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Benjamin One
Uniek wonen in Vrijburgh Drachten
De eerste fase (drie woningen) is voltooid. In 2017 wordt  
de tweede (en laatste) fase gerealiseerd. 

Bouwconcept Van Dijk // Droom Company // 2017



Ligging
De woningen worden aan de Zilverschoon in Vrijburgh gebouwd. Deze wijk ligt in het Friese 
Drachten en is vernoemd naar de monumentale boerderij welke bij de entree van de wijk ligt. 
Vrijburgh is een centraal gelegen nieuwbouwwijk welke op korte afstand van de Friese Wouden 
ligt. Voorzieningen, zoals basisscholen, een winkelcentrum inclusief Jumbo en Aldi, 
verschillende sportverenigingen, een Karwei en Intratuin, liggen binnen 2 kilometer van de 
woning. Openbaar vervoer is met 500 meter op loopafstand. De toegang tot dé centrale 
verbindingsweg van Friesland, de Wâldwei, is ongeveer net zo ver. Leeuwarden maar ook 
Heerenveen en Groningen liggen binnen handbereik.
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Georienteerd op de zon
De oriëntatie van de tuin is optimaal, deze is namelijk deels zuid-oost en 
deels zuid-west. En omdat de woningen alleen een begane grond hebben 
pakt de tuin ook meer dan voldoende zon in het voor- en najaar.

Wonen in het groen
De kavel van ruim 320 vierkante meter grenst aan voor- en achterzijde 
direct aan gemeentelijk groen. U heeft dus wel de voordelen maar niet het 
onderhoud van dit deel van de tuin. Aan de achterzijde van de woning is 
een tuin van maar liefst 19 meter breed en 6 meter diep. En het mooie is 
dat er achter de woning een boomwal is. Dit groene uitzicht is een blijvertje. 
Nu én in de toekomst.
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De uitstraling
De woning valt op door de moderne strakke 
lijnen, de bijzondere voorgevel met precieze 
detaillering, de combinatie van hout met 
glas en het zwevende effect van de woning. 
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De woning
De woning is een moderne bungalow. Dit houdt in dat er alleen een 
begane grond is. Traplopen is niet meer nodig. De basis-woning 
heeft een totaal oppervlak van 110 vierkante meter. Dat is groot, 
zeker omdat er geen ruimte verloren gaat aan een trap en 
bijbehorend trapgat. Wat direct opvalt is het royale uitzicht over de 
tuin via de zeer grote en hoge schuifpui. De tuingerichte 
woonkamer maakt deze toch al bijzondere woning uniek.

Er zijn drie basis-typen van de woning. Hierdoor heeft u keuze in 
onder andere de indeling van de badkamer en bijbehorende 
slaapkamers. De woning is standaard al zeer ruim, maar is ook uit 
te breiden met verschillende elementen. Denk aan een carport, 
berging of bijvoorbeeld veranda. 

De woning is zeer goed geïsoleerd en zit bouwkundig degelijk in 
elkaar. De begane grondvloer is van beton, de wanden en dak zijn 
uitgevoerd in houtsysteembouw. De woning is voorzien van 
vloerverwarming in de gehele woning. Deze is per ruimte in te 
regelen. Op het dak komen zonnepanelen om de energierekening 
flink naar beneden te krijgen. De woning energie-neutraal maken is 
hierdoor zeker een mogelijkheid.
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Veranda (alleen in combinatie met     )
J1 Veranda met dicht dak (bitumen) € 11.381,00
J2 Veranda, voorzien van elektrisch bedienbare lamellen. Zie pagina 14. € 19.381,00
J3 Veranda, voorzien van drie lichtkoepels (800x1500mm) € 13.990,00
K Brede carport (4100mm breed, o.k. plafond 2300+) in combinatie met 

veranda over volledige breedte, incl. carport (1500mm diep, o.k. 
plafond 2600+). Zie pagina 11.

€ 22.681,00

L Brede carport (4100mm breed, o.k. plafond 2600+) in combinatie met 
berging (vast aan woning, niet geïsoleerd) met veranda over 
volledige breedte (1500mm diep, o.k. plafond 2600+). Zie pagina 12.

€ 32.269,00

Elementen
Er zijn drie basis-versies van de woning. Elke basis-versie heeft een eigen indeling van de badkamer, het toilet en daaraan gekoppeld de bijkeuken of 
facility zone. Elke basis-versie is uit te breiden met verschillende elementen (A1 t/m K), bijvoorbeeld een carport, berging en bijvoorbeeld veranda. 

Op de volgende pagina’s staan de plattegronden van de drie basis-versies, inclusief enkele uitgewerkte elementen. Op basis hiervan kunt u een selectie 
maken van welke versie en welke elementen u wilt toepassen. De gekozen basis-versie is vrij te combineren met elk element, tenzij anders aangegeven.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.  

Pagina �9

Vergroting woonkamer
A1 Met dichte wand. 

Zie pagina 14,16.
€ 12.000,00

A2 Met glazen wand. 
Zie pagina 11,12.

€ 12.000,00

Indeling badkamer en toilet
Kies uit Basis 1, 2 en 3

Carport + berging
B1 Berging en carport (3000mm breed, 

o.k. plafond 2300+). Zie pagina 14.
€ 13.500,00

B2 Verhoogde berging en carport 
(3000mm breed, o.k. plafond 2600+). 
Zie pagina 14.

€ 15.000,00

C Betonvloer voor berging B1,2 € 1.240,00
D1 Geïsoleerde wanden en dak, 

afgewerkt met underlayment tbv. 
berging B1,2

€ 3.500,00

D2 Geïsoleerde wanden en dak, 
afgewerkt met underlayment tbv. 
berging L

€ 4.000,00

E Brede carport (4100mm breed, o.k. 
plafond 2300+), met wand en 
deurkozijn tussen oprit en tuin

€ 9.800,00

F Berging, vast aan de woning. 
Zie pagina 16.

€ 11.250,00

G Betonvloer voor berging F, L € 1.795,00
H Combinatie van E, F en G

Zie pagina 16.
€ 21.650,00



Basis 1 (€ 250.000,00)
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Basis 1 + elementen
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Basis 1 + elementen
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Basis 2 (€ 250.000,00)
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Basis 2 + elementen
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Basis 3 (€ 253.000,00)
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Basis 3 + elementen
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Gevel-aanzichten
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Voorgevel

Linker zijgevel

Daktrim, gepoedercoat 
in kleur gevel

Uitzetraam Houten kozijnen, 
antraciet, glas HR++

Waxedwood open-gevel systeem, 
kleur: rood-bruin

Aluminium waterslag, gepoedercoat 
in kleur gevel

Element B1
Carport

Element B1
Berging

Daktrim, gepoedercoat 
in kleur gevel

Houten kozijnen, 
antraciet, glas HR++

Waxedwood open-gevel systeem, 
kleur: rood-bruin

Aluminium waterslag, 
gepoedercoat in kleur gevel



Gevel-aanzichten
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Achtergevel

Rechter zijgevel

Element B1
Carport + berging

Houten kozijnen, 
antraciet, glas HR++

Daktrim, gepoedercoat 
in kleur gevel

Element A1
Vergroting woonkamer

Waxedwood open-gevel 
systeem, kleur: rood-bruin

Deur naar bijkeuken/facility zone

Houten kozijnen, 
antraciet, glas HR++

Daktrim, gepoedercoat 
in kleur gevel

Element B1
Carport + berging

Aluminium waterslag, 
gepoedercoat in kleur gevel

Waxedwood open-gevel systeem, 
kleur: rood-bruin



Vrij Op Naam
De koopsom van de woning is Vrij Op Naam 
(v.o.n.). Dit wil zeggen dat de hieronder genoemde 
kosten bij de koopsom zijn inbegrepen:
- Grondkosten (prijspeil januari 2017);
- Bouwkosten (excl. eventueel meer- en 

minderwerk);
- Gemeentelijke inrit tot voorzijde kavel;
- Honoraria van architect, constructeur, 

bouwfysicus en overige adviseurs;
- Notaris honorarium inzake transportakte;
- De kosten t.b.v. kadastrale inmeting;
- Aansluitkosten ten behoeve van water, riolering 

en elektriciteit;
- BTW.

Prijsstijgingen
De in de opdrachtbevestiging genoemde koopsom 
staat vast. Eventuele stijgingen in loon- en 
materiaalkosten worden niet aan de koper 
doorberekend. Een eventuele wijziging in het BTW-
tarief wordt wel verrekend.

De kleine lettertjes groot 
geschreven
Alle informatie in de brochure of het het plan wordt 
u gegeven onder het voorbehoud van goedkeuring 
van Bouw- en Woningtoezicht, alsmede van de 
nutsbedrijven. 

De perspectieftekeningen / artist impressions geven 
een impressie. Hier kunnen geen rechten aan 
ontleend worden. 

Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. 

De situatie geldt alleen voor erfgrenzen van de 
kavels. De inrichting van het openbare gedeelte is 
gebaseerd op de laatst bij ons bekende gegevens. 
Wijzigingen daarvan vallen buiten onze 
verantwoordelijkheid. 

Opdrachtbevestiging
Nadat de opdrachtbevestiging door koper en 
verkoper is ondertekend ontvangt u hiervan een 
exemplaar. De verkoper houdt ook een exemplaar. 
Een derde exemplaar wordt naar de notaris 
gestuurd welke een notariële akte van  
eigendomsoverdracht gaat opmaken. 

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel 
van een zogenaamde akte van transport bij de 
notaris. Voorafgaand aan de datum van het 
notarieel transport ontvangt u van de notaris een 
uitnodiging voor het transport met de daarbij 
behorende afrekening. Op de afrekening is 
aangegeven welk bedrag u op de transportdatum 
moet hebben overgemaakt. 

Aansluiting nutsbedrijven
De woningen worden aangesloten op het openbare 
waterleiding, riolering en elektriciteitsnet. De 
energiekosten tot de oplevering zijn voor rekening 
van de ondernemer.

Zelfwerkzaamheden
Binnen het bouwconcept van Bouwbedrijf Van Dijk 
is het in veel gevallen toegestaan dat de 
opdrachtgever zelf, of via externe bouwkundigen, 
werkzaamheden gaat uitvoeren. Dit uiteraard wel in 
overleg met de aannemer. 

Bouwbedrijf Van  Dijk zal een kortingslijst hanteren 
voor materialen en uren die voor de 
zelfwerkzaamheden beschikbaar waren in de 
begroting. Deze worden als korting gehanteerd op 
de totale Vrij Op Naam prijs.

Bouwgarant
BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw 
met ongeveer 1500 aangesloten bouwbedrijven. 
Bouwbedrijf Van Dijk hoort hier ook bij. Doordat de 

aannemer bij Bouwgarant aangesloten is krijgt u 
driemaal zekerheid:
1. Bouwbedrijf Van Dijk wordt periodiek getoetst, 

dus u weet zeker dat u met een bonafide partij 
in zee gaat die zijn zaken op orde heeft.

2. U kunt voor extra zekerheid kiezen door een 
extra garantie af te sluiten. Mocht Bouwbedrijf 
Van Dijk zijn verplichtingen niet nakomen dan 
bent u daarvoor verzekerd. Hier zijn wel extra 
kosten en voorwaarden aan verbonden. 

3. Bouwbedrijf Van Dijk is automatisch 
aangesloten bij de Bouwgarant 
Geschillencommissie. Bovendien kunt u ook 
altijd bij de Servicedesk van BouwGarant 
terecht. U staat er dus niet alleen voor.

Verzekering
Tijdens de bouw is de woning door de bouwer 
verzekerd tot aan de oplevering. Vanaf het moment 
van sleuteloverdracht gaat het risico over op de 
koper. Vanaf de opleverdatum dient u de woning 
verzekerd te hebben (opstel- en/of 
risicoverzekering). 

Elementen
Het is mogelijk om de woning uit te breiden met 
verschillende elementen. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld een carport, berging en veranda. U 
kunt aangeven of en zo ja welke elementen u aan 
het project toe wilt voegen. 

Opties & meer- en minderwerk
Er is een optielijst opgesteld. U kunt aangeven van 
welke opties u gebruik wenst te maken. Ook is het, 
in overleg, mogelijk om meer- en/of minderwerk uit 
te voeren welke niet in de optielijst genoemd 
worden. Meer en of minderwerk wordt uitsluitend 
uitgevoerd na akkoord van de opdrachtgever.

Algemene informatie



Technische omschrijving
Inleidende bepalingen
Het werk omvat het realiseren van drie vrijstaande 
woningen in het plan Vrijburgh te Drachten. 

De woningen voldoen aan het geldende 
bouwbesluit en hebben een epc-norm die maximaal 
0,4 zal bedragen. Tevens voldoen de woningen aan 
de voorwaarden van het Politiekeurmerk ‘Veilig 
Wonen’.

Peil van de woning
Het peil (P) waaruit alle hoogten en diepten worden 
gemeten komt overeen met de bovenkant van de 
begane grondvloer. Dit peil wordt aangegeven door 
de gemeente. 

Grondwerk
Hiertoe behoren alle noodzakelijke grondwerken 
voor de fundering en grondleidingen. Ten behoeve 
van de fundering wordt ontgraven tot aan de 
onderkant van de gestorte funderingsbalk. De 
ontgraven grond wordt gebruikt voor het aanvullen 
van de fundering en het egaliseren van het terrein. 
Er wordt gewerkt met een gesloten 
grondhuishouding, wat inhoudt dat alle uitgegraven 
grond op het terrein zelf verspreid zal worden en er 
geen extra grond aangevoerd zal worden. De 
aanvullingen en ophogingen worden op een 
zodanige wijze uitgevoerd dat het tot de kavel 
behorende terrein egaal wordt opgeleverd. 

Geadviseerd wordt om, alvorens de tuin in te 
richten, deze diep te (laten) spitten, om eventuele 
ondoordringbare lagen grond te doorbreken. 

Buitenriolering
De buitenriolering wordt aangesloten op het 
gemeentelijk riool. De diverse afvoerpunten voor 
vuilwater van de woning worden uitgevoerd in PVC 
en aangesloten op de riolering. Ter plaatse van de 
oprit wordt in de rioleringsbuis een 
ontstoppingsvoorziening opgenomen.

Het hemelwater zal zeer waarschijnlijk via een losse 
riolering naar de sloot aan de achterzijde van de 
woning afgevoerd worden. Hierover zal nog een 
gesprek komen met de gemeente.

Terreinverharding
Vanaf de openbare weg tot aan de voorzijde van de 
kavel wordt een oprit aangelegd door de gemeente. 
Bestrating op de kavel zelf wordt niet meegenomen. 

Het gemeentelijk groen voor- en achter de kavel 
wordt aangelegd in het plantseizoen. De invulling 
hiervan gebeurt wellicht in overleg met de kopers. 
Het gemeentelijke groen wordt door en voor 
rekening van de gemeente aangelegd. 

Terreinafscheiding
De terreingrenzen worden aangegeven door middel 
van zogenoemde perkoenpaatjes op de hoekpunten 
van de kavel. 

Fundering
Er is uitgegaan van een fundering op palen. Hierop 
komt een traditioneel gestorte funderingsbalk. In 
deze funderingsbalk worden voorzieningen ten 
behoeve van de benodigde vloerventilatie 
aangebracht. 

De funderingsbalk zal deels boven het maaiveld 
uitkomen. Dit deel van de funderingsbalk wordt met 
een geïsoleerde kantplank (antraciet) afgewerkt. 
Eventuele bestrating en/of tuininrichting kan hier 
tegenaan gelegd worden. 

De fundering wordt uitgevoerd volgens de door 
bouw- en woningtoezicht goedgekeurde 
berekeningen en tekeningen.

Vloer
De begane grondvloer is een geïsoleerde betonnen 
VBI combinatievloer. De isolatiewaarde komt 
hiermee uit op Rc 3,5 m2K/W, waardoor comfort en 
rendement optimaal zijn. De onderliggende 
kruipruimte wordt wel geventileerd maar is niet 
toegankelijk.

Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming. 
Over de benodigde leidingen voor vloerverwarming 
wordt een cementdekvloer van 70mm gestort.

Wanden
De buitenwanden worden volledig in 
houtsysteembouw uitgevoerd. Deze zijn voorzien 
van 240mm glaswol isolatie, waardoor er een totale 
isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 4,5 m2K/
W bereikt wordt. Van binnen naar buiten is de 
opbouw van de buitengevel als volgt:

- 12,5mm gipsplaat;
- 9mm OSB constructieplaat*;
- Dampremmende PE-folie;
- Regelwerk 38x235mm, h.o.h. 400/600mm, 

voorzien van 240mm glaswol isolatie (Knauf 
Systemroll 400);

- Facade-folie, kleur zwart, UV werend; 
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- SLS regelwerk 38x120mm, antraciet RAL 7016 
gespoten, h.o.h. 400mm**;

- Waxedwood gevelbekleding, 21x68mm, kleur 
rood-bruin, open gevelsysteem.

Door deze kwalitatieve opbouw wordt een totale 
buitenwand-dikte gerealiseerd van maar liefst 
400mm, waarmee tevens een optimale 
geluidsisolatie wordt behaald.

*Aan de binnenzijde wordt de wand voorzien van 
een 9mm OSB constructieplaat, waardoor extra 
sterkte, stijfheid en stabiliteit wordt verkregen. 
Bijkomend groot voordeel is dat de gehele wand 
gebruikt kan worden voor het ophangen van 
objecten. 

**Aan de buitenzijde wordt SLS regelwerk 
38x120mm aangebracht. Hierdoor wordt de 
dieptewerking van de wand versterkt en krijgt de 
woning een zwevend karakter. 

De binnenwanden worden eveneens uitgevoerd in 
houtsysteembouw. De opbouw hiervan is als volgt:

- 12,5mm gipsplaat;
- 9mm OSB constructieplaat;
- Regelwerk 38x89mm, h.o.h. 400mm, voorzien 

van 90mm glaswol isolatie (Knauf Systemroll 
400);

- 9mm OSB constructieplaat;
- 12,5mm gipsplaat.

Hierdoor ontstaat een totale binnenwand-dikte van 
132mm.

In de badkamer wordt ter plaatse van de wanden en 
plafond zogenoemd groen gips toegepast. 

Metaalwerk
De aluminium daklijsten en de aluminium waterslag 
onder het kozijn ter plaatse van de voor-, linker- en 
rechter zijgevel zijn voorzien van poedercoating in 
de kleur van de gevelafwerking. 

Gevelbekleding
De gevel wordt afgewerkt met grenen Waxedwood 
21x68mm. Dit is hout wat verduurzaamd is onder 
vacuümdruk en onder toevoeging van een wax-
emulsie. Het Waxedwood wordt in een open 
gevelsysteem toegepast. Het wordt bevestigd op 
het achterliggende en in antraciet gespoten 
regelwerk. Het Waxedwood heeft een garantie van 
15 jaar tegen biologische aantasting. Dit uiteraard 
wel in overeenstemming met goed onderhoud van 
de gevel. 

De Waxedwood bekleding wordt driezijdig voorzien 
van een pigment-kleur (rood-bruin). De 
bevestigingsmiddelen worden in blank RVS 
toegepast.

De gevel word rondom aan de onderkant van de 
woning (geventileerd) afgedicht in verband met 
eventueel ongedierte.

Dak
Het platte dak wordt in houtsysteembouw 
uitgevoerd. De opbouw is volgens het warm-dak-
principe. De totale dikte is ca. 400mm, dit is inclusief 
140mm PIR. De totale isolatiewaarde (Rc-waarde) 
komt hierdoor uit op minimaal 6,0 m2K/W.

De opbouw is, van binnen naar buiten, als volgt:
- Gipsplaat 12,5mm;
- Regelwerk 22x50mm; 
- Houten balklaag 38x235mm;
- Houten scheg-stukken 16mm/m;

- OSB constructieplaat, 18mm;
- Dampremmende PE-folie;
- PIR 140mm;
- Bitumineuze dakbedekking.
Er worden dakdoorvoeren aangebracht ten behoeve 
van diverse aansluitingen, zoals ventilatie en 
rioolontluchting.

Hemelwaterafvoer
De hemelwaterafvoeren worden in de gevel, achter 
de Waxedwood gevelbekleding, weggewerkt en 
komen uit op de speciaal hiervoor aangelegde hwa-
riolering welke het hemelwater naar de 
achterliggende sloot afvoert. Hier zal nog nader 
overleg met de gemeente voor nodig zijn. 
Daarnaast wordt er in beide zijgevels een aluminium 
nood-overstort toegepast (kleur, afwerking en 
uitstraling hetzelfde of vergelijkbaar met de 
aluminium daklijsten van de woning). 

Kozijnen, ramen en deuren
Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden 
uitgevoerd in dark-red meranti (KOMO-kwaliteit), 
antraciet RAL7016 watergedragen gespoten 
(grondverf) met een verfdikte van minimaal 100 mu. 
Dit is gereed voor verdere afwerking.

Voor de voor- en achterdeur is gerekend met een 
gecombineerde stelpost van 1400 euro inclusief 
btw. Voor dit bedrag kan desgewenst een andere 
voor- en/of achterdeur uitgekozen worden. 
Standaard is uitgegaan van een deur met vier-vaks 
glasverdeling, waarin geïsoleerd thermopane mat 
glas aangebracht wordt. Er komt geen brievenbus in 
de voordeur vanwege de huidige epc-norm. 

Alle kozijnen tot vloerpeil zijn voorzien van zwarte 
DTS kunststof dorpels en neuten. 
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Alle ramen en buitendeuren worden voorzien van 
inbraak preventief hang- en sluitwerk, 
weerstandsklasse 2. De buitenkozijnen, -ramen en -
deuren worden voorzien van hoogrendements 
beglazing (HR++). Daar waar nodig wordt gelaagd 
glas toegepast. De draaiende delen worden 
voorzien van tochtrubber. 

Aan de voorzijde van de woning komen drie 
uitzetramen. 

De schuifpui ter plaatse van de woonkamer is circa 
2600mm hoog. Dit is 300mm hoger dan een 
standaard schuifpui. 

De binnendeurkozijnen zijn van dark-red meranti. 
De afmetingen zijn 55x140mm. Er worden geen 
stofdorpels toegepast. Elk deurkozijn wordt voorzien 
van rubberen stootstrips. De kozijnen worden 
dekkend wit gegrond. Er worden stompe HPL 
deuren toegepast. Voor de binnendeuren is 
gerekend met een stelpost van 142 euro inclusief 
btw per deur. De deuren van het toilet en badkamer 
worden voorzien van een vrij en bezet-slot. 

De buitendeuren worden voorzien van SKG 
aluminium veiligheidsschilden, inclusief krukstel, 
blokmodel groot. De binnendeuren zijn voorzien van 
beslag bestaande uit RVS deurkrukken met 
schilden van GPF. De scharnieren zijn RVS 89x89 
gelagerd. Nemef 1200 sloten worden toegepast.

Binnentimmerwerk
De aansluitingen tussen vloer en wand, met 
uitzondering van badkamer en toilet, worden 
voorzien van hardhouten plinten, wit gegrond. De 
plinten worden, indien gewenst, aangebracht nadat 
de vloerafwerking door de kopers geplaatst is. Er 
komen geen plinten bij de aansluiting tussen wand 
en plafond. Wel worden er voorzieningen getroffen 
om  eventuele scheurvorming tussen wand en 
plafond te voorkomen. Dit geldt eveneens voor de 
deurkozijnen, waar geen architraven geplaatst 
zullen worden.

De noodzakelijke leidingkokers, meterkastschotten 
en betimmeringen worden aangebracht.

Installaties
Hieronder komen de installaties aan bod. Onder 
installaties worden gerekend: Waterleiding, riolering, 
hemelwaterafvoeren, gas, elektra, sanitair, 
verwarming, ventilatie, rookmelders en 
zonnepanelen. 

Bepaalde installaties worden alleen toegepast in 
een van de drie basis-plattegronden. Dit wordt, 
indien van toepassing, in de tekst omschreven. 

Binnenriolering
Een binnenriolering, gescheiden van de riolering ten 
behoeve van de hemelwaterafvoeren, wordt vanaf 
de onder sanitair omschreven toestellen tot een 
halve meter buiten de gevel aangelegd. Daarnaast 
wordt er een ontspanningsleiding door het dak 
aangelegd. 

Warm en koud water
Naar de diverse aansluitpunten worden de nodige 
koud- en warmwaterleidingen gelegd.

Aansluitpunten koudwaterleiding ten behoeve van:
Berging: CV, wasmachine;
Toiletruimte: Closet reservoir en fonteintje;
Badkamer: Wastafel-/ douchemengkraan, 

closet reservoir (alleen Basis 3) en 
ligbad (alleen Basis 3);

Keuken: Keukenkraan en vaatwasser 
(afgedopt);

De warmwaterleiding wordt aangelegd vanuit de CV. 

Aansluitpunten voor de warmwaterleiding ten 
behoeve van:
Keuken: Keukenkraan (afgedopt);
Badkamer: Wastafel-/ douchemengkraan en 

ligbad (alleen Basis 3).

Aansluitkosten voor water zijn in de aanneemsom 
opgenomen.

Sanitair
De woning wordt standaard voorzien van sanitair in 
de toiletruimte en badkamer.

Toiletruimte
- Sphinx 300 wandcloset, wit;
- Sphinx closetzitting met deksel, wit;
- Geberit inbouwreservoir, met 2-toetsbediening;
- Sphinx 300 fontein 3090-36cm, wit;
- Grohe Costa toiletkraan;
- Het benodigde bevestigingsmateriaal, et cetera.
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Badkamer
- RVS draingoot met rooster;
- Grohe 1000 thermostatische douchemengkraan;
- Grohe Relexa glijstangsetcombinatie met 

handdouche;
- Ligbad (alleen Basis 3);
- Sphinx 300 wandcloset, wit (alleen Basis 3);
- Sphinx closetzitting met deksel, wit (alleen Basis 

3);
- Geberit inbouwreservoir, met 2-toetsbediening 

(alleen Basis 3);
- Twee Sphinx 300 wastafels, 60cm, wit;
- Twee Grohe Costa 1-gats wastafelmengkranen;
- Twee rechte spiegels, VVA kwaliteit, 57x45cm
- Het benodigde bevestigingsmateriaal, et cetera.

Berging
- Wasmachinekraan met keerklep.

Bovenstaand sanitair is van degelijke kwaliteit. 
Desgewenst kan ander sanitair uit worden gezocht . 
Meer- of minderwerk is in dat geval van toepassing. 
Dit gebeurt in overleg met de installateur.

Gasinstallatie
Er komt een gasleiding van de gasmeter 
(meterkast) naar de plaats van het fornuis in de 
keuken en de plaats van de CV-ketel in de berging.

Verwarming
Er komt een gasgestookte CV met vloerverwarming. 
Er komen individuele groepen voor de woonkamer, 
slaapkamers, badkamer en hal/berging. In de 
woonkamer komt de thermostaat. 

De CV-ketel is een Remeha Tzerra 28c welke in de 
berging geplaatst wordt. Tevens wordt een rood 
Reflex N18L expansievat geplaatst.

Ventilatie
Toevoer van verse lucht gebeurt via zogenaamde 
zelfregulerende roosters in de ramen.

Afvoer van lucht gebeurt centraal. De ventilatie-unit 
bestaat uit een Duco basispakket (CO2 sensor en 
bedieningsschakelaar) en een Duobox silent 
ventilator welke in de berging geplaatst wordt. Via 
deze ventilator wordt de lucht weggezogen naar een 
dakdoorvoer. De CO2 sensor wordt in de 
woonkamer aangebracht. De bedieningsschakelaar 
komt in de badkamer. 

De badkamer, keuken het toilet en de berging 
worden voorzien van instelbare afzuigventielen. 

Een eventuele afzuigkap in de keuken dient een 
aparte afvoer te hebben. Hier wordt een doorvoer 
voor aangelegd in het dak. 

Elektra
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de 
meterkast. Wandcontactdozen zijn van het 
zogenaamde inbouwmodel en alle 
wandcontactdozen in de buitengevel worden 
kierdicht afgewerkt.
De wandcontactdozen in de verblijfsruimten worden 
geplaatst op een hoogte van ca. 300mm boven de 
vloer. In overleg is een hoogte van ca. 1100mm 
boven de vloer ook mogelijk. Ter plaatse van het 
keukenblok, badkamer en de berging komen de 
wandcontactdozen standaard op 1100mm boven de 
vloer aangebracht. 

Schakelaars zijn van het type “Jung”, in de 
standaard uitvoering. Deze worden op 1100mm 
boven de vloer aangebracht. 

Woonkamer
- 1 lichtpunt op schakelaar;
- 6 dubbele wandcontactdozen;
- 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. telefonie;
- 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. televisie/internet;
- bedraad aansluitpunt t.b.v. de thermostaat.

Keuken
- 1 lichtpunt op schakelaar;
- 1 dubbele wandcontactdoos; 
- 3 dubbele wandcontactdozen boven aanrechtblad 

t.b.v. algemeen gebruik;
- 1 dubbele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap en 

verlichting;
- 1 aparte groep 230V t.b.v. vaatwasser;
- 1 aparte groep 230V t.b.v. de (combi) magnetron;
- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast;
- 1 loze 3/4 leiding t.b.v. close-in boiler (verplicht;
- 1 loze 3/4 leiding t.b.v. koken (verplicht).
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Entree/berging
- 2 lichtpunten op schakelaar;
- 3 dubbele wandcontactdozen;
- 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep 220V 

t.b.v. wasmachine;
- 1 perilex wandcontactdoos t.b.v. de ventilatie;
- 1 belinstallatie;
- 1 buitenlichtpunt op schakelaar in hal;
- 1 enkele wandcontactdoos buiten.

Meterkast
- 2 dubbele wandcontactdozen.

Toiletruimte
- 1 lichtpunt op bewegingsmelder.

Badkamer
- 1 lichtpunt boven spiegel en 2 lichtpunten in 

plafond op een serieschakelaar;
- 1 enkele wandcontactdoos;
- 1 bedieningsschakelaar t.b.v. de ventilatie.

Slaapkamer 1
- 1 lichtpunt op schakelaar;
- 4 dubbele wandcontactdozen.

Slaapkamer 2
- 1 lichtpunt op schakelaar;
- 2 dubbele wandcontactdozen.

Aansluitkosten voor elektriciteit, telefonie, televisie 
en internet zijn in de aanneemsom opgenomen.

Zonnepanelen
Twaalf zonnepanelen worden in twee rijen van zes 
op het dak aangebracht. Elk paneel is 260Wp en 
heeft een garantie van 10 jaar, waarbij een 
vermogensopbrengst van 90% van het 
oorspronkelijke te leveren vermogen wordt 
gegarandeerd. Na 25 jaar bedraagt deze nog 
ongeveer 80%. 

Dit systeem zal onder ideale omstandigheden circa 
2800kw per jaar opbrengen. 

Rookmelders
De woning is in de entree en in de berging voorzien 
van een rookmelder. Deze zijn onderling gekoppeld 
en worden aangesloten op het elektra-net. 

Keuken
De keuken is voor rekening van de koper.

Afwerking vloeren, wanden en 
plafonds
De vloeren in het toilet en badkamer worden 
afgewerkt met vloertegels. Hier is een stelpost voor 
opgenomen. Hierbij is uitgegaan van de volgende 
tegelafmetingen: 330x330mm, 450x450mm of 
300x600mm. Ter plaatse van de deuren in deze 
ruimten wordt een RVS beëindigings-profiel 
toegepast. De overige vloeren van de woning zijn 
geschikt voor toepassing van diverse 
vloerbedekkingen. 

De wanden in het toilet en badkamer worden tot aan 
het plafond afgewerkt met wandtegels. Hier is een 
stelpost voor opgenomen. Hierbij is uitgegaan van 
de volgende tegelafmetingen: 150x150mm, 
200x250mm, 250x200mm, 300x600mm. 

De wanden worden uitgevlakt en behangklaar 
opgeleverd (vlakheids groep 4). De plafonds worden 
voorzien van spackwerk. De wanden en plafonds 
van de meterkast worden niet afgewerkt.

Algemeen
De woning wordt hoogwaardig, kwalitatief en met 
oog voor detail afgewerkt. De woning wordt voor 
oplevering schoon gemaakt. Het tegelwerk en het 
sanitair, de kozijnen en de beglazing zijn gereinigd 
en de vloeren zijn bezemschoon. Het bij de 
woningen behorende terrein wordt ontdaan van 
bouwvuil en restmateriaal. Voor de geleverde 
werkzaamheden wordt vanaf de start van de bouw 
tot aan de oplevering een CAR (Construction All 
Risks) verzekering afgesloten.
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Omschrijving Kosten

01 Daklicht, opaal, niet-ventilerend, 800x800mm € 675,00

02 Daklicht, opaal, ventilerend, 800x800mm € 1.020,00

03 Extra binnendeurkozijn met openslaande deur € 500,00

04 Schuifdeur in plaats van openslaande deur € 1.058,00

05 Tweede schuifpui in plaats van vast glas € 1.440,00

06 Zonwerend glas aan achterzijde woning In overleg

07 Tegelwerk in bijkeuken / facility zone In overleg

08 Spoelbak in bijkeuken / facility zone …

09 Spotjes in “vleugel” voorgevel …

Optielijst
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Vertrek Vloer Wand Plafond Overige voorzieningen

Entree/berging Cement-
dekvloer

Behangklaar Spack 
gespoten

- Vloerverwarming
- Rookmelder
- Meterkast
- Bel-installatie
- Twee lichtpunten op schakelaar
- Aansluitpunt wasmachine

Toilet Vloertegels Wandtegels 
2600mm

Spack 
gespoten

- Closetcombinatie
- Fonteincombinatie
- Afzuigpunt ventilatie
- Lichtpunt op bewegingsmelder

Woonkamer/
keuken

Cement-
dekvloer

Behangklaar Spack 
gespoten

- Vloerverwarming
- Bedrade thermostaat
- Zelfregulerend(e) 

ventilatierooster(s)
- Afzuigpunt ventilatie tpv. keuken
- Aansluitpunt voor afzuigkap naar 

buiten tpv. keuken
- Twee lichtpunten op schakelaar

Slaapkamers Cement-
dekvloer

Behangklaar Spack 
gespoten

- Vloerverwarming
- Zelfregulerend ventilatierooster
- Lichtpunt op schakelaar

Badkamer Vloertegels Wandtegels 
2600mm

Spack 
gespoten

- Douchecombinatie
- Ligbad (alleen Basis 3)
- Closetcombinatie (alleen Basis 3)
- Wastafelcombinatie
- Vloerverwarming
- Lichtpunten op serieschakelaar
- Afzuigpunt ventilatie

Afwerkstaat
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Buiten
Onderdeel Materiaal Kleur/kenmerk

Fundering Beton Naturel

Open-gevel-systeem Waxedwood Rood-bruin

Dakbedekking Bitumen Zwart

Kozijnen Dark-red meranti Antraciet gegrond (RAL 7016)

Voordeur Dark-red meranti Antraciet gegrond (RAL 7016)

Schuifpui Dark-red meranti Antraciet gegrond (RAL 7016)

Daktrim Aluminium Rood-bruin

Waterslag Aluminium Rood-bruin

Nood-overstorten Aluminium Rood-bruin

Binnen
Onderdeel Materiaal Kleur/kenmerk

Binnenzijde buitenkozijnen Dark-red meranti Antraciet gegrond (RAL 7016)

Binnenzijde voordeur Dark-red meranti Antraciet gegrond (RAL 7016)

Binnenzijde schuifpui Dark-red meranti Antraciet gegrond (RAL 7016)

Binnenkozijnen Dark-red meranti Wit gegrond

Binnendeuren HPL Stelpost, eigen keuze

Wandtegels Keramisch Stelpost, eigen keuze

Vloertegels Keramisch Stelpost, eigen keuze

Kleur- en materiaalstaat
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