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Inleiding en algemene informatie

Voor de woningen is door de garantieplichtige ondernemer een Woningborg-certificaat aangevraagd conform de Woningborg Garantie- en 

waarborgregeling Nieuwbouw 2016. De bij deze Woningborgregeling behorende brochure en bijlage A dienen vóór het waarmerken van de 

technische omschrijving en het tekenen van de overeenkomst aan u overhandigd te worden door de verkoper van de woning.

De bouw wordt gerealiseerd door Mercuur Bouw BV, ingeschreven onder nummer 04590 in het Register van Ingeschreven Ondernemingen.

Deze technische omschrijving vormt één geheel met de tekeningen, zoals omschreven in paragraaf 24 van deze omschrijving.

Aannemer   Mercuur Bouw BV
    Polderweg 3, 1446 AA Purmerend

    Telefoon: 0299-321010

    E-mail: info@mercuurbouw.nl

    www.mercuurbouw.nl

Ontwikkelaar  Mercuur Projecten BV
    Polderweg 3, 1446 AA Purmerend

Architect + constructeur W3 architecten en ingenieurs BV
    Wagengouw 12, 1151 EG Broek in Waterland

Makelaar   Hoekstra & Van Eck Makelaars
    Kerkstraat 64, 1141 BJ Monnickendam

    Telefoon: 0299-654000

    E-mail: monnickendam@hoekstraenvaneck.nl 

Woningborg

Inleiding
Uiteraard wilt u er zeker van zijn, dat wij uw woning in perfecte staat en conform hetgeen met u is overeengekomen aan u opleveren. Om die 

extra zekerheid te bieden, is op uw woning de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2016 van toepassing. De Woningborg-garantie 

houdt (grofweg) in dat Mercuur Bouw zich garant stelt dat uw woning aan bepaalde bouwtechnische voorwaarden voldoet. Indien de woning 

technische mankementen vertoont dan kunt u een beroep doen op de Woningborg-garantie en is Mercuur Bouw verplicht, indien deze 

mankementen onder de Woningborg-garantie vallen, deze te verhelpen. De grond valt niet onder de Woningborg-garantie. 

U ontvangt hiervoor een waarborgcertificaat dat wordt afgegeven door Woningborg.

Wanneer u een woning met Woningborg-garantie van Mercuur Bouw koopt betekent dat, onder andere het volgende: 

Met de afgifte van het waarborgcertificaat stelt Mercuur Bouw zich garant voor de technische kwaliteit van uw woning. Alles over de Garantie- 

en waarborgregeling (onderdelen van de garantie en garantietermijnen) vindt u in de Woningborg garantie- en waarborgregeling welke u 

van ons ontvangt. De tekst van de aannemingsovereenkomst is goedgekeurd door Woningborg. U heeft dus altijd een veilig contract. In de 

Garantie- en waarborgregeling is een klachtenprocedure opgenomen in het geval er een geschil ontstaat over de technische kwaliteit van de 

woning. 

Voor het onderhavige bouwplan is/wordt door de garantie plichtige ondernemer een Woningborg-certificaat aangevraagd conform de 

Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2016. De bij deze Woningborgregeling behorende brochure dient vóór het ondertekenen van de 

aannemingsovereenkomst aan u overhandigd te worden door de verkoper van de woning. 

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! 

Woningborg NV: zicht op zekerheid 
Voordat een bouwonderneming deelnemer bij Woningborg kan worden, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, 

technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en omschrijving beoordeeld aan het Bouwbesluit 

en de Woningborg normen. Ook wordt de concept aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen 

koper en bouwonderneming. Verdere informatie kunt u vinden onder www.woningborggroep.nl.
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Het Woningborg-certificaat 
Het Woningborg-certificaat biedt de koper de onderstaande zekerheden: 

–    De afbouwwaarborg 

Gaat de bouwondernemer gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het 

afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de koper een schadeloosstelling. Een en ander conform 

de in de Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels. Deze zogeheten afbouwwaarborg of insolventieverzekering is goedgekeurd 

door De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

–    De herstelwaarborg 

De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Woningborg waarborgt deze 

garantie. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Hoelang en op welk onderdeel van de woning garantie zit, 

kunt u nalezen in de brochure “Woningborg Garantie- en waarborgregeling” die op de woning van toepassing is. 

 

Het bezit van het waarborgcertificaat geeft de koper de zekerheid dat deze garantie wordt gewaarborgd. Dat wil zeggen; voldoet 

de woning niet aan de kwaliteitsnormen en de bouwondernemer kan of wil niet herstellen, dan wordt op grond van de Woningborg 

Garantie- en waarborgregeling voor herstel zorg gedragen.

–    Bouwondernemingen, die bij het Woningborg zijn aangesloten, zijn verplicht om een model aannemingsovereenkomst met bijbehorende 

algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u 

als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig 

vastgelegd.

–    Wanneer er vanaf drie maanden na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de 

kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Meer informatie over de organisatie en de werkzaamheden van Woningborg kunt u terugvinden op www.woningborggroep.nl.

Aan deze technische omschrijving kunnen voor wat betreft de inhoud van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling geen rechten worden 

ontleend. Alleen de tekst van de officiële Woningborg Garantie- en waarborgregeling is bindend.

Voorrang Woningborg bepalingen
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling 

en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving 

daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen 

van Woningborg. Bij het vervaardigen van de technische omschrijving en de hierbij behorende tekening is rekening gehouden met de richtlijnen 

waaraan deze bescheiden dienen te voldoen volgens Woningborg.

Wat valt onder Woningborg garantie?
De nadere uitwerking van de bouwtechnische garantienormen, garantietermijnen en garantie- uitsluitingen is opgenomen in artikel 9 van de 

brochure “Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2016” en de bijbehorende aparte bijlage A.

In de bijlage A zijn de garantietermijnen voor verschillende onderdelen van de woning, het privégedeelte c.q. de

gemeenschappelijke gedeelten en uitsluitingen van de garantie opgenomen.

Uitsluitingen van Woningborg garantie en Waarborgregeling
De voorzieningen voor infrastructuur zijn uitgesloten van Garantie en Waarborgregeling van de Woningborg.

Dit zijn bijvoorbeeld:

–    voorzieningen buiten de woning zoals bestratingen, groenvoorzieningen, erfafscheidingen zoals tuinmuren, tuinen, hagen, 

gemeenschappelijke parkeerplaatsen,

–    de gehele drainage inclusief putten (indien van toepassing),

–    het aanslaan van een sedumdak

Wat valt niet onder Woningborg garantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk of zelfwerkzaamheden na 

oplevering) vallen niet onder Woningborg Garantie- en waarborgregeling.
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Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

1. Voorrang Woningborg bepalingen

Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling 

en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving 

daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van 

Woningborg.

2. Indeling van de woning in verblijfsgebieden

Het verblijfsgebied op de begane grond bestaat uit een woonkamer met open keuken.

Het verblijfsgebied op de eerste verdieping bestaat uit drie slaapkamers.

3. 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 ligt ongeveer 

5 cm boven de kruin van de weg. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

4. Grondwerk

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen, leidingen, paden en terrassen.

De bodemafsluiting bestaat uit een laag zand onder in de kruipruimte van de woningen.

Onder paden en terrassen wordt een laag straatzand aangebracht van circa 15 cm dik.

De tuinen worden afgewerkt met tuinaarde. De tuinen worden vanaf de gevels van de woning aflopend aangelegd naar het open water of de 

rand van de rijweg. Richting de schoeiingen wordt een schuin talud aangelegd zoals aangegeven op tekening. Bepaalde delen van de tuinen 

blijven op een laag niveau circa gelijk aan het oorspronkelijke weiland, zoals aangegeven op de tekening.

 

 

5. Rioleringswerken

De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-buis.

Het vuilwaterriool wordt aangebracht tot aan de erfgrens waar het wordt aangesloten op het openbaar riool. Het openbaar riool is een 

vrijvervalriool welke afvoert naar een pompput welke zal worden aangelegd nabij woning 15. De pompput brengt het vuilwater omhoog tot in 

het persriool.

Het hemelwater van de daken wordt afgevoerd met een grondriool tot het open water.

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is en wordt met de nodige 

stankafsluiters aangesloten op de riolering. De riolering wordt afgedopt aangebracht op circa 10 cm boven de vloer. Voor de wastafel en 

fontein wordt de riolering afgedopt aangebracht in de wand op circa 60 cm boven de vloer. Standaard wordt een geen aansluiting gemaakt 

voor een ligbad. 

De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke bovendaks onder de dakpannen uitmondt.

Ten behoeve van de terreinontwatering wordt een drainagesysteem aangelegd onder de kruipruimte van de woning. Ondanks dit 

drainagesysteem kan niet worden gegarandeerd dat de kruipruimte altijd droog is. Dat heeft te maken met de hoge grondwaterstand in de 

regio Waterland. 

N.B. Drainage voorzieningen vallen buiten de Woningborg-garantie, als zijnde een voorziening buiten de woning.
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Ten behoeve van de plaats van de ontstoppingsmogelijkheden van de riolering en de doorspuitmogelijkheden van het drainagesysteem worden 

bij de oplevering een revisietekening verstrekt.

6. Bestratingen

Rondom de woningen wordt de volgende bestrating aangelegd zoals aangegeven op de situatietekening:

–    Een looppad naar de voordeur en berging van grijze betonstraattegels 50x50 cm

–    Een terras (één terras per woning) nabij de tuindeuren van grijze betonstraattegels 50x50 cm

–    Rijstroken voor twee parkeerplaatsen van grijze betonstraattegels 60x40 cm

De twee parkeerplaatsen per kavel zijn verplicht om in stand te houden conform de omgevingsvergunning.

7. Terreininventaris

Bij de oplevering van de woningen worden de hoekpunten van de kavels aangeduid met een vuren houten piket. 

Langs de tuinen welke grenzen aan het water worden houten schoeiing aangebracht.

Voor woning 1 en voor woning 4 wordt een plaatbrug gemaakt voor het bereikbaar maken van de kavel vanaf de Drs. J. van Disweg. Deze 

plaatbrug wordt opgebouwd uit stalen onderslagen met hardhouten dekdelen en een hardhouten hekwerk. Het eigendom, beheer en 

onderhoud behoort tot de betreffende kaveleigenaar. Het onderhoud betreft ook het stukje aansluitende beschoeiing welke langs de berm van 

de Van Disweg wordt geplaatst links en rechts van de plaatbrug. Een en ander conform de voorschriften van het waterschap HHNK.

Nabij woning 1 en woning 4 wordt een keerschot geplaatst voor de scheiding hoogwater- en laagwatersloot. Het op eigen grond staande 

keerschot behoort tot het eigendom van eigenaar van die betreffende grond. Dit betekent ook dat het onderhoud tot die eigenaar behoort. 

De bediening van de spindelafsluiter is in beheer bij het waterschap HHNK. Een en ander conform de voorschriften van het waterschap HHNK. 

Voor het beheer van de spindelafsluiter zal een recht van overpad worden gevestigd voor de gebiedsbeheerder van HHNK. 

Ten behoeve van openbaar nut kunnen onderdelen op of onder de bouwkavel worden aangebracht. Dit zijn bijvoorbeeld lantaarnpalen, 

voedingskabels voor de lantaarnpalen, de pompput voor het openbaar riool, een schakelkast voor het persriool, verkeersborden en dergelijke.

Voor de postbezorging wordt een standaard metalen brievenbus geplaatst langs de weg voor woning 9. 

Voor woning 9 en woning 10 wordt een losstaande berging gebouwd in de tuin. De prefab berging wordt opgebouwd op een onderslag van 

betonnen straattegels met een hardhouten randbalk.  

8. Funderingen

De woningen worden gefundeerd op betonnen heipalen in combinatie met betonnen funderingsbalken. De heipalen zijn door de constructeur 

bepaald aan de hand van de gemaakte sonderingen.

De kruipruimte wordt geventileerd door middel van kunststof roosters in de gevels. 

9. Gevels en binnenwanden

Gevels
Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast:

De gevels zijn zowel met metselwerk als met gevelbekleding uitgevoerd, de verschillende wandtypes zijn op de tekeningen aangegeven.  

 

De gevels van de woningen (exclusief kozijnen) worden volledig geïsoleerd, de warmteweerstand van de gevel heeft een Rc-waarde van 4,5 

m2 K/W.  
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De gemetselde buitengevels van de woningen worden uitgevoerd in een handvorm waalformaat baksteen, zogenaamd “schoon metselwerk”, 

gemetseld in halfsteens verband. De voegen van het gevelmetselwerk zullen handmatig worden aangebracht en licht verdiept worden 

uitgevoerd. De gevelsteen is reeds uitgezocht in samenspraak met de architect. Het voegwerk van de buitengevels wordt in een standaard 

grijstint uitgevoerd.

 

In het buitengevelmetselwerk worden een voldoende aantal open stootvoegen aangebracht ten behoeve van spouwventilatie en/of 

afwatering. In het gevelmetselwerk worden conform het advies van de constructeur en de baksteenleverancier dilataties aangebracht. Een 

dilatatie is meestal een verticale aansluitnaad. Deze naad heeft als functie om de thermische werkingen van het metselwerk te ondervangen. 

Deze geveldilatatie in het gevelmetselwerk blijft een open naad.  

 

Boven de kozijnen in het metselwerk worden rollagen gemetseld. Het gevelmetselwerk boven de buitenkozijnen wordt opgevangen door 

middel van stalen lateien, in kleur gecoat.  

 

De houten buitengevels worden betimmerd met thermisch gemodificeerde gevelhout. De staande vlakke delen worden uitgevoerd met 

thermisch gemodificeerd ayous (of gelijkwaardig) in het model gg-delen (geschaafd en geploegd), glad geschaafd en fabrieksmatig gegrond, 

in het werk dekkend afgeschilderd. De liggende gepotdekselde delen worden uitgevoerd met thermisch gemodificeerd vuren hout in een 

rechthoekig model, fijnbezaagd en fabrieksmatig gecoat in een dekkend verfsysteem.

De gevels van de losstaande bergingen (woning 9 en 10) worden uitgevoerd als ongeïsoleerde houtskeletbouw gevelelementen. In de 

ongeïsoleerde berging heerst een buitenklimaat, het is derhalve van belang om alle ventilatievoorzieningen vrij te houden. De houtskeletbouw 

gevelelementen van de losstaande bergingen worden aan de buitenzijde voorzien van een houten gevelbekleding, zwart gecoat en aan de 

binnenzijde niet nader afgewerkt.   

 

N.B. Wij wijzen u als koper erop dat de gemetselde buitenmuren niet geschikt zijn om er buitenzonwering zoals knikarm schermen of iets 

dergelijks aan te monteren, hiervoor dienen extra constructieve voorzieningen te worden aangebracht in overleg met uw leverancier.

De binnenspouwbladen op de begane grond worden uitgevoerd met kalkzandsteen elementen en/of blokken. Het kalkzandsteen wordt gelijmd 

aangebracht. Dit geldt ook voor de 1e verdieping van woning 9.

De dragende topgevels op de 1e verdieping en de zolder worden uitgevoerd in houtskeletbouw met vuren stijl- en regelwerk, isolatie, houten 

beplating en afgewerkt met een gipskartonplaat. 

 

Binnenwanden en woningscheidende wanden
Een aantal woningen worden voorzien van betonnen stabiliteitswanden, links en rechts van de verdiepingstrap.

De overige binnenwanden op de begane grond en de woningscheidende wanden op alle verdiepingen worden uitgevoerd met kalkzandsteen 

elementen en/of blokken. Het kalkzandsteen wordt gelijmd aangebracht. 

De binnenwanden op de 1e verdieping (behoudens woning 9) worden uitgevoerd als houtskeletbouwwanden met vuren stijl- en regelwerk, 

isolatie, houten beplating en afgewerkt met een gipskartonplaat.

Na de definitieve uitwerking van de houtskeletbouwdaken zal bekend zijn welke binnenwanden dragen worden uitgevoerd. Dragende 

binnenwanden kunnen niet zonder meer worden verwijderd of verplaatst.

De binnenwanden op de 1e verdieping van woning 9 worden uitgevoerd met gipsblokken (Gibo).

De dilatatievoegen binnen worden afgewerkt met een zogenaamd stucstopprofiel voor zover deze niet achter een binnenwand kunnen worden 

weggewerkt. Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse een (krimp)scheur ontstaat.

N.B. Kalkzandsteen kan direct na de bouw gevoelig zijn voor krimpscheuren. Bij een strakke wandafwerking hier rekening mee te houden.

10. Vloeren

De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd met een betonnen systeemvloer voorzien van een isolatie met een 

warmteweerstand (Rc-waarde) van 3,5 m2 K/W.

De eerste verdiepingsvloer van de woningen wordt uitgevoerd met een betonnen kanaalplaatvloer. Dit geldt ook voor de tweede 

verdiepingsvloer van woning 9.
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De tweede verdiepingsvloer (behoudens woning 9) wordt uitgevoerd als houten balklaag met een houten vloerplaat.

Voor de toegang tot de kruipruimte wordt een sparing gemaakt in de begane grondvloer. Deze sparing wordt afgedekt met een kierdicht 

geïsoleerd kruipluik, voorzien van een luikoog. De posities staan op tekening aangegeven.

Daar waar nodig wordt een staalconstructie geplaatst conform opgave constructeur.

11. Daken en dakkapellen
De hellende dakconstructie van de woningen wordt opgebouwd uit geprefabriceerde geïsoleerde dakelementen met inwendige isolatie 

van minerale wol, met een warmteweerstand (Rc-waarde) van 6,0 m2 K/W. Aan de buitenzijde zijn daktengels en panlatten aangebracht 

en aan de binnenzijde een onbehandelde vezelplaat, kleur groen op een dampdichte folie. De dampdichte folie aan de binnenzijde van het 

dakelement onder de beplating is van cruciaal belang voor de levensduur van het element. Beschadiging van het dakelement en deze folie door 

bijvoorbeeld boren of spijkeren zal invloed hebben op de levensduur en garantie van het dakelement.  

De kapconstructies van de woningen worden ondersteund door de verdiepingsvloer en dragende borstweringselementen c.q. knieschotten 

zoals op tekening is aangegeven. Aan deze verdiepingsvloer, de borstweringselementen en de dragende knieschotten mogen vanuit 

constructief oogpunt geen wijzigingen worden aangebracht. 

In het hellende dak worden dakafvoeren aangebracht t.b.v. de ventilatieafvoer en de (riool) ontluchting.   
 

De hellende daken van de woningen worden afgedekt met grootformaat keramische dakpannen, kleuren volgens kleurenschema. De nokken 

worden afgewerkt met nokvorsten. De pannen worden verankerd conform de geldende voorschriften.  

Bij woning 6 wordt het platte dak tussen de twee schuine dakvlakken uitgevoerd met een houten balklaag en een houten dakbeschot. 

Het platte dak wordt afgewerkt met een dampremmende laag, isolatie en een bitumineuze dakbedekking. Het platte dak heeft een 

warmteweerstand (Rc-waarde) van 6,0 m2 K/W.  

Daar waar op tekening is aangegeven worden de woningen voorzien van een dakkapel. Het platte dak van de dakkapellen wordt uitgevoerd 

als een geïsoleerde dakconstructie welke wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De zijwanden van de dakkapel worden 

uitgevoerd met thermisch gemodificeerd ayous (of gelijkwaardig) in het model gg-delen, glad geschaafd en fabrieksmatig gegrond en dekkend 

afgeschilderd in het werk. De dakranden worden voorzien van een houten betimmeringen en een geprofileerde omlijsting. De geprofileerde 

sierlijst aan de boeidelen wordt uitgevoerd in westen red cedar of hardhout, overige betimmeringen in watervast multiplex. De binnenzijde van 

de dakkapel wordt afgewerkt met spaanplaat en gipskartonplaat.

De daken van de losstaande bergingen worden opgebouwd met een houten dakplaat afgewerkt met keramische dakpannen. De daken van de 

losstaande bergingen worden niet geïsoleerd en niet nader afgewerkt.

12. Ventilatievoorzieningen, open haard en “schoorstenen”
Ten behoeve van de ventilatie van de woning wordt een mechanisch ventilatiesysteem aangebracht met natuurlijke toevoer.

Het mechanisch ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatorunit op basis van ventilatielucht, geplaatst in de ruimte zoals op tekening is 

aangegeven. De ventilatiekanalen worden uitgevoerd met metalen en/of kunststof buizen. Op de begane grond en 1e verdieping worden de 

kanalen weggewerkt in de plafonds en leidingkokers. Op de zolder blijven de ventilatiekanalen in het zicht zonder nadere afwerking. Aan 

de plafonds eindigen de afvoerkanalen met een kunststof afzuigventiel. De posities van de afzuigventielen staat aangegeven op tekening. 

De ventilatietoevoer van de verblijfsruimten geschiedt door middel van ventilatietoevoerroosters welke boven de gevelkozijnen worden 

ingebouwd. 

Ter plaatse van de opstelplaats van het kooktoestel wordt een apart luchtafvoerkanaal gemaakt voor de aansluiting van een motorafzuigkap. 

Het afvoerkanaal eindigt in de gevel met een RVS bolrooster.

Ten behoeve van een wasdroger wordt geen afvoer gemaakt.

N.B. Standaard wordt er geen open haard kanaal geplaatst. Optioneel is dit wel mogelijk. De woningen worden niet aangesloten op het gasnet 

waardoor een gashaard standaard niet mogelijk is. Een open haard is nadelig voor de EnergiePrestatieCoëfficiënt en de luchtdichtheidsklasse 

van de woning.

De “gemetselde” schoorsteen van woning 1 en 2 is standaard niet functioneel voorzien van een open haard kanaal en wordt uitgevoerd als 

lichtgewicht schoorsteen, uitgevoerd met steenstrips.
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13. Materiaal- en/of uitvoeringsomschrijving van:

13.1 Kozijnen, metaalwerken en meterruimte
De buitenkozijnen, ramen en deuren van de woningen worden uitgevoerd als traditioneel in de bouwfase geplaatste kozijnen. De 

buitenkozijnen worden uitgevoerd in hardhout.

De buitenkozijnen, ramen en deuren worden fabrieksmatig gegrond en in het werk afgeschilderd. De roeden in de ramen en deuren worden 

uitgevoerd als plakroeden met een schijnroede in het glas.

Alle buitendeuren van de woningen worden standaard voorzien van een driepuntsluiting met veiligheidsbeslag. De krukken en schilden worden 

uitgevoerd in blank geëloxeerd aluminium.

De woningen 1+2+5+9+10 worden voorzien van luiken aan de gevels naast de kozijnen, model conform tekening. De luiken worden gemaakt 

van western red cedar en fabrieksmatig afgeschilderd in kleur.

De dakramen worden uitgevoerd als tuimelramen voorzien van HR++ glas, model conform tekening. 

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in hardhouten montagekozijnen, stompe uitvoering, zonder bovenlicht en in kleur afgeschilderd.

De binnendeuren worden uitgevoerd als vlakke stompe hardboarddeur, op het werk in kleur afgeschilderd. De krukken en schilden worden 

uitgevoerd in blank geëloxeerd aluminium.

13.2 Trappen, hekken en (af)timmerwerk
Voor de toegang naar de eerste verdieping wordt een open trap geplaatst. Bij woning 1 t/m 5 en 7 t/m 9 wordt een kleine open trap geplaats 

voor de bereikbaarheid van de tweede verdieping (zolder). De trappen worden uitgevoerd in vuren houten, wit gegrond. Langs de open zijden 

van het trapgat worden houten traphekken geplaatst met ronde spijlen, wit gegrond. De leuningen van hout, gegrond.

De tweede verdieping (zolder) van woning 6 en 10 wordt bereikbaar gemaakt middels een opklapbare vlizotrap.

Bij woning 9 worden frans balkonhekken gemonteerd aan de gevel bij de dubbele deuren van de 1e verdieping. De metalen hekwerken worden 

in kleur gecoat.

In de woningen worden houten aftimmering aangebracht waar nodig voor lepe hoeken bij de trappen, leidingkokers, trapgataftimmeringen en 

dergelijke. De houten aftimmering wordt gegrond aangebracht en in het werk afgeschilderd.

Standaard worden er geen vloerplinten en geen stofdorpels aangebracht.

13.3  Goten en hemelwaterafvoeren
De dakgoten en dakranden van de woningen worden uitgetimmerd in het model volgens tekening. De vlakke delen worden uitgevoerd met een 

watervaste multiplex, de geprofileerde delen met een westen red cedar of hardhout uitvoering. De dakgoten worden in het werk afgeschilderd.

De getimmerde bakgoten langs de daken van de woningen worden bekleed met blank zink. De hemelwaterafvoeren langs de gevels van de 

woningen worden uitgevoerd in zink. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op een grondleiding, lozend op open water.

Langs de druipzijden van de daken van de losstaande bergingen wordt een zinken mastgoot gemonteerd 

voorzien van PVC hemelwaterafvoeren.

De stuiknaden van de in plaatmateriaal uitgevoerde goot- en dakrandbetimmering sluiten niet strak op elkaar aan ten behoeve van het 

noodzakelijke onderhoud na oplevering. Tevens wordt de constructie voorzien van de noodzakelijke ventilatieopeningen.

14. Plafond-, wand- en vloerafwerking

14.1 Beschrijving plafondafwerking
Onder de 1e verdiepingsvloer van de woningen wordt een verlaagd plafond aangebracht van gipskartonplaat op regelwerk. Boven dit verlaagde 

plafond worden kanalen en leidingen weggewerkt. 
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De plafonds en schuine kappen op de 1e verdieping worden afgetimmerd met gipskartonplaten. De plafonds begane grond en de plafonds met 

schuine kappen op de 1e verdieping worden afgewerkt met spuitspackwerk in een witte kleur.

De schuine kap van de aangebouwde berging van woning 1 t/m 8 wordt niet nader afgewerkt, de groene dakbeplating blijft in het zicht. Het 

plafond en schuine kap van de aangebouwde berging van woning 9 en 10 wordt afgetimmerd met een gipskartonplaat en afgewerkt met 

spuitspackwerk in een witte kleur.

De zolderruimte (2e verdieping) wordt niet nader afgetimmerd, de groene dakbeplating en de installaties blijven in het zicht.

14.2 Beschrijving wandafwerking
De wanden in de badkamers en toiletten worden niet afgewerkt, geen stucwerk en geen wandtegels.

De wanden op zolder (2e verdieping) worden niet afgewerkt, geen stukwerk.

De overige wanden van de begane grond en 1e verdieping inclusief de knieschotten worden behangklaar gestukadoord c.q. afgewerkt.

Omschrijving behangklaar
De verkrijger kan zonder extra bouwkundige inspanningen overgaan tot het behangen van de wand. 

Plaatselijke oneffenheden zoals spuitpleisterresten, zijn door de koper te verwijderen met bijvoorbeeld een plamuurmes.

Omschrijving muurverfklaar (niveau B)(kopers keuze)
De verkrijger kan zonder extra bouwkundige inspanningen overgaan tot het sauzen van de wand met gematteerde muurverf. 

Plaatselijke kleine oneffenheden zoals spuitpleisterresten, zijn door de koper te verwijderen met bijvoorbeeld een plamuurmes. 

Vanwege de werking van de kalkzandsteen ondergrond kunnen er mogelijk krimpscheurtjes ontstaan in het stucwerk.

Voor de losstaande bergingen is wandafwerking niet van toepassing.

14.3 Beschrijving vloerafwerking
De vloer in de badkamer wordt niet afgewerkt, geen vloertegels en geen zandcementdekvloer.

Bij de oplevering zullen de vloerverwarmingsleiding onbeschermd aanwezig zijn in de badkamer.

In de overige ruimten op de begane grond, 1e verdiepingen en 2e verdieping woning 9 worden zandcementdekvloeren toegepast.

N.B. Ter plaatse van de voordeur mag het hoogteverschil, conform het Bouwbesluit, met de bovenzijde van de onderdorpel niet meer zijn dan 

20mm. U dient hiermee rekening te houden bij het maken van uw keuze van de vloerafwerking van de hal.

14.4 Beschrijving tegelwerken
Er wordt geen tegelwerk aangebracht in de woningen.

Er worden geen dorpels aangebracht bij badkamer en toiletten.

14.5 Beschrijving overige voorzieningen
De vensterbanken in de woningen worden uitgevoerd in kunststeen, vlak 20 mm dik, standaard wit gemarmerd.

15. Aanrecht en opstelplaats kooktoestel

Er wordt geen keuken aangebracht in de woningen.

16. Beglazing en schilderwerk

Beglazing
De gevelkozijnen worden voorzien van isolerende HR++ beglazing.

Er wordt een nat beglazingssyteem toegepast.
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Schilderwerk
Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Dit betreft de gevelkozijnen en deuren, dakgoten, dakranden, makelaars en 

dakkapellen. De kleur van het buitenschilderwerk is aangegeven in de kleurenstaat achter in de technische omschrijving.

Het binnenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend, watergedragen systeem. Dit betreft de gevelkozijnen en deuren, binnendeurkozijnen 

en de overige houten aftimmeringen. De kleur van het binnenschilderwerk is aangegeven in de kleurenstaat achter in de technische 

omschrijving.

Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud wordt u verwezen naar de door Woningborg, samen met het certificaat toegezonden folder 

‘Alles over uw woning, aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud’. Met name voor donkere kleuren is opvolgen van de voorgeschreven 

onderhoudsfrequentie zeer belangrijk.

17. Behangwerken

Er wordt geen behangwerk aangebracht in de woningen.

18. Water- en gasinstallatie

18.1 Waterleidingen
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterruimte; de waterleiding is afsluit- / aftapbaar en in voldoende 

mate beschermd tegen bevriezing.

De volgende tappunten worden afgedopt aangeleverd:

–    Keuken, circa 10 cm boven de vloer

–    Toiletten, circa 10 cm boven de vloer

–    Wastafel badkamer, een dubbele aansluiting op circa 70 cm in de wand

–    Fonteintje, op circa 70 cm in de wand

De wasmachine-aansluiting wordt compleet aangebracht inclusief een wasmachinekraan.

De wateraansluiting voor de warmwateropwekking wordt compleet aangesloten.

Standaard wordt er geen buitenkraan geplaatst.

18.2 Gasleidingen
De woningen worden niet aangesloten op het gasnet. Liander brengt ook geen hoofdgasleiding naar dit project.

19. Sanitair

Behoudens de wasmachinekraan wordt er geen overig sanitair aangebracht in de woningen.

20. Elektrische installatie

Algemeen
De elektrische installatie conform de geldende NEN 1010, wordt aanlegt vanuit de meterruimte en verdeeld over de nodige groepen volgens 

het gemodificeerd centraaldozensysteem. De groepen zijn waar nodig beveiligd met aardlekschakelaars. De buisleidingen worden weggewerkt 

in wand en vloer, behoudens in de meterkast en de losstaande bergingen, hier worden de leidingen in het zicht gemonteerd (opbouw). 

Wandcontactdozen en schakelmateriaal zijn van kunststof inbouw- en opbouwmodel. 

De omvang van de installatie in de woning is aangegeven op de verkooptekeningen.

De standaard hoogtes van het schakelmateriaal is ook op tekening aangegeven.
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In de meterkast wordt een groepenkast geplaatst met hoofdschakelaar conform de eisen van het nutsbedrijf.

De invoerleiding en de elektrameter worden aangebracht door het elektriciteitsbedrijf.

Het schakelmateriaal is van het merk Jung type AS500 kleur zuiver-wit.

De plafonddozen voor lichtaansluitpunten worden voorzien van afdekplaat met lamphaak.

Rookmelders
In de woningen worden rookmelders geplaatst conform de eisen als opgenomen in het bouwbesluit. De rookmelders worden aangesloten op 

de elektrische installatie (230V) en zijn voorzien van een 9V back-up batterij. De rookmelders worden aangesloten volgens NEN 2555 en zijn 

onderling gekoppeld. De rookmelders zijn aangegeven op de plattegrondtekeningen.

Telecommunicatie
De woningen worden voorzien van een ledige leiding 19 mm vanaf de meterkast t.b.v. telefonie in de woonkamer en een ledige leiding in 

slaapkamer 1.

Antennecommunicatie
De woningen worden voorzien van een ledige leiding 19 mm vanaf de meterkast t.b.v. centraal antenne installatie (CAI) in de woonkamer en 

slaapkamer 1. Deze ledige leidingen worden niet bedraad omdat het waarschijnlijk is dat Ziggo geen kabel gaat uitrollen naar dit project.

Zwakstroom
De woningen worden voorzien van een belinstallatie. De voeding wordt aangelegd vanuit de meterkast. De schel wordt boven de 

meterkastdeur aangebracht. Nabij de voordeur komt een beldrukker.

De koper krijgt éénmalig de gelegenheid om alle elektra aansluitpunten kosteloos naar wens te herpositioneren. Extra gewenst elektra zal 

worden verrekend als meerwerk. 

21. Verwarmings- / warmwaterinstallatie

Voor de verwarming wordt er een bodemwarmtepomp geïnstalleerd in de ruimte zoals op tekening is aangegeven. Deze bodemwarmtepomp 

kan in de zomer worden gebruikt om de woning te koelen, dit betreft een beperkte koeling welke de woning enkele graden kan doen koelen 

en derhalve geen koeling tot elke gewenste temperatuur. Voor de bodemwarmtepomp wordt een verticale bodemwisselaar in de grond 

aangebracht.

Als warmteafgiftesysteem wordt de woningen voorzien van vloerverwarming op de begane grond en 1e verdieping. Op de 2e verdieping 

(zolder) wordt geen warmteafgiftesysteem aangebracht. Voor de warmteafgifte in de badkamer is gerekend op vloerverwarming over het volle 

oppervlak.

De temperatuurregeling vindt plaats middels een ruimtebediening in de woonkamer welke de gehele woning bediend. Standaard wordt de 

woning niet voorzien van een ruimteregeling per ruimte.

Indien er in een ruimte een warmteafgiftesysteem wordt geïnstalleerd, geldt er een ruimte-temperatuur van voor:

–    verblijfsruimten 20  oC (woonkamer, keuken, slaapkamers)

–    verkeersruimte 15  oC (entree, gang, overloop) 

–    badruimte  22  oC (alleen vloerverwarming, geen handdoekradiator)

–    toilet   15  oC 

–    berging in de woning 15  oC 

Op de 2e verdieping (zolder) wordt geen warmteafgiftesysteem aangebracht.

Warmwater wordt voorzien middels een ingebouwde tapwaterboiler bij de bodemwarmtepomp. Deze boiler heeft een inhoud van circa 178 

liter. Afhankelijk van de warmwatervraag voor douche, ligbad en/of keuken zal de tapwaterboiler een maximale gebruikstijd hebben, er is geen 

onbeperkte aanvoer van warmwater. Optioneel kan worden gekozen voor een grotere tapwaterboiler voor meer warmwater. 

Bij warmtepompsystemen zijn de energieprestaties, warmtebronnen als grondwaterbronnen of dergelijke en een eventuele ruimtekoeling 

uitgesloten van de Woningborg-garantie.
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22. Schoonmaken en oplevering

Minimaal twee weken voor de oplevering worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van 

oplevering. De hele woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd waarbij de glasruiten schoon worden opgeleverd.

23. Enkele aandachtspunten Woningborg

23.1 Aandachtspunten Woningborg

Stelposten
Niet van toepassing.

Geen sanitair en tegelwerk
De ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning conform de afgegeven bouwvergunning en de 

Woningborg-garantienormen te bouwen en op te leveren. Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen 

wordt onder andere de eis gesteld dat de woning moet voldoen aan het Bouwbesluit, zijnde een onderdeel van de Woningwet. De onderhavige 

woning wordt echter zonder sanitair en tegelwerk opgeleverd. Door het ontbreken van tegelwerk en sanitair voldoet de woning bij oplevering 

niet aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. 

U kunt de ondernemer ter zake niet contractueel en/of wettelijk aansprakelijk stellen voor het ontbreken van tegelwerk en sanitair. Dit houdt 

tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en 

constructies ten gevolge van het niet leveren en/of aanbrengen van tegelwerk en sanitair in de woning door de ondernemer alsmede op directe 

en/of indirecte schaden en/of gevolgschaden.

U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de “zelfwerkzaamheden” aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan 

de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake:

–    de juiste toepassing en eigenschappen van materialen;

–    een juiste uitvoering van de werkzaamheden;

–    een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk.

In het individuele koperswensen gesprek worden de mogelijkheden voor de inrichting van uw badkamer nader toegelicht.

Meer- en minderwerk
U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen met betrekking tot minderwerk kunnen worden ingewilligd. Dit vanwege het feit 

dat de woning bij oplevering moet voldoen aan de garantievoorwaarden, dus ook het Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor eventuele door u 

gewenste meerwerkopties.

Om uw garanties ten opzichte van de garantieplichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten alleen met deze 

ondernemer schriftelijk geregeld te worden.

U dient rekening mee te houden dat meerwerk de geplande oplevering kan verschuiven. De ondernemer is gerechtigd het aantal werkbare 

werkdagen aan te passen in zijn offerte.

Oplevering
Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan door de zogenaamde voorschouw / -opname, dienen met betrekking tot de door u 

gesignaleerde gebreken op het procesverbaal van oplevering de uit te voeren herstelwerkzaamheden of eventuele andere concrete afspraken 

genoteerd te worden.

Onderhoud algemeen
Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. 

Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat u hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt. Het is dringend aan te bevelen 

om een korte verslaglegging van de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk dat er, vanwege de huidige ARBO voorschriften, extra kosten bij 

u in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het glazenwassen, één en ander afhankelijk van het ontwerp en locatie.

Wij willen u ook verwijzen naar de brochure ‘Alles over uw woning, aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud’, die u samen met het 

Woningborg-certificaat van Woningborg ontvangt.
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23.2 Aandachtspunten overig

Disclaimer verkoopbrochure
De verkoopbrochure is geen contractstuk of behorende ertoe. Aan de artist-impressions en bijbehorende website kunnen geen rechten 

worden ontleend. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan (project) advertenties / (reclame) borden en free publicity. De in 

de verkoopdocumentatie opgenomen “artist impressions” dienen enkel ter illustratie. De in de verkoopdocumentatie opgenomen 

(situatie) tekeningen betreffen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot situering van groenstroken, voet/fietspaden, 

parkeervoorzieningen, etc. kunnen zich dan ook voordoen.

Steigers
Bij sloten smaller dan 6 meter zijn geen steigers toegestaan in het water. Bij doorvaarbare sloten kunnen steigers van maximaal 6 bij 1 meter 

worden toegestaan indien de sloot minimaal 8 meter waterbreedte heeft.    

24. Waarmerking

Waarmerking van de technische omschrijving met de onderstaande opgenomen tekeningen

1. Verkooptekening Situatie Si01  d.d. 20-05-2019

2. Verkooptekening Situatie Si02  d.d. 20-05-2019

3. Verkooptekening VK01-02  d.d. 20-05-2019

4. Verkooptekening VK03   d.d. 20-05-2019

5. Verkooptekening VK04   d.d. 20-05-2019

6. Verkooptekening VK05   d.d. 20-05-2019

7. Verkooptekening VK06   d.d. 20-05-2019

8. Verkooptekening VK07   d.d. 20-05-2019

9. Verkooptekening VK08   d.d. 20-05-2019

10. Verkooptekening VK09-10  d.d. 20-05-2019

De kleurenstaat en ruimte-afwerkstaat is opgenomen als bijlage in deze Technische Omschrijving. 

   De Ondernemer:      De Verkrijger(s):

   Plaats:        Plaats:  

   Datum:        Datum: 

   Naam:        Naam: 

   Handtekening:       Handtekening: 
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Kleurenstaat 
Onderdeel Materiaal Woning Kleur Nummer

BUITEN

gevelsteen baksteen 1+2+5+8 bont gesinterd

gevelsteen baksteen 3+6+9+10 paars rood gesinterd

gevelsteen  baksteen  4+7 aubergine bont gesi.

gevelkozijnen hout 1 t/m 8+10 gebroken wit ral 9001

gevelkozijnen hout 9 zwart ral 9005

gevelramen en deuren hout 1 t/m 8+10 donkergroen ral 6009

gevelramen en deuren hout 9 zwart ral 9005

gevelramen hout 10 donkergroen ral 6009

deuren  hout 10 ossenbloedrood ral 3005

luiken naast gevelkozijnen hout 1+2+5 donkergroen ral 6009

luiken naast gevelkozijnen hout 9 zwart ral 9005

luiken naast gevelkozijnen hout 10 ossenbloedrood ral 3005

rooster in voordeur metaal 1 t/m 8+10 zwart 

dakgoten, dakranden hout  wit ral 9001

gevelbetimmering  hout 1+2 grijs ral 7004

gevelbetimmering  hout 3 zijdegrijs ral 7044

gevelbetimmering hout 4 blauw ral 5007

gevelbetimmering staand hout 5 beigegrijs ral 7006

gevelbetimmering potdeksel hout 5 zwart ral 9005

gevelbetimmering  hout 6 grijs ral 7004

gevelbetimmering staand hout 7 donkergroen ral 6009

gevelbetimmering potdeksel hout 7 zwart ral 9005

gevelbetimmering hout 8 blauw ral 5007

gevelbetimmering potdeksels hout 9 zwart ral 9005

gevelbetimmering staand hout 10 beigegrijs ral 7006

gevelbetimmering  hout schuur zwart ral 9005

dakpannen keramisch 1+2+5+7+8 zwart-

dakpannen keramisch 3+4+6+9+10 rood  -

dakpannen keramisch schuur rood -

hekken frans balkons metaal 9 zwart ral 9005

stalen gevellateien  staal  zwart

BINNEN

binnenschilderwerk gevelkozijnen, ramen en deuren hout alle kleur buiten = kleur binnen

binnenschilderwerk overig m.u.v. trappen hout alle wit ral 9010

ventilatieroosters metaal alle wit

vensterbank kunststeen alle wit gemarmerd bianco c

Ruimte afwerkstaat
Ruimte Vloer Wand Plafond Schuin Opmerkingen

hal zandcementdek stucwerk behangklaar gipskartonplafond spuitspack wit - kruipluik

meterkast vloerplaat multiplex blank beton onafgewerkt  - meteropstelling

toilet BG ruwe betonvloer ruwe kalkzandsteen gipskartonplafond onafgewerkt -

woonkamer zandcementdek stucwerk behangklaar gipskartonplafond spuitspack wit -

open keuken zandcementdek stucwerk behangklaar  -

berging BG woning 1 t/m 8 zandcementdek stucwerk behangklaar  dakplaat onafgewerkt

berging BG woning 9+10 zandcementdek stucwerk behangklaar gipskartonplafond spuitspack wit

overloop zandcementdek stucwerk behangklaar spuitspack wit - 

slaapkamers zandcementdek stucwerk behangklaar gipskartonplaat spuitspack wit gipskartonplaat spuitspack wit

Badruimte ruwe betonvloer ruwe kalkzandsteen gipskartonplaatplafond onafgewerkt -

bergkast zandcementdek stucwerk behangklaar gipskartonplaat spuitspack wit gipskartonplaat spuitspack wit 

zolder 2e verdieping vloerplaten 18 mm Spano onafgewerkt - dakplaat onafgewerkt kanalen onafgewerkt

buitenberging woning 9+10 straattegels houtskeletbouw onafgewerkt balklaag onafgewerkt dakplaat onafgewerkt
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