Locatie

Duurzaam

Frisse lucht

De Dorpsstraat in Vaassen is al eeuwen een aansprekende ader voor stijlvol
wonen, werken en winkelen. De entree van het dorp vanuit het noorden met het
kasteel is markant, herkenbaar en uitnodigend. Authentieke panden met winkels
en voorname woningen zorgen, aangevuld met restaurants, de markt en de
kerk, voor afwisseling in het centrum.

Materialen met een hoge duurzaamheid en lage onderhoudskosten hebben
voorrang bij het detailleren, met een hoge mate van duurzaamheid, van daken,
gevels, kozijnen en andere bouwkundige voorzieningen. Regenwater wordt
geïnfiltreerd in de bodem.

Ventileren door rechtstreekse aanvoer van frisse buitenlucht via roosters in
de kozijnen die reageren op de winddruk. De ventilatie-unit meet de CO2
hoeveelheid in o.a. de woonkamer van het appartement en regelt de af te
voeren luchthoeveelheid.

De investeringen in duurzaamheid zijn direct zichtbaar: geen gasaansluiting,
zonnepanelen, systemen voor warmte en koude-opslag in de bodem, standaard
zonwering om opwarming in de zomer te voorkomen, puien met triple-beglazing
en infiltratiekratten voor regenwater in de bodem. De investeringen in de
energetische componenten zullen zich binnen redelijke termijn terugverdienen.

Woningborggarantie

Op de locatie van het voormalige garagebedrijf Wielink en twee aangrenzende
woningen, wordt ruimte gemaakt voor een nieuwe vestiging van de bibliotheek
en 18 appartementen. De ruimte aan het ter Heerdtspad komt ten goede aan
het uitzicht en leefklimaat van de bestaande en de nieuwe woningen. De oude
garage maakt plaats voor een hof waaraan gewoond wordt: “ter Heerdtshof”.
Het nieuwbouwplan sluit naadloos aan op het Centrumplan Vaassen 2017
en geeft een impuls aan het dorpscentrum met de omschrijvingen origineel,
kleinschalig, levendig, gastvrij, aangenaam wonen en verblijven.
Vanaf deze plek/locatie is alles op loopafstand gelegen: de winkels, de markt, de
terrasjes, de kerk, het kasteel en het dorpshuis.

Architectuur
De vormgeving van de appartementen is geïnspireerd op de statige herenhuizen
uit het verleden van de Dorpsstraat.
Met de komst van de bibliotheek naar het dorpscentrum, neemt de nieuwbouw
een voorname plaats in. Gekozen is voor een portiekontsluiting van de
appartementen. Hierdoor zijn geen galerijen nodig en ontstaat een aantrekkelijk
gevelbeeld. Het ontwerp van de bibliotheek is uitnodigend naar de Dorpsstraat
en in de achtergevel geeft de bibliotheek een transparante verbinding met de
hof.
De appartementen hebben een goede ligging. In het ter Heerdtspad harmonieert
de aflopende bouwhoogte van drie naar twee bouwlagen en de parcellering van
de gevels met de aanwezige woningen.
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De gemeente hanteert een toetsing van het plan aan de GPR score: GPR
Gebouw geeft een rapportcijfer voor de modules energie, milieu, gezondheid,
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. GPR score 7 geeft een ruime voldoende.

Garantie voor nieuwbouwwoningen. Kopers van nieuwbouwwoningen kunnen
rekenen op zekerheid. Zekerheid dat iedereen in Nederland gegarandeerd
goed kan wonen met certificaten die waarborgen dat woningen gegarandeerd
worden afgebouwd, ook al is de bouwonderneming failliet. Daarnaast waarborgt
Woningborg de garantieverplichtingen van de bouwonderneming na oplevering.
Woningborg geeft bouwondernemingen technisch advies over het aangemelde
plan en hun bouwinspecteurs bezoeken de bouwlocaties.

Verwarmen zonder aardgas

Initiatief en ontwikkeling

De appartementen worden niet voorzien van een gasaansluiting.
Verwarmen en (ver)koelen van de individuele appartementen geschiedt
met een geavanceerd verwarmingssysteem. De eigen warmtepomp in het
appartement wordt per entree/trappenhuis aangesloten op een bodembron
voor warmte- en koudeopslag in de bodem. De warmtepomp zorgt via het
vloerverwarmingssysteem voor verwarming in de winter en verkoeling in de
zomer. Voor warm tapwater in keuken en badkamer verwarmt de warmtepomp
een boiler van 180 liter.
Het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp wordt gecompenseerd door de
opbrengst van de eigen zonnepanelen van ieder appartement.
Uitgaande van een gemiddeld verbruik per appartement resulteert dit in geen of
minimale verbruikslasten voor de eigenaren.

“ter Heerdtshof” is een ontwikkeling van OnzeBouwmeester. Een samenwerking
van Van Vemde Projectontwikkeling B.V. in Twello en Nijhuis-Heddes Delft B.V. in
Delft. Zij houden kantoor aan de Rijksstraatweg 103, 7391 MK Twello.

Verkoop
Deze 3- en 4 kamerappartementen hebben netto gebruiksoppervlakten vanaf
87 m2 tot 130 m2. Belangstellenden voor deze buitengewone appartementen
kunnen contact opnemen met: Ligtenberg Makelaars en Van Triest Makelaars.

Informatie

Voor meer informatie over “ter Heerdtshof” en de verkoop van de
appartementen: www.terheerdtshof.nl

Het dorp Vaassen
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Luchtfoto van de “ter Heerdtshof”
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EERSTE VERDIEPING
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Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 1 | eerste verdieping

BOUW
NUMMER 1

Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 1 | eerste verdieping
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BOUW
NUMMER 2

BOUW
NUMMER 3

Ter Heerdtshof | 1e Verdieping |

BOUW
NUMMER 4
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Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 2 | eerste verdieping

BOUW
NUMMER 1

Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 2 | eerste verdieping
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BOUW
NUMMER 2

BOUW
NUMMER 3

Ter Heerdtshof | 1e Verdieping |

BOUW
NUMMER 4
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Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 3 | eerste verdieping

BOUW
NUMMER 1

Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 3 | eerste verdieping
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BOUW
NUMMER 2

BOUW
NUMMER 3

Ter Heerdtshof | 1e Verdieping |

BOUW
NUMMER 4
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Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 4 | eerste verdieping

BOUW
NUMMER 1

Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 4 | eerste verdieping
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BOUW
NUMMER 2

BOUW
NUMMER 3

Ter Heerdtshof | 1e Verdieping |

BOUW
NUMMER 4

18

Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 5 | tweede verdieping

BOUW
NUMMER 5

Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 5 | tweede verdieping
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BOUW
NUMMER 6

BOUW
NUMMER 7

Ter Heerdtshof | 2e Verdieping |

BOUW
NUMMER 8

20

Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 6 | tweede verdieping

BOUW
NUMMER 5

Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 6 | tweede verdieping
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BOUW
NUMMER 6

BOUW
NUMMER 7

Ter Heerdtshof | 2e Verdieping |

BOUW
NUMMER 8

22

Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 7 | tweede verdieping

BOUW
NUMMER 5

Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 7 | tweede verdieping
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BOUW
NUMMER 6

BOUW
NUMMER 7

Ter Heerdtshof | 2e Verdieping |

BOUW
NUMMER 8

24

Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 8 | tweede verdieping

BOUW
NUMMER 5

Gebouw A aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 8 | tweede verdieping
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BOUW
NUMMER 6

BOUW
NUMMER 7

Ter Heerdtshof | 2e Verdieping |

BOUW
NUMMER 8
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Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 9 | begane grond

BOUW
NUMMER 9

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 9 | begane grond
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BOUW
NUMMER 10

BOUW
NUMMER 11

Ter Heerdtshof | Begane grond |

BOUW
NUMMER 12

28

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 10 | begane grond

BOUW
NUMMER 9

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 10 | begane grond
29

BOUW
NUMMER 10

BOUW
NUMMER 11

Ter Heerdtshof | Begane grond |

BOUW
NUMMER 12

30

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 11 | begane grond

BOUW
NUMMER 9

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 11 | begane grond
31

BOUW
NUMMER 10

BOUW
NUMMER 11

Ter Heerdtshof | Begane grond |

BOUW
NUMMER 12
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Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 12 | begane grond

BOUW
NUMMER 9

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 12 | begane grond
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BOUW
NUMMER 10

BOUW
NUMMER 11

Ter Heerdtshof | Begane grond |

BOUW
NUMMER 12
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Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 13 | eerste verdieping

BOUW
NUMMER 13

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 13 | eerste verdieping
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BOUW
NUMMER 14

BOUW
NUMMER 15

Ter Heerdtshof | 1e Verdieping |

BOUW
NUMMER 16

36

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 14 | eerste verdieping

BOUW
NUMMER 13

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 14 | eerste verdieping
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BOUW
NUMMER 14

BOUW
NUMMER 15

Ter Heerdtshof | 1e Verdieping |

BOUW
NUMMER 16

38

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 15 | eerste verdieping

BOUW
NUMMER 13

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 15 | eerste verdieping
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BOUW
NUMMER 14

BOUW
NUMMER 15

Ter Heerdtshof | 1e Verdieping |

BOUW
NUMMER 16
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Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 16 | eerste verdieping

BOUW
NUMMER 13

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 16 | eerste verdieping
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BOUW
NUMMER 14

BOUW
NUMMER 15

Ter Heerdtshof | 1e Verdieping |

BOUW
NUMMER 16
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Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 17 | tweede verdieping

BOUW
NUMMER 17

BOUW
NUMMER 18

Ter Heerdtshof | 2e Verdieping |

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 17 | tweede verdieping
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44

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 18 | tweede verdieping

BOUW
NUMMER 17

BOUW
NUMMER 18

Ter Heerdtshof | 2e Verdieping |

Gebouw B aan de Dorpsstraat
Ter Heerdtshof | Bouwnummer 18 | tweede verdieping
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Beknopte technische omschrijving ten behoeve van
nieuwbouw appartementen de “ter Heerdtshof ” Dorpsstraat/ ter Heerdtspad te Vaassen
Korte beschrijving van het werk

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

De bouw van dit appartementencomplex bestaat uit 18 appartementen
verdeeld over 2 gebouwen van 3 verdiepingen. Per gebouw zijn er 2
afzonderlijke lift-trappenhuizen.

Van toepassing zijn de voorschriften:
01. Het Bouwbesluit.
02. Voorschriften Nutsbedrijven.
03. De perspectieftekeningen en gemeubileerde plattegronden geven een
indruk van hoe uw woning er straks uitziet. Deze zijn bedoeld als impressie en
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
04. Op de tekening hebben we ook ter indicatie aangegeven:
a. een deel van de bebouwing en een aantal van de bomen van het gebied dat
grenst aan het bouwplan;
b. openbare wegen en paden;
De op de tekeningen aangegeven omgeving, de positie van de bouwblokken
in de situatie en de schaal van de situatietekening is niet bindend. De juiste
maten van het bouwproject worden bij het Kadaster vastgelegd en de verkoper
en aannemer zijn niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen ten opzichte van
deze gegevens.

De appartementen hebben een eigen berging op het terrein en er zijn in totaal
23 parkeerplaatsen op het achter terrein. De begane grond van gebouw A aan
de Dorpsstraat wordt ingericht als bibliotheek.
01

02

03
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Initiatief en ontwikkeling
OnzeBouwmeester
Rijksstraatweg 103
7391 MK Twello
Architect
Architectenbureau Van Erken Calandt
Arnhemseweg 292
7334 AB Apeldoorn
Constructeur
conStabiel BV
Biesdelselaan 89
6881 CD Velp

04

Energieadvies -installaties
Tijhuis adviesbureau
Mozartstraat 84,
7391 XL Twello

05

Aannemer
Bouwbedrijf Van Laar
Vlijtweg 12
8191 JP Wapenveld

06

Kopersbegeleiding
Westrik Bouwadvies
Gotlandstraat 10
7418 AZ Deventer

07

Ligtenberg Makelaars
Talhoutweg 32
8171 MB Vaassen
T 0578 - 57 30 03
E info@ligtenbergmakelaars.nl

08

Van Triest Makelaars
Emsterweg 17
8171 PG Vaassen
T 0578 - 57 16 29
E info@vantriestmakelaars.nl

Wijzigingen tijdens de planuitwerking en de bouw
01. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten
opzichte van deze omschrijving of tekening worden aangebracht.
02. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk.
Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk.
03. Alle wijzigingen die in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van
de koper zijn verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende
artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de koop-/aannemings
overeenkomst.
04. Voorbehoud wordt gemaakt t.a.v. geringe maatafwijkingen en wijzigingen
die voortvloeien uit het niet meer leverbaar zijn van omschreven
materialen en of eisen van de overheid, Stichting Woningborg en/of
Nutsbedrijven.
Kopers-begeleiding
De kopers-begeleiding zal worden uitgevoerd door Westrik Bouwadvies BV uit
Deventer.
Zij vormen het aanspreekpunt voor de persoonlijke wensen en wijzigingen in
het appartement. Zij communiceren met de aannemer over de mogelijkheden,
kosten, beslistermijnen en de administratie van de gekozen opties.
Oplevering
01. Twee weken voordat de woning kan worden opgeleverd, ontvangt u
schriftelijk bericht over de exacte opleveringsdatum. Wij kunnen ons voorstellen
dat u deze termijn van twee weken wat krap vindt. De voortgang van de
bouw is echter sterk afhankelijk van een aantal niet of nauwelijks door ons te
beïnvloeden factoren, bijvoorbeeld de weersgesteldheid. Bij de start van de
bouw is daarom slechts een voorlopige indicatie van de opleveringsdatum
beschikbaar. Alleen de twee weken van tevoren schriftelijk gemelde
opleveringsdatum is bindend.
02. Het appartement wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, behalve het sanitair,
het tegelwerk en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. Het bij
de appartementen behorende terrein wordt ingericht met bestrating,
halfverharding, hekwerken en aangeplant volgens het tuinontwerp en wordt
ontdaan van uit de bouw komende bouwvuil en puinresten.

Sleuteloverdracht
Als uw woning klaar is, leveren we die aan u op. Indien u, voor oplevering, alle
rekeningen zoals termijnbedragen, eventuele rentenota’s, nota’s voor meerwerk
heeft betaald, ontvangt u direct de sleutels.
Tijdelijke voorzieningen
01. Tijdens de bouw worden de nodige opslagloodsen en een schaftlokaal
geplaatst, e.e.a. conform ARBO-voorschriften.
02. De aannemer en andere belanghebbenden behouden zich het recht voor
om op de bouwplaats reclameborden te plaatsen.
Volgorde bij de uitvoering
01. De volgorde bij de uitvoering wordt door de bouwondernemer bepaald.

PEIL EN UITZETTEN
01. Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane
grondvloer in de entree van het lift/trappenhuis. De juiste maat wordt bepaald
in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

GRONDWERK
Ontgravingen
01. De sleuven voor kabels, leidingen en riolering worden aangevuld met
uitkomende grond.
02. Ontgraven bouwput tot aanlegdiepte fundering.
03. Het terrein rondom het complex wordt afgewerkt met uitkomende grond.

RIOLERINGSWERKEN
01. De aanleg- en aansluitkosten van de riolering, volgens het gescheiden
systeem, zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.
02. De riolering wordt uitgevoerd in PVC buizen (recyclebaar) van voldoende
diameter.
03. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal
dat tot 70˚C hitte bestand is.
04. De binnenriolering van de woning omvat de volgende aansluitpunten:
• het closet in toilet en badkamer
• het fonteintje in het toilet
• een afgedopt aansluitpunt voor de spoelbak in de keuken
• een afgedopt aansluitpunt voor de vaatwasser in de keuken
• de wastafel in de badkamer
• de douche
• de wasautomaat aansluiting
05. Het rioleringsstelsel wordt voorzien van de vereiste hulp-, ontstoppings-,
verloop-, aansluit- en expansiestukken alsmede de vereiste sifons en
ontluchting.
06. De hemelwaterafvoeren met bladvangers worden uitgevoerd in zink.
07. De vereiste hoeveelheid infiltratie kratten wordt onder het
straatwerk aangebracht op het terrein van de parkeerplaatsen.

BESTRATING

DAKEN

01. In overleg met de gemeente wordt rondom het gebouw en op het
binnenterrein bestratingen aangelegd, conform de inrichtingstekening.

01. De constructie van de platte daken is als volgt samengesteld:
• betonnen dakvloer
• Isolatieplaten (isolatiewaarde Rc 6,0 m2K/W volgens EPC berekening) op
afschot
• PVC dakbedekking
02. De dakranden worden voorzien van zinken dakrandprofielen, aluminium
afdekkers en prefab beton afdekkers.
03. De constructie van de hellende daken en de pannengevel worden
uitgevoerd in geprefabriceerde dakelementen bestaande uit een onderplaat
van spaanplaat, vurenhouten sporen en isolatie (isolatiewaarde Rc 6,0 m2K/W
volgens EPC berekening), afgewerkt met keramische pannen Jura Nova leikleur
engobe.
04. In de dakvlakken worden doorvoeren aangebracht t.b.v. de PV-panelen,
ventilatie, rioolontluchting, e.d.

TERREININVENTARIS
01. De algemene buitenruimte op het achterterrein, de terrassen en de entrees
aan het Ter Heerdtspad worden uitgevoerd volgens het ontwerp van de
landschapsarchitect. Dit ontwerp is afgestemd met de gemeente Epe.
02. De houten bergingen zijn gemaakt van gewolmaniseerd vuren afgewerkt
met een bitumen dak en een houten deur met glasopening voorzien van
ondoorzichtig glas.

FUNDERING
01. Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen wordt de
funderingskeuze bepaald.
02. Alle als zodanig aangegeven betonwerken worden uitgevoerd met de
benodigde wapening, e.e.a. conform het advies van de constructeur en
met goedkeuring van de gemeente.

VLOEREN
01. De vloer van de begane grond is een geïsoleerde systeem vloer. Rc
waarde volgens de Epg berekeninng ( Rc 3,5m2K/W) De verdiepingen worden
uitgevoerd als breedplaatvloeren. Dikteberekening volgens opgave constructeur
en de Woningborg richtlijnen.

BETONWERKEN
01. De balkons (bouwnummers 3 t/m 8 en 13 t/m 16) zijn van geprefabriceerd
beton.
Uitgezonderd de vloer van het dakterras van de bouwnummers 1, 2, 17 en 18
deze worden uitgevoerd als breedplaatvloer, isolatie en grijze betontegels op
rubbers. Deze balkons hebben tevens een hogere opstap in verband met de
isolatiedikte.
02. Alle als zodanig aangegeven betonwerken worden uitgevoerd met de
benodigde wapening, e.e.a. conform het advies van de constructeur en
na goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht.

GEVELS
01. De buitengevels worden uitgevoerd in baksteen e.e.a. volgens monster en
deels wit gekeimd. In het gevelmetselwerk boven de kozijnen, worden waar
nodig stalen lateien aangebracht.
02. In het gevelmetselwerk worden de nodige dilatatievoegen aangebracht.
03. In de spouw van de buitengevels wordt isolatie aangebracht (isolatiewaarde
Rc 4,5m2K/W volgens EPC berekening).
04. T.b.v. een goede water- en tochtdichte afwerking worden de nodige
kunststof stroken en slabben aangebracht.

WANDEN
01. De woningscheidende wanden en de wanden van het trappenhuis worden
uitgevoerd in kalkzandsteen, dikte volgens opgave constructeur.
02. De binnenspouw bladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen.
03. De lichte scheidingswanden in de woning worden uitgevoerd in
gasbetonelementen, dik 70 en 100 mm.

PLAFONDCONSTRUCTIE
01. De onderzijde van de betonvloer bij de balkons blijft onafgewerkte beton.
02. De plafonds in het trappenhuis worden voorzien van akoestisch spuitwerk.
03. De woningen m.u.v. de meterkast worden afgewerkt met spuitwerk.
04. De schuine dakplaten worden in de verblijfsruimten en de badkamers
afgewerkt met gipsplaten en voorzien van spuitwerk.

VENTILATIEVOORZIENINGEN
01. Ten behoeve van de ventilatie van de woning is er gekozen voor een
natuurlijke toevoer en een mechanische afvoer.
02. Ten behoeve van de ventilatie worden kunststof spiraalbuizen, incl.
hulpstukken en ventielen, ingestort tot aan de ventilatie-unit.
03. De luchttoevoer van de verblijfsruimten geschiedt middels winddruk
gereguleerde ventilatieroosters in de gevelkozijnen in kleur van het kozijn.
04. De toevoer van de ventilatielucht in toilet, badkamer, warmwater toestel en
meterkast geschiedt d.m.v. openingen onder de deuren.
05. Ter plaatse van de opstelplaats van het kooktoestel, de woonkamer, de
slaapkamers, het toilet, de badkamer wordt de lucht mechanisch afgezogen
door middel van het ventilatiesysteem. Voor de afzuigkap boven het kooktoestel
moet een recirculatiekap worden gebruikt.
06. De ventilatievoorziening bij de opstelplaats van de wasapparatuur is
aanwezig in de technische ruimte.
07. De toegepaste ventilatievoorzieningen verzorgen zowel de toe- als afvoer
van ventilatielucht. De ventilatie snelheid wordt mede bepaald door een CO2
meting van de lucht in de woonkamer en vochtmeting in de afzuigbox.

08. De ventilatie van het lift/trappenhuis geschiedt via dak doorvoeren en
roosters in de buitenkozijnen.
09. De buitengevels worden geventileerd d.m.v. ventilatieopeningen/open
stootvoegen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Buitenkozijnen, ramen en deuren
01. De buitengevelkozijnen en ramen worden uitgevoerd in aluminium en
worden gemonteerd in houten stelkozijnen.
02. Rondom de kozijnen wordt een waterkerende aansluiting van DPC-folie
aangebracht.
03. Op de geveltekening is aangegeven welke ramen worden voorzien van
een elektrisch te bedienen zonwering met afstandsbediening.
04. Boven de kozijnen wordt aan de binnenzijde een geïsoleerd houten
regelwerk met multiplex beplating en/of gips toegepast.
05. De buitendeuren worden uitgevoerd in vlakke deuren. Kleur volgens kleuren materialenstaat.
06. De buitendeuren naar het balkon en bij de Franse balkons worden
uitgevoerd in aluminium met glas.
07. De deuren van de bergingen worden uitgevoerd in houten stompe
glasdeuren met stapeldorpel. Kleur volgens kleur- en materialenstaat.
Binnenkozijnen en deuren
01. De kozijnen binnen de woning zijn van plaatstaal, fabrieksmatig
afgelakt in de kleur wit en voorzien van een bovenlicht (fabrikaat Svedex).
02. De (optionele) schuifdeurkozijnen (zonder bovenlicht) met schuifdeur in
de badkamer zijn fabrieksmatig afgelakte schuifdeuren, kleur wit (fabrikaat
Varidoor).
03. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren, kleur wit
(Svedex).
04. Waar dit volgens de voorschriften wordt vereist, worden brandwerende
kozijnen en deuren toegepast.
05. De deuren van de bergingen/wasruimtes in de appartementen worden
geluidwerend uitgevoerd en voorzien van akoestische ventilatieroosters.
Hang- en sluitwerk
01. Alle gevelkozijnen, buitendeuren en bewegende delen zijn voorzien van
deugdelijk hang- en sluitwerk uitgevoerd in SKG** of SKG*** conform
Bouwbesluit.
02. De buitendeuren zijn voorzien van cilindersloten en 3 punts-sluiting.
03. De binnendeuren in de woningen zijn voorzien van het nodige hang- en
sluitwerk van solide kwaliteit, in licht metalen uitvoering.
04. Ter plaatse van de raamkozijnen wordt, waar vereist, een doorval beveiliging
toegepast.
05. De toegangsdeuren in voor- en/of achtergevel kunnen worden ontgrendeld
met een z.g. dropkey of tag die wordt gelezen door een Proximitylezer met
controller. Per appartement worden 3 tags geleverd.
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Metaalwerken
01. Ten behoeve van de opvang van vloer- en gevelconstructies worden,
daar waar nodig stalen kolommen en lateien aangebracht, voorzien van
de nodige verankeringen, e.e.a. volgens opgave van de constructeur.
02. Ten behoeve van de kozijnen, ramen en deuren worden de benodigde
metaalwerken (ankers, lekdorpels, windhaken e.d) geleverd en aangebracht.
03. De postkasten worden uitgevoerd in gemoffelde plaatstaal en nabij de
hoofdentree geplaatst.
04. De stalen hekwerken voor de balkons worden in kleur gemoffeld en
voorzien van veiligheidsglas. E.e.a. conform kleur- en materiaalstaat.

TRAPPEN EN AFTIMMERWERK
Trappen
01. De houten trappen en bordessen zijn voorzien van blank gelakte
beukenhouten treden met dubbele slijtstrippen, de trapbomen worden in kleur
geschilderd. De trappen voldoen aan de brandweer eisen in vluchtwegen.
02. De muurleuning in het trappenhuis is een stalen buisleuning in kleur
gemoffeld.
Kasten
01. De meterkasten staan opgesteld in de appartementen en worden
uitgevoerd volgens de voorschriften van de nutsbedrijven.
02. Er worden geen losse kasten geleverd.
Aftimmerwerken
01. De buitenkozijnen worden aan de binnenkant afgetimmerd met latten.
02. De technische schachten worden, waar nodig, afgetimmerd.
03. In de appartementen worden geen vloerplinten geleverd of aangebracht.
04. Vloerplinten, hardhout in kleur gelakt, worden geleverd en aangebracht in
de algemene lift/trappenhuizen.

HEMELWATERAFVOEREN
01. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink met bladvangers, tot een
meter buiten de gevel.
02. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op infiltratiekratten met een
overstort op de riolering.

VLOER-, WAND- EN PLAFONDAFWERKINGEN
Plafondafwerking
01. De betonnen plafonds in het appartement worden afgewerkt met structuur
spuitwerk, met uitzondering van het plafond in de meterkast, deze wordt niet
afgewerkt.
Wandafwerking
01. Boven de betegelde wanden in de appartementen wordt structuur
spuitwerk aangebracht.
02. De overige wanden binnen de appartementen worden behangklaar
opgeleverd, dus niet behangen. De wanden en het plafond van de meterkast (in
de appartementen) worden niet afgewerkt.
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Vloerafwerking
01. De niet betegelde vloeren in de woning, worden afgewerkt met een
dekvloer.
02. Beperking geluidsoverlast. Teneinde het wonen in een appartementen
complex nog aantrekkelijker te maken, zal elke eigenaar/gebruiker verplicht
zijn, en hij/zij aanvaard ook die verplichting, dat ter beperking van hinderlijke
contactgeluiden hij/zij min of meer harde vloerbedekkingen, zoals parket,
plavuizen, natuursteen en dergelijke, met uitzondering van sanitaire ruimten,
niet zal aanbrengen of doen aanbrengen, tenzij wordt aangetoond dat de
contactgeluidisolatie van het gehele vloerpakket voldoende geluidsisolerend is,
zoals door de overheid is aangegeven en in de splitsingsakte is bepaald.

TEGELWERKEN
01. Het tegelwerk wordt recht aangebracht. Andere verwerking bijvoorbeeld
diagonaal of in verband is als meerwerk wel mogelijk. Vloer- en wandtegelwerk
worden niet strokend aangebracht, dat wil zeggen dat de voegen in het
vloer- en wandtegelwerk niet op elkaar aansluiten. In de badkamer wordt de
douchehoek uitgevoerd als verdiept tegelwerk.
Vloertegels
01. De vloeren van toilet en badkamer worden voorzien van vloertegels, door de
kopers uit te zoeken in de showroom. Hiervoor is een stelpost van € 25,- /m2
incl. btw opgenomen.
02. De vloeren van toilet en badkamer worden in de hoeken van kitvoegen
voorzien.
03. Ter plaatse van de douchehoek worden de vloertegels op afschot
aangebracht.
Wandtegels
01. De wanden van toilet en badkamer worden voorzien van wandtegels,
door de kopers uit te zoeken in de showroom. Hiervoor is een stelpost € 20,- /
m2 opgenomen incl. btw.
In het toilet worden de wandtegels aangebracht tot ca. 1200 mm+ vloer. In
de badkamer worden de wandtegels aangebracht tot het plafond. Uitwendige
hoeken worden standaard voorzien van kunststof hoekprofielen in basis kleur.
02. De wanden van toilet en badkamer worden in de hoeken van kitvoegen
voorzien.
Vensterbanken, waterslagen en dorpels
01. Onder de raamkozijnen, daar waar een borstwering aanwezig is worden
aan de binnenzijde kunststeen vensterbanken breed 300 mm aangebracht.
02. Onder de deuren van toilet en badkamer worden kunststenen dorpels
toegepast, kleur volgens kleur- en materiaalschema.
03. Voor zover ramen in het tegelwerk vallen, worden de vensterbanken in
getegeld met behulp van een tegelprofiel.

KEUKENINRICHTING
01. Voor de keuken is een stelpost opgenomen. De keukenopstelling
zoals op tekening is aangegeven is zuiver indicatief. Alle omschreven
aansluitingen worden afgedopt geleverd. De verrekenbare keuken stelpost voor
de appartementen 1 t/m 16 bedraagt € 5.000 en voor de appartementen 17 en
18 € 7.500 incl btw.

BEGLAZING EN SCHILDERWERK
Beglazing
01. Isolerende beglazing wordt toegepast in alle buitenkozijnen, -ramen
en -deuren van de woning. De uitvoering in Triple beglazing is bepaald aan
de hand van de energie prestatie berekening (gebouw A: U 1,26 W/m2K en
gebouw B: U 1,41 W/m2K)
02. De bovenlichten van de binnendeurkozijnen worden bezet met enkel
blank vensterglas.
03. Waar noodzakelijk wordt veiligheidsglas toegepast.
Schilderwerken
01. Het binnen schilderwerk zal worden uitgevoerd in een water gedragen
systeem volgens kleur- en materiaalstaat.
02. De opdekdeuren, de binnendeurkozijnen en eventuele radiatoren zijn
fabrieksmatig afgewerkt.
03. In het zicht komende metalen leidingen, m.u.v. de c.v.-leidingen, de
leidingen in meterkast en bergruimte (de c.v.-opstelling) worden geschilderd.

WATER-INSTALLATIE
01. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling
met betrekking tot water zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.
02. De kosten van gebruik van water zijn tot de dag van oplevering
voor rekening van de aannemer.
Waterleidingen
01. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de individuele watermeter,
geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende
mate beschermd tegen bevriezing.
02. De volgende koudwatertappunten worden aangesloten:
• afgedopte aansluiting voor een gootsteenmengkraan t.p.v. het aanrecht
• afgedopte vaatwasmachine aansluiting
• closetcombinatie in toilet
• fonteinkraan in toilet
• wastafelmengkranen
• douchemengkraan
• closetcombinatie in badkamer
• kraan t.b.v. boileraansluiting warmtepomp
03. Voor de wasautomaat is een aansluitmogelijkheid voorzien in de berging.
04. De warmwaterleiding wordt aangesloten op:
• afgedopte aansluiting voor een gootsteenmengkraan
• wastafelmengkranen
• douchemengkraan

BODEMWARMTEWISSELAARSYSTEEM
01. In de bodem wordt per trappenhuis een gesloten bronsysteem gemaakt ten
behoeve van warmte- en koude opslag. De appartementen worden per entree
aangesloten op een gezamenlijke bronleiding, de individuele warmtepompen
zorgen voor de circulatie in het circuit. De individuele warmtepomp in het
appartement verzorgt de vloerverwarming en het verwarmen van de 180 liter
warmwater boiler in het appartement. In de zomer gebruikt de warmtepomp
de bodem voor het verkoelen van uw vloer in het appartement. De
vloertemperatuur kan dan maximaal tot 18 °C worden teruggebracht.

02. De individuele warmtepompen verwarmen het water van de
vloerverwarming en de boiler van ca 180 liter met tapwater van 55 a 60 °C.

VERWARMINGSINSTALLATIE
01. Voor de berekening van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie
gelden de berekeningsgrondslagen, conform de uitgave van de ISSO publicatie
51, welke op dit werk van toepassing is en hetgeen omschreven is in de
Woningborg-garantienormen.
02. De verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een lage temperatuur
verwarming. De eventueel noodzakelijke verdelers zullen in de berging worden
geplaatst.
03. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een thermostaat in de
woonkamer.
04. In het gehele appartement wordt vloerverwarming aangebracht.
05. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehanteerd in de ruimten
waarbij geldt dat in de woning de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in
gebruik zijn, dat alle ramen en deuren gesloten zijn en bij gelijktijdige verwarming
van deze ruimten.
• hal 18 °C
• woonkamer 22 °C
• slaapkamer(s) 20 °C
• badkamer 22 °C
06. Het leidingsysteem is uitgevoerd d.m.v. kunststof leidingen in de dekvloer.
07. Ieder voorraadtoestel, kent zijn beperkingen met betrekking tot een
‘continue’ levering van warmwater. Indien u specifieke wensen heeft, dient u
óf in overleg te treden met de ondernemer of hieraan tegemoet kan worden
gekomen óf dient er gezocht te worden naar ‘alternatieven’, welke wel
aansluiten bij uw verwachtingspatroon.
08. De door Stichting Woningborg gegarandeerde warmwatertemperatuur is
niet van toepassing voor tappunten waar een thermostaatkraan is of wordt
gemonteerd.
09. U zult bij het uitkiezen van de vloerafwerking rekening moeten houden
met de vloerverwarming. Laat u zich goed informeren en adviseren door
uw vloerafwerking leverancier! Vraag te allen tijde of de door u gewenste
vloerafwerking mogelijk is bij vloerverwarming.
Om zo optimaal mogelijk te kunnen profiteren van de warmte die via de vloer
wordt afgegeven, zijn volgende aandachtspunten te noemen:
• Vloertegels en laminaat zijn geschikt.
• Een aantal soorten tapijt is mogelijk, maar is niet ideaal aangezien tapijt de
warmte tegenhoudt.
• Een dikke ondervloer onder laminaat-hout wordt afgeraden, omdat dit ook
de warmtestraling tegenhoudt.
10. In verband met het verwarmen door middel van vloerverwarming als
hoofdverwarming adviseren wij u de nacht- of afwezigheidverlaging van de
ruimtetemperatuur niet lager in te stellen dan 19°C.
Een lager ingestelde ruimtetemperatuur vraagt een langere verwarmingstijd
en kost daardoor meer energie dan wanneer u de ruimtetemperatuur bij
afwezigheid instelt op bijvoorbeeld 19°C.

SANITAIR

02. Het sanitair wordt volgens de bijgevoegde sanitairlijst geleverd en
aangesloten geheel compleet met de nodige kranen en bevestigingsmiddelen.
03. De closetcombinaties bestaan uit:
• inbouwclosetcombinatie type hangend
04. De fonteincombinatie bestaat uit:
• verglaasde kristal porseleinen fontein
• chromen bekersifon en wandaansluiting
• fonteinkraan
05. De wastafelcombinaties bestaan uit:
• verglaasde kristal porseleinen wastafel
• chromen wastafelmengkraan
• chromen bekersifon en wandaansluiting
• keramisch planchet
• verwarmde infra rood spiegel 300 x 600 mm.
06. De douchecombinatie bestaat uit:
• thermostatische douchemengkraan
• chromen douchecombinatie met glijstang en handdouche
• vloergoot met RVS-rooster, afmeting 700 mm.
07. Ten behoeve van de wasmachine wordt een tapkraan aangebracht in de
berging.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
01. De aanleg- en aansluitkosten en de kosten van gebruik van elektra tot
het moment van oplevering van de elektrische installatie zijn in de koop-/
aanneemsom begrepen.
02. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast tot waar de
verdeelkast is geplaatst met voldoende groepen naar de diverse aansluitpunten,
volgens voorschriften van het leverend elektriciteitsbedrijf en NEN 1010.
03. De aansluitpunten per vertrek worden op tekening aangegeven.
04. De schakelaars en wand contactdozen zijn van het type inbouw, behoudens
in de meterkast en in de bergingen (opbouw). Alle in de kleur wit.
05. Schakelaars worden geplaatst op 1,05m + vloer en de wandcontactdozen
op 0,30m + vloer. De wandcontactdozen in de keuken op 1.25m + vloer.
De CAI en telefoonaansluitpunten in woon- en slaapkamers op 0,30m +
vloer, wcd’s bij een schakelaar worden ook geplaatst op 1,05m + vloer, in de
bergingen op 1,05m + vloer.
06. Er worden op het elektriciteitsnet aangesloten rookmelders gemonteerd,
plaats en aantal volgens de voorschriften.
07. De aansluitpunten zoals op de tekening weergegeven zijn een schematische
weergave. De posities van de aansluitpunten in de keuken weergegeven
worden later in de installatie 0-tekening getekend.

De bouwnummers 1 t/m 16 krijgen ieder 10 panelen. Bouwnummer 17 verkrijgt
17 panelen en bouwnummer 18 ontvangt 16 panelen.
De algemene ruimten van de VVE ontvangen 15 panelen en aan de bibliotheek
worden 52 panelen geleverd. De omvormer van ieder appartement wordt
geplaatst onder de MV box, in de berging van het appartement.

TELECOMMUNICATIEVOORZIENINGEN
Telefoon
01. De woningen zijn voorzien van een telefoonaansluiting in de meterkast
en van daaruit een (bedrade) aansluitmogelijkheid voor de telefoon in de
woonkamer en de (bedrade) aansluitmogelijkheid in de hoofdslaapkamer.
02. Kosten voor de aansluiting van telefoon vallen buiten de koop-/aannemings
overeenkomst en worden rechtstreeks aan de koper gefactureerd.
Centrale Antenne Systeem
01. De woningen zijn voorzien van een aansluitmogelijkheid voor de antenneinstallatie in de meterkast en van daaruit een (bedrade) aansluitmogelijkheid
in de woonkamer en een (bedrade)aansluitmogelijkheid naar
de hoofdslaapkamer.
02. Kosten voor de aansluiting van de centrale antenne-inrichting (kabel)
of glasvezel vallen buiten de koop-/aannemingsovereenkomst en worden
rechtstreeks via de betreffende leverancier aan de koper gefactureerd.

LIFTINSTALLATIE
01. De liftinstallatie is een z.g. lift uitvoering in brancardafmeting. De snelheid
van deze lift is 0,15 m/sec. Capaciteit 1.000 kg. De hydraulische personenlift
heeft een automatische bediening, rvs muurwerk kop omkleding en GSM
module voor de spreek-/luisterverbinding. Ter Heerdtshof heeft in de gebouwen
A en B totaal 4 van deze liften met 3 stopplaatsen.

Zwakstroominstallatie
01. De appartementen worden voorzien van een videofooninstallatie met een
elektrische deuropener voor de centrale toegangsdeur. De videofooninstallatie
bevindt zich in het appartement.
PV-panelen
Gebouw A wordt voorzien van 147 zonnepanelen van 300 Wp per paneel.
Gebouw B wordt voorzien van 113 panelen van 300 Wp per paneel.

01. Het te leveren sanitair, is van goede kwaliteit en wordt geleverd in de kleur
wit. De kranen worden aangebracht in verchroomde en waterbesparende
uitvoering.
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Appartementen ter Heerdtshof Vaassen
STAAT VAN AFWERKING APPARTEMENT
Hal
vloer afwerkvloer
wanden behang klaar
plafond structuur spuitwerk kleur wit
elektra 1 st. lichtpunt op wisselschakelaar
1 st. enkele wandcontactdoos
1 st. enkele wandcontactdoos
1 st. belinstallatie
rookmelder

Slaapkamer 1
vloer afwerkvloer
wanden behangklaar
plafond structuur spuitwerk kleur wit
1 st. enkele wandcontactdoos
elektra 1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar
2 st. dubbele wandcontactdoos
bedrade leiding voor telefoon
bedrade leiding voor CAI

Toilet
vloertegels
wanden tegels tot ca. 1,25 m.+ vloer, daarboven spuitwerk
plafond structuur spuitwerk kleur wit
elektra 1 st. lichtpunt op schakelaar
closetcombinatie
fonteincombinatie
mechanische ventilatie volgens voorschriften

Slaapkamer 2 (en 3 bij bouwnummer 17)
vloer afwerkvloer
wanden behangklaar
plafond structuur spuitwerk kleur wit
elektra 1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar
1 st. dubbele wandcontactdoos
1 st. enkele wandcontactdoos

Woonkamer
vloer afwerkvloer
wanden behang klaar
plafond structuur spuitwerk kleur wit
elektra 2 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar
3 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar
1 st. buitenlichtpunt op enkelpolige schakelaar
3 st. dubbele wandcontactdoos
1 st. enkele wandcontactdoos
bedrade leiding voor telefoon
bedrade leiding voor CAI
kamerthermostaat
rookmelder
1 st. intercom/deuropener
Keuken
vloer afwerkvloer
wanden behang klaar > ca. 1,5 m
plafond structuur spuitwerk kleur wit
elektra 1 st. lichtpunt op wisselschakelaar
2 st. dubbele wandcontactdoos
1 st. Perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
1 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. eventuele koelkast
1 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. eventuele afzuigkap
2 st. loze leiding t.b.v. eventuele vaatwasser en oven
afvoer t.b.v. gootsteen
afvoer t.b.v. vaatwasser
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Badkamer
vloer tegels 300 x 300 mm
wanden tegels tot plafond 200 x 400 mm
plafond structuur spuitwerk kleur wit
elektra 3 st. lichtpunt (2x plafond en 1x wand) op dubbele schakelaar
diversen wastafelcombinatie
wandcloset
douchecombinatie (douchevloer op afschot)
aansluitpunt tbv spiegel met infra rood verwarming
infra rood spiegel 300 x 600 mm
1 st wandcontactdoos naast wastafel
mechanische ventilatie volgens voorschriften
Meterkast
inrichting volgens voorschrift Nutsbedrijven
Berging / wasruimte
vloer afwerkvloer
wanden behangklaar
plafond structuur spuitwerk kleur wit
1 st. lichtpunt op schakelaar
2 st. enkele wandcontactdoos aparte groep (wasmachine-droger)
1 st. perilex aansluiting t.b.v. verdeler vloerverwarming
2 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. warmtepomp
riolering-afvoerpunt t.b.v. wasmachine, condensdroger en boiler

Berging buiten
vloer betontegels 50 x 50 cm
geïmpregneerd vuren (of gewolmaniseerd)
plafond dakpaneel niet afgewerkt
bitumineuze dakbedekking
elektra 1 st. lichtpunt in de berging
1 st. dubbele wandcontactdoos
stapeldorpeldeur met ondoorzichtig glas
Parkeerplaats
Ieder appartement heeft een eigen parkeerplaats op het achterterrein conform
de splitsingstekening. Het gebruik en toekenning van de vrije parkeerplaatsen
wordt met de v.v.e. afgestemd.

ALGEMEEN
01. Deze omschrijving en de verkooptekeningen zijn nauwkeurig en met zorg
samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, verstrekt door de
architect en adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een
voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van
overheid, nutsbedrijven en/of de stichting Woningborg.
02. De op tekening ingeschreven maten zijn circa maten.
03. Algemene koopinformatie is informatief aan de brochure toegevoegd,
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alleen de verkooptekeningen en de technische omschrijving vormen uiteindelijk
een onderdeel van de aanneemovereenkomst.
04. De aangegeven apparatuur en dergelijke dient uitsluitend ter oriëntering
van de plaatsingsmogelijkheden en is, voor zover niet uitdrukkelijk in deze
technische kopersinformatie genoemd, niet in de koopsom begrepen.
05. De opgenomen perspectief- en interieurtekeningen geven een
artistimpressie weer. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten ontleend
worden.
06. De situatietekeningen die in deze brochure zijn opgenomen, betreffen in
nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot
de situering van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden, groenvoorzieningen e.d.
kunnen zich dan ook voordoen. Uitdrukkelijk wijzen wij u erop dat tekeningen,
voor zover niet behorend bij een bestemmings- of uitwerkingsplan, geen
juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen worden
ontleend. Voor uitspraken, c.q. informatie in deze zijn wij dan ook niet
verantwoordelijk.
07. Wij maken het voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die voortvloeien uit
de eisen van overheid, architect en/of nutsbedrijven en de nog door instanties
te verstrekken vergunningen.

08. Tijdens de bouw kan blijken dat technische of architectonische wijzigingen
nodig zijn of dat een andere leverancier of merk wordt gekozen. Die wijzigingen
voeren wij dan door of uit. Deze wijzigingen doen nooit afbreuk aan de waarde
van uw woning. U heeft dus geen extra kosten, maar krijgt ook geen geld terug.
09. Daar waar in de brochure en op tekeningen “merknamen en/of houtsoorten”
zijn vermeld, dient achter de merknamen o.g. (of gelijkwaardig) te worden
gelezen.
10. Zoals u mogelijk weet worden voor de ruwbouw van uw woning onder
andere kalkzandstenen verwerkt in diverse afmetingen. Kalkzandsteen is
een milieuvriendelijk natuurproduct dat in veel Nederlandse woningen wordt
toegepast. Dit constructieve materiaal heeft één klein nadeel; het is onderhevig
aan krimp.
Het gevolg is een verschijnsel, waarbij in de eerste levensjaren van uw woning
kleine, zogenaamde, krimpscheurtjes kunnen gaan optreden. Deze krimp zal
echter na verloop van tijd ophouden.
Genoemde scheuren doen in het geheel geen afbreuk aan de
constructieve kwaliteit van het door de aannemer af te leveren product.
11. 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, e.e.a. afhankelijk van
het ontwerp en locatie.

Wij willen u ook verwijzen naar de Woningborg brochure ‘Aankoop, oplevering,
gebruik en onderhoud van uw woning’, welke u later samen met het
Woningborg waarborgcertificaat van de stichting Woningborg zult ontvangen.
12. Als tijdens de bouw het btw-tarief wijzigt, werken we met het nieuwe btwtarief.
13. Als voor verlening van de omgevingsvergunning, overheidsvoorschriften
of voorschriften van nutsbedrijven wijzigen, werken we met de nieuwe
voorschriften.
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