingsvloer) worden als Loro-x hemelwaterafvoer 

uitgevoerd.  
- Op tekening aangegeven afvoeren zijn indicatief. Definitieve aantal en plaats wordt in overleg met installateur en architect 

uitgevoerd.  
- Op platte daken worden de uitlopen en doorvoeren inclusief bladvanger uitgevoerd. 
- Conform berekening van de constructeur worden er voldoende nood overstorten aangebracht. 
- De riool ontluchting op het platte dak wordt uitgevoerd conform eisen bouwbesluit en advies installateur.  
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24. Binnenriolering 
In de woning worden vanaf diverse aansluitpunten afvoerleidingen aangelegd en met een stankafsluiter op de buitenriolering 
aangesloten. Voor de ontluchting wordt de riolering aangesloten op een ontluchtingspijp in het dak. De binnenriolering wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de berekening van de installateur en wordt uitgevoerd in PE of PP buis. Waar nodig worden leidingen 
geïsoleerd uitgevoerd. In het zicht komende afvoerleidingen van wastafels, sifons en muurbuizen worden in chroom uitgevoerd. 
Daar waar nodig worden leidingkokers voorzien ten behoeve van het verticale verloop van leidingen. 
 
De volgende lozingstoestellen worden aangesloten op de vuilwaterriolering: 
▪ Toiletcombinatie(s); 
▪ Fonteincombinatie(s); 
▪ Keuken ten behoeve van de spoelbak (afgedopt vlak boven de dekvloer); 
▪ Wastafelcombinatie; 
▪ Douchecombinatie; 
▪ Wasmachine opstelplaats; 
▪ Condens afvoer ventilatiesysteem; 
▪ Condens afvoer/overdrukventiel warmtepompsysteem. 

 
25. Waterinstallatie 

- De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot water zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.  
- De kosten van gebruik van water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer.  
- De CVZ-kast en meterkast van de appartementen wordt aangesloten op het waterleidingnet. De eenmalige aansluit- en 

keuringskosten zijn in de prijs begrepen. De individuele watermeter blijft eigendom van het betreffende nutsbedrijf. 
- De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast; de waterleiding is afsluit-/aftapbaar 

en in voldoende mate (bij normale bewoning) beschermd tegen bevriezen.  
- De waterinstallatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de berekening van de installateur.  
- De koud- en warmwaterleidingen zijn van kunststof. 
- Daar waar nodig worden leidingkokers voorzien ten behoeve van het verticale verloop van leidingen. 

 
Algemeen: 
Koudwaterleiding: 

- De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de hydrofoor (in trapkast) naar de individuele woningen en naar de algemene 
watermeter, geplaatst in de CVZ meterkast en is afsluit-/aftapbaar.  

- De koudwaterleiding wordt aangelegd naar de uitstort gootsteen in de schoonmaakruimte. 
- Ter plaatse van de plantenbakken wordt een buitenkraan met vorstvrije aansluiting aangebracht en aangesloten op de 

algemene watermeter. De kraan heeft een afneembare bedieningssleutel. Bij oplevering worden standaard 4 
bedieningssleutels geleverd. 

 
Warmwaterleiding: 

- T.b.v. warm tapwater in de schoonmaakruimte wordt een 10 liter close-in boiler toegepast. 
 
Woningen: 
Koudwaterleiding: 
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast en is afsluit-/aftapbaar. De koudwaterleiding 
wordt aangelegd naar de volgende voorzieningen: 
▪ Wasmachine opstelplaats / vulpunt warmtepomp opstelplaats 
▪ Tappunt keuken (afgedopt) 
▪ Opstelplaats vaatwasser (afgedopt) 
▪ Wastafelcombinatie(s) 
▪ Douchecombinatie 
▪ Toiletcombinatie  
▪ Fonteincombinatie 
▪ Inlaatcombinatie boiler 

 
Warmwaterleiding: 
De warmwaterleiding wordt vanaf het warmwatervoorraadvat, geplaatst in de berging in het appartement, aangelegd tot op de 
standaardplaats van de volgende aansluitpunten: 
▪ Tappunt keuken (afgedopt) 
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▪ Wastafelcombinatie(s) 
▪ Douchecombinatie 

 
- In warm tapwater wordt voorzien middels een 200 liter boiler en een douche WTW. Indien gewenst kan de capaciteit binnen 

het meerwerk worden uitgebreid (mits voldoende ruimte in de technische ruimte). 
- De woningen worden uitgerust met een douchegoot warmtewisselaar (douchegoot wtw), aangesloten op de afvoer van de 

douche. De douchegoot wtw is een buisvormige warmtewisselaar waarmee douchewater wordt (voor)verwarmd door het 
afgevoerde water.  

- Voor de warmwatercapaciteit gelden de eisen zoals omschreven in de Woningborg voorschriften.  
- Waar mogelijk worden leidingen in de wand, vloer of kokers weggewerkt (met uitzondering van de meterkast en de technisch 

ruimte). 
 
26. Sanitair 
Het sanitair wordt geleverd in de kleur wit, de tekening van de badkamers is een schematische weergave voor het aanbrengen 
van de locatie van het sanitair. 
 
Algemeen: 

- 1 uitstortgootsteen aangesloten op rioolafvoer en een kraan welke is aangesloten op koud water. 
 
Woningen: 
Toilet: 

- Een wandcloset combinatie Villeroy & Boch Closetcombinatie, serie O.Novo, de kleur wit met kunststof zitting en deksel, 
voorzien van een kunststof Bedieningsplaat,  de kleur wit. 

- Een fonteincombinatie Villeroy & Boch fonteincombinatie, serie O.Novo, kleur wit met verchroomde Hansgrohe 
wastafelkraan, serie Logis 70, verchroomde muurbuis met  bekersifon. Chromen stopkraantje. 

 
Badkamer: 

- Een wastafel Villeroy & Boch, serie O.Novo, maat 600 x490 mm, kleur wit met verchroomde Hansgrohe wastafelkraan, serie 
Logis 70, verchroomde muurbuis met bekersifon en spiegel 400 x 600 mm. Chromen stopkraantjes. 

- Een op afschot betegelde douchehoek met kunststeen dorpel en douchegoot met een RVS deksel, aangesloten op de 
riolering en voorzien van verchroomde glijstang 600 mm en Hansgrohe Crometta Vario / Ecostat, thermostatische 
douchemengkraan aangesloten op de koud- en warmwaterleiding. 

- Hardglazen douchewand dik 8 mm. 1.200 x 2.000 mm, gemonteerd op kunststeen dorpel. 
- Met uitzondering van de bouwnummers 90 en 91: Een kunststof Villeroy & Boch Ligbad O.Novo, maat 1800 x800 mm 

voorzien van Hansgrohe Badthermostaat, serie Ecostat, opbouw badthermostaat en Hansgrohe Handdouche, serie 
Crometta. 

 
Berging / Installatieruimte / techniekruimte: 

- Wasmachinekraan (fabrikaat Grohe, type Costa.) 
 
Keuken: 

- In de keuken worden de leidingen afgedopt. 
 
27. Keukenopstelling 
In de V.O.N. prijs is een stelpost opgenomen van €8.000,- inclusief BTW voor het leveren en aanbrengen van een keuken. Deze 
stelpost is opgenomen in de koopsom (grondkosten). Indien koper besluit de keuken elders aan te schaffen, wordt deze volledige 
stelpost door verkoper aan koper vergoedt. De standaard projectshowroom voor dit project is Eigenhuis Keukens uit Capelle aan 
den IJssel. Eigenhuis keukens ontwerpt de definitieve keukenopstelling en apparatuur per woningtype. In de algemene bepalingen 
leest u verder alles wat u moet weten over dit onderwerp. 
 
28. Verwarmingsinstallatie 
Een individuele warmtepompunit voorziet de woning van verwarming en warm tapwater. Daarnaast kan de unit ook zorgen voor 
koeling (passieve koeling) van de woning. De gesloten bron wordt gedeeld met andere woningen in het gebouw en bevindt zich 
op of rondom de kavel, bij voorkeur onder het gebouw. De definitieve posities worden bepaald door de installateur. De aanlegdiepte  
is afhankelijk van de benodigde capaciteit. 
 
De hieronder vermelde temperaturen moeten tijdens verwarmingsbedrijf conform de eisen van Woningborg bij gelijktijdig 
functioneren van alle onder verantwoordelijkheid van de ondernemer geplaatste verwarmingselementen en gesloten ramen en 
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deuren, behaald en behouden kunnen worden tot ten minste een buitentemperatuur van -10 °C (uitgegaan van het niet toepassen 
van nachtverlaging): 
 

Ruimte Temperatuur* 

verblijfsgebied ≥ 22 °C 
verblijfsruimten ≥ 22 °C 
verkeersruimte ≥ 18 °C 
zolder  ≥ 18 °C 
toiletruimte ≥ 18 °C  
douche- en/of badruimte ≥ 22 °C 
inpandige berging ≥ 15 °C  
  

* Bovenstaande temperaturen zijn gebaseerd op een vloerafwerking van tapijt met een max. Rc-waarde van 0,09 m2K/W.  
 
Bovenstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten onder de 
door Woningborg SWK gestelde condities. Tijdens koelbedrijf zal de temperatuur in de woning enkele graden lager zijn dan in een 
vergelijkbare woning zonder koeling.  
 

- De cv-verdelers ten behoeve van de vloerverwarming worden geplaatst daar waar nodig.  
- De cv-verdelers welke worden geplaatst in verblijfsruimtes worden standaard voorzien van omtimmering, dan wel een prefab 

verdeleromkasting. 
- Verwarming van de individuele ruimten geschiedt d.m.v. vloerverwarming (laagtemperatuurverwarming). De 

temperatuurregeling geschiedt door middel van een kamerthermostaat centraal in de woonkamer. De temperatuurregeling 
kan per verblijfsruimte geregeld worden. Elke verblijfsruimte is voorzien een ruimtethermostaat. Binnen nieuwbouwwoningen 
zijn beperkte temperatuurverschillen tussen de ruimtes onderling mogelijk.  

- De badkamer wordt aanvullend verwarmd middels een elektrische design radiator kleur wit.  
- De leidingen van de vloerverwarming worden weggewerkt in de zandcement afwerkvloer. 
- De separate berging zal exclusief verwarming worden uitgevoerd.  

 
29. Ventilatievoorziening 
Woningen: 
Gebalanceerde ventilatie: 

- De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem bestaande uit een ventilatie-unit met warmteterugwinning 
(WTW). Deze unit wordt geplaatst in de berging in de woning en daarop zijn aangesloten: 

▪ Keuken 
▪ Toiletruimte 
▪ Badruimte 
▪ Opstelplaats van de wasmachine 
▪ Woonkamer (toevoer) 
▪ Slaapkamer(s) (toevoer) 

- De verblijfruimtes (woonkamer/keuken, slaapkamers), toilet, badkamers en de opstelplaats van de wasmachine van de 
woning worden op het systeem aangesloten.  

- Luchttoevoer en -afvoer vind plaats via ventilatiepunten in het plafond of wanden, zoals globaal aangegeven op de 
contracttekeningen. De exacte positie en capaciteit van ventilatievoorzieningen worden bepaald aan de hand van de 
definitieve ventilatieberekeningen.  

- Daar waar nodig worden leidingkokers voorzien ten behoeve van het verticale verloop van o.a. ventilatiekanalen. 
- In de woonkamer en slaapkamers wordt het ventilatiesysteem aangestuurd middels CO2-sensoren.  
- Er worden geen ventilatieroosters in de kozijnen opgenomen.  
- De toe- en de afvoer van de mechanische ventilatie vindt plaats middels doorvoeren door het dak / gevel.  
- Via de ventilatie-unit wordt vanuit de toiletruimte, de badkamer en de keuken vervuilde, warme lucht uit de woning afgezogen. 

Via dezelfde unit wordt verse lucht van buiten gefilterd, voorverwarmd en via de woonkamer en de slaapkamers de woning 
in geblazen. 

- De hoeveelheid ventilatie wordt bepaald door de luchtkwaliteit in de woonzone (woonkamer en keuken) en de slaapzone 
(slaapkamers en badkamer).  

- Als de luchtkwaliteit in een zone (daar waar CO2 gemeten wordt) niet goed is, zal het ventilatiesysteem automatisch reageren 
door meer te ventileren in die zone. Als de luchtkwaliteit goed is, wordt er minder geventileerd en schakelt het systeem over 
naar de basisstand. 
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- Onder de binnendeuren zal een spleet / opening toegepast worden t.b.v. de overstroom van lucht tussen de diverse ruimtes. 
Deze spleet / opening is noodzakelijk om een goede werking van het ventilatiesysteem te waarborgen. 

 
In de woonkamer bevindt zich de hoofdbediening van het systeem. Via deze bediening kunt u kiezen voor verschillende 
ventilatieniveaus: 
 

Stand Omschrijving Waar 

1 Lichte ventilatie bij afwezigheid  Gehele woning 

2 Normale ventilatie Gehele woning 

3 Tijdelijk extra ventilatie Keuken/Badkamer 

 
Ventilatie keuken: 
Met betrekking tot de plaatsing van een afzuigkap in de keuken dient u een recirculatiekap te gebruiken. Het aansluiten van een 
afzuigkap of wasemkap op het centrale ventilatiesysteem is niet mogelijk. Tevens is een afzuigkap met directe doorvoer naar 
buiten niet mogelijk, omdat dit warmteverlies tot gevolg heeft en het systeem in onbalans kan raken. Voor de recirculatiekap is het 
belangrijk dat het koolstoffilter regelmatig vervangen moet worden. Een filter gaat gemiddeld 6 tot 8 maanden mee. Wanneer de 
recirculatiekap minder geur weg neemt dan is een nieuw koolstoffilter nodig. 
 
Algemeen: 

- De trappenhuizen, lifthallen, voorportalen en entreehal worden geventileerd door middel van een ventilatiesysteem. De 
benodigde ventilatie-unit wordt op het dak geplaatst en is bereikbaar via het trapluik. 

- Waar nodig worden brandkleppen en manchetten toegepast, rekening houdend met bereikbaarheid voor inspectie en 
onderhoud. 

- De bergingen worden mechanisch geventileerd. 
 
30. Elektrische installatie 

- De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische energie zijn in de aanneemsom begrepen. 
- De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. 
- De installatie wordt uitgevoerd als centraaldozensysteem conform eisen van de plaatselijke nutsbedrijven, het bouwbesluit 

en de eisen gesteld in de NEN 1010, kolom “eenvoudig”. 
- De leidingen zijn inbouw, met uitzondering van de bergingen op de begane grond en enkele algemene ruimtes, waar de 

leidingen in opbouw worden uitgevoerd. 
- Schakelmateriaal en wandcontactdozen in kleurstelling wit zijn volledig inbouw, uitvoering ‘ovale doos principe’ (in de 

meterkast en technische ruimte zijn opbouw).  
- Op de balkons /terrassen worden een lichtpunt inclusief armatuur aangebracht.  
- Op de terrassen / balkons wordt een loze aansluiting t.b.v. zonnewering geplaatst. 
- De individuele aansluitkosten en abonnementskosten van de TEL/internet en CAI zijn voor rekening van de bewoner.  
- De woningen zijn voorzien van een belinstallatie, bestaande uit een drukknop t.p.v. de woningtoegangsdeur, een bel in de 

hal en een beltrafo in de meterkast.  
- De bergingen op de begane grond worden voorzien van een lichtpuntaansluiting en dubbele wcd, aangesloten op de elektra 

aansluiting van de individuele woning. 
- Iedere slaapkamer wordt voorzien van een loze aansluiting, voorzien van een controledraad, en is aangesloten op de 

meterkast. 
- In de appartementen worden extra groepen aangebracht voor een vaatwasser, combioven, wasmachine, wasdroger en 

inductiekoken (2x 25A).  
- Hoogten elektra t.o.v. afgewerkte vloer: 

▪ Schakelaars ca. 1050 mm, 
▪ Wandcontactdoos ca. 300 mm 
▪ UTP ca. 300 mm 
▪ CAI ca. 300 mm 
▪ MV bediening ca. 1500 mm 
▪ Kamerthermostaat ca. 1500 mm 
▪ Overige conform tekening 

 
Algemeen: 

- Algemene verlichting afhankelijk van functie op tijdschakelaar, bewegingsschakelaar of schemerschakelaar. 
- Algemene ruimten, lifthallen, trappenhuizen, bergingsgangen, buitendeuren en entreedeuren zullen worden voorzien van 

LED armaturen, geschikt voor het beoogde gebruik inclusief benodigde schakeling en aangesloten op de CVZ kast(en). 
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- De verlichting ter plaatste van de hoofdentree wordt voldaan door twee lichtaansluitpunten voorzien van armatuur  
- Ter plaatste van de overige ingangen één lichtaansluitpunt voorzien van armatuur. 
- Algemene ruimten, lifthallen, trappenhuizen en entree om de 15 meter voorzien van wcd’s en aangesloten op de CVZ 

kast(en). 
- De benodigde aarding wordt door de aannemer verzorgd. 
- De bergingen op de begane grond worden aangesloten op de meterkast van de bijbehorende woning. 

 
CVZ-kast: 

In de CVZ-kast op de begane grond die gelegen is nabij de hoofdentree van het gebouw zijn de meters opgenomen van elektra, 

ten behoeve van het algemeen verbruik. De kosten van verbruik komen voor rekening van de vereniging van eigenaren of de 

gebouweigenaar. Op deze CVZ-kast zijn alle algemene voorzieningen aangesloten, zoals de elektrische voeding ten behoeve van 

de lift, wandcontactdozen voor algemeen gebruik, en de verlichting en ventilatie in algemene ruimten zoals bergingsgangen, de 

entree, de trappenhuizen en de lift. 
 
Leidingwerk: 
Loze leidingen worden uitgevoerd met een diameter van 19mm en voorzien van een controledraad. Waar mogelijk en noodzakelijk 
worden de leidingen weggewerkt. In de meterkast en technische ruimte (daar waar nodig) worden de schakelaars, leidingwerk en 
wandcontactdozen als opbouw toegepast.  
 
Rookmelders: 
De woning is voorzien van een rookmeldinstallatie. Deze zijn gekoppeld en aangesloten op het elektriciteitsnet. De eventueel 
aangegeven plaatsen op de tekening zijn indicatief. Wanneer de rookmelders geactiveerd worden dan sturen ze de deurdrangers 
van de woning aan. 
 
Beveiliging: 
De appartementen worden standaard voorzien van een videofoon. De videofooninstallatie wordt gecombineerd met de deuropener 
en deurautomaat van de deur in de entreehal op de begane grond.  
 
31. PV systeem.  
De woning wordt tevens voorzien van een individueel PV systeem op het dak, e.e.a. zoals op tekening staat aangegeven. De PV-
panelen worden geplaatst op het dak en gemonteerd op metalen frames voorzien van voldoende ballast overeenkomstig de door 
de leverancier aan te leveren windlast berekening. 
 
32. Telecommunicatievoorzieningen 

- De individuele aansluitkosten en abonnementskosten van de telefoon/internet en CAI zijn niet in de aanneemsom begrepen.  
- De aansluitpunten voor telefoon/internet en CAI worden geplaatst op circa 300 mm boven de vloer. 
- De woning wordt voorzien van een afgemonteerde en bedrade inbouwdoos voor UTP en CAI in de woonkamer.  
- De UTP en CAI aansluitingen worden in de meterkast aangesloten op het overnamepunt van de nutsbedrijven. 

 
33. Liftinstallaties 
Het gebouw wordt voorzien van een complete liftinstallatie  

- Wanden voorzien van kunststof afwerking met houtmotief en liftdeuren binnen- en buitenzijde en dagstukken uitgevoerd in 
RVS. 

- De vloer wordt voorzien van dezelfde tegels als de lift hal op de begane grond.  
- In de lift is een noodoproepinstallatie aanwezig.  
- Het plafond wordt uitgevoerd als roest vast stalen plafond met ingebouwde LED lichtarmaturen. 
- Leuningen aan twee zijden  

 
Glazenwassen – gevelonderhoud: 

- Er is geen glazenwas- en/of gevelonderhoud installatie van toepassing.  
- De bewoner kan zelf de ramen bewassen vanuit het privé-appartement.  
- De bewassing van deze en andere beglazing dient, conform de ARBO-wetgeving, op een veilige wijze te geschieden.  

 
34. Overige voorzieningen 
Kruipruimte: 
Het plangebied De Haven Spijkenisse is in de jaren 60 opgespoten met baggerspecie uit de Rotterdamse havens. DCMR 
Milieudienst Rijnmond heeft geconcludeerd dat de grond volgens de Wet bodembescherming (Wbb) geschikt is voor het 
toekomstig bodemgebruik ‘wonen met tuin’. Om eventuele geurhinder te voorkomen is het plangebied opgehoogd en wordt onder 
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de woningen een afgesloten kruipruimte aangebracht. Het in standhouden van deze afgesloten kruipruimte wordt middels een 
instandhoudingsplicht via de notariële akten geregeld. 

- De kruipruimte is voorzien van een werkvloer van ca. 100 mm dik beton op een dampremmende folie. 
- De kruipruimte wordt toegankelijk gemaakt door een geïsoleerd kruipluik. 
- Ter plaatse van het geïsoleerde kruipluik worden de randen van de sparing voorzien van thermisch verzinkt hoekstaal. 

 
Raamdorpelsteen: 
Onder de raamkozijnen worden aan de buitenzijde betonnen of aluminium waterslagen aangebracht. Een en ander conform de 
verkooptekeningen en de kleur- en materiaalstaat.  
 
Kantplanken: 
Onder de kozijnen op maaiveldniveau wordt een klamp van metselwerk (metselwerk op zijn kant) of een prefab beton kantplank 
aangebracht.  
 
Gevelbanden en sierelementen gevel: 
Waar op tekening aangegeven worden in de gevel betonnen banden en sier elementen aangebracht. Waar op tekening 
aangegeven worden metselwerk accenten, rollagen, stalen elementen, ornamenten aangebracht. 
 
Bellentableau en postkast: 

- In de gevel van de centrale hal worden voor de appartementen metalen postkasten aangebracht.  
- Postkasten worden voorzien van ja/nee schuifbordjes.  
- De aannemer verzorgt het graveren van de naamplaatsjes van de eerste kopers. Er worden 10 lege naamplaatjes geleverd 

als reserve.  
- De postkasten worden uitgevoerd, inclusief bellentableau  
- In de woningen wordt een videofoon aangebracht.  

 
Hekwerken begane grond: 
- Ter plaatse van het hoogteverschil in de hal op de begane grond wordt een hekwerk met glaspanelen aangebracht. 
 
35. Tegenstrijdigheden en disclaimer 
De informatie in deze Technische Omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Mochten er tegenstrijdigheden zijn 
tussen de Technische Omschrijving en de contracttekeningen zijn, 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 maten op de tekening zijn "circa". 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. 
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.  
Wanneer het perceel grond groter of kleiner wordt dan in de koop-/aannemingsovereenkomst staat vermeld, bestaat er geen 
recht op verrekening. De situatie op de verkooptekening is globaal. De exacte situering is gedeponeerd bij de projectnotaris. 
De op tekening aangegeven apparatuur, meubels, etc. dient alleen ter oriëntatie en is voor zover niet uitdrukkelijk in de 
omschrijving genoemd, niet in de koopsom begrepen.  
Hoewel de perspectieftekeningen zo exact mogelijk is, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Ongeacht hetgeen 
overigens in deze technische omschrijving  is bepaald gelden onverkort de door het Woningborg gehanteerde en 
voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. In geval enige bepaling in deze technische 
omschrijving daarmee onverenigbaar c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bepalingen van 
Woningborg. 
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2. Afwerkstaat per vertrek  
 
1. Algemene ruimten 
 
HOOFDENTREE / TRAPPENHUIS 
Vloer : Schoonloopmat met plint van tegelwerk (ca. 100 mm). 
  Tegelvloer 600 x 600 mm met plint van tegelwerk (ca. 100 mm). 
Wanden : Glad scanbehang en sauswerk.  
Plafond : Houten stroken plafond. 
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig). 
Uitrusting : Metalen postkasten in kleur. 
  Videofoon en beldrukkers. 
  Centrale meterkast 
  Kruipluik(en). 
  CVZ kast 
 
HYDROFOORRUIMTE / WERKKAST 
Vloer : Tegelvloer 600 x 600 mm met plint van tegelwerk (ca. 100 mm) 
Wanden : Niet nader afgewerkt 
Plafond : Niet nader afgewerkt. 
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig). 
Uitrusting : Hydrofoor 
  Uitstortgootsteen met kraan (type Grohe Costa L) 
  10 liter elektrische boiler op aparte groep 
    
HALLEN BERGINGEN 
Vloer : Zandcement afwerkvloer dik ca. 50 mm voorzien van slijtlaag. 
Wanden : Schoonwerk, niet nader afgewerkt 
Plafond : Geïsoleerde HWC platen, kleur wit, niet nader afgewerkt. 
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig). 
Uitrusting : Kruipluik(en). 
 
LIFTHAL BEGANE GROND 
Vloer : Tegelvloer 600 x 600 mm met plint van tegelwerk  (ca. 100 mm) 
Wanden : Glad scanbehang en sauswerk 
Plafond : Houten stroken plafond 
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig). 
Uitrusting : 1 enkele wandcontactdoos 
  Betontrap voorzien van tegels. 
 
LIFTHALLEN VERDIEPINGEN 
Vloer : Projecttapijt + plint van tapijt (ca. 100 mm) 
Wanden : Glad scanbehang en sauswerk 
Plafond : Spuitwerk in een witte kleurstelling. Akoestische platen t.b.v. beperking galm. 
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig). 
Uitrusting : 1 enkele wandcontactdoos 
    Toegangsluik dak en ladder (bovenste verdieping) 
 
TRAPPENHUIS (begane grond naar eerste verdieping) 
Vloer : Tegelvloer 600 x 600 mm met plint van tegelwerk  (ca. 100 mm) 
  Bordessen + trappen: projecttapijt + plint 
Wanden : Glad scanbehang en sauswerk 
Plafond : zelfde als hal, onderzijde trappen en bordessen sauswerk  
Elektra : Elektra conform tekening. 
 
 
 



 
 
 
 

Technische Omschrijving 19 Appartementen De Veerkade fase 3 te Spijkenisse Pagina 17 

TRAPPENHUIS (eerste verdieping tot bovenste verdieping) 
Vloer : Vloerbedekking 
  Bordessen en trappen prefab beton antislip. 
Wanden : Glad scanbehang en sauswerk 
Plafond : Spuitwerk / Akoestisch plafond, kleur wit, onderzijde trappen en bordessen sauswerk  
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig). 
 
VLUCHTTRAPPENHUIS 
Vloer : Beton 
Wanden : Glad scanbehang en sauswerk 
Plafond : HWC platen, kleur wit. 
Elektra : Wandlichtpunten met led armaturen. Noodverlichting apart geschakeld conform geldende normen 
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2. Woningen 
 
ENTREE-HAL 
Vloer : zandcement/anhydriet afwerkvloer 
Wanden : Behangklaar 
Plafond : Structuur spuitwerk in witte kleurstelling. 
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig) 
Uitrusting : Meterkast voorzien van meterschot. 
  Een videofooninstallatie aangesloten op de elektrische deuropener van de hoofdentree. 
  Vloerverwarming 
  Rookmelder. 
  Kruipluik daar waar nodig. 
 
WOONKAMER 
Vloer : zandcement/anhydriet afwerkvloer 
Wanden : Behangklaar 
Plafond : Structuur spuitwerk in witte kleurstelling. 
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig). 
Uitrusting : Ventilatiepunt(en) t.b.v. balansventilatie. 

 Vloerverwarming 
Kruipluik daar waar nodig. 
 

KEUKEN 
Vloer : Zandcement/anhydriet afwerkvloer  
Wanden : Behangklaar 
Plafond : Structuur spuitwerk in witte kleurstelling. 
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig). 
Uitrusting : Ventilatiepunt(en) t.b.v. balansventilatie. 
  Vloerverwarming (niet t.p.v. opstelplaats keuken) 

Kruipluik daar waar nodig. 
 
TOILET 
Vloer : Voorzien van tegels ca. 300 x 300 mm. 
Wanden : Voorzien van wandtegels ca. 400 x 250 mm tot ca. 1,5 m1 hoog, daarboven structuur spuitwerk in witte kleur. 

Tegels naar keuze uit de standaard collectie van de aannemer. 
Plafond : Structuur spuitwerk in witte kleurstelling. 
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig). 
Uitrusting : Wandcloset combinatie met kunststof zitting. 
  Verglaasd fonteintje met verchroomde kraan, verchroomde hoekstopkraan, chroom bekersifon en verchroomde 

muurbuis. 
  Sanitair in de kleur wit. 
  Ventilatiepunt t.b.v. balansventilatie. 
 
SLAAPKAMER(S) 
Vloer : Zandcement/anhydriet afwerkvloer 
Wanden : Behangklaar 
Plafond : Structuur spuitwerk in witte kleurstelling. 
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig). 
Uitrusting :  Vloerverwarming. 
  Ventilatiepunt(en) t.b.v. balansventilatie. 

Kruipluik daar waar nodig. 
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BADKAMER 
Vloer : Tegels ca. 300 x 300 mm ter plaatse van de douchehoek. 
Wanden : Wandtegels ca. 400 x 250 mm tot ca. 2,25 meter, ter plaatse van de douchehoek tot plafond. 
  Tegels uit de standaard collectie van de aannemer. 
Plafond : Structuur spuitwerk in witte kleurstelling. 
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig). 
Uitrusting : Op afschot betegelde douchehoek met douchemengkraan glijstang en handdouche. 
  Wastafel met mengkraan, hoekstopkraan, spiegel en planchet, chroom bekersifon en muurbuis. 
  Bad met mengkraan en handdouche. 
  Douchegoot. 
  Elektrische radiator met thermostaat  

Hardglazen douchewand dik 8 mm. 1200 x 2000 mm gemonteerd op kunststeen dorpel. 
  Vloerverwarming. 
  Ventilatiepunt t.b.v. balansventilatie. 

 
TECHNIEKRUIMTE 
Vloer : Zandcement/anhydriet afwerkvloer 
Wanden : Behangklaar. 
Plafond : Structuur spuitwerk in witte kleurstelling. 
Elektra : Elektra, aansluitpunten conform NEN 1010 (kolom eenvoudig). 
Uitrusting : De aansluitingen behorende bij de warmtepomp en wtw venilatie-unit. 
  1 warmtepomp en 200 liter boilervat. 
  1 gebalanceerde ventilatie-unit. 
  1 stuk verdeler t.b.v. c.v. leidingen  
  Condensafvoer wtw en warmtepomp 
  Afvoer+ kraan t.b.v. wasmachine  
  Afvoer t.b.v. wasdroger. 
  Omvormer pv-panelen 

Kruipluik daar waar nodig. 
 
BERGING (begane grond) 
Vloer : Vlak afgewerkte zandcement vloer. 
Wanden : Niet voorzien van nadere afweking. 
Plafond : HWC platen, kleur wit. 
Elektra : Elektra conform tekening. 

Kruipluik daar waar nodig. 
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3. Kleur- en materiaalstaat 
 
1. Gevel exterieur 

Metselwerk hoofdmassa Waalformaat, handvorm.  
Kleur: oranje. Voeg: terugliggend, grijs passend bij steen.  

Metselwerk begane grond en 
deel 1e verdieping 

Waalformaat, handvorm.  
Kleur: grijs. Voeg: platvol, grijs passend bij steen.  

Metselwerk plint Waalformaat, handvorm.  
Kleur: bruin. Voeg: terugliggend, grijs passend bij steen. 

Metselwerk banden Waalformaat, handvorm.  
Kleur: geel. Voeg: terugliggend, grijs passend bij steen.  

Metselwerk rolllagen Waalformaat, handvorm.  
Kleur: afwisselend geel en oranje. Voeg: terugliggend, grijs passend bij steen.  

Lateien en geveldragers  Staal, gemoffeld in kleur metselwerk  

Dakranden en dakkappen Daktrimmen en zetwerk in kleur stofgrijs 

Gevelrooster en sierankers Metaal, zwartbruin 

Muurafdekker Prefab beton, beton naturel 

 
2. Gevelopeningen exterieur 

Kozijn  Hout, blauwgrijs 

Draaiende delen  Hout, blauwgrijs 

Voordeur (2x)  Hout, blauwgrijs  

Postkasten  Grijsbaluwe frontplaat en RVS briefklep  

Schuifpui balkon  Aluminium kozijn, kleur blauwgrijs 

Waterslagen  Prefab beton, beton naturel 

  

 
3. Balkons 

balkons   Prefab beton balkon, beton naturel  

Hekwerken Metaal, Grijsbruin 

 
4. Afwerking algemene ruimten interieur  

Plafond  Houten stroken plafond. 

CVZ-kast  HPL afwerking, verdiepingshoog.  

Binnendeuren  Houten kozijn met HPL binnendeur met glasopening  

 

* Kleuren gelden onder voorbehoud van goedkeuring bouw- en woningtoezicht 

 


