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Omschrijving  
woningtypen
dertien fraaie rijwoningen
De dertien rijwoningen die gerealiseerd worden, zijn ver-
deeld in elf tussenwoningen en twee hoekwoningen. De 
tussenwoningen bestaan uit twee woonlagen met op de 
begane grond een woonkamer met open, tuingerichte 
keuken en op de eerste verdieping drie slaapkamers en 
een badkamer. Heeft u behoefte aan een tweede verdie-
ping? Die optie bestaat. De hoekwoningen beschikken 
standaard over een tweede verdieping en zijn daarmee 
een slag groter. Tevens beschikken deze woningen over 
een dakterras aan de voorzijde van de woning.

Het plaatsen van onder andere zonnepanelen (PV pane-
len) op de platte daken van de woningen en het toepas-
sen van HR++ beglazing maken de woningen energie-
zuinig. Tevens wordt er gebruik gemaakt van duurzame 
materialen, zoals hardhouten kozijnen. Daarnaast wor-
den de woningen aardbevingsbestendig gebouwd. 
 Alle woningen beschikken over zowel een voor- als 
achtertuin, met in de voortuin ruimte voor parkeren. De 
achtertuin is ca. 40m² groot, ligt op het noordwesten en 
beschikt over een achterom. Alle woningen hebben een 
eigen berging.

Omschrijving project
In mei 2016 is de verkoop van dertien eengezinswoningen aan de Bandoeng-
straat in de Nieuwe Indische buurt gestart. Een wijk die de afgelopen jaren volop 
in ontwikkeling is geweest en waar vele eengezinswoningen en appartementen 
zijn gebouwd. De wijk heeft een complete metamorfose ondergaan, waarbij het 
oorspronkelijke karakter van de authentieke buurt weer nieuw leven is ingeblazen. 
 Het resultaat is een speelse, levendige buurt met veel voorzieningen, zoals 
winkels, scholen, speelterreinen, sportfaciliteiten, wijkcentra en groen! De vele 
parkjes, plantsoenen en veldjes onderstrepen het open en vriendelijke karakter 
van deze groene buurt, waardoor je soms bijna vergeet dat je in een hoofdstad 
woont. Toch is het zo, want met een paar trappen op de pedalen ben je al in hartje 
stad. Bovendien ben je via de Bedumerweg snel op de ringweg en in no time op 
alle uitvalswegen van Groningen.

Open, levendig en groen is wat de Bandoengstraat u te bieden heeft! 
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Onder deze poëtische naam vindt de nieuwbouw in de 
Nieuw Indische Buurt plaats. Multatuli, Nederlandse schrij-
ver die leefde tussen 1820 en 1887, duidde hiermee het 
eilandenrijk van Indonesië aan. Hij moet zwaar onder de 
indruk zijn geweest van de verpletterende groene schoon-
heid van de eilanden om ze met een smaragd, koning 
onder de edelstenen, te vergelijken. De op juni 2008 ge-
starte nieuwbouw aan de Medanstraat en de Bandoengs-
traat is vergelijkbaar met een gordel: een hoge buitenring 
ten opzichte van een lagere binnenring met een besloten 
hofje binnenin waar geen auto’s komen. Daardoor is er 

alle ruimte voor veel kleuren groen, in de vorm van gras, 
planten, bomen en de beeld bepalende groene liguster-
hagen op de grens van privé en publieke ruimte. Zoals in 
Indonesië het water de eilanden verbindt, zo vormen hier 
de bestrating in combinatie met de rode baksteen voor 
de hele buurt de visuele verbinding. Dit brengt eenheid, 
rust en gemoedelijkheid. Een plek waar het ontspannen 
wonen is, waar je gemakkelijk contacten kunt leggen en 
waar mensen met uiteenlopende achtergronden en van 
alle leeftijden op goede voet met elkaar leven.

de gordel van smaragd
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Plattegrond hoekwoning
(begane grond)
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Plattegrond hoekwoning
(1e verdieping)
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Plattegrond hoekwoning
(2e verdieping)
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Plattegrond tussenwoning
(begane grond)
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Plattegrond tussenwoning
(1e verdieping)
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Algemeen

Het project wordt uitgevoerd overeenkomstig de eisen van het 
Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van de vergunningsaanvraag.

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, 
gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voor-
waarden, gehanteerd en voorgeschreven door het SWK. Ingeval 
enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onver-
enigbaar mocht zijn, ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, 
prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het SWK.

Bouwkavel wordt, middels een koopovereenkomst, verkocht 
door Stichting Lefier, de woning wordt verkocht, middels een 
gescheiden koop- aannemingsovereenkomst, door Heijmans 
Woningbouw B.V.

De woning voldoet aan de voorschriften en eisen van het Bouwbe-
sluit. De EPC is 0,40 conform eisen Bouwbesluit.

Om aan de EPC-eis van 0,40 te voldoen worden PV-panelen 
toegepast en geplaatst op de platte daken van de woningen. 
 Fabricaat: JA Solar Type JAM6(R)(BK)270 All black. Nominaal ver-
mogen 270Wp per module. Afmeting per paneel ca 1,65 x 1,00 m1.  
Aantallen: zeven stuks op de hoekwoningen, vier stuks op de tus-
senwoningen van twee bouwlagen en zes stuks op de tussenwo-
ningen met een optionele dakopbouw. 

Aardbevingsbestendig bouwen
Aardbevingsbestendig bouwen betekent dat de woning tijdens een 
aardbeving niet instort. Ten gevolge van een aardbeving kan er wel 
scheurvorming optreden in de plafond, wand en gevelafwerking.
Maatregelen die hiervoor worden getroffen zijn: 
•   Heiwerk; langere en zwaardere boorpalen, geboord met een sta-

len casing welke nadien verwijderd wordt en wordt gewapend 
over de gehele lengte van de palen.

•   Blokdilatatie maximaal om de vier woningen.
•   Alle dragende wanden worden uitgevoerd  in gewapende beton-

wanden (i.p.v. kalkzandsteenwanden).
•   De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een plaatvloer voor-

zien van een gewapende betonnen druklaag.
•   De  eerste  verdieping-  en  dakvloer worden  uitgevoerd  als mas-

sieve gewapende betonvloeren (i.p.v. kanaalplaatvloeren).

De getroffen maatregelen zijn goedgekeurd door de NAM. 

Grondwerken

Hiertoe behoren alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen en 
aanvullingen.

De tuinen worden aangevuld met uitkomende grond. Onder de be-
gane grondvloer van de woningen bevindt zich een bodemafsluiting 
van zand. Onder de bestratingen wordt een zandbed aangebracht 
van circa 100 mm dik.

Terreininrichting

Bestrating
De bestrating in de voortuin van de woningen wordt uitgevoerd mid-
dels betontegels afmeting 500 x 500 mm in de kleur donker grijs.

Voor de auto opstelplaats worden twee stroken breed 500 aange-
legd. Het pad naar de voordeur is breed 1000 mm. In de achtertuinen 
wordt geen bestrating aangebracht.

De gemeenschappelijke zij- en achterpaden worden herstraat, de 
riolering en de bestaande afvoerputten worden opnieuw op afschot 
gebracht.

Erfafscheidingen en beplantingen
In de voortuinen worden gemetselde plantenbakken aangebracht. In 
de voortuinen en plantenbakken wordt geen beplanting aangebracht. 
De omliggende grond in de voortuinen wordt ingezaaid met graszaad.
Als erfafscheiding tussen de voortuinen wordt een ligusterhaag hoog 
600 mm aangebracht.

Als erfafscheiding bij de hoekwoningen, ter plaatse van de zijpa-
den, wordt een gemetselde steens muur aangebracht hoog 400 mm 
boven maaiveld.

In de achtertuinen wordt geen bestrating en geen terrasschermen 
op de erfafscheiding aangebracht, ook wordt er geen gras ingezaaid.
Als erfafscheidingen achterpad-tuinen worden tuinschermen aange-
bracht met een hoogte van 1800 mm. Deze tuinschermen bestaan 
uit hardhouten palen voorzien van verzinkte  bouwstaalmatten. Als 
toegang tot de achtertuinen worden in deze afscheiding tuindeuren 
(afmeting  900  x  1800  mm)    aangebracht  bestaande  uit  verduur-
zaamd hout. Als erfafscheiding bij de hoekwoningen, ter plaatse van 
de zijpaden, wordt een gemetselde steens muur aangebracht hoog 
1800 mm boven maaiveld.

De erfafscheidingen zoals op de situatietekening is aangegeven. 

Bergingen
In de tuin van de linkse eindwoning wordt een prefab houten berging 
geplaatst. Dit betreft een standaard prefab houten berging gefundeerd 
op prefab kunststof blokken. De vloer van de prefab berging bestaat 
uit grijze betontegels van 300 x 300 x 45 mm. De berging wordt voor-
zien van een buiten lichtpunt en een binnen lichtpunt met schakelaar. 
Binnen wordt tevens een dubbele wandcontactdoos aangebracht. 

De overige woningen krijgen een bestaande berging gelegen aan de 
overzijde van het achterpad. Van deze bergingen worden de onderste 
twee planken van de wandbekleding verwijderd en vernieuwd. De 
gehele buitenwandbekleding wordt geschuurd, gegrond en éénmaal 
dekkend geschilderd. De deuren van de bergingen worden tweezij-
dig geschuurd, gegrond en geschilderd. De kleuren van de bergingen 
nog nader te bepalen. De deuren worden voorzien van een nieuwe 
cilinder met drie sleutels. In de bergingen wordt een LED lamp met 
een bewegingsmelder aangebracht. De lamp met de bewegingsmel-
der werkt op batterijen. Voor de juiste plaats van de bergingen zie de 
situatietekening. 

Technische omschrijving
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Voor de verlichting van het achterpad worden de twee stuks lantaarn-
palen verplaatst naar de kavelgrens met de achterliggende woningen.

Vanuit elke woning wordt een grondkabel aangebracht tot aan het 
achterpad. Per woning wordt er een buitenlicht armatuur aangebracht 
op de erfafscheiding ten behoeve de verlichting van de achterpaden. 
Hiervoor wordt in elke woning een schakelaar aangebracht. 

De toegangspoorten in de zijpaden worden ontdaan van roest, meniën 
en opnieuw geschilderd. De toegangspoorten worden voorzien van 
sloten met cilinders.

Er is aan de straatzijde een ondergrondse vuilopslag aanwezig, deze 
wordt herplaatst. 

Constructie

Fundering
De fundering van de woning bestaat uit funderingsbalken van gewa-
pend beton die op betonpalen rusten. De afmetingen worden bepaald 
uit de resultaten van een grondonderzoek en het advies van de con-
structeur.  

Begane grondvloer
De begane grondvloer van de woning is een vrijdragende geïsoleerde 
kanaalplaatvloer welke wordt voorzien van een betonnen druklaag. De 
begane grond vloer wordt voorzien van een kruipluik. De isolatiewaar-
de van de begane grondvloer bedraagt Rc = 3,5 m2K/W. Ter plaatse van 
de voordeur wordt, aan de buitenzijde, een prefab betonnen vloerplaat 
aangebracht, deze wordt glad afgewerkt in de kleur lichtgrijs.  

 
Verdiepingsvloer
De eerste en tweede verdiepingsvloeren (cq dakvloeren) worden uit-
gevoerd als massieve gewapende betonvloeren. De v-naden aan de 
onderzijde van de vloerplaten blijven in het zicht.

Dakconstructies
De platte daken van de woningen worden voorzien van afschot 
isolatieplaten. 

Het platte dak van de dakopbouwen wordt uitgevoerd als een prefab 
dakconstructie. Deze dakconstructie bestaat uit houten balklaag met 
een dakbeschot en voorzien van afschot isolatieplaten.

Aan de onderzijde wordt een gipsplaten plafond aangebracht op re-
gelwerk.

Het platte dak van de prefab houten berging bestaat uit een houten 
balklaag welke wordt voorzien van een dakbeschot van watervast ver-
lijmde spaanplaat.

  
Woningscheidende wanden
De dragende woningscheidende wanden van de woningen worden 
uitgevoerd als massieve gewapende betonnen wanden. De wanden 
van de blokdilataties  (maximaal om de vier woningen  ) worden uit 
gevoerd als een anker loze spouwmuurconstructie van gewapend 
beton.

Overige dragende wanden
Alle binnenspouwbladen van de woningen op de begane grond en 
eerste verdieping worden uitgevoerd in houtskeletbouw (HSB) wand-
elementen. Alle wanden van de dakopbouwen worden eveneens uit-
gevoerd als HSB-wandelementen.

Dakdoorvoeren
De dakdoorvoeren CV, MV en ontluchting riolering worden uitgevoerd 
in aluminium respectievelijk kunststof in de kleur zwart.

Metaalwerken
In de gemetselde borstwering, met een hoogte van ca 1,0 m1 boven 
de eerste verdiepingsvloer, worden stalen verzinkte borstwerings-
steunen opgenomen.

De benodigde metselwerk lateien en ondersteuningsprofielen 
worden aangebracht in thermisch verzinkt stalen uitvoering en wor-
den, wanneer zichtbaar, in kleur gecoat.

Verlaagd plafond voordeur
Boven de voordeuren aan de buitenzijde wordt een geïsoleerd ver-
laagd plafond aangebracht. Dit plafond bestaat uit een vlakke mul-
tiplex plaat, welke dekkend wordt geschilderd. In het plafond wordt 
een aansluitpunt voor een verlichtingsarmatuur aangebracht. Het 
armatuur wordt hiervoor niet geleverd.

Gevels en dakafwerking

Gevelmetselwerk 
De gevels van de woningen worden uitgevoerd in twee typen gebak-
ken gevelsteen waalformaat kleur roodbruin. Het gevelmetselwerk 
wordt uitgevoerd in diverse metselverbanden en uitvoeringen, vol-
gens een door de architect bepaalde en in het ‘Materiaal- en kleu-
renschema’ aangegeven verdeling. 

De bakstenen gevels worden ‘glad’ en ca 6 mm verdiept door-
gestreken en voorzien van lateien, vinyl- c.q. loodslabben e.d. De 
luchtspouw van de buitengevels van de woningen wordt gevuld met 
isolatie van minerale wol. 

De isolatiewaarde van de totale geïsoleerde gevelconstructie be-
draagt minimaal Rc = 4,5 m2K/W 

Buitenbetimmeringen en gevelbekleding
De buitenwanden van de nieuwe prefab houten berging (één stuks) 
bestaan uit rabatdelen van verduurzaamd vurenhout op een vuren 
houten regelwerk. Deze rabatdelen worden niet nader afgewerkt. 

Als afscheiding naast de voordeuren wordt een  verticale houten 
balkconstructie (met een houtafmeting van 70 x 120/140 mm) aan-
gebracht. Deze houten balkconstructie wordt dekkend geschilderd in 
de kleur als aangegeven in de ‘Materiaal- en kleurenschema’. 

De HSB-wandelementen van de dakopbouwen worden aan de bui-
tenzijde voorzien van verticaal geprofileerde aluminium golfplaten. 
Voor de afwerking worden aluminium raam- en lekdorpels en zet-
werk aangebracht in een kleur als aangegeven in het ‘Materiaal- en 
kleurenschema’.
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Gevelkozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen en –ramen van de woning worden vervaardigd 
van duurzaam geproduceerd hardhout. De kozijnen worden dekkend 
geschilderd. De te openen ramen worden uitgevoerd als naar bin-
nendraaiende draai- kiep ramen.

De onderdorpels van de buitendeurkozijnen van de voor- en ach-
terdeur en de deur naar het dakterras, incl. het gedeelte glas wat 
doorloopt tot op de vloer, worden uitgevoerd in kunststof.

Boven de kozijnen worden, daar waar nodig, zelfregulerende (ZR) 
ventilatieroosters aangebracht. Deze ventilatieroosters zijn vanaf de 
buitenzijde van woning niet zichtbaar. De roosters worden aan de 
binnenzijde voor zover zichtbaar gemoffeld in kleur.

Het kozijn en de buitendeur van de nieuw te plaatsen houten bui-
tenberging word vervaardigd van hardhout. De onderdorpel van dit 
houten kozijn bestaat uit een thermisch verzinkt stalen hoekprofiel. 

De voordeur van de woning is een geïsoleerde, in kleur afgelakte, 
vlakke plaatdeur, voorzien van een op tekening aangegeven brieven-
plaat. De buitendeur in de achtergevel van de woning en naar het 
dakterras wordt gemaakt van hardhout en zijn voorzien van de op de 
tekening aangegeven glasopening. 

Onder de raamkozijnen, met uitzondering van de bloemkozijnen, 
worden aan de buitenzijde, ter plaatse van de borstweringen, gemet-
selde raamdorpels aangebracht, 

Alle kleuren overeenkomstig het ‘Materiaal- en kleurenschema”.

Buitenbeglazing
In alle glasopeningen van de buitenkozijnen,      -deuren en -ramen 
van de woning wordt isolerende HR++ beglazing aangebracht. 

Glas uitvoeren met een ZTA-waarde van 0,60.

Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk van alle gevelkozijnen, inclusief de deur van 
de buitenberging, voldoet aan weerstandsklasse 2.

Alle buitendeuren van de woning en van de buitenberging worden 
voorzien van gelijksluitende cilinders. 

Alle bewegende delen in de buitenkozijnen, met uitzondering van 
de buitenberging, worden voorzien van tochtprofielen.

Op de voordeuren wordt een huisnummer bordje gemonteerd.

Buitenschilderwerk
Het deurkozijn met de buitendeur van de prefab houten buitenberging 
word dekkend geschilderd in een kleur volgens het  ‘Materiaal- en 
kleurenschema’. 

Dakafwerking
Alle platte daken van de woningen worden voorzien van afschot iso-
latie en een bitumineuze dakbedekking. De isolatiewaarde van alle 
platte daken van de woning bedraagt Rc = 6,0 m2K/W.

De dakranden van de platte daken van de woningen worden afge-
werkt met een gemoffelde aluminium daktrim, de gemetselde borst-
wering aan de voorgevel wordt voorzien van een gemoffelde alumi-
nium afdekker, kleuren volgens het ‘Materiaal- en kleurenschema’. 

De platte daken worden niet voorzien van een ballast laag. De bui-
tenberging wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking en 
de dakranden worden afgewerkt met een verzinkt stalen afdekkap, 
kleur verkeersgrijs; dit dak wordt niet voorzien van een ballast laag.

De dakterrassen worden voorzien van betontegels met een afme-
ting van 300x300 mm.

Ter plaatse van de overgang van de dakterrassen en de platte da-
ken wordt een hekwerk aangebracht voorzien van glaspanelen met 
daarop een kleuren folie. Het hekwerk in de kleur als aangegeven in 
het ‘Materiaal- en kleurenschema’.

Binneninrichting

Binnenwanden
De lichte scheidingswanden in de woningen worden uitgevoerd in 
verdiepingshoge gasbeton elementen met een dikte van 70 of 100 
mm, één en ander zoals op de tekening is aangegeven. 

Binnendeurkozijnen en deuren
De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen monta-
gekozijnen, uitgevoerd met een bovenlicht en een slanke bovendorpel. 
De bovenlichten, worden voorzien van enkel glas of een dicht paneel. 

De kozijnen van het toilet en van de badkamer worden voorzien van 
kunststeen onderdorpels. 

Alle binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. Bij een 
open verbinding tussen de begane grond en de 1e verdieping worden 
de slaapkamerdeuren geluidwerend uitgevoerd.

De deuren van het toilet en van de badkamer worden voorzien van 
een vrij/bezetslot en deurkrukken. De overige binnendeuren worden 
voorzien van loopsloten en kastsloten en voorzien van deurkrukken of 
deurknoppen.

Vensterbanken
De HSB-borstweringen van de raamkozijnen worden aan de binnen-
zijde afgedekt met een vensterbank van marmercomposiet; Bianco-C.

Vloerafwerking
De vloeren in de woning, met uitzondering van de betegelde gedeel-
ten, worden voorzien van een cementdekvloer. Op de begane grond-
vloer dik 70 mm en op de verdiepingen dik 50 mm.

Wand- en plafondafwerking en overige 
 binnenbetimmeringen
De wanden boven de wandtegels in het toilet en alle betonplafonds 
en de gipsplaten plafonds in de dakopbouwen worden afgewerkt met 
structuurspuitwerk.

De betonnen wanden en de HSB-wandelementen in de woning 
en alle overige binnenwanden, m.u.v. de wanden in de meterkast, 
worden ’behangklaar’ afgewerkt. (Behangklaar betekent dat er geen 
behang wordt aangebracht op de wand.) 

De leidingkokers in de lepe hoeken van de trappen worden ge-
sloten met een multiplex betimmering. Deze betimmering wordt niet 
nader afgewerkt. 
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In de leidingschacht naast het toilet wordt op de begane grond een 
demontabel luikje gemaakt ten behoeve de bereikbaarheid van de 
douchepijp WTW i.v.m. onderhoud en reparatie.

Verder worden de nodige aftimmeringen aangebracht te weten:  
aan de binnenzijde rond de kozijnen uitgevoerd in gipsstroken, de 
randaftimmering van de gipsplatenplafonds en de aansluiting van de 
HSB-gevels met de aansluitende verdiepingsvloer en een kopregel 
op de kopse wand in de keuken. Er worden geen vloerplinten gele-
verd en/of aangebracht.

Tegelwerk
De vloeren van het toilet en van de badkamer worden voorzien van 
vloertegels  met  een  afmeting  150x150  mm  antislip  (softgrip).  De 
vloer in de badkamer wordt voorzien van een verdiepte douchehoek 
900 x 900 mm

De wanden van de badkamer (tot plafond) en de wanden van het 
toilet (tot 1500 mm+) , worden voorzien van wandtegels met een af-
meting van 150x150 mm een en ander overeenkomstig de ‘Materiaal 
en kleurenschema’. 

Heijmans Woningbouw B.V. geeft u een keuze in het tegelwerk in 
de badkamer en in het toilet. Hiervoor zal Heijmans Woningbouw u 
meerdere alternatieven aanbieden.

Keuken
Standaard wordt er bij de woningen een keukeninrichting geleverd. 
Stelpost leveren en aanbrengen netto € 900,= per woning. Deze keu-
ken wordt vóór de oplevering geplaatst.  Indien u geen gebruik wenst 
te maken van deze keuken dan ontvangt u een bedrag van € 1.125,= 
inclusief BTW retour. De basis aansluitpunten worden overeenkomstig 
de tekening aangebracht en afgedopt. Uw eigen gekozen keuken kan 
ná de oplevering worden geplaatst. Er wordt geen aansluitpunt aan-
gebracht voor een wasemkap; wij adviseren het toepassen van een 
recirculatiekap.

Trap
De trap naar de eerste verdieping is een dichte vurenhouten trap met 
stootborden van multiplex. 

De trap naar de tweede verdieping, bij woningen met een dak-
opbouw, is een open vurenhouten trap. De trappen worden in de 
grondverf aangeleverd. Langs het trapgat en op de trapboom langs 
de open zijde van de trap, wordt een houten spijlenhek aangebracht. 
Aan de wand naast de trap wordt een 

hardhouten muurleuning bevestigd.
(De trap, traphekken, leuningen en de betimmering van de lepe 

hoeken worden niet nader afgewerkt.)                                 

Installaties

Buitenriolering en drainage                      
De buitenriolering wordt in kunststof uitgevoerd en wordt aangeslo-
ten op het gemeenteriool.

Midden onder de woningen wordt, evenwijdig aan de voorgevel, 
een drainage leiding aangebracht welke afwatert op het riool.

Ter plaatse van de eindgevels wordt de drainage voorzien van een 
doorspuit putje.

Hemelwaterafvoeren
De hemelwaterafvoerleidingen zijn van kunststof en worden aangeslo-
ten op de HWA riolering van de woningen.

Binnenriolering
De leidingen van de binnenriolering zijn van recyclebare PVC. Om 
met betrekking tot de installaties te voldoen aan de geldende voor-
schriften, worden de woningen voorzien van een douchepijp-WTW 
(WarmteTerugWinning) (Fabricaat Technea V3, lengte 2,1 m1). Hier-
bij stroomt het warme afvalwater van de douche langs de koude 
leidingwater. Deze douchepijp- WTW wordt geplaatst in de leiding-
schacht naast het toilet. T.b.v. onderhoud en inspectie van deze dou-
chepijp- WTW wordt in de wand van de leidingschacht, op de gegane 
grond, een demontabel paneel aangebracht.  

Sanitair
Standaard wordt het sanitair geleverd in de kleur wit. Overzicht toe 
te passen sanitair:
•   Toilet: wandcloset diepspoel Ideal standaard Eurovit met Wisa in-

bouwreservoir met frontbedieningspaneel / closetzitting met dek-
sel. fontein Ideal standaard Eurovit,  met Grohe Costa fonteinkraan 
/ chroom plugbekersifon met chroom vloerbuis en rozet.

•   Badkamer:  wastafel  Ideal  standaard  Eurovit  600mm  /  planchet 
kunststof fabricaat Schwab lang 600mm / wastafel mengkraan 
Grohe Silkmove met perlator / chroom plugbekersifon met chroom 
vloerbuis en rozet / spiegel rond 400 x 600mm / thermostatische 
douchemengkraan Grohe Grotherm 1000 met douche slang  / wa-
terbesparende handdouche met Grohe glijstang-combinatie. 

•   Berging  /  Techniek  ruimte:  wasmachine  beluchterskraan  met 
keerklep.

Heijmans Woningbouw B.V. biedt u de mogelijkheid om de keuze van 
het sanitair in de badkamer en in het toilet naar eigen wensen aan 
te passen. Hiervoor zal Heijmans Woningbouw u meerdere alterna-
tieven aanbieden. 
                                                                                                                                                                                                                                    
Het 2e toilet in de badkamer is optioneel
Zie verder ook de “Staat van afwerking”. 
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Mechanische ventilatie
De ventilatie van de woning bestaat uit een mechanisch ventilatie 
systeem waarvan de luchttoevoer plaatsvindt via zelfregelende ven-
tilatieroosters, verdekt opgenomen boven de kozijnen, of (bij optio-
nele uitbouwen) in het glas geplaatst.
De luchtafvoer vind plaats door middel van een centrale afzuigbox, 

merk Orcon met CO2 regeling, die de lucht afzuigt vanuit de keuken, 
de badkamer en het toilet.

Centrale verwarming
Per woning wordt een volautomatische gasgestookte centrale ver-
warmingsinstallatie met warmwatervoorziening, (Intergas Kombi 
Kompact HR ketel) geïnstalleerd, voorzien van een  kamerthermo-
staat.

De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen 
van het SWK, waarbij de vertrektemperaturen zoals genoemd in de 
“Staat van afwerking”, bereikt en behouden kunnen worden bij een 
gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, bij gesloten ramen en 
deuren en een in werking zijnde mechanische ventilatie.

De woningen worden uitgevoerd met een radiatoren verwarming 
op alle verdiepingen. 

Warmwatervoorziening
De warmwatervoorziening van de woning is gecombineerd met de 
centrale verwarmingsinstallatie.

De warmwatervoorziening van de woning voldoet aan de eisen van 
het SWK, met dien verstande dat, in het geval er sprake is van twee 
badruimten, de in het SWK genoemde waarden voor de hoeveelheid 
te onttrekken warmwater, alsmede het product van de hoeveelheid 
liters per minuut en de temperatuur in graden Celsius van het aan 
het tappunt onttrokken warmwater, gelden voor afzonderlijk gebruik 
en niet van toepassing zijn voor gelijktijdig gebruik van tappunten.

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens het zogenaamde 
centraaldozen systeem.

Schakelaars, wandcontactdozen e.d. worden uitgevoerd in wit 
kunststof / inbouwuitvoering, uitgezonderd ter plaatse van de bui-
tenberging, de meterkast en ter plaatse van de c.v.-installatie, waar 
inclusief het leidingwerk, opbouw wordt toegepast. 

Hoogte schakelaars: circa 1050 mm boven de vloer.
Hoogte wandcontactdozen en hoogte telefoon en CAI dozen in ver-

blijfsruimten (met uitzondering van de keuken) circa 300 mm boven 
de vloer. Hoogte overige wandcontactdozen op circa 1050 mm+vloer.

In elke ruimte 1 WCD op 1050+vloer hoogte. Wandcontactdozen 
keuken: circa 1200 mm boven de vloer.

De installatie voldoet aan de voorschriften van het Energiebedrijf 
en de NEN 1010, versie 2005.
Groepenkast 3  x 25 ampère met hoofdschakelaar,  aardlekscha-

kelaar  en  groepenkaart.  In  de meterkast wordt  een  extra  dubbele 
wandcontactdoos gemonteerd.

Alle woningen worden voorzien van een deurbelinstallatie ter 
plaatse van de voordeur.  

Veiligheid
In de hal en op de overloop van de eerste en van de tweede verdie-
ping worden rookmelders geplaatst. Deze worden op de elektrische 
installatie van de woning aangesloten. Door de rookmelders onder-
ling te koppelen, zullen alle rookmelders een signaal afgeven zodra 
één van de rookmelders rook detecteert.

Telefoon
Door de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van te-
lecom en data verandert ook ons belgedrag. Steeds minder mensen 
bellen via de traditionele vaste telefoonlijn. 

Bij nieuwbouw wordt daarom sinds 2013 een woning in Neder-
land niet meer standaard voorzien van een vaste telefoonaansluiting. 
Indien u bij de oplevering een vaste telefoonaansluiting in uw huis 
wilt, dan is dit mogelijk. U kunt dit via de koperskeuzelijst aangeven.

In de woonkamer en in de slaapkamers bevindt zich een loze lei-
ding ten behoeve van data of telefoon.

Centrale Antenne Inrichting
In de woonkamer bevindt zich een bedraad aansluitpunt ten behoeve 
van de CAI.

In slaapkamer één bevindt zich een loze leiding met inbouwdoos 
ten behoeve van de CAI. 

Terminologie bouwbesluit

Verblijfsruimte  Woonkamer
 Keuken
 Slaapkamer
Verkeersruimte Hal en overloop
Toiletruimte Toilet
Badruimte Badkamer
Bergruimte Buitenberging 
Technische ruimte Berging / C.V.-ruimte
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Materiaal- en kleurenschema 
Onderdeel Materiaal en Kleur          

Gevelmetselwerk ; Daas code VZ 745 WF  Rood bruin;  doorgestreken, 6 mm terugliggend
  Specie ; droge mortel 300, kleur Antraciet.
Metselwerk vlak A Wildverband
Metselwerk vlak C  Wildverband “om en om” met code VZ 572 WF
Metselwerk vlak D Halfsteensverband

Metselwerk tuinmuren, raamdorpels en  Erfafscheidingen steens metselwerk hoog 0,40 m1 t.p.v. de voorgevel en hoog 1,80 m1 t.p.v. de 
plantvakken   achtergevel. Halfsteensverband, bovenzijde 1 strek rollaag Plantvakken halfsteens metselwerk hoog 

0,40 m1 Halfsteensverband, bovenzijde 1 kop rollaag. 
 Gemetselde raamdorpels op afschot

Gevelmetselwerk ; Daas code VZ 572 WF  Rood bruin;  doorgestreken, 6 mm terugliggend
  Specie ; droge mortel 300, kleur Antraciet.
Metselwerk vlak B Wildverband 10 mm terugliggend
Metselwerk vlak C  Wildverband “om en om” met code VZ 745 WF en twee cm terugliggend
Metselwerk vlak E Verticaal tegelverband, 10 mm terugliggend.

Lateien en Geveldragers  Verzinkt staal, in RAL kleur gepoedercoat / standaard RAL kleur ( bij benadering RAL 7043 / verkeersgrijs)
Plafond t.p.v. entree   Verlaagd plafond multiplex plaat RAL 7043 (verkeersgrijs)
Houtwerk t.p.v. entree Houten verticale balken met FSC keurmerk, dekkend geschilderd RAL 9010 (zuiverwit)

Gevelkozijnen Hardhout, dekkend geschilderd RAL 9010 (zuiverwit)
Draaiende delen in kozijnen in metselwerk Hardhout, dekkend geschilderd RAL 8017 (chocoladebruin)
Ventilatieroosters boven kozijnen   Zelfregulerende roosters, zichtzijden gemoffeld in een standaard RAL kleur ( bij benadering RAL 9010 

/ zuiverwit)
Voordeur  Vlakke houten deur dekkend geschilderd in kleur RAL 9010 (zuiverwit)
Achterdeur (ook Serre) Houten glasdeur dekkend geschilderd in kleur RAL 9010 (zuiverwit)

Glasprofielen / dorpel afdekkers Aluminium gemoffeld in kleur kozijnen.
Aanslagprofiel t.p.v. draaiend deel   Aluminium gemoffeld in kleur kozijn in standaard RAL kleur ( bij benadering RAL 8017 / chocoladebruin)
Gevelkozijnen in kopgevel Isolatieglas in gematteerde uitvoering / RAL 9010 (zuiverwit)

Gevelkozijnen in dakopbouw – aluminium  Hardhout, dekkend geschilderd RAL 9006
beplating – Inclusief draaiende delen (blank aluminiumkleurig)

Onderdorpels buitendeurkozijnen Lage reliëf massief onderdorpel, kleur zwart of donkergrijs 

Gevelbeplating dakopbouw Aluminium golfplaat, Blank geanodiseerd (grijs)
Daktrim dakopbouw Aluminium daktrim, Blank geanodiseerd (grijs)

Waterslagen / lekdorpels in dakopbouw Aluminium in kleur kozijnen in standaar RAL kleur (bij benadering RAL 9006 / blank aluminiumkleurig )       

Houten buitenberging (Ver)duurzaam(d) naaldhout, kleur naturel 
Kozijn buitendeur berging                          Hardhouten glasdeur dekkend geschilderd RAL 7043 (verkeersgrijs) 
Dakrandprofiel berging  Aluminium gepoedercoat  (verkeersgrijs) 
Bestaande bergingen Wanden en deuren kleur nader te bepalen.

Dakdoorvoeren / schoorstenen Aluminium / kunststof kleur zwart
Hemelwaterafvoeren achtergevel Kunststof rond, kleur grijs
Noodoverstort achtergevel  Gepoedercoat in standaard RAL kleur (bij benadering RAL7043 / verkeersgrijs)

Dakbedekking plat dak woning            Bitumineus zonder ballastlaag
Dakbedekking buitenberging Bitumineus zonder ballastlaag
Muurafdekker (borstwering dak voorgevel) Aluminium afdekker gepoedercoat standaard RAL kleur (bij benadering RAL 7043 / verkeersgrijs)
Daktrim t.p.v. dakrand metselwerk Aluminium daktrim gepoedercoat, standaard RAL  kleur (bij benadering RAL 7043 / verkeersgrijs)

Afscheiding hekwerk dakterras  Hekwerk voorzien van glaspanelen met daarop een folie in 1 kleur. Hekwerk gepoedercoat in stan-
daard RAL kleur (bij benadering RAL 7043 / verkeersgrijs)

Erfafscheidingen achtertuin en achterpad Hardhouten palen met bouwstaalmatten hoog 1,8 m1.
Tuindeur (toegang achtertuin)  Verduurzaamd houten deur naturel 0,90 x 1,8 m1
Erfafscheiding voortuin (12 stuks tussenwoningen) Ligusterhagen breed 0.30 m1 hoog 0.60 m1.

Terreinverharding betontegels 500 x 500 mm   Opritstroken voor auto in de voortuin breed 2x 500 mm en een toegangspad naar voordeur breed 1,00 
m1. Betontegels kleur grijs.

Voortuin inzaaien met graszaad. Omliggende  grond rond verharding en plantvakken inzaaien met graszaad

Verlichting achterpad 2 stuks lantaarnpalen (te verplaatsen) Nieuwe berging lichtpunt aan achterpad zijde.
  12 stuks wandlichtpunten, op erfafscheiding aan gangpad zijde, met slagvast armatuur aangesloten 

op de woninginstallatie. In de woning een schakelaar.  

Toegangspoorten aan de kopgevels  Opnieuw te schilderen; kleur nader te bepalen.
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Garantie- en waarborgregeling 

Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en waarborg-
regeling van toepassing. Wat betekent dit voor de koper? Dat kan als 
volgt kort worden samengevat.

In het geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van het huis 
in financiële moeilijkheden komt, wordt de woning zonder meerkos-
ten voor de koper afgebouwd. SWK regelt dit voor de koper in samen-
spraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij. Deze waarborg 
heet de insolventiewaarborg.

Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf drie maanden na de op-
levering een zekere bouwkundige kwaliteit van de woning gegaran-
deerd. Doen zich binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige 
gebreken voor, dan is de ondernemer verplicht deze te herstellen. 
Deze garantie geldt in beginsel voor zes jaar. In zeer ernstige gevallen 
geldt er zelfs een garantietermijn van tien jaar. Dit is de SWK garantie. 
Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onder-
delen, geldt een kortere termijn dan zes jaar. Zo is het verfwerk bij-
voorbeeld gegarandeerd voor één jaar. Schade, die het gevolg is van 
onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie.

Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze bouwkun-
dige garantie niet nakomt, kan een koper in de volgende twee geval-
len een beroep op de zogenaamde gebrekenwaarborg bij SWK doen:
•   bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de garan-

tietermijn;
•   indien  de  ondernemer  verzuimt  om  (tijdig)  een  arbitraal  vonnis, 

waarin hij is veroordeeld om een garantiegebrek te herstellen, na 
te komen.

SWK zorgt er dan in samenspraak met de betrokken verzekerings-
maatschappij voor dat het gebrek kosteloos wordt hersteld. Er geldt 
wel een maximumdekking per woning. 

Tevens geldt dat ingeval van geschillen SWK kan bemiddelen tus-
sen koper en ondernemer en daarnaast biedt de Garantie- en waar-
borgregeling een laagdrempelige geschillenregeling. 

Bij verkoop van de woning wordt gebruik gemaakt van een model-
contract. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen de koper en 
de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd.

Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een ga-
rantie- en waarborgregeling biedt u als koper meer zekerheid!

SWK
SWK, voluit Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, is in 1978 op-
gericht op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Projektont-
wikkeling Maatschappijen (Neprom) en de Vereniging Grootbedrijf 
Bouwnijverheid (VGBouw). Bij SWK zijn de grootste en meest be-
kende aanbieders van koopwoningen aangesloten.

SWK is opgericht om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen 
op het gebied van consumentenbescherming en in het bijzonder in 
die gevallen, waarbij de koper van een woning het financiële risico 
loopt wanneer de ondernemer failliet zou gaan.

De bij SWK aangesloten ondernemingen (deelnemers) onderschei-
den zich in de koopwoningenmarkt door het hebben van een eigen 
kwaliteitsdienst. De deelnemers worden jaarlijks op hun financiële 
positie onderzocht door een extern accountantskantoor,  terwijl een 
extern  ingenieursbureau  periodiek  de  kwaliteit  van  de  organisatie 
toetst en steekproefsgewijs de kwaliteit van de woningen contro-
leert. Tevens houdt SWK zelf nauwgezet de kwaliteitsontwikkeling 
in de gaten aan de hand van een geautomatiseerd klachtensysteem.

Let op! Aan deze verkoopbrochure en de bijbehoren verkooptekenin-
gen kunnen voor wat betreft de inhoud van de SWK regeling geen 
rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de officiële SWK Ga-
rantie- en waarborgregeling is bindend.

ALGEMEEN

Verkoopdocumentatie en illustratie
Deze brochure, technische omschrijving en verkooptekeningen zijn 
nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens 
en tekeningen, welke onder andere zijn verstrekt door de architect en 
de adviseurs van dit plan alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks 
het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien 
van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of 
nutsbedrijven. Stichting Lefier en Heijmans Woningbouw B.V. zijn ge-
rechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te bren-
gen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt mits deze 
wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Deze 
wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van 
verrekening van mindere of meerdere kosten.

Het ontwikkelen van een woningbouwproject is een voortdurend 
proces waarbij, naarmate dit vordert, een steeds verdere verfijning 
en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. 

De situatietekeningen die in de brochure zijn opgenomen, betref-
fen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met 
betrekking tot de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, par-
keervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen, huisvuil (opstel) 
plaatsen, speelplaatsen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de brochure 
opgenomen perspectieftekeningen van de woningen. Deze tekenin-
gen dienen enkel ter illustratie: om u een idee te geven van het ui-
terlijk van de woning.

De op de tekeningen aangegeven maten zijn “circa maten”. Indien 
deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen 
rekening gehouden met enige wandafwerking. 

De plaatsbepaling van de elektra (wandcontactdozen, lichtpunten, 
schakelaars e.d.) op de verkooptekening is niet gemaatvoerd. In ver-
band met de nadere uitwerking van de details en maten kunnen er 
kleine afwijkingen ontstaan in de plaatsbepaling van de elektra.

Algemene kopersinformatie
U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, indien u besluit een woning van 
ons te kopen, alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons 
geeft waar te maken. De woningen worden (af)gebouwd conform de 
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desbetreffende technische omschrijving en tekeningen naar de eis 
van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften 
van overheid en nutsbedrijven. Onderstaand geven wij u een over-
zicht van de gang van zaken volgend op het tekenen van de koop -/ 
aannemingsovereenkomst.

De Koop
Een woning kopen doet u niet dagelijks. Omdat het bovendien om 
grote bedragen gaat en een belangrijke stap in uw leven is, vinden 
wij het van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedu-
res en voorwaarden bij de koop van een nieuwbouwwoning. Wij ad-
viseren u dit gedeelte van de brochure met aandacht te lezen, om zo 
eventuele verrassingen uit te sluiten. Hieronder geven wij met name 
aan wat u precies wel en niet koopt als u een overeenkomst met ons 
sluit. Daarnaast leggen we uit hoe de betaling verloopt.

De Koopovereenkomst en de 
 Aannemingsovereenkomst
Op het moment dat u kiest voor de koop van een woning, sluit u een 
koopovereenkomst met de Stichting Lefier en een aannemingsover-
eenkomst met Heijmans Woningbouw B.V. 

U verplicht zich daarmee tot het betalen van de koopprijs, terwijl 
de Stichting Lefier en Heijmans Woningbouw B.V. zich als verkoper 
verplichten tot levering van de grond en de bouw van de woning. 

Nadat u beide overeenkomsten in 3-voud heeft getekend, stuurt 
de verkopend makelaar deze naar ons door waarna wij de overeen-
komst medeondertekenen. 

U ontvangt de overeenkomsten vervolgens van de Stichting Lefier 
en Heijmans Woningbouw B.V. retour. 

De makelaar, SWK en de notaris ontvangen van ons een kopie. De 
notaris kan aan de hand hiervan de akte van levering voor de eigen-
domsoverdracht (ook wel transportakte genaamd) opmaken.

De makelaar vervult een bemiddelende rol bij de verkoop van de 
woningen. 

Aan door de makelaar verstrekte informatie en/of gedane toezeg-
gingen kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. Slechts 
schriftelijke (contract-)stukken en/of schriftelijke toezeggingen van 
de Stichting Lefier of van Heijmans Woningbouw B.V. zijn bindend.

Opschorting datum
In de koopovereenkomst en in de aannemingsovereenkomst wordt 
doorgaans een aantal opschortende voorwaarden opgenomen die 
zijn gekoppeld aan een opschorting datum. 

Dit is de datum waarop wij verwachten dat aan de voorwaarden 
zal zijn voldaan om met de bouw te kunnen beginnen. Rond de op-
schorting datum ontvangt u van ons bericht of de opschortende voor-
waarden zijn vervuld. Zijn de opschortende voorwaarden vervuld dan 
zijn de koopovereenkomst en den aannemingsovereenkomst bin-
dend. Zijn deze voorwaarden niet vervuld dan stellen wij een nieuwe 
opschortingsdatum voor.

De koopprijs; Vrij op naam (V.O.N.)
De koopprijs van een nieuwbouw woning is in euro’s en altijd  
‘vrij op naam’ (v.o.n.).
Dit wil zeggen dat de volgende kosten in de prijs zijn opgenomen:
•  De grond- en ontwikkelkosten;
•  Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging;
•  De kosten voor het aardbevingsbestendig bouwen van de woning;
•  Kosten van de architect, constructeur en overige adviseurs;
•  Aanlegkosten van water, elektra en riolering;
•  Gemeentelijke leges;
•  Notariskosten voor de aankoop van uw woning;
•  Makelaarscourtage;
•   BTW, thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wet-

telijke voorschriften doorberekend;
•   De kosten van het waarborgcertificaat SWK.

Niet in de ‘vrij op naam’-prijs is opgenomen:
•   de kosten voor eventueel meerwerk;
•   De abonnee- en aansluitkosten voor telefoon en kabel;
•   De afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek;
•   De kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie;
•   Renteverlies tijdens de bouw (waarover u meer leest onder  
‘De betaling’);

•   Rente over de grondkosten en eventueel reeds vervallen 
 termijnen van de aanneemsom;

•   Eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering.

De betaling
In de koop- en aannemings- overeenkomst wordt de koopprijs aan-
geduid als koop- respectievelijk aanneemsom.

De betaling van de koopsom geschiedt in één termijn. De betaling 
van de aanneemsom geschiedt in meerdere termijnen. U ontvangt 
na de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst vier 
type facturen van ons. We sommen ze voor alle duidelijkheid op: 

De grondfactuur
Dit is de factuur voor de kosten van de grond, het ontwerp, advies 
e.d. zoals genoemd in de koopovereenkomst. Deze factuur dient u 
vóór de eigendomsoverdracht bij de notaris (notarieel transport) te 
betalen.

De termijnfactuur
In de aannemingsovereenkomst is een termijnschema opgenomen 
voor de zogenaamde bouwtermijnen. De in het termijnschema ver-
melde bouwtermijnen vervallen overeenkomstig de stand van de 
bouw.

Zodra een bouwtermijn is vervallen, ontvangt u van Heijmans Wo-
ningbouw B.V. een termijnfactuur. Deze factuur dient u binnen twee 
weken na dagtekening te betalen.

Door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wordt per wo-
ning een Depotovereenkomst opgesteld op grond waarvan NAM een 
Depotbedrag in depot zal storten onder de Notaris.
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Het Depotbedrag kan uitsluitend worden aangewend voor de betaling 
door Koper aan de Aannemer van de Meerwerkkosten welke verband 
houden met het aardbevingsbestendiger realiseren van de Woning 
ten opzichte van het thans vigerende bouwbesluit. De betalingsop-
dracht ten gunste van de aannemer wordt verstrekt door de Notaris, 
zulks onder de in de depotovereenkomst vermelde voorwaarden en 
bedingen.

De rentefactuur
Hier dient u onderscheid te maken tussen de zogenaamde ‘grond-
kostenrente’, ‘uitstelrente’ en ‘boeterente’.

Grondkosten rente:
Op grond van de koopovereenkomst is het mogelijk dat wij u rente 
over de grondkosten in rekening brengen. Het percentage van deze 
grondkostenrente is in de koopovereenkomst vastgelegd.

Uitstelrenten:
Zolang de grond nog niet door het transport bij de notaris aan u in 
eigendom is overgedragen, heeft u recht op uitstel van betaling van 
de grondkosten. 

Daarnaast is het mogelijk dat op het moment van dat u de koop-
overeenkomst en de aannemingsovereenkomst ondertekent, reeds 
met de bouw van de woning is gestart en dat reeds één of meerdere 
bouwtermijnen zijn vervallen. Ook ten aanzien van deze termijnen 
heeft u recht op uitstel van betaling zolang de grond en de daarop 
gebouwde opstallen niet aan u in eigendom zijn overgedragen. 

U dient de grondkosten en eventueel vervallen bouwtermijnen 
echter uiterlijk vóór de eigendomsoverdracht (het notarieel transport) 
te betalen. Indien u van dit recht gebruik maakt, hebben wij het recht 
u over de grondkosten en de eventueel vervallen bouwtermijnen zo-
genaamde ‘uitstelrente’ in rekening te brengen. Het percentage van 
de uitstelrente is in de koopovereenkomst en de aannemingsover-
eenkomst vastgelegd.

Boeterente:
Indien u de vervallen grondkosten of bouwtermijnen niet tijdig be-
taalt, hebben wij het recht u daarover boeterente in rekening te bren-
gen. Het percentage van de boeterente is in de koopovereenkomst en 
de aannemingsovereenkomst vastgelegd.

De meer- en/of minderwerkfactuur
In de aannemingsovereenkomst is het tevens een termijnschema 
voor het meer- en/of minderwerk opgenomen. Overeenkomstig het 
termijnschema ontvangt u van Heijmans Woningbouw B.V. een fac-
tuur. Hierop kan dus ook een negatief bedrag staan. In dat geval 
wordt de factuur verrekend met de laatste bouwtermijn.

De eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht vindt plaats via de notaris met een zoge-
naamde ‘akte van levering’ (notarieel transport) en door inschrijving 
van deze akte in de openbare registers.

In de akte van levering worden alle van toepassing zijnde rechten, 
lasten en beperkingen ten aanzien van uw woning vastgelegd. De 

notaris zorgt ervoor dat de akte van levering wordt ingeschreven in de 
openbare registers waardoor de eigendom van de grond met even-
tueel daarop reeds gebouwde opstallen, op uw naam komt te staan.

Ook het eventuele transport van de hypotheekakte, waarin de fi-
nanciering is geregeld, wordt verzorgd door de notaris. Deze akte zal 
tegelijkertijd met de leveringsakte worden getransporteerd.

In de koopovereenkomst en in de aannemingsovereenkomst is de 
uiterste datum van het notarieel  transport van uw woning vermeld. 
Dit is dus de datum waarop u uiterlijk eigenaar van de woning in 
aanbouw wordt.

Vóór deze datum stuurt de notaris u een afrekening, waarop het 
totale, op die datum verschuldigde bedrag (grondkosten en eventu-
eel vervallen bouwtermijnen) is aangegeven.

Dit is inclusief de bijkomende kosten zoals:
•   De rente over de vervallen maar  tot de  leveringsdatum nog niet 

betaalde (bouw)termijnen;
•   De rente vanaf de datum dat de grond rentedragend is;
•   Eventueel de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
•   Eventuele afsluitkosten van de hypotheek.

Het hypotheekbedrag dat uw geldverstrekker voor u heeft gereser-
veerd en in depot blijft, zal doorgaans gelijk zijn aan de vanaf de 
transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen en eventuele ge-
schatte meerkosten.

Indien dit niet het geval is, zult u het eventueel ontbrekende be-
drag uit eigen middelen moeten voldoen.

Aanvraag hypotheek
De makelaar kan u desgewenst behulpzaam zijn bij uw aanvraag 
voor een hypothecaire geldlening.

Uw huidige woning
Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een 
clausule op te nemen, waarin de datum van leegkomen variabel wordt 
gesteld. Ook ter zake van de opzegtermijn van uw huurwoning raden wij 
aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Gedurende de 
bouw van uw nieuwe woning wordt u geïnformeerd over de prognose 
van oplevering van uw nieuwe woning. Wacht u, voor het maken van 
definitieve afspraken, onze brief af waarin de exacte datum van ople-
vering wordt vermeld. Natuurlijk streven wij ernaar de prognose voor 
de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van onvoorziene 
omstandigheden (zoals vorst en regen) kunnen echter de bouwwerk-
zaamheden vertragen. Strikt juridisch gezien is de koop-/aannemings-
overeenkomst slechts een leidraad ten aanzien van het oplevertijdstip.

Opleveringsprognose
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose 
gegeven, gerekend vanaf start bouw. Wij moeten daarbij de nodige re-
serve in acht nemen, omdat het bouwen van een huis veel ambachtelijk 
werk met zich meebrengt. Als het hard vriest, kan er bijvoorbeeld niet 
worden gemetseld, als het regent kan er niet worden geschilderd, etc.

U zult begrijpen dat wij een slag om de arm moeten houden bij het 
noemen van een opleverdatum. In een later stadium zullen die progno-
ses natuurlijk steeds gedetailleerder en beter worden.
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Oplevering, sleuteloverdracht en betalingen
Bij de uitnodiging voor de oplevering van uw woning ontvangt u te-
vens de eindafrekening. Als u aan al uw financiële verplichtingen 
heeft voldaan en de betalingen uiterlijk een dag voor de oplevering 
op onze bankrekening zijn bijgeschreven, ontvangt u direct na ople-
vering de sleutels van uw woning.

Een bouwkundig medewerker van Heijmans zal aan u de woning 
opleveren c.q. de sleutels overdragen en tegelijk inspecteren. Even-
tuele zichtbare onvolkomenheden worden in een “Proces Verbaal 
van Oplevering” genoteerd. Het Proces Verbaal van Oplevering wordt 
zowel door de ondernemer als door de verkrijger ondertekend. De op 
het Proces Verbaal genoteerde onvolkomenheden dienen binnen de 
daarvoor gestelde termijn te worden opgelost.

Verzekeringen
Op de dag van oplevering van uw woning dient de woning voor uw 
rekening te worden verzekerd middels een opstalverzekering. Gezien 
de eventuele werkzaamheden die u in uw woning wenst te gaan 
uitvoeren direct na oplevering, is het verstandig tevens een inboedel-
verzekering af te sluiten.

Gevolgen van liberalisering  
elektriciteit- en  gasmarkt
Wat is er veranderd? Per 1 juli 2004 is de markt voor de levering van 
elektriciteit en gas geliberaliseerd. In de vrije markt is door de over-
heid onderscheid gemaakt tussen het transporteren van energie en 
het leveren ervan. Wat betreft de levering van elektriciteit en gas in 
uw nieuwe woning, neemt u het contract met de huidige leverancier 
van de oude woning mee. Het netwerk waarover elektriciteit of gas 
wordt getransporteerd blijft bij die partij die het netwerk heeft aan-
gelegd en beheert (hierin heeft u dus geen keuzevrijheid). Indien u 
nog geen leveringscontract heeft, omdat u bijvoorbeeld uit een huur-
woning vertrekt waarbij de huurprijs inclusief elektriciteit en gas is, 
dient u zelf een contract af te sluiten met een leverancier naar keuze.

Aangezien een nieuwbouwwoning uitsluitend opgeleverd kan wor-
den indien de woning op dat moment is voorzien van gas, water en 
elektra, hebben wij met een Nutsbedrijf een tijdelijk contract afgeslo-
ten voor de levering van elektriciteit en gas. Op deze manier zijn alle 
woningen tot en met de dag van de oplevering voorzien van elek-
triciteit en gas. LET OP: deze levering is tijdelijk, u dient zelf onder-
staande procedure te volgen. 

Wat betekent dit voor u?
Minimaal 14 dagen (het liefst eerder) voordat u gaat verhuizen moet 
u dit doorgeven aan de leverancier van elektriciteit en gas van uw 
huidige woning. U neemt het contract met leverancier van uw huidige 
woning mee naar uw nieuwe woning. Pas op het moment dat uw 
contract met uw huidige elektriciteit- of gasleverancier afloopt, kunt 
u er voor kiezen om naar een andere leverancier over te stappen. 
Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen 
met uw huidige energieleverancier. Indien u nog geen leveringscon-
tract heeft dient u zelf een contract af te sluiten met een leverancier 
naar keuze.

Onderhoudsperiode met garantie / Garantie– en 
Waarborgregeling
Nadat u de sleutels van uw woning heeft ontvangen, gaat een on-
derhoudsperiode van drie maanden in. Tijdens deze periode hebt u 
de gelegenheid ons te berichten over eventueel nieuwe geconsta-
teerde tekortkomingen, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik 
of het ‘werken’ van materialen, die na de oplevering zijn ontstaan. 
Deze tekortkomingen dient u conform de SWK regeling schriftelijk 
te melden. Na de genoemde periode wordt de ondernemer geacht 
aan zijn verplichtingen te hebben voldaan en gaan de verplichtingen 
en garanties op nakoming, voortvloeiende uit de Garantie– en Waar-
borgregeling, van de in de overeenkomst genoemde waarborgende 
instelling in.

Mogelijkheden meerwerk
Bij al onze woningen worden de kopers in de gelegenheid gesteld te 
kiezen uit wijzigingen, zoals vermeld op de standaard woonwensen-
lijst. Alhoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk met ieders indi-
viduele wensen rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk 
alle verzoeken te honoreren, omdat de woning deel uitmaakt van een 
seriematig bouwproces en de woning bij oplevering dient te voldoen 
aan onder andere het bouwbesluit, de installatievoorwaarden (NEN–
normen), de eisen van de nutsbedrijven en de garantieregelingen van 
het SWK.

De in de woonwensenoffertes genoemde producten zijn afkomstig 
van leveranciers/fabrikanten. Het kan voorkomen dat op het moment 
van ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst en/
of de woonwensenopdracht een of meer producten niet meer of niet 
tijdig meer kunnen worden geleverd door de fabrikant of leverancier 
dan wel anderszins modificaties aan het product zijn aangebracht. 
De offertes voor de woonwensen worden derhalve gedaan met voor-
behoud van zodanige (tussentijdse) wijzigingen en overigens met 
inachtneming van dezelfde voorbehouden die de leverancier / fabri-
kant jegens ons heeft gemaakt. Indien sprake is van een situatie als 
hiervoor genoemd zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel daardoor 
ontstane kosten of schades.

Wet bescherming persoonsgegevens
Heijmans Woningbouw B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk 
wordt behandeld. Tenzij u ons meedeelt dat u daarop geen prijs stelt, 
zullen wij uw NAW-gegevens verwerken om u te kunnen informeren 
over producten en diensten van ons bedrijf. 

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, 
verwijderen of afschermen ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk 
onjuist zijn. U kunt zich wenden tot:
Heijmans Woningbouw B.V. 
Postbus 197,  3800 AD Amersfoort.

Heijmans Woningbouw B.V.
Drachten 24-03-2016
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Ruimte Afwerking Temp. c.v. Elektrische installatie Voorzieningen en installaties

vloer wand plafond licht-
punten

wand - 
contactdozen

enkel dubbel

Hal afwerkvloer behangklaar 
afgewerkt

structuur 
spuitwerk

15°C 1 1 •  belinstallatie 
•  schakelaar voor lichtpunt in de hal
•  schakelaar buitenlichtpunt
•  meterkast met een dubbele WCD
•  rookmelder
•  buitenlichtpunt in buitenplafond voor 

de voordeur (zonder armatuur)
•  radiator
•  huisnummerbordje op de voordeur

Toilet           vloertegels, 
kleurkeuze   
is mogelijk 
volgens 
keuzelijst

wandtegels tot 
een hoogte van 
ca.1500 mm, 
kleurkeuze is 
mogelijk vol-
gens keuzelijst; 
daarboven 
structuur 
spuitwerk

structuur 
spuitwerk

15°C 1 •  wandcloset met inbouwreservoir
•  fonteincombinatie
•  afzuigpunt t.b.v. de mechanisch 

ventilatie
•   schakelaar voor lichtpunt

Woon-
kamer

afwerkvloer behangklaar 
afgewerkt

structuur 
spuitwerk

20°C 2 4** •   onbedraad aansluitpunt voor data of 
telefoon

•  bedraad aansluitpunt voor CAI                                           
- kamerthermostaat c.v.

•  centrale bediening mv- installatie                            
•  dubbele schakelaar voor plafond-

lichtpunten  
•  wisselschakelaar voor lichtpunt 

verloop
•  rookmelder  
•  radiator                                                                                

Trapkast 
Techniek

afwerkvloer behangklaar 
afgewerkt

niet afgewerkt 15°C 1 1 •  schakelaar voor lichtpunt
•  een c.v.- ketel met warmtap-, water-

voorziening, incl. aansluitpunten voor 
riolering, water, gas en elektra                                                                         

•  een mechanische ventilatie unit, incl. 
aansluitpunt voor elektra

Keuken afwerkvloer behangklaar 
afgewerkt

structuur 
spuitwerk

20°C 2 1 
op
2250 
mm+    
 

3** •  enkele wcd t.b.v. een vaatwasser op 
een aparte groep   

•  enkele wcd t.b.v. koelvrieskast                        
•  loze leiding t.b.v. elektrisch koken
•  2 afzuigpunten t.b.v. de mechani-

sche ventilatie
•  gasaansluitpunt
•  schakelaar voor buitenlichtpunt op 

achtergevel
•  dubbele schakelaar
•  radiator

Over-
loop 
1e verd. 
(2e verd.)

afwerkvloer behangklaar 
afgewerkt

structuur 
spuitwerk

15°C 1 1 •   een wisselschakelaar voor lichtpunt, 
gecombineerd met enkele w.c.d. 

•  (een wisselschakelaar voor lichtpunt 
op de tweede verdieping)

•  rookmelder

Staat van afwerking
**  Het aantal lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen, rookmelders, afvoerventielen mechanische ventilatie in de diverse 
ruimtes kunnen per woningtype verschillend zijn; voor de juiste aantallen zie de tekening van het desbetreffende woningtype.
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Ruimte Afwerking Temp. c.v. Elektrische installatie Voorzieningen en installaties

vloer wand plafond licht-
punten

wand - 
contactdozen

enkel dubbel

Bad-
kamer

vloertegels, 
kleurkeuze 
is mogelijk 
volgens 
keuzelijst

wandtegels 
tot plafond, 
kleurkeuze is 
mogelijk vol-
gens keuzelijst.

structuur 
spuitwerk

22°C 2 1 •  wastafelcombinatie met verchroom-
de mengkraan, spiegel en kunststof 
planchet

•  een douchecombinatie met hand-
douche, glijstang en een thermosta-
tische douchemengkraan

•  wandcloset  (optioneel)
•  een afzuigpunt t.b.v de mechanische 

ventilatie
•  een dubbele schakelaar voor pla-

fondlichtpunt en wandlichtpunt 
•  radiator

Kast 1e 
verdiep.

afwerkvloer behangklaar 
afgewerkt

structuur 
spuitwerk

15°C 1 1 •  schakelaar voor lichtpunt
•  wasmachineaansluiting bestaande 

uit:
 – een wasmachine kraan,             
 –  enkele w.c.d op een aparte groep
 –  een rioolaansluiting

•  wasdroger aansluiting bestaande uit             
 –  enkele w.c.d op een aparte groep
 –  een rioolaansluiting

•  afzuigpunt mechanische ventilatie

Slaap-
kamer 1

afwerkvloer behangklaar 
afgewerkt

structuur 
spuitwerk 

20°C 1/2** 3 •  loze leiding met inbouwdoos voor 
data of telefoon

•  loze leiding met inbouwdoos  voor 
CAI                                                    

•  enkele schakelaar of dubbele  
schakelaar**               

•  radiator

Slaap-
kamer  2 
en 3.
(4 en 5)

afwerkvloer behangklaar 
afgewerkt

structuur 
spuitwerk 

20°C 1/2** 2/3** •  loze leiding met inbouwdoos voor 
data of telefoon

•  enkele schakelaar of dubbele 
schakelaar **

•  radiator

Buiten-
berging 
eindwo-
ning.    

betontegels houten 
rabatdelen, 
niet nader 
afgewerkt

onderkant 
houten 
dakplaten,  
niet nader 
afgewerkt

1 1 •  enkele schakelaar
•  buitenlichtpunt voorzien van een 

buitenlicht armatuur.

Buiten-
berging 
overige 
wonin-
gen

bestaand houten delen, 
geschuurd, 
meniën en 
geschilderd

onderkant 
dakplaten,  
niet nader 
afgewerkt

1 Bergingsdeuren twee zijdig geschuurd, 
gemenied en geschilderd. 
1 LED-lamp met bewegingsmelder met 
batterij voeding 

Achter 
paden

aanleg door 
derden

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2 stuks lantaarnpalen
1 stuks lichtpunt op nieuwe berging
12 stuks lichtpunten op erfafscheiding 
overige woningen

Heijmans Woningbouw B.V. 
Drachten Maart 2016
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Ontwikkeling en verkoop
Gedempte Zuiderdiep 22

9711 HG  Groningen
Telefoon: 088 - 20 33 000 (lokaal tarief)

Website: www.lefier.nl

Realisatie
Graafsebaan 65

5248 JT Rosmalen 
Telefoon 073 543 5111

Website: www.heijmans.nl

Verkoop
Griffeweg 81

9723 DT Groningen
Telefoon 050 853 37 33

Website: www.pandomo.nl


