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Moerkapelle: een kapel bij het ’Moer’ 
Op 1 januari 1991 is de gemeente Zevenhuizen-

Moerkapelle ontstaan door een samenvoeging 

van de voormalige gemeenten Zevenhuizen 

en Moerkapelle. De gemeente Zevenhuizen-

Moerkapelle bestaat uit drie kernen: 

Zevenhuizen, Oud Verlaat en Moerkapelle. 

Alle kernen te samen hebben momenteel 

ruim 40.000 inwoners. Per 1 januari 2010 

is de gemeente Zevenhuizen - Moerkapelle 

samengevoegd met de kernen Moordrecht 

en Nieuwerkerk aan den IJssel tot de nieuwe 

gemeente Zuidplas. 

In de Middeleeuwen was het gebied van 
Zevenhuizen en Moerkapelle een nagenoeg 
onbewoonbaar moeras. Alleen via het water kon 
het gebied enigszins ontsloten worden. Met name 
het riviertje de Rotte gaf toegang tot het moeilijk 

begaanbare moerasgebied.

De eerste bewoners vestigden zich aan de oevers 
van de Rotte, waarmee langzaam ook de cultivering 
van het gebied op gang werd gebracht. Wanneer dit 
precies is gebeurd is niet met zekerheid te zeggen. 
Maar met de vestiging van de eerste bewoners was 
Zevenhuizen een feit. 
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Het noordelijke gedeelte van 
Zevenhuizen - de Wilde Veenen 
- werd in 1365 in leen uitgegeven 
aan Jan van Egmond, die het later 
naliet aan zijn halfbroer Willem 
van Egmond. Deze Willem van 
Egmond heeft leuk verdiend 
aan het gebied. Hij stelde de 
Goudse burgerij in staat het land 
af te graven om er turf van te 
maken. En turf was in die tijd een 
onmisbaar product waar goed 
voor werd betaald. 
De Wilde Veenen veranderde 

door dit vervenen in een 
plassengebied. De Moerse Zijde, 
die de Wilde Veenen scheidde van 
de Polders van Zevenhuizen, bleef 
onaangetast. Rond 1400 is de 
eerste bewoningskern ontstaan. 
Deze kern bestond voornamelijk 
uit mensen die leefden van 
het maken van turf. Langzaam 
kwamen er voorzieningen. Maar 
voor een kerk was het gehucht 
toch echt te klein. Er werd een 
kleine kapel gebouwd om de 
bewoners in staat te stellen hun 

geloof te belijden. 
De kapel werd gebouwd bij 
het Moer, en daaruit is de 
naam Moerkapelle ontstaan. 
Met de drooglegging van de 
polder ‘de honderd morgen’ 
in 1655, begon de opgang van 
Moerkapelle. De bedrijvigheid 
trok middenstanders aan. In 
1667 werd de oude Moerkapel 
vervangen door een kerk. Een kerk 
die nog steeds gezichtsbepalend 
is voor Moerkapelle.
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Een dorp 
om van te 
genieten
Moerkapelle is een geliefd dorp 
om te wonen. Een dorp dat 
gekarakteriseerd kan worden als 
pittoresk, landelijk en recreatief. 
Dat Moerkapelle een geliefd 
dorp is om te wonen, komt zeker 
niet in de laatste plaats door de 
meer dan fantastische ligging 
midden in het Groene Hart van 
de Randstad. Als u kiest voor 
Moerkapelle, dan kiest u voor een 
prachtige locatie in één van de 
mooiste akkerbouwgebieden van 
Nederland. 

Maar Moerkapelle heeft ook 
een soepele ontsluiting met diverse 

snelwegen (waaronder de A12). 
Met de auto en met het openbaar 
vervoer bereikt u in korte tijd 
steden als Gouda, Zoetermeer, 
Den Haag en Rotterdam. 

In Moerkapelle vindt u alle 
voorzieningen die het wonen in 
een dorp comfortabel maken. 
Het sfeervolle centrum heeft 
een leuke variatie aan winkels, 
vooral bestaande uit gezellige 
en kleinschalige speciaalzaken, 
die passen in de gemoedelijke 
sfeer die zo kenmerkend is voor 
het dorp Moerkapelle. Verder 
vindt u in Moerkapelle een 
compleet aanbod aan kerkelijke 
voorzieningen, basisscholen en 
voorzieningen op het gebied van 
eerstelijns gezondheidszorg. Ook 
heeft Moerkapelle een bloeiend 
en rijk verenigingsleven. Er zijn 
vele verenigingen voor jong en 

oud op het gebied van cultuur, 
recreatie en sport. Voor wat betreft 
de grootschalige recreatieve 
voorzieningen is het aardig te 
vermelden dat Moerkapelle zich 
momenteel ontwikkelt van een 
‘agrarische’ naar een ‘recreatieve’ 
gemeente. De Rottewig (het gebied 
dat bestaat uit de westelijke- en 
de oostelijke Rottepolders en 
dat één geheel vormt met het 
Bentwoudegebied) moet in de 
komende jaren uitgroeien tot een 
groot recreatiegebied. Dit nieuwe 
recreatiegebied zal de verbinding 
gaan vormen tussen de nu nog 
gescheiden dorpskernen van 
Zevenhuizen en Moerkapelle. 

Het zal Moerkapelle nóg 
aantrekkelijker maken als 
gemeente om te wonen en te 
recreëren.
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Revitalisering 
Dorpskern 
Moerkapelle
De appartementen in deze 
brochure maken onderdeel uit 
van de Revitalisering Dorpskern 
Moerkapelle. De gedachte 
achter deze revitalisering is om 
de dorpskern van Moerkapelle 
een stevige impuls te geven. De 
leefbaarheid wordt verbeterd 

om ervoor te zorgen dat jong en 
oud en huidige en toekomstige 
bewoners zich thuis blijven 
voelen in Moerkapelle. Het 
moet aantrekkelijk blijven om in 
Moerkapelle te leven en te wonen. 
De nieuwe supermarkt zal een 
compleet assortiment hebben en 
de winkels, die nu nog verspreid 
liggen over de Dorpsstraat, 
worden geconcentreerd 
rondom de supermarkt. 
Er worden appartementen 
gerealiseerd op de nieuwe 
supermarkt en het gezellige 

kerkplein en verschillende 
gevels worden gerenoveerd. 
Ook de Dorpsstraat wordt 
herbestraat met karakteristiek 
bestratingsmateriaal. Verder 
wordt de Schapenweide op 
een landschappelijk en dorpse 
wijze heringericht. Kortom - 
de Revitalisering Dorpskern 
Moerkapelle geeft een nieuwe 
impuls aan de leefbaarheid en 
economie van Moerkapelle, met 
behoud van authenticiteit.
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Wonen in de dorpskern
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Wonen in de dorpskern
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Beleef de rust 
en dynamiek 
van een dorp
De appartementen worden aan 
de Dorpsstraat gerealiseerd in de 
kern van het dorp Moerkapelle. 
De kerken van Moerkapelle zijn 

nog steeds voor een belangrijk 
deel gezichtsbepalend voor het 
dorp. Ze zijn gelegen aan beide 
zijden van de Dorpsstraat en 
vanuit uw woning heeft u een 
schitterend uitzicht op één van de 
kerken. De Dorpsstraat is de straat 
waar veel van de detailhandel en 
dienstverlening van Moerkapelle 
zich heeft geconcentreerd. Een 
gezellige straat waar altijd leven 

is en altijd wat te beleven.  
Door Moerkapelle stroomt De 
Ringvaart, dit is een pittoreske 
vaart die Zevenhuizen verbindt 
met Moerkapelle. Een heerlijke 
plek om een hengeltje uit te 
werpen of te genieten van de rust 
en de natuur.   
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Twee appartementen 
met verschillende 
mogelijkheden
Bij de architectuur van de appartementen is 

nadrukkelijk rekening gehouden met de bestaande 

bebouwing en het authentieke beeld van het dorp 

Moerkapelle. De appartementen bevinden zich op 

de verdieping boven de te realiseren supermarkt. 

Bij de keuze van de materialen en het kleurgebruik 

is nadrukkelijk gekeken naar de omliggende 

bebouwing. 

De architectuur en de gebruikte materialen geven de 

appartementen een moderne uitstraling. Ze passen 

naadloos in de grotendeels authentieke en uiterst 

gezellige dorpskern van Moerkapelle.

De indeling van de appartementen zijn verschillend, 

maar beide appartementen zijn met de lift te bereiken 

en bevinden zich op de verdieping. Via een centrale 

hal komt u in de appartementen, welke zijn voorzien 

van een entree die verbonden is met de verschillende 

vertrekken in de appartementen. De appartementen 

hebben een riante woonkamer, een ruime badkamer 

en optionele keuken, een apart toilet, een aparte 

ruimte voor ondermeer de wasmachine, en ieder 

twee slaapkamers. Vanuit de woonkamers komt 

u aan de achterzijde van de woning uit op een zeer 

ruim dakterras met veel mogelijkheden. 

Op de begane grond bevinden zich de bergingen. 

Vanuit de appartementen kijkt u aan de voorzijde uit 

op de kerk in de Dorpsstraat. 

De appartementen zijn ideaal geschikt voor mensen 

die veel waarde hechten aan wonen in een prachtig 

dorp met veel rust en ruimte in en om de woning. 
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Genieten van het licht



Wonen in stijl   13

Genieten van het licht
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Dit speels ontworpen appartement 
beschikt over twee slaapkamers en 
een riant terras. De keukenopstelling 
centraal in het appartement zorgt 
ervoor dat er een living en een 
eetkamer gecreëerd wordt.

Sfeerplattegrond 1

Appartement 1
Gebruikoppervlak 102 m²

Woonkamer 37,7 m²

Eetkamer/Keuken 22,2 m²

Slaapkamer 1 13,6 m²

Slaapkamer 8,7 m²

Terrassen 75,9 m²

Dorpsstraat zijde
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Dit appartement beschikt over twee 
slaapkamers  daarnaast is er een grote 
woonkeuken gerealiseerd die toegang 
biedt tot het riante terras.

Sfeerplattegrond 2

Dorpsstraat zijde

Appartement 2
Gebruikoppervlak 113 m²

Woonkamer 34,3 m²

Eetkamer/Keuken 16,6 m²

Slaapkamer 1 18 m²

Slaapkamer 15,9 m²

Terrassen 79,9 m²
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Een prachtig dakterras
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Een prachtig dakterras
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Appartement 1

De in de tekeningen aangegeven maten zijn 

“circa” maten in millimeters. Wat betreft de 

maatvoering tussen de wanden geldt dat geen 

rekening is gehouden met enige muurafwerking.
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Appartement 2
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Ligging en aanzicht

N
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1 INLEIDING
Het Bouwbesluit kent voor de diverse vertrekken specifieke 
begripsbepalingen. Zo wordt niet langer gesproken van woon-, 
slaapkamer, hal of zolder maar van verblijfs-, verkeers- of 
onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in 
deze technische omschrijving gebruik gemaakt van de 
“ingeburgerde” aanduidingen en om u toch volledig te 
informeren vindt u hieronder de benamingen zoals deze in het 
Bouwbesluit worden gehanteerd:
entree/lift/hal/trappenhuis  : verkeersruimte;
entree     : verkeersruimte;
meterkast   : technische ruimte;
toilet    : toiletruimte;
woonkamer   : verblijfsruimte;
keuken     : verblijfsruimte;
badkamer   : badruimte;
slaapkamer    : verblijfsruimte;
terras    : buitenruimte;
(binnen-)berging   : bergruimte.

2 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
Het onderhavige bouwplan is bij Woningborg nv uit Gouda 
(hierna te noemen “Woningborg”) aangemeld voor het 
verkrijgen van een bewijs van planacceptatie voor het mogen 
bouwen van de appartementen met toepassing van de 
Garantie- en waarborgregeling van Woningborg.

3 PEIL VAN DE WONING
Het peil - P - waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, 
komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer 
van het gebouw.
De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- 
en woningtoezicht van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.

4 GRONDWERK
De nodige grondwerken - ontgravingen en aanvullingen - 
worden verricht voor onder andere funderingen, vloeren, 
kabels, leidingen en buitenverhardingen. 

5 RIOLERINGSWERKEN
De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de (koop-
) aanneemsom begrepen.
De riolering wordt uitgevoerd in kunststof (PVC-buis). 
Het rioleringssysteem wordt belucht en voorzien van 
stankafsluiters en ontstoppingsmogelijkheden en aangesloten 
op het gemeentelijke rioleringssysteem. Het hemelwater 
en het vuilwater zullen op een gescheiden systeem worden 
aangesloten.

6 BESTRATINGEN EN TERREININRICHTING
De toegang tot het trappenhuis wordt geheel voorzien van 
verharding. De verharding van de voetpaden wordt uitgevoerd 
in stenen en/of tegels van verschillende afmeting en kleur. 

7 FUNDERINGEN
De funderingsconstructie wordt aan de hand van de resultaten 
van een geotechnisch onderzoek door de constructeur bepaald 

en met goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht van de 
gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle uitgevoerd.

8 GEVELCONSTRUCTIES
De metselwerkgevels van het complex worden uitgevoerd als 
spouwmuur, bestaande uit een buitenspouwblad, de spouw 
en het binnenspouwblad. De buitenspouwbladen worden 
uitgevoerd in metselbaksteen, waalformaat, in halfsteens 
metselverband verwerkt. Het buitenspouwblad wordt 
uitgevoerd als schoonmetselwerk, in de door de architect te 
bepalen kleur en (platvol) gevoegd. Voor de isolatie van de 
gevel wordt in de spouw een isolatiemateriaal aangebracht. 
De gevels worden uitgevoerd in een door de architect te 
bepalen kleur metselwerk. 

De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen 
blokken/-elementen, een en ander volgens tekening. 

9 DIVERSE METSELWERKEN / LIJMWERKEN / 
SCHEIDINGSWANDEN
De dragende (woningscheidende) binnenwanden, wanden van 
de liftschacht worden uitgevoerd in kalkzandsteen.
De niet-dragende binnenspouwbladen van de gevels worden 
uitgevoerd in kalkzandsteen blokken/-elementen.
De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte 
scheidingswanden in massieve gipsblokken. 
De scheidingswanden van de bergingen op de begane grond 
worden uitgevoerd in schoonwerk kalkzandsteen blokken/-
elementen in zogenaamde vellingkant blokken.

10 BETONWERKEN
De betonvloeren, -wanden, -kolommen en -balken van het 
gebouw worden in het werk gestort  en/of geprefabriceerd 
volgens het advies van de constructeur.

De vloeren van de appartementen boven de bedrijfsruimte 
bestaan uit breedplaat met een druklaag van in het werk 
gestorte beton en de nodige sparingen.

Het dak van het gebouw bestaat uit een betonnen plaatvloer.
De dakrand in de voorgevel wordt afgedekt met een prefab 
betonnen afdekband.

11 DAKEN EN BALKONS
De platdakconstructies van het gebouw worden uitgevoerd 
als warmdakconstructie, waarbij de thermische isolatie aan 
de buitenzijde van de dakconstructie en direct onder de 
(bitumineuze) waterkerende laag is aangebracht. 
Het hellende dak van woning 1 bestaat uit geïsoleerde 
dakelementen voorzien van panlatten en gedekt met 
keramische dakpannen in een nader te bepalen kleur.

De terrassen van de appartementen worden afgewerkt met 
betontegels op tegeldragers. 
Op de overige platte daken wordt een ballastlaag van 
betontegels en dakgrind aangebracht. Alle terrassen en daken 
worden aangesloten op de riolering. 

Technische omschrijving



22   Wonen in stijl

12 VENTILATIEVOORZIENINGEN EN GASAFVOERKANALEN
Het mechanische ventilatiesysteem bestaat uit een ventilator 
unit geplaatst in de technische ruimte. In de woon- en 
slaapkamers wordt door middel van toevoerroosters verse 
lucht ingelaten. De keuken, toilet en badkamer, alsmede de 
technische ruimte (opstelplaats van de wasautomaat en cv-
ketel) worden door middel van afzuigroosters afgezogen. De 
ventilatie is regelbaar middels een drie standen schakelaar, 
welke in de keuken wordt geplaatst. 

De cv / combi-ketel wordt door middel van een luchtaanvoer- 
en rookgasafvoerkanaal aangesloten op de bovendaks 
aangebrachte dakkap.

De aangegeven posities en afmetingen van alle 
installatieonderdelen zijn indicatief.

Exacte posities van het mechanische ventilatiesysteem en cv-
ketel wordt vast gelegd in de werktekeningen.
 
13 BINNEN- EN BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren  van de appartementen 
en alsmede van het lift/trappenhuis worden uitgevoerd in 
hardhout. Spouwlatten zijn van Noord-Europees vuren. De 
ramen (draaiende delen) zijn van hardhout, conform tekening. 
Alle kozijnen, ramen en glaslatten dekkend te spuiten of 
schilderen volgens kleurenstaat. Met nadruk wordt erop 
gewezen dat de kleur van de kozijnen en alle draaiende delen 
binnen en buiten gelijk is.

Detaillering en uitvoering conform KVT 1995, timmerwerk 
leveren onder K.O.M.O. –productcertificaat en met een 
kwaliteitsgarantie van de Stichting Garantiefonds voor 
Timmerwerk.

Langs de stijlen en onderdorpels komen waterkerende 
stroken en boven de kozijnen vinylslabben waar dit voor de 
waterdichtheid nodig is. Verder komen er, waar nodig, slabben 
van lood 18 PDS onder de onderdorpels van de kozijnen. 

De entreedeur van het trappenhuis wordt gemaakt van 
hardhout volgens het model zoals aangegeven op de 
tekeningen. 

De postkasten, bellentableaus en de video-intercom worden in 
het paneel bij de toegangsdeur gemonteerd. 
Aluminium beglazingsprofielen en raamaanslagprofielen in 
geanodiseerde uitvoering. Het hang- en sluitwerk dat hiervoor 
in aanmerking komt, dient te voldoen aan de 100% basiseisen 
zoals vermeld in het handboek ‘Politiekeurmerk Veilig 
Wonen®’. 
Voor wat betreft de inbraakpreventie moet dit voldoen 
aan klasse 2 volgens het Bouwbesluit. Deuren, inclusief 
bergingsdeur, per woning gelijksluitend. 

Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen van de 
appartementen worden voorzien van rondgaande tochtkaders. 
Beglazing in dubbele uitvoering.
De binnenkozijnen van staal zonder bovenlichten met 
gelakte vlakke stompe deuren voorzien van  een standaard 
fabrieksafwerking in de kleur wit, breedte conform tekening 
(deuren zonder glasopening).

Er worden geen stofdorpels toegepast. Wel komt er een 
kunststenen dorpel ter plaatse van de deurkozijnen van de 
toiletten, badkamers en technische ruimte.
 
De binnendeuren van de bad- en toiletruimte worden voorzien 
van vrij- en bezetsloten. De deur van de hoofdslaapkamer van 
dag- en nachtslot en de (meter-)kastdeur van kastslot. De 
overige deuren worden voorzien van loopsloten.

14 TRAPPEN EN HEKWERKEN
De trap vanaf peil naar de entrees wordt uitgevoerd als 
geprefabriceerde betonnen rechte steektrap met benodigde 
trapafscheidingen. Ter plaatse van de trap wordt een leuning 
aangebracht.

De terrashekken worden uitgevoerd in aluminium of verzinkt 
staal met poedercoating. De terrassen aan de voorzijde 
hebben een gemetselde borstwering. Deze wordt afgedekt 
met een prefab betonnen afdekband met daarop een stalen 
thermisch verzinkte en in kleur gepoedercoate handregel.

De franse balkons op de verdieping worden voorzien van 
hekwerken verzinkt en gepoedercoat in kleur.

15 AFTIMMERWERKEN EN METERKAST
Diverse (binnen)aftimmeringen worden uitgevoerd. Naast deze 
(binnen)aftimmeringen worden houten vloerplinten (meranti) 
afm. 9x45 mm, fabrieksmatig afgelakt, aangebracht, met 
uitzondering voor de betegelde wanden en meterkasten.

De meterkast wordt uitgevoerd en ingericht conform de 
geldende voorschriften van het energieleverend bedrijf.

16 HEMELWATERAFVOEREN
Toegepast worden hemelwaterafvoeren in PVC-buis en PE-buis, 
welke worden aangesloten op de rioleringsleidingen.

17 PLAFOND- / WAND- / VLOERAFWERKINGEN
Plafondafwerking
In de appartementen worden de plafonds afgewerkt door 
middel van spuitwerk.

In het  trappenhuis wordt het plafond en de wanden afgewerkt 
door middel van spuitwerk.

Wandafwerking
De toiletruimte wordt voorzien van wandtegels tot een hoogte 
van 150 cm in een nader te bepalen kleur en afmeting. 
De badkamer wordt voorzien van wandtegels tot aan het 
plafond. Met betrekking tot het wandtegelwerk kan de koper 
een keuze maken uit een keuzepakket, dat nog nader wordt 
samengesteld. De wanden van de meterkasten worden niet 
afgewerkt.

De overige wanden in de appartementen worden behangklaar 
afgewerkt.

Vloerafwerking
De vloeren van de appartementen worden voorzien van een 
circa 70 mm dikke cementgebonden dekvloer. De vloeren 
van het toilet, de badkamer en de technische ruimte worden 
afgewerkt met keramische vloertegels, in een nader te 
bepalen kleur en afmeting, De koper heeft hierin keuze uit een 
keuzepakket.

Wij wijzen u erop dat in de afwerkvloeren van de 
appartementen diverse leidingen zijn opgenomen, onder 
andere verwarmingsleidingen welke warmte afstralen naar 
de aan te brengen vloerafwerking. Met betrekking tot schade 
alsmede gevolgschade ten gevolge van warmtedoorstraling 
naar de vloerafwerking aanvaarden wij geen enkele 
aansprakelijkheid, aan zowel de vloerafwerking als aan de 
afwerkvloeren. 
Indien u een vloerafwerking toepast (bijvoorbeeld 
vloerbedekking of iets dergelijks), adviseren wij u de 
leverancier te vragen de toe te passen producten c.q. lijm af te 
stemmen op de reeds aangebrachte vloeren en de leverancier 
te vragen om een garantie voor de hechting op de aan te 
brengen vloerafwerking als op de ondervloer.
Tevens dient u zich door de leverancier te laten adviseren of 
bijvoorbeeld het stofvrij maken of schuren van de ondervloer 
noodzakelijk is. 
Wij wijzen u erop dat door het toepassen van harde 
vloerbedekkingen de geluidsisolatie van de appartementen 
onderling negatief wordt beïnvloed. Het wel of niet toepassen 
van harde vloerbedekkingen dient in onderling overleg in het 
reglement van eigenaren te worden geregeld c.q. opgenomen. 
Indien het (binnen het reglement van eigenaren) is toegestaan 
om tegelvloeren toe te passen, wijzen wij u er nadrukkelijk op 
dat in deze krimp-/zettingscheuren kunnen ontstaan, zowel 
in de afwerkvloer als in de tegelvloeren. Wij aanvaarden 
dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot 
bovengenoemde krimp-/zettingscheuren.
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Tevens worden er in het trappenhuis met uitzondering van de 
lift natuurstenen vloertegels aangebracht, afmeting 500x500 
mm. Deze vloertegel zal in standaard tegelverband, niet 
strokend en zonder stippen of patronen worden aangebracht.

18 OVERIGE VOORZIENINGEN
Onder de raamkozijnen met steenachtige borstwering worden 
aan de binnenzijde kunststof (werzalit) vensterbanken 
toegepast.
Onder de deuren van het toilet, de badkamer en de 
technische ruimte van de appartementen worden kunststenen 
binnendeurdorpels toegepast. 

19 KEUKENINRICHTING
Er wordt geen keukeninrichting (kasten, aanrecht etc.) en 
inbouwapparatuur aangebracht. Aansluitingen van water- 
en gasinstallatie en de vuilwaterafvoer (riolering) worden 
afgedopt aangebracht. De elektrische installatie wordt bedraad 
en voorzien schakelmateriaal en wandcontactdozen. 
De keukeninrichting is hierdoor uitgesloten van de Garantie- 
en waarborgregeling van Woningborg. Indien de keuken als 
meerwerk door de aannemer geleverd en geïnstalleerd wordt 
zal het garantie certificaat van de koper zodanig  worden 
aangepast dat de keukeninrichting onderdeel uitmaakt van de 
Garantie- en waarborgregeling.

20 BEGLAZING EN SCHILDERWERK
Beglazing
Isolerende HR++ beglazing wordt toegepast in de 
glasopeningen van alle buitenkozijnen, 
-ramen en -deuren van de appartementen. Beglazing wordt 
door middel van kitwerk waterdicht afgewerkt. Enkelbladig 
blank glas wordt toegepast in de glasopeningen van de 
zijlichten van de kozijnen van woning 1, een en ander volgens 
tekening.

Schilderwerk / beitswerk
Het gevelschilderwerk, waar van toepassing, uitgevoerd in 
een dekkend systeem in kleur volgens de kleurenstaat. De 
kozijnen, ramen en deuren worden fabrieksmatig zodanig 
behandeld dat de kleur binnen en buiten gelijk is.

Korte omschrijving van het binnenschilderwerk, inclusief 
leidingwerken:
Alle overige voorkomende schilderwerken op hout worden 
uitgevoerd in een dekkend verfsysteem met uitzondering 
van fabrieksmatig afgelakte houtwerken. Al de in het zicht 
blijvende staalwerken aan de binnen- en buitenzijde worden, 
m.u.v. de thermisch verzinkte onderdelen, dekkend afgewerkt. 
De waterleidingen voor zover in het zicht, m.u.v. de leidingen 
in de kasten, worden dekkend afgelakt. cv-leidingen worden 
niet geschilderd.

21 BEHANGWERK
Behangwerk wordt niet uitgevoerd.

22 WATERINSTALLATIE
De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de 
(koop-)aanneemsom begrepen. 
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in 
de meterkast en is afsluitbaar. 
De volgende tappunten worden hierop aangesloten: 
Het tappunt cv-installatie / wasautomaat in de technische 
ruimte;
Het fonteintje in het toilet;
De closetcombinatie in het toilet; 
De wastafelmengkraan in de badkamer (2x);
De douchemengkraan in de badkamer;
De closetcombinatie in de badkamer;
De badmengkraan in de badkamer, alleen bij woning 2.
De warmwaterleiding wordt aangesloten op: 
De wastafelmengkraan in de badkamer (2x); 
In de keuken worden geen tappunten aangesloten. Er 
wordt één afgedopte warmwaterleiding aangelegd t.b.v. een 
gootsteenmengkraan en twee afgedopte koudwaterleidingen 
t.b.v. een gootsteenmengkraan en een kraan voor de 
vaatwasser.

Warmwatertoestellen:
De warmwatervoorziening geschiedt middels een HR-
combitoestel voor warmwater en verwarming, klasse CW4. 
De aangegeven posities van de installatieonderdelen zijn 
indicatief. 

23 GASINSTALLATIE
De aanleg- en aansluitkosten van de gasinstallatie zijn in 
de (koop-) aanneemsom begrepen. De gasleiding wordt 
aangelegd vanaf de gasmeter in de meterkast naar de cv-
installatie in de technische ruimte en de opstelplaats van 
het fornuis in de keuken. De gasleiding in de keuken wordt 
afgedopt.

24 SANITAIR
Het in de appartementen te leveren sanitair, in witte uitvoering 
volgens monster, wordt met de nodige stankafsluiters 
aangesloten op de riolering. De plaats van de sanitaire 
toestellen is op tekening aangegeven.
Het toilet wordt voorzien van een hangend closet (wandcloset) 
met inbouwwaterreservoir en een fonteincombinatie met 
tapkraan en verchroomde afvoergarnituur.

De badkamer wordt voorzien van een dubbele 
wastafelcombinatie met wastafelmengkraan, verchroomde 
afvoergarnituur en een spiegel. 

Verder is woning 1 voorzien in een duobad met 
badmengkraan, chrome handdoucheset met slang. De 
douchecombinatie (exclusief douchescherm of douchegordijn) 
is voorzien van een douchebak en douchemengkraan met een 
chromen glijstangcombinatie.

In de appartementen wordt in de badkamer een extra hangend 
closet (wandcloset) met inbouwwaterreservoir aangebracht.

25 ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn 
in de (koop-)aanneemsom begrepen.
De elektrische installatie wordt overeenkomstig NEN 1010 
aangelegd vanuit de meterkast en verdeeld in groepen middels 
het gemodificeerd centraaldozensysteem naar de diverse 
aansluitpunten, zoals op tekening aangegeven.
De installatie wordt inbouw uitgevoerd (m.u.v. de bergingen 
op de begane grond waar opbouw wordt toegepast) in de kleur 
wit. De hoogte van het schakelmateriaal bedraagt 1,05 m + 
vloer. 
De hoogte van wandcontactdozen in de woon-/eetkamer, 
keuken en slaapkamers bedraagt 0,30 m + vloer, in de 
keuken ter plaatse van het keukenblok 1,20 m + vloer. De 
wandcontactdozen in de overige ruimten worden op 1,05 m + 
vloer gemonteerd. 
De verlichting en wandcontactdozen in de algemene ruimten 
(o.a. trappenhuis) worden aangesloten op een centrale 
meterkast. T.b.v. de algemene verlichtingsinstallatie wordt een 
schemerschakelaar met schakelklok aangebracht.

De plaatsen van lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen 
zijn bij benadering op de plattegronden aangegeven. 

26 ZWAKSTROOMINSTALLATIE
T.b.v. de appartementen wordt de hoofdtoegang naar 
het trappenhuis op de begane grond uitgevoerd met een 
videofoon-/intercominstallatie en elektrische deuropener. 

Bij de toegangdeur van de appartementen wordt een 
belinstallatie opgenomen. 

In de appartementen wordt een op het lichtnet aangesloten 
rookmelder gemonteerd.
De appartementen zijn voorzien van bedrade aansluitpunten 
voor telefoon en kabeltelevisie op een hoogte van 0,30 m + 
vloer, in de woonkamer en de hoofdslaapkamer.

In de tweede slaapkamer van het woning wordt een onbedrade 
aansluiting voor telefoon en kabeltelevisie aangebracht.
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De plaatsen van aansluitingen zijn bij benadering op de 
plattegronden aangegeven. 

27 DOMOTICA INSTALLATIE
Naast de omschreven licht en zwakstroominstallaties worden 
de appartementen voor de toekomst voorbereid middels 
een separate ledig ICT buizen stelsel (incl. centraaldozen). 
Door dit ICT buizen stelsel is het mogelijk om in de toekomst 
gemakkelijk aanvullende technisch uitbreidingen uit te voeren 
zonder hak of breekwerk.

Voor de invulling van het separate ledig ICT buizen stelsel kan 
gekozen worden uit de navolgende comfort pakketten of een 
combinatie van pakketten: 

Comfort pakket A (luxe), optie 1:
Automatisch schakelen van verlichting in het toilet, berging en 
badkamer middels een bewegingsmelder; 
Draaidimmers in de woonkamer; 
Centrale aan en uit schakelaar van de totale lichtinstallatie bij 
de hoofdentree (excl. belangrijke apparatuur zoals koelkast / 
vriezer, verwarming, ventilatie e.d.);
Geschakelde wandcontactdozen (1 van de 2 contactdozen) in 
de woonkamer;
Loze luidsprekeraansluitingen in de woonkamer vanuit een 
centrale muziekdoos.

Comfort pakket B (inbraakinstallatie), optie 2:
Inbraakcentrale in de meterkast; 
Codebedienpaneel in de hal; 
inbraakdetector in de hal; 
Magneetcontact op de toegangsdeur; 
Magneetcontact op de buitenzijde meterkastdeur;
Binnensirene; 
Flitslicht op de buitengevel (bij de deur).

Comfort pakket C (zorg), optie 3:
Zorg alarmkiezer incl. halszender (met riemklip) met 
automatisch belfunctie bij zorgoproep;
1 st. zorgoproeptrekcontact in de badkamer, gekoppeld met de 
zorg alarmkiezer;
1 st. zorgoproeptrekcontact in de hoofdslaapkamer, gekoppeld 
met de zorg alarmkiezer;

Bewegingsmelder in de slaapkamer, gang en badkamer t.b.v. 
het schakelen van de plasroute (route naar de badkamer vanaf 
de hoofdslaapkamer) ;
Plintverlichting in de vorm LED wcd’s (1 st. in de 
hoofdslaapkamer en 1 st. in de gang) t.b.v. de “plasroute”.

28 VERWARMINGSINSTALLATIE
De centrale verwarmingsinstallatie in de appartementen wordt 
uitgevoerd als een aardgasgestookte CV/Combiketel, Hoog 
Rendement met warmtapwatervoorziening, compleet met 
toebehoren.
De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een 
kamerthermostaat, gemonteerd in de woonkamer.

In de te verwarmen vertrekken worden in standaard kleur 
fabrieksmatig afgelakte plaatradiatoren gemonteerd, een en 
ander zoals aangegeven op verkooptekeningen. 

De radiatoren in de slaapkamers / badkamer / doucheruimte 
/ hal /dichte keuken zijn voorzien van thermostatische 
radiatorafsluiters.

Optioneel kan in de badkamers, vloerverwarming 
(bijverwarming) als extra worden voorzien.

Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij 
gelijktijdige verwarming van alle vertrekken:
entreehal   15 ºC
toilet    15 ºC
berging    15 ºC
woonkamer   20 ºC
keuken    20 ºC
badkamer   22 ºC
slaapkamers   20 ºC

berging begane grond niet verwarmd

Deze ontwerptemperaturen worden gerealiseerd bij een 
gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en buitencondities 
conform de norm.
De aangegeven posities en afmetingen van de 
verwarmingselementen zijn indicatief. 

29 LIFTINSTALLATIE
De liftinstallatie van het woongebouw bestaat uit een 
elektrische personenlift met een hefvermogen van 630 kg (8 
personen). De liftinstallatie wordt uitgevoerd volgens de eisen 
en normen van het Nederlands Liftinstituut.

30 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. Het gehele woning wordt 
‘bezemschoon’ opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de 
glasruiten worden één maal gewassen opgeleverd.

31 WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW
Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in 
opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten voldoen aan 
het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene 
Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst.

32 WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Voor wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering en 
indeling wordt een voorbehoud gemaakt. Ook kleine 
wijzigingen in de materiaalkeuze kunnen zonder vooroverleg 
en verrekening worden uitgevoerd.

33 WEGWIJZER EN VOORWAARDEN BIJ DE AANKOOP VAN UW 
WONING 
Algemeen
De beslissing tot aankoop van uw woning is gevallen. Dit is 
een grote stap, die u vermoedelijk na veel wikken en wegen 
heeft genomen. Over de kwaliteit van uw woning hoeft u zich 
geen zorgen te maken. 
De bouw en controle daarop zijn bij ons in goede handen. U 
koopt immers tegelijk met uw woning de ingebouwde garantie 
die alleen gerenommeerde bouwondernemingen kunnen 
bieden.
Al onze kennis van zaken, ruime ervaring en uitstekende 
organisatie worden aangewend om u straks optimaal 
woongenot te geven in het door u gekozen woning.
Om u alvast voor te bereiden geven wij hierbij een overzicht 
van de gang van zaken.

Het tekenen van de Koop-/aannemingsovereenkomst
Bij de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst 
ontvangt u, in overeenstemming met de voorwaarden van 
Woningborg nv, een tekening van uw woning, alsmede een 
technische omschrijving die beiden als contractstuk door 
partijen worden gewaarmerkt en daarmee onderdeel zijn van 
de te ondertekenen koop-/aannemingsovereenkomst. Met 
het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht u zich 
tot het betalen van de koop-/aanneemsom, terwijl wij ons 
door medeondertekening verplichten tot de bouw van het 
woning en de levering van de daarbij behorende grond. Nadat 
de overeenkomst door de verkrijger en de opdrachtgever 
is getekend, ontvangt u hiervan een kopie. Het originele 
exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die zal zorg 
dragen voor het opmaken van de leveringsakte (akte van 
overdracht) en zo nodig tevens de hypotheekakte.
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Wanneer u moet gaan betalen
Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst 
wacht u gewoon af tot wij u een factuur sturen, waarop wij 
de reeds vervallen termijnen in rekening brengen. Er zijn dan 
twee mogelijkheden:
1) indien u “eigen geld” heeft betaalt u de factuur;
2) heeft u geen eigen geld en is ook de hypotheekakte 
nog niet gepasseerd, dan betaalt u niet. U heeft dan recht 
op uitstel van betaling, zoals dat ook in de koopakte staat. 
Over de verschuldigde, maar niet betaalde termijnen wordt 
de overeengekomen rente berekend, die bij de notariële 
eigendomsoverdracht met u wordt verrekend. Telkens wanneer 
de bouw weer zover is gevorderd dat één van de termijnen is 
vervallen, ontvangt u van ons een verzoek tot betaling.

Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van het 
ondertekenen van een zogenaamde “akte van levering” bij 
de notaris. In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt 
de uiterste datum van transport vermeld, terwijl tevens 
rekening moet worden gehouden met de geldigheidsduur 
van de hypotheekaanbieding. Vóór de datum van notarieel 
transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, 
op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief 
bijkomende kosten). Op de afrekening wordt tevens vermeld 
welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever en 
welk bedrag u tijdig aan de notaris moet overmaken. 
Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de 
vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. 
Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende 
bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen.
Op de transportdatum worden in het algemeen twee 
akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de 
hypotheekakte.

Bijkomende kosten kunnen zijn:
- de (bouw-)rente over de vervallen maar niet betaalde 
termijnen tot de transport
  datum;
- indien er sprake is van ‘kosten koper’, de notariskosten voor 
het opmaken van
  de akte van levering; 
- de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
- de afsluitkosten voor de geldgever;
- de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering;
- eventueel de vooruit verschuldigde premie 
levensverzekering.

Hypotheek tijdens de bouw
Na de notariële overdracht ontvangt u van ons de nota’s over 
de vervallen termijnen in tweevoud. De kopie zendt u zo 
spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening, naar uw 
geldgever, die dan voor betaling zorg draagt.
Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de 
bouw.
Deze is opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige 
hypotheekbedrag met daarop eventueel in mindering te 
brengen de te ontvangen rente over het nog in depot staande 
bedrag.

De vereniging van eigenaars
Het gebouw wordt door middel van een zogenaamde  ‘akte 
van splitsing’ door de notaris verdeeld in woningsrechten. In 
de splitsingsakte, met de bijbehorende tekening, wordt onder 
meer de eigendomsverhouding in het gebouw geregeld. Als 
koper van een woning en berging wordt u eigenaar van zo’n 
woningsrecht. De eigendom van het gehele gebouw komt toe 
aan de eigenaars gezamenlijk, daarnaast heeft iedere eigenaar 
het exclusieve gebruiksrecht van een privé gedeelte (woning) 
en het mede gebruiksrecht van de gemeenschappelijke 
algemene ruimten. Hierbij kunt u ondermeer denken aan het 
lift-/trappenhuis. 

Als eigenaar van een woning bent u met de mede eigenaars 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het 
gebouw. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen 
wordt via de splitsingsakte een Vereniging van Eigenaars 
opgericht, waarvan iedere eigenaar automatisch lid wordt. 

In de wet zijn regels gegeven waaraan een Vereniging van 
Eigenaars moet voldoen. Zo moet de Vereniging van Eigenaars 
een ledenvergadering hebben, die ten minste éénmaal per jaar 
bijeen komt. Dan worden de financiële jaarstukken besproken 
en wordt de voorschot bijdrage (service kosten) in de begrote 
gezamenlijke kosten voor onderhoud, verzekeringen, e.d. per 
woning vastgesteld. Tevens wordt het bestuur en eventueel 
een administrateur door de ledenvergadering benoemd.
In het splitsingsreglement zijn bepalingen opgenomen, 
waarin de gang van zaken in het woongebouw grotendeels is 
geregeld.

Mogelijkheden van meer- en minderwerken
Bij de appartementen worden de verkrijgers in de gelegenheid 
gesteld alternatieven aan te vragen, zodat het woning  zoveel 
mogelijk kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.
Deze dienen echter te voldoen aan het bouwbesluit, de 
eisen van de nutsbedrijven en de garantieregelingen 
van Woningborg nv. In verband met deze eisen en de 
seriematigheid van het project is het weglaten of verplaatsen 
van sommige essentiële onderdelen (zoals vloeren inclusief 
afwerking, dragende- en niet dragende binnenwanden, leiding 
en/of leidingkokers, buitengevel, kozijnen, e.d.) niet mogelijk.

Oplevering/sleuteloverdracht
Wanneer uw woning gereed is krijgt u een uitnodiging voor de 
oplevering. Als zekerheid wordt door de aannemer, voor de 
oplevering, bij de notaris een bankgarantie gesteld ter grootte 
van 5% van de aanneemsom.
Tijdens de inspectie worden eventueel nog geconstateerde 
onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd en, indien de 
aard van de werkzaamheden dit toelaat, zo mogelijk direct 
verholpen.
Indien u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan 
en de akte van transport en de eventuele hypotheekakte 
is getekend, ontvangt u na ondertekening van het 
opleveringsformulier de sleutels van uw woning. Het in 
ontvangst nemen van de sleutels betekent voor ons dat het 
woning aan u is opgeleverd.

Onderhoudsperiode
Gedurende drie maanden nadat u de sleutels hebt ontvangen 
kunt u ons schriftelijk mededelen of nieuwe onvolkomenheden 
zijn ontstaan, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of 
het “werken” van materialen. Verliest u daarbij niet uit het oog 
dat de materialen waarmee uw woning is gebouwd nog kunnen 
gaan “werken”.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp kunnen 
haarscheurtjes ontstaan in stukadoorswerk, deuren 
kunnen gaan klemmen omdat hout moet “wennen” aan 
een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine 
onvolkomenheden kunnen nooit voorkomen worden. Nadat 
alle onvolkomenheden waarvan schriftelijk melding is gemaakt 
zijn verholpen, worden wij geacht aan onze verplichtingen te 
hebben voldaan.

Wij wijzen u erop dat in de afwerkvloeren van de 
appartementen diverse leidingen zijn opgenomen, onder 
andere c.v. leidingen welke warmte afstralen naar de 
eventueel aan te brengen vloerafwerking. Met betrekking 
tot schade alsmede gevolgschade ten gevolge van 
warmtedoorstraling naar de vloerafwerking aanvaarden wij 
geen enkele aansprakelijkheid, nog aan de vloerafwerking, nog 
aan de afwerkvloeren. Indien u een vloerafwerking toepast 
(bijvoorbeeld vloerbedekking of iets dergelijks), adviseren wij 
u de leverancier te vragen de toe te passen produkten zoals 
bijvoorbeeld lijm af te stemmen op de reeds aangebracht 
vloeren en de leverancier te vragen om een garantie voor de 
hechting op de aan te brengen vloerafwerking alsmede op de 
ondervloer. 

Tevens dient u zich door de leverancier te laten adviseren of 
bijvoorbeeld het stofvrij maken of schuren van de ondervloer 
noodzakelijk is. Wij wijzen u erop dat door het toepassen 
van harde vloerbedekkingen de geluidsisolatie van de 
appartementen onderling negatief wordt beïnvloed. 
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Het wel of niet toepassen van harde vloerbedekkingen dient 
in onderling overleg in het reglement van eigenaren te 
worden geregeld dan wel opgenomen. Indien het (binnen het 
reglement van eigenaren) is toegestaan om tegelvloeren toe 
te passen, wijzen wij u er nadrukkelijk op dat in de krimp-/
zettingscheuren kunnen ontstaan, zowel in de afwerkvloer 
als in de tegelvloeren. Wij aanvaarden dan ook geen enkele 
aansprakelijkheid met betrekking tot bovengenoemde krimp-/
zettingscheuren.

Wijzigingen
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld 
aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt door 
gemeentelijke diensten, architect, constructeur en overige 
adviseurs van het plan. Desondanks moeten wij een 
voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend 
uit bijvoorbeeld eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, 
een gewijzigde constructie, stedenbouwkundige verkavelingen, 
etc.
De op de tekening ingeschreven maten zijn “circa”-maten. De 
in deze brochure weergegeven “artist’s impressions” geven 
slechts een impressie van de te bouwen appartementen en 
buitenruimten, waaraan dan ook geen rechten kunnen worden 
ontleend. Tevens behoudt de opdrachtgever zich het recht voor 
om op of aan de opstallen de naar zijn oordeel noodzakelijke 
architectonische of technische wijzigingen aan te brengen, 
waarvan de noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt, mits deze 
wijzigingen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde, 
kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van uw woning; 
deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het 
verrekenen van mindere of meerdere kosten.
Indien het woning door u gekocht wordt terwijl deze al 
gereed is en er een verschil mocht zijn tussen de technische 
omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering.
De situatietekening is met de grootst mogelijke zorg 
vervaardigd, echter wij kunnen ten aanzien van afwijkingen 
in de perceelgrootte geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
Afwijkingen van het perceel – groter of kleiner – dan in de 
koop-/aannemingsovereenkomst staat vermeld zullen geen der 
partijen recht geven op verrekening.

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder 
de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen 
tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de 
bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken 
na oplevering. 

Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij 
Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming 
op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en 
deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen 
en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. 
Ook wordt de concept (koop-/) aannemingsovereenkomst 
beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen 
koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
voor u?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit 
voor u o.a. het volgende:
● gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt 
Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat 
voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u 
een financiële schadeloosstelling. 
● de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de 
woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde 
ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg 
waarborgt de garantieverplichting van de bouw-onderneming, 
anders gezegd als de bouwonder-neming niet meer kan of wil 
herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
● bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, 
zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst 
met daarbij behorende algemene voorwaarden en algemene 
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 bouw-onderneming 
evenwichtig vastgelegd.
● wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen 
de koper en de bouw-onderneming ontstaan over de kwaliteit 
van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben 
voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!
Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonder-neming worden 
uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder 
de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast 
worden in uw (koop-/) aannemingsovereenkomst en in 
de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal 
aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. 

Voorrang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden 
onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven 
regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het 
geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee 
onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de 
verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen 
van Woningborg.

Tot slot
Tenslotte vragen wij nog aandacht voor het volgende:
- heeft u een inboedelverzekering?
- als u gehuwd bent en kinderen heeft, verdient het 
aanbeveling een verzekering op het leven van u of uw partner 
af te sluiten, want door het wegvallen van vader of moeder 
kunnen aanzienlijke extra kosten voor het gezin ontstaan.
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ENTREE (verkeersruimte)
Vloer  : cementdekvloer
Wanden  : behangklaar
Plafond  : spuitwerk
Elektra  : principeopzet volgens tekeningen 
Verwarming : principeopzet volgens tekeningen 

TOILET (toiletruimte)
Vloer  : keramische vloertegels volgens 
monster
Wanden  : keramische wandtegels
   uit keuzepakket, tot 
   150cm, daarboven spuitwerk
plafond  : spuitwerk 
elektra  : principeopzet volgens tekeningen 
verwarming : niet van toepassing
sanitair  : 1 toiletcombinatie en 
   1 fonteincombinatie
overige  : 1 afzuigpunt t.b.v. 
   mechanische ventilatie

WOONKAMER (verblijfsruimte)
vloer  : cementdekvloer
wanden  : behangklaar
plafond  : spuitwerk
elektra  : principeopzet volgens tekening 
verwarming : principeopzet volgens tekening 
overige  : kamerthermostaat

KEUKEN (verblijfsruimte)
vloer  : cementdekvloer
wanden  : behangklaar
plafond  : spuitwerk
elektra  : principeopzet volgens tekening 
verwarming : principeopzet volgens tekening 
overige  : 1 afgedopte gasaansluiting t.b.v.
   een gaskooktoestel
   2 afzuigpunten t.b.v. 
   mechanische ventilatie

BADKAMER (badruimte)
vloer  : keramische vloertegels volgens 
monster
wanden  : keramische wandtegels volgens 
   monster tot plafond
plafond  : spuitwerk
elektra  : principeopzet volgens tekening 
verwarming : principeopzet volgens tekening 
sanitair  : stelpost voor: 1 dubbele 
   wastafelcombinatie, 
   1 badcombinatie (alleen bij 
   woning 2) en 
   1 douchecombinatie
overige  : 1 afzuigpunt t.b.v. 
   mechanische ventilatie

SLAAPKAMERS (verblijfsruimte)
vloer  : cementdekvloer
wanden  : behangklaar
plafond  : spuitwerk
elektra  : principeopzet volgens tekening 
verwarming : principeopzet volgens tekening

ALGEMENE RUIMTEN VAN HET WOONGEBOUW

HOOFDENTREEHAL BEGANE GROND (verkeersruimte)
vloer  : schoonloopmat
wanden  : spuitwerk 
plafond  : spuitwerk
elektra  : lichtpunten
   videofoon-/intercominstallatie 
   en elektrische deuropener
diversen  : postkasten

TRAPPENHUIS/LIFTHALLEN (verkeersruimte)
vloer   : projecttapijt
wanden  : spuitwerk 
plafond  : spuitwerk
trappen  : prefab beton 
elektra  : lichtpunten

BERGING OP DE BEGANE GROND
vloer  : cementdekvloer 
wanden  : kalkzandsteen, 
plafond  : beton
elektra  : 1 lichtpunt op een 
   enkelpolige schakelaar + 
   een dubbele wandcontactdoos
ventilatie : natuurlijke ventilatie

Ruimte afwerkstaat



Ontwikkeling
VOSPlan Vastgoedontwikkeling B.V.
Einsteinstraat 6b
2811 EP Reeuwijk
Telefoon: 0182-396919
info@vosplan.nl

Ontwerp 
Kolpa Architekten B.V. 
Strevelsweg 700/406 
3083 AS  Rotterdam 
Telefoon: 010-4817144 
www.kolpa-architekten.nl  

Uitwerking
Toba B.V. architecten & ingenieurs
Noordstraat 7
2411 BG Bodegraven
Telefoon: 0172-631750
www.toba.nl

Aannemer
Bouwbedrijf Bakker-Koster B.V.
Ambachtstraat 1
2751 GP Moerkapelle
Telefoon: 079-5933001
Fax: 079-591891
info@bouwbedrijfbakker.nl

Gouwestad Makelaardij
Zuidplaslaan 198
2743 CP Waddinxveen
Telefoon: 0182 63 60 21
www.gouwestadmakelaardij.nl

Perdijk ERA Makelaardij
Dorpsstraat 146
2761 AH Zevenhuizen
Telefoon: 0180-63 16 55
www.perdijkmakelaardij.nl

Makelaars


