36 Ruime
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de Noordvest en
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36 luxe eengezinswoningen
2, 3 of 4 woonlagen
ruim terras aan de living
eigen, overdekte en afgesloten
parkeerplaatsen
• duurzaam en gasloos met eigen
zonnepanelen en warmtepomp
• uitzicht op Molen De Palmboom of
op de ’s-Gravelandseplas
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1 De Palmboom
2 De Noord
3 De Vrijheid
4 De Drie Koornbloemen
5 De Walvisch
6 De Kameel
7 De Babbersmolen
8 De Nolet
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Historisch
hart

Werkgelegenheid

‘Bij de Molen Schiedam’ ligt vlakbij het historische hart van

In Schiedam werken veel mensen in de hedendaagse

deze bijna 750 jaar oude stad. Daar vind je o.a. de musea,

offshore waarin bijvoorbeeld windmolenparken op zee

horeca met gezellige terrassen, de Fluisterboot, Theater

worden ontwikkeld voor onze energievoorziening.

aan de Schie, de groenste bibliotheek van Nederland, de
hoogste molens ter wereld en tal van leuke, ambachtelijke,

Op bedrijventerreinen als Vijfsluizen, de ’s-Gravelandsepolder

innovatieve en eigenzinnige winkeltjes. Schiedam zet haar

en Spaanse Polder zijn tal van bedrijven gevestigd die op

‘makers’ graag in de spotlights: van taart tot tattoo, van jurk

internationaal niveau grote naam hebben in de maak-

tot juweel en van meubel tot maatpak … het wordt hier voor

industrie: van titanium protheses tot ingenieuze beveiligings-

jou op maat gemaakt.

apparatuur.

Wie langs de Lange Haven wandelt, maakt kennis met het

Het SchieDistrict naast station Schiedam-Centrum wordt de

jenever-verleden van Schiedam. De voorname patriciërs-

komende tien jaar ontwikkeld tot een bedrijvig gebied met

woningen en monumentale pakhuizen werden ooit

een combinatie van werkplekken en zo’n drieduizend nieuwe

gebouwd door rijke distillateurs.

woningen.

Schiedam heeft het open en groene karakter van een dorp,

Het gebied Nieuw-Mathenesse dat zich uitstrekt tot aan de

maar ligt op een paar minuten afstand van de dynamiek van

Waterweg, wordt nu eveneens herontwikkeld. Daarin ligt

wereldstad Rotterdam.

onder meer het Distillers District met tal van bekende
producenten van gedistilleerde dranken als jenever, gin,

En … in Schiedam zeggen
we elkaar gewoon nog gedag.

4

likeuren en wodka.

5

Genieten
Schiedammers zijn evenals Rotterdammers harde werkers.
Maar na het werk is het goed genieten met vrienden en
familie. Schiedam kent 7 prachtige parken, elk met een eigen
sfeer. Van de stijlvolle Plantage, het oudste stadspark van
Nederland, tot aan het enorme Beatrixpark waar je lekker
kunt barbecueën, spelen in speeltuin Drakensteijn en kunt
knuffelen met de dieren in Kinderboerderij ’t Hoefblad.
Stap lekker op de fiets door Midden-Delfland, ga richting
Delft of het Westland, en verken al het groen en water
rondom Schiedam. Of geniet vanuit je klapstoel aan de
Maasboulevard van de langsvarende schepen op de
Waterweg. Vanaf metrostation Parkweg rijd je regelrecht
naar station Hoek van Holland, waardoor je binnen

De
Schiedamse
molens
Schiedam heeft de hoogste windmolens ter wereld.
Van de dertig molens die hier vroeger rondom het centrum
gemout graan maalden voor de branders, zijn er nog zes over.
De branders stookten van het meel moutwijn, de grondstof
voor de jeneverindustrie. In het historisch centrum herken je
de branderspanden aan de entreedeur die uit het midden ligt,
met daarboven een halfrond raam.

25 minuten door de branding kunt wandelen.
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Locatie

Bereikbaar

Grenzend aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan,

Vanuit ‘Bij de Molen Schiedam’ rijd je met de auto via de

Dirk Gerhardtstraat en Jan van Zutphenstraat worden

’s-Gravelandseweg werkelijk in drie minuten naar Rijkswegen

36 eigentijdse geschakelde eengezinswoningen gebouwd.

A20 en A4. Schiedam is de belangrijkste mobiliteitshub van

De ruime woningen scharen zich rondom de zonnige

Zuid-Holland. Het station Schiedam-Centrum sluit met

terrassen. Het team van Stan Aarts Architecten heeft de

(internationale) treinen, bussen, metrolijnen, trams en

moderne gevels van een knipoog naar de historie van

‘last-mile’ pendelbussen aan op heel Nederland. Naar dit

Schiedam voorzien. De afwisselende gevels doen denken

station loop je in circa zeven minuten.

aan de voormalige distilleerderspanden, pakhuizen en
branderijen waarmee Schiedam groot werd.

Wie voor zijn of haar werk vaak moet vliegen, is blij dat
Rotterdam The Hague Airport (voorheen Zestienhoven) op

Aan de zijde van de Burgemeester Honnerlage Gretelaan

tien minuten auto-afstand ligt. Naar je favoriete terrasje in

weerspiegelt de grandeur van vier en drie etages hoge

de historische binnenstad van Schiedam? Dit loop je binnen

gevels zich in het water van de ’s-Gravelandseplas.

zeven minuten! En winkel je graag in Rotterdam?

De woningen aan de zijde van de Dirk Gerhardtstraat,

Je bereikt de Koopgoot met het OV in een kwartiertje,

met drie of twee etages, doen eveneens denken aan de

bijvoorbeeld via metrostation Parkweg.

pakhuizen van weleer. Zij kijken uit op molen De Palmboom,
één van de acht molens in Schiedam. Vandaar ook de naam
‘Bij de Molen Schiedam’.
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Voorzieningen

Scholen

De winkels voor dagelijkse boodschappen liggen allemaal

Op loop- en fietsafstand van ‘Bij de Molen Schiedam’

op loop- of fietsafstand van ‘Bij de Molen Schiedam’.

liggen tal van kinderopvangplekken en ook uit basisscholen

Vlak om de hoek, aan de ’s-Gravelandseweg, vind je diverse

valt er dichtbij te kiezen. Voor middelbare scholieren zijn

supermarkten, handige winkels als een stomerij en kapper,

scholengemeenschappen van VMBO tot gymnasium

en grote medische centra met huisartsen, apotheek,

binnen een kwartier aan te fietsen.

fysiotherapie en tandartsen.
In het historisch centrum kun je kiezen uit elk type horeca.
Van gezellige kroeg tot restaurants met ster-kwaliteiten.
De vele terrassen aan de Grote Markt, Koemarkt en
Oude Sluis, vult Schiedam op het water van de Schie aan
met terrassen op pontons.
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Uitzicht

Twee-laagse woningen

Gretelaan kijk je uit op de ’s-Gravelandseplas. In deze mooie groen

Daarvan kan er voor thuiswerkers makkelijk één worden aangepast tot

omrande plas ligt een eilandje dat je via een bruggetje bereikt. In de plas

kantoorruimte. Op de eerste etage van de twee-laagse woning ligt de living

wordt graag gevist. Aan de overkant van de plas liggen een aantal mooie

met (woon)keuken, grenzend aan het terras.

Vanuit je statige drie- en vier-laagse woning aan de Burg. Honnerlage

De twee-laagse woningen hebben twee slaapkamers op de begane grond.

Situatie tekening
Parkeren
Burgemeester Honnerlage Gretelaan

prijswinnende appartementencomplexen. Vanuit je twee- of drie-laagse
woning aan de Dirk Gerhardtstraat kijk je richting molen De Palmboom.
Op de kleine speelplaatsen kunnen de kleintjes zich uitleven op de
speeltoestellen. Wie doorsteekt naar de Noordvestgracht, kan zich vanaf de
Noordvestsingel vergapen aan drie van de grootste molens: daar staan De
Palmboom, De Noordmolen en De Vrijheid in een rij achter elkaar.

Drie- of vier-laagse
woningen

19

Op de begane grond van je drie- of vier-laagse woning is het gezellig
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samenkomen in de ruime woonkeuken. De woonkeuken is zowel vanaf
de voorzijde van de woning als via de achterzijde (parkeervoorziening)

De overdekte en afgesloten parkeervoorziening bereik je vanuit de (inrit)

de fiets ‘overdekt’ je woonkeuken in stapt. Op de eerste etage van je

Dirk Gerhardtstraat als vanuit de (uitrit) Jan van Zutphenstraat. Bovenop de

drie- of vier-laagse woning kun je in je living verschillende leefplekken in

parkeervoorziening liggen de ruime terrassen van de woningen.

één ruimte creëren. Wellicht een speel- en leeshoek, en daarnaast een

buitenberging zodat je na het thuiskomen zowel met de auto als met
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Garage

Inrit

Uitrit

game- of studieplek voor de jongeren. Op het ruime terras dat bovenop de

Ook voor de open ruimte van de vierde etage geldt dat deze optioneel van

een aantal zonnepanelen weernee je deels je eigen energie opwekt.

een inrichting is te voorzien. Op de slaapetage van de drie- of vier-laagse

Die leveren de energie voor de warmtepompen waarmee warm water,

woningen zijn twee slaapkamers getekend, maar je kunt er meer slaap-

verwarming én koeling wordt geleverd.

kamers van maken. De vierlaagse woningen beschikken over nóg een
complete etage die je naar eigen inzicht kunt inrichten. Bijvoorbeeld met

12

Zo geniet je met een aangename energierekening van een comfortabel

nog eens twee slaapkamers en een tweede badkamer annex toilet. Of een

binnenklimaat en een warme douche. Binnen de kopersopties is de moge-

kantoor-aan-huis met daarnaast een comfortabele gamekamer. Verzin het

lijkheid om met extra zonnepanelen nog lagere energielasten te realiseren.

maar. De ruimte is er!

t

bereiken van een klimaatvriendelijker wereld. Elke woning heeft op het dak
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optioneel anders in te delen. (Indien bouwkundig/bouwbesluit mogelijk).
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De woningen worden allemaal gasloos en energiezuining! Ze voldoen
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Duurzaam en energiezuinig

waar de kids ook veilig kunnen spelen.

Dir

parkeervoorziening ligt, kun je in alle privacy genieten van je ‘buitenkamer’

Jan van Zutphenstraat

Parkeervoorziening

bereikbaar. Aan de achterzijde bevindt zich in bijna alle gevallen een

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Disclaimer:
• Maatvoering is indicatief en
exclusief wand-plafond en
vloerafwerking.
• Kleine afwijkingen mogelijk.
• Definitieve plaats en afmeting
verdelers vloerverwarming
door installateur te bepalen.
• Definitieve plaats en afmeting
e-radiator door installateur te
bepalen.
• Keuken opstelling en
aansluiting volgens opgave
0-tekening
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Bouwnrs: 01, 02, 03, 04, 10, 11

4 Woonlagen | Gelegen aan de Burg. Honnerlage Gretelaan

Breedte woning: 4.70 m & 4.80 m
Diepte woning:

8.62 m

Diepte terras:

9.90 m

Begane grond:

2 parkeerplaatsen, externe

Eerste etage:
Tweede etage:
Derde etage:

01
14

02

berging voor fietsen, grote

Molen De Noord (1803) is de hoogste molen ter

eetkeuken met techniekruimte,

wereld. Hij is gebouwd op de plek waar al in 1400

entreehal, toilet, garderobe,

een houten molen stond met de naam De Noort

trap naar eerste etage

Moole. Er is nu een gezellig en goed restaurant in

ruime living met aangrenzend

gevestigd waar je op de eerste vloer (zo heet een

terras, trap naar tweede etage

verdieping in een molen) kunt lunchen of dineren.

2 slaapkamers, 1 badkamer met
douche, wastafel en toilet

Met mooi weer is het leuk op het terras aan het

Standaard open ruimte.

water. Geniet er van een drankje in een glaasje

Optioneel kan de ruimte worden

zonder voet (maar wel in het houten blok) zoals de

ingedeeld met 2 of 3 slaapkamers

jeneverstokers vroeger ook hun dagelijkse borrel

en eventueel extra badkamer

geserveerd kregen.
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Er kunnen geen rechten worden ontleend aan renders en plattegronden.
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P P

Zuid

Zuid

Zuid

Zuid

Bouwnummers:
01, 02, 03, 04, 10, 11
Woonlagen: 4
Breedte woning 01: 4.70 m
Breedte woning
02, 03, 04, 10, 11: 4.80 m
Diepte woning: 8.62 m
Diepte terras: 9.90 m
Parkeerplaatsen: 2
01
Gebruikersoppervlakte
Wonen: 162,0 m2
Externe bergruimte: 5,0 m2
Buitenruimte: 74,9 m2
Prijs: € 685.000,- v.o.n.
02, 03, 04, 10, 11
Gebruikersoppervlakte
Wonen: 165,5 m2
Externe bergruimte: 5,0 m2
Buitenruimte: 75,8 m2
Prijs: € 675.000,- v.o.n.
Er kunnen geen rechten worden ontleend

z

z

aan renders en plattegronden.

o

w

o

n

n

Begane grond
16

w

Noord

Eerste etage

Noord

Tweede etage

Noord

Derde etage

Noord
17

Bouwnr: 05, 06, 07, 08, 09

4 Woonlagen | Gelegen aan de Burg. Honnerlage Gretelaan

Breedte woning: 5.10 m
Diepte woning:

8.62 m

Diepte terras:

9.90 m

Begane grond:

2 parkeerplaatsen, externe

Eerste etage:
Tweede etage:
Derde etage:

berging voor fietsen, grote

In molen De Vrijheid (1785) wordt door molenaar

woonkeuken met techniekruimte,

Theo de Rooij nog volop gemalen. Het ambachtelijk

entreehal, toilet, garderobe, trap

maalbedrijf van De Schiedamse Molens maalt voor

naar eerste etage

bakkers en branders, horeca en retail en levert o.a.

ruime living met aangrenzend

aan Vlaamsch Broodhuys, Herman Jansen (Notaris

terras, trap naar tweede etage

Jenever) en het Nationaal Jenevermuseum.

2 slaapkamers, 1 badkamer met
douche, wastafel en toilet

De molen heeft nog veel oorspronkelijke

Standaard open ruimte.

onderdelen. De gietijzeren bovenas werd in

Optioneel kan de ruimte worden

1838 in Schiedam gegoten en is de oudste in zijn

ingedeeld met 2 of 3 slaapkamers

soort in Nederland.

en eventueel extra badkamer
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Er kunnen geen rechten worden ontleend aan renders en plattegronden.
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Bouwnummers:
05, 06, 07, 08, 09
Woonlagen: 4
Breedte woning: 5.10 m
Diepte woning: 8.62 m
Diepte terras: 9.90 m
Parkeerplaatsen: 2
Gebruikersoppervlakte
Wonen: 175,8 m2
Externe bergruimte: 5,0 m2
Buitenruimte: 80,3 m2
Prijs: € 715.000,- v.o.n.
Er kunnen geen rechten worden ontleend
aan renders en plattegronden.

z
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w
n

Begane grond
20

Noord

Eerste etage

Noord

Tweede etage

Noord

Derde etage

Noord
21

Bouwnrs: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

3 Woonlagen | Gelegen aan de Burg. Honnerlage Gretelaan

Breedte woning: 4.70 m & 4.80 m
Diepte woning:

8.62 m

Diepte terras:

9.90 m

Begane grond:

2 parkeerplaatsen, externe

Eerste etage:
Tweede etage:

berging voor fietsen, grote

Molen De Kameel (1715) werd na een storm en een

woonkeuken met techniekruimte,

brand uiteindelijk afgebroken. De huidige molen

entreehal, toilet, garderobe, trap

dateert van 2011. De onderste drie zolders zijn

naar eerste etage

ingericht als kantoor- en vergaderruimte voor

living met aangrenzend terras,

De Schiedamse Molens. Deze stichting beheert al

trap naar tweede etage

meer dan dertig jaar de molens van Schiedam en

2 slaapkamers, 1 badkamer met

was initiatiefnemer en opdrachtgever van de

douche, wastafel en toilet

herbouw. De Kameel heeft een zogenaamde grot:
een halfronde doorgang waardoor kleine schepen
tot ín de molen konden varen om te laden en
lossen. Ga vooral op Molendag binnen kijken hoe
dat werd gedaan!
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Er kunnen geen rechten worden ontleend aan renders en plattegronden.
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P P

Zuid

Zuid

Zuid

Bouwnummers:
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Woonlagen: 3
Breedte woning
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18: 4.80 m
Breedte woning 19: 4.70 m
Diepte woning: 8.62 m
Diepte terras: 9.90 m
Parkeerplaatsen: 2
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Gebruikersoppervlakte
Wonen: 124,1 m2
Externe bergruimte: 5,0 m2
Buitenruimte: 75,8 m2
Prijs: € 549.000,- v.o.n.
19
Gebruikersoppervlakte
Wonen: 121,5 m2
Externe bergruimte: 5,0 m2
Buitenruimte: 73,3 m2
Prijs: € 559.000,- v.o.n.
Er kunnen geen rechten worden ontleend

z

aan renders en plattegronden.
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Begane grond
24

w

Noord

Eerste etage

Noord

Tweede etage

Noord
25

Bijzonder grote hoekwoning, eventueel in te delen als praktijkwoning
Bouwnr: 20

3 Woonlagen | Gelegen aan de Dirk Gerhardtstraat

Breedte woning: 4.80 m, taps oplopend naar 9.11 m
Diepte woning:

9.74 m

Diepte terras:

10.0 m

Breedte terras:

taps uitlopend van circa 9,50 naar

Begane grond:

13.5 meter (ca. 115m²)

Molen De Walvisch (1794) aan de Westvest

3 parkeerplaatsen, externe berging

brandde in 1996 door kortsluiting uit. De brand

voor fietsen, bijzonder grote

bracht de hele stad op de been om de herbouw

woonkeuken met techniekruimte,

mogelijk te maken. Nu zijn er het molenmuseum

entreehal, toilet, garderobe, trap

en de molenwinkel gevestigd.

naar eerste etage
Eerste etage:
Tweede etage:

living met aangrenzend terras,

Ga er eens kijken voor lekker versgemalen (ook

trap naar tweede etage

biologisch) meel of andere leuke bakproducten.

3 slaapkamers, 1 badkamer met 		

Wie geen hoogtevrees heeft, kan ook een

douche, wastafel en toilet

wandeling over de ‘omloop’ maken, waar de
molenaar de wieken stelt.
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Er kunnen geen rechten worden ontleend aan renders en plattegronden.
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Noord

Noord

Bouwnummer:
20
Woonlagen: 3
Breedte woning:
4.80 m, taps oplopend naar 9.11 m
Diepte woning: 8.62 m
Diepte terras: 10.0 m
Parkeerplaatsen: 3
Gebruikersoppervlakte
Wonen: 203,7 m2
Externe bergruimte: 5,0 m2
Buitenruimte: 170,7 m2
Prijs: € 795.000,- v.o.n.
Er kunnen geen rechten worden ontleend
aan renders en plattegronden.
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Zuid

z

Begane grond
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o
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Zuid

Eerste etage
29

Noord

Bouwnummer:
20
Woonlagen: 3
Breedte woning:
4.80 m, taps oplopend naar 9.11 m
Diepte woning: 8.62 m
Diepte terras: 10.0 m
Parkeerplaatsen: 3

Dirk Gerhardtstraat Voorgevel

Gebruikersoppervlakte
Wonen: 203,7 m2
Externe bergruimte: 5,0 m2
Buitenruimte: 170,7 m2
Prijs: € 795.000,- v.o.n.
Er kunnen geen rechten worden ontleend
aan renders en plattegronden.

n
w

o

Zuid

z

Tweede etage

30

Dirk Gerhardtstraat Zijgevel

31

Bouwnrs: 21, 22, 23, 24

3 Woonlagen | Gelegen aan de Dirk Gerhardtstraat

Breedte woning: 4.80 m
Diepte woning:

9.74 m

Diepte terras:

10.0 m

Begane grond:

2 parkeerplaatsen, externe

Eerste etage:
Tweede etage:

berging voor fietsen,

Molen De Palmboom (1781) brandde uit in 1901,

woonkeuken met inpandige

maar werd met crowdfunding herbouwd in 1991.

techniekruimte, entreehal, toilet,

Er zijn nu kantoren in gevestigd. Wie straks in de

garderobe, trap naar eerste etage

Dirk Gerhardtstraat woont, kijkt uit op die molen.

living met aangrenzend terras,
trap naar tweede etage

Op de kade ligt nog een spoelingschuit, waarmee

2 slaapkamers, 1 badkamer met

vroeger de voedzame spoeling – het restproduct

douche, wastafel en toilet

van de moutwijnstook dat op brinta lijkt – naar de
varkens in het Westland werd vervoerd. Vandaar
de uitspraak: vele varkens maken de spoeling dun!
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Er kunnen geen rechten worden ontleend aan renders en plattegronden.
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P P

Noord
Noord
Bouwnummers:
21, 22, 23, 24
n

Woonlagen: 3
Breedte woning: 4.80 m
Diepte woning: 9.74 m
Diepte terras: 10.0 m
Parkeerplaatsen: 2

w

n
o

w

z

o
z

Gebruikersoppervlakte
Wonen: 140,3 m2
Externe bergruimte: 5,0 m2
Buitenruimte: 76,1 m2
Prijs: € 585.000,- v.o.n.
Er kunnen geen rechten worden ontleend
aan renders en plattegronden.

Zuid

Begane grond
34

Eerste etage

Tweede etage

Zuid
35

Bouwnrs: 25, 26, 27

3 Woonlagen | Gelegen aan de Dirk Gerhardtstraat

Breedte woning: 4.80 m
Diepte woning:

8.62 m

Diepte terras:

10.0 m

Begane grond:

2 parkeerplaatsen, externe

Eerste etage:
Tweede etage:

berging voor fietsen, grote

De Babbersmolen (1710) bemaalde vroeger als

woonkeuken met techniekruimte,

poldermolen de Babberspolder. De molen ligt aan

entreehal, toilet, garderobe, trap

de Poldervaart in het volkstuinencomplex

naar eerste etage

‘De Vijfsluizen’. Het is een uniek stukje cultuurland-

living met aangrenzend terras,

schap waar je je 100 jaar terug waant in het oude

trap naar tweede etage

Delflandse polderlandschap. Het is de oudste nog

2 slaapkamers, 1 badkamer met

bestaande stenen poldermolen van Nederland.

douche, wastafel en toilet

Je kunt de molen elke vrijdag en zaterdag
bezoeken, inclusief de inpandige woning, het
molenerf en het bijbehorend vlietland met
wilgengriend en eenvoudige eendenkooi.
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Er kunnen geen rechten worden ontleend aan renders en plattegronden.
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P P

Noord

Noord

Noord
Bouwnummers:
25, 26, 27

n

Woonlagen: 3
Breedte woning: 4.80 m
Diepte woning: 8.62 m
Diepte terras: 10.0 m
Parkeerplaatsen: 2

w

n
o

w

z

o
z

Gebruikersoppervlakte
Wonen: 124,1 m2
Externe bergruimte: 5,0 m2
Buitenruimte: 76,1 m2
Prijs: € 535.000,- v.o.n.
Er kunnen geen rechten worden ontleend
aan renders en plattegronden.

Begane grond

38

Zuid

Eerste etage

Zuid

Tweede etage

Zuid
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Bouwnrs: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

2 Woonlagen | Gelegen aan de Dirk Gerhardtstraat

Breedte woning: 4.80 m & 5.10 m
Diepte woning:

10.24 m

Diepte terras:

8.90 m

Begane grond:

1 parkeerplaats, externe berging,

Eerste etage:

entreehal met garderobe,

Molen De Drie Koornbloemen (1770) is de

2 slaapkamers, 1 badkamer met

oudste authentieke brandersmolen van Schiedam.

douche en wastafel, toilet, ruime

Hij werd in opdracht van 18 branders gebouwd die

kast, trap naar eerste etage

samen 26 aandelen in de molen bezaten. Een soort

woonkeuken en living met

bv dus! Hij staat te pronken bij de Korte Haven,

aangrenzend terras

heeft ook nog een kleine molenaarswoning (1832).
De molen heeft graan gemalen, mahoniehout
gezaagd, rijst gepeld en erwten, maïs en bonen
gemalen voor veevoeder. Er zijn plannen om het
pelwerk weer te restaureren.
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Er kunnen geen rechten worden ontleend aan renders en plattegronden.
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Noord
Noord

P
Bouwnummers:
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Woonlagen: 2
Breedte woning 28, 29, 30, 31, 32: 5.10 m
Breedte woning 33, 34: 4.80 m
Diepte woning: 10.24 m
Diepte terras: 8.90 m
Parkeerplaatsen: 1

Schuur

28, 29, 30, 31, 32
Gebruikersoppervlakte
Wonen: 104,4 m2
Externe bergruimte: 5,0 m2
Buitenruimte: 69,8 m2

n
w

n
o

w

z

o
z

Prijs: € 455.000,- v.o.n.
33, 34
Gebruikersoppervlakte
Wonen: 98,3 m2
Externe bergruimte: 5,0 m2
Buitenruimte: 65,9 m2
Prijs: € 425.000,- v.o.n.
Er kunnen geen rechten worden ontleend
aan renders en plattegronden.

Begane grond
42

Zuid

Eerste etage

Zuid
43

Bouwnrs: 35, 36

3 Woonlagen | Gelegen aan de Dirk Gerhardtstraat

Breedte woning: 4.70 m & 4.80 m
Diepte woning:

9.62 m

Diepte terras:

8.90 m

Begane grond:

2 parkeerplaatsen, woonkeuken

Eerste etage:
Tweede etage:

met inpandige (fietsen)berging/

Molen De Nolet is op initiatief van distillateur

techniekruimte, entreehal, toilet,

Carel Nolet in 2006 gebouwd naast distilleerderij

garderobe, trap naar eerste etage

Nolet die stamt uit 1691. Het is in feite een

living met aangrenzend terras,

windturbine in ‘het jasje’ van een oudhollandse

trap naar tweede etage

molen, mede ontworpen door studenten van de

2 slaapkamers, 1 badkamer met

TU Delft.

douche, wastafel en toilet
De molen wekt jaarlijks zo’n 250.000 kWh
elektriciteit op voor de distilleerderij. In de molen
is tevens een ontvangstruimte en een kleine
bioscoop gevestigd waar de films over het bedrijf
Nolet worden vertoond voor bezoekers.
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Er kunnen geen rechten worden ontleend aan renders en plattegronden.
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P P

Noord

Noord

Noord
n

Bouwnummers:
35, 36

w

n
o

w

z

Woonlagen: 3
Breedte woning 35: 4.80 m
Breedte woning 36: 4.70 m
Diepte woning: 9.62 m
Diepte terras: 8.90 m
Parkeerplaatsen: 2

o
z

35
Gebruikersoppervlakte
Wonen: 138,5 m2
Buitenruimte: 71,9 m2
Prijs: € 575.000,- v.o.n.
36
Gebruikersoppervlakte
Wonen: 135,6 m2
Externe bergruimte: geen
Buitenruimte: 70,8 m2
Prijs: € 575.000,- v.o.n.
Er kunnen geen rechten worden ontleend
aan renders en plattegronden.

Begane grond
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Zuid

Eerste etage

Zuid

Tweede etage

Zuid
47

Kleur- & materialenstaat
EXTERIEUR
Onderdeel

Materiaal

Kleurcode

EXTERIEUR
Onderdeel

Materiaal

Kleurcode

Metselwerk
Bnr. 1 t/m 11, 13 t/m 16,
28 t/m 31, 35 en 36
Erfafscheiding Jan van Zutphenstraat

Gevelsteen, handvorm

Oranje-rood

Kolommen en liggers stalling

Staal

Thermisch verzinkt

Hekwerken / balustrades

Staal

Grijs

Metselwerk
Bnr. 12, 17 t/m 19, 20, 21, 23, 24, 27
en 32 t/m 34
Erfafscheiding Dirk Gerhardtstraat

Gevelsteen, handvorm

Hemelwater-afvoeren woningen

Staal

Thermisch verzinkt

Hemelwaterafvoer en riolering stalling,
opbouw (in het zicht onder plafond).

PVC

Grijs

Metselwerk
Bnr. 22, 25 en 26

Gevelsteen, handvorm

Antraciet-bruin

Dakbedekking

Bitumen

Antraciet

Daktrim afwerking woningen

Zinken kraal

Naturel

Doorstrijkmortel, terugliggend gevoegd
Doorstrijkmortel, terugliggend gevoegd

Grijs
Antraciet

Dakrand afwerking rondom sparingen
binnentuinen

Plaatmateriaal (hout)

Grijs

Metselwerk vlakken
Bnr. 4, 5, 15, 16, 19 en 28 t/m 31

Gevelsteen, handvorm

Witgrijs

Voegwerk vlakken
Bnr. 4, 5, 15, 16, 19 en 28 t/m 31

Doorstrijkmortel, terugliggend gevoegd

Metselwerk plinten
Bnr. 12, 17 t/m 27 en 32 t/m 34

Gevelsteen, handvorm

Voegwerk
Bnr 22, 25 en 26
Alle overige bouwnummers +
erfafscheidingen
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Afwerkstaat

Paars-bruin

INTERIEUR
Onderdeel

Materiaal

Kleurcode

Binnendeurkozijn

Plaatstaal

Wit

Grijs

Binnendeuren

Vlakke houten opdekdeuren
met honingraadvulling

Wit

Witgrijs

Dorpels natte ruimten

Kunststeen

Antraciet

Vensterbanken

Kunststeen

Grijs

TERREININRICHTING
Onderdeel

Materiaal

Kleurcode

Erfafscheiding daktuin
met achterburen

Gaashekwerk 1800 mm hoog zoals
weergegeven op de situatietekening

Zwart gaashekwerk

Gevelbekleding begane grond
Vezelcementstroken
Bnr. 1 t/m 5, 13 t/m 16 en 28 t/m 31		

Beige-grijs
Wit bnr. 2

Gevelkozijnen, ramen en buitendeuren Hardhout

Lichtgrijs

Onderdorpel deurkozijnen

Glasvezelversterkte dorpel

Grijs

Luifels
Bnr. 6 t/m 12, 17 t/m 27 en 32 t/m 36

Kunststof

Lichtgrijs

BUITENBERGING
Onderdeel

Materiaal

Kleurcode

Luifel entree stalling

Kunststof

Lichtgrijs

Buitenkozijn

Hardhout

Grijs

Waterslagen

Aluminium

Lichtgrijs

Deuren met glasopening

Hardhout

Grijs

Doorval beveiliging

Staal

Grijs

Beglazing in deur

Matglas

Kaders (omlijsting kozijnen)
Bnr. 20, 22, 25 t.m 27 en 36.

Prefab beton

Betongrijs

Wanden

Vurenhout

Entree / hal
Vloer
Wanden
Plafond

: betonvloer met dekvloer
: behangklaar
: spuitwerk

Meterkast
Vloer
Wanden
Plafond

: betonvloer / meterkastplaat
: onafgewerkt
: onafgewerkt

Toiletruimte
Vloer
: tegels 30 x 30 cm en
		 kunststeen dorpel onder de deur.
Wanden
: tegels 20 x 25 cm tot 1 tegel boven
		 reservoir en daarboven spuitwerk,
		 tegels liggend verwerkt
Plafond
: spuitwerk
Technische kast
m.u.v. bnr. 35 en 36
Vloer
: betonvloer met dekvloer
Wanden
: onafgewerkt
Plafond
: onafgewerkt
Trapkast
Vloer
Wanden
Onderzijde trap

: betonvloer met dekvloer
: onafgewerkt
: onafgewerkt

Inpandige berging
Bnr. 35 en 36
Vloer
Wanden
Plafond

: betonvloer met dekvloer
: onafgewerkt
: onafgewerkt

Slaapkamer(s)
Vloer
Wanden
Plafond

: betonvloer met dekvloer
: behangklaar
: spuitwerk

Badkamer
Vloer
: tegels 30 x 30 cm
		 ter plaatse van de douchehoek
		 tegels 15 x 15 cm (m.u.v. bnr. 28
		 t/m 34)
		 kunststeen dorpel onder de deur.
Wanden
: tegels 20 x 25 cm tot 2,10 m +vl.
		 en daarboven spuitwerk,
		 tegels liggend verwerkt
Plafond
: spuitwerk
Overloop (2e etage, indien van toepassing)
Vloer
: betonvloer met dekvloer
Wanden
: behangklaar
Plafond
: spuitwerk
Zolder ( 3e etage, indien van toepassing)
Vloer
: betonvloer met dekvloer
Wanden
: behangklaar
Plafond
: spuitwerk

Buitenberging
M.u.v. bnr. 35 en 36
Vloer
: betonvloer
Wanden
: hout onafgewerkt
Plafond
: kanaalplaat onafgewerkt
Keuken
Vloer
Wanden
Plafond

: betonvloer met dekvloer
: behangklaar
: spuitwerk

Naturel
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Technische omschrijving
Algemeen

Situatietekening

Er wordt onder de parkeerplaatsen door middel van infiltratie

Dit betekent dat er langs de randen een opening zichtbaar is.

De omgevingsvergunning is/wordt aangevraagd op basis van

Deze omschrijving vormt één geheel met de verkooptekenin-

Meer- en minderwerk

De situatietekening geeft (indicatief) aan op welke wijze de

kratten een waterberging gemaakt om te zorgen dat hemel-

De erfgrenzen worden gemarkeerd. Er wordt geen hekwerk

de gebruiksfunctie wonen, constructieve veiligheidsklasse 2,

gen. Van toepassing zijn de eisen gesteld door Woningborg.

U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen

openbare ruimte wordt ingericht. Aan de situatietekening

water vertraagd afgevoerd wordt naar het schoonwater riool.

geplaatst met de zijburen. Aan de achterzijde van de daktuin

een en ander conform het Bouwbesluit (o.a. toegankelijkheid).

Ongeacht al het andere dat is overeen gekomenen, zijn de

met betrekking tot meer en/of minderwerk kunnen worden in-

kunnen geen rechten worden ontleend.

Ten behoeve van de terreinontwatering tijdens de bouw wordt

wordt een hekwerk geplaatst met de achterburen van ca. 1800

Het Bouwbesluit kent voor de diverse vertrekken specifieke

garantienormen van Woningborg onverkort van toepassing.

gewilligd. Dit vanwege het feit dat de woning bij oplevering moet

drainage toegepast. Het systeem wordt in de lengteas onder

mm hoog. Ter plaatse van de vloersparingen van de privé buitenruimte wordt een hekwerk uitgevoerd van ca. 1000 mm hoog.

voldoen aan de garantievoorwaarden, dus ook het Bouwbesluit.

Peil van de woning

het bouwblok aangebracht in de kruipruimte en wordt niet

of slaapkamer, hal of zolder maar van verblijfs-, verkeers- of

Indeling van woning in verblijfsgebieden

Dit kan ook gelden voor eventuele door u gewenste meerwer-

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten,

aangesloten op het gemeenteriool.

onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze

De verblijfsgebieden in de woning bestaan uit:

kopties. Om uw garanties ten opzichte van de garantieplichtige

komt bij bouwnummers 20 t/m 36 overeen met de bovenkant

Technische Omschrijving gebruik gemaakt van de “ingeburger-

- Keuken

ondernemer te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten

van de begane grondvloer met afwerkvloer en bij de bouw-

N.B. Drainage- en infiltratievoorzieningen vallen buiten de

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen

de” aanduidingen en om u toch volledig te informeren vindt

- Woonkamer

alleen met deze ondernemer schriftelijk geregeld te worden.

nummer 1 t/m 19 is dit 500-p-. De juiste maat wordt bepaald in

Woningborg-garantie, als zijnde een voorziening buiten de

/ het uitgevoerde terreinonderzoek wordt het funderingssys-

u hieronder de benamingen zoals deze in het Bouwbesluit

- Slaapkamer(s)

overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de

woning.

teem fundering op palen toegepast met prefab betonpalen.

Bestrating en terreininventaris

Alle in het werk te storten betonwerken worden uitgevoerd met

begripsbepalingen. Zo wordt niet langer gesproken van woon-

Onderhoud algemeen

worden gehanteerd:

Fundering

gemeente, evenals rooilijnen en erfgrenzen.

− Entree/hal :

verkeersruimte;

Uitvoeringsduur

Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten,

− Meterkast :

technische ruimte;

De uitvoeringsduur van de bouw van de woningen bedraagt

zijn onderhoudsinspecties en onderhouds-werkzaamheden

Grondwerken

Aan de voorzijde van de woningen wordt een stoep uitgevoerd

door de constructeur te bepalen benodigde wapening, geheel

− Toilet :

toiletruimte;

een nader in de aannemingsovereenkomst op te nemen aantal

absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funde-

van bestaande tegels en indien nodig aangevuld met nieuwe

volgens de goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. De riole-

werkbare werkdagen.

noodzakelijk dat u hiervoor voor eigen rekening vakmensen

ringen en leidingen. Als bodemafsluiting wordt een laag zand

betontegels.

ring wordt gedeeltelijk ingestort. De fundering wordt gevormd

inschakelt. Het is dringend aan te bevelen om een korte verslag-

toegepast.

− Eet- en woonkamer : verblijfsruimte;
− Keuken :

verblijfsruimte;

− Overloop :

verkeersruimte;

Volgorde bij uitvoering

legging van de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk dat

− Badkamer :

badruimte;

De volgorde bij de uitvoering wordt door Vink bepaald. Bij start

er, vanwege de huidige ARBO-voorschriften, extra kosten bij u

De woning wordt voorzien van een kruipruimte van een vrije

van de woningen wordt bestraat. Tussen de parkeervakken

− Slaapkamer :

verblijfsruimte;

bouw ontvangt u van de kopersbegeleider de bouwvolgorde.

in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het glazenwas-

hoogte van circa 500 mm met uitzondering ter plaatse van

worden witte markeer-stenen aangebracht.

− (binnen)Berging :

bergruimte;

Indien de bouwvolgorde tijdens de uitvoering wijzigt en/of de

sen, één en ander afhankelijk van het ontwerp en locatie.

leidingwerk.

Wij willen u ook verwijzen naar de brochure ‘Gebruik en

Riolering

Voor bouwnummer 20 zijn er 3 parkeerplaatsen toegewezen,

Vloeren

onderhoud van uw woning’, die u samen met het Woning-

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van

voor de bouwnummers 1 t/m 19, 21 t/m 27, 35 en 36 zijn er

De begane grondvloer (Rc ≥ 3,7 m2 K/W) is een geïsoleerde

borg-certificaat van Woningborg ontvangt.

ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de koop-/

2 parkeerplaatsen toegewezen en voor de bouwnummers

ribcassettevloer De verdiepingsvloer is een betonnen breed-

aanneemsom begrepen. De riolering wordt uitgevoerd in

28 t/m 34 is er 1 parkeerplaats toegewezen.

plaatvloer en ter plaatse van de buitenruimte een kanaalplaat-

− Technische ruimte : technische ruimte;

volgorde van oplevering afwijkend is van de uitvoering, wordt u

− Wasruimte :

onbenoemde ruimte;

hierover door de koperbegeleider geïnformeerd.

− Zolder / vliering :

onbenoemde ruimte.

Aandachtspunt: Een verblijfsruimte is bedoeld voor het

Schoonmaken en oplevering

door over de palen in het werk gestorte betonbalken van gewaDe gemeenschappelijke overdekte stalling aan de achterzijde

pend beton.
De kruipruimte wordt geventileerd door middel van vloerventilatieroosters in de voor-, (zij-) en achtergevels.

In de stalling bevinden zich de privé parkeerplaatsen.

Minimaal twee weken voor de oplevering worden de verkrijgers

langdurig verblijven van personen. Een overige ruimte is een

schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het

PVC. Afvalwater en hemelwater worden via een gescheiden

ruimte waar het verblijven van personen een ondergeschikte

Voor het project geldende algemene

tijdstip van oplevering. De hele woning wordt ‘bezemschoon’

voorwaarden

systeem afgevoerd. Afvalwater wordt verzameld geloosd op het

Afspraken met betrekking tot de gezamenlijke eigendommen

functie heeft. Het Bouwbesluit stelt daarom hogere eisen aan

opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasrui-

gemeenteriool. Het hemelwater wordt vertraagd afgevoerd

zijn nader vastgelegd in een mandeligheid (zie koopovereen-

In de vloeren zijn diverse leidingen opgenomen, onder andere

verblijfsruimtes dan aan overige ruimtes. Bijvoorbeeld op het

Verzekering

ten; deze worden schoon opgeleverd.

C.A.R.- en aansprakelijkheidsverzekering(en). Voor rekening van

naar open water indien aanwezig, anders naar het schoonwater

komst).

elektra-, water- en rioleringsleidingen, en de kanalen voor de

de ondernemer worden verzekerd de rubrieken:

riool. Er wordt een polderkoppeling of flexaansluiting gemon-

gebied van plafondhoogte, daglichttoetreding en ventilatie.
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Enkele aandachtspunten Woningborg

vloer voorzien van ontwateringsgaatjes.

mechanische ventilatie.

Bent u van plan om een overige ruimte als verblijfsruimte te

Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan door

a) het werk;

teerd. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden

gebruiken, bijvoorbeeld door van de zolder (overige ruimte)

Buitenruimte

de zogenaamde voorschouw / -opname, dienen met betrekking

b) wettelijke aansprakelijkheid.

uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is en wordt

De privé buitenruimte (terras) wordt voorzien van grijze beton-

Voor de toegang tot de kruipruimte wordt in de hal achter

een slaapkamer (verblijfsruimte) te maken, vraag dan aan de

tot de door u gesignaleerde gebreken op het proces-verbaal

met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering.

tegels 50 x 50 cm op rubberen zegels. Let op! De tegels worden

de voordeur een sparing gemaakt in de begane grondvloer.

kopersbegeleider of dat bij uw woning mogelijk is en welke

van oplevering de uit te voeren herstelwerkzaamheden of even-

De riolering wordt belucht middels een ontspannings-leiding,

op afschot gelegd en liggen dus niet waterpas. Er zal geen zaag-

Deze sparing wordt afgedekt met een kierdicht geïsoleerd

aanpassingen daar eventueel voor nodig zijn.

tuele andere concrete afspraken genoteerd te worden.

welke bovendaks uitmondt.

werk worden toegepast. De tegels eindigen op een hele tegel.

kruipluik, voorzien van een luikoog.
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Aandachtspunt: Een kruipruimte is bedoeld om slechts incidenteel te betreden voor werk-zaamheden aan leidingen.
In het Bouwbesluit wordt er rekening mee gehouden dat
de kruipruimte vochtig is en/of onder water staat. Om deze
reden zijn de begane grondvloer en het kruipluik water- en
dampdicht. Bij veel (nieuwbouw)woningen in Nederland
staat er een laag water in de kruipruimte. Dit wordt veroorzaakt door (opbollend) grondwater en door regenwater.
Dit kan geen kwaad en is geen gebrek. Eventuele ventilatieopeningen in de gevels dienen open te blijven / vrij te blijven
van begroeiing o.i.d. voor ventilatie.
Gevels en wanden

of prefab beton. De overige niet-dragende binnen-wanden van

tingsverkeer. Het hek kan automatisch bediend worden via een

De binnenzijde van de berging blijft onafgewerkt (wandcon-

De raamdorpels en de dorpels van de buitendeuren worden

Hang- en sluitwerk

de woningen worden uitgevoerd in lichte scheidingswanden of

handzender (1 per parkeerplaats). De loopdeur is van binnenuit

structie en de onderzijde van de vloer van de buitenruimte blijft

uitgevoerd zoals in de Kleur- en Materialenstaat is aangegeven.

De ramen en deuren worden voorzien van deugdelijk hang- en

gipsblokken. Waar nodig volgens Bouwbesluit zullen de wanden

te openen met een deurkruk en van buiten met een vaste knop

in het zicht). In de berging wordt een lichtpunt met schakelaar

- De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als nastelbaar,

sluitwerk conform Bouwbesluit welke tevens voldoen aan de

uitgevoerd worden in geluid beperkende uitvoering.

en slot.

en een enkele wandcontactdoos aangebracht. De elektra wordt

d.w.z. dat eerst de binnenwanden worden geplaatst en

eisen met betrekking tot inbraakwerendheid. De buitendeuren

als opbouw gerealiseerd. De hoogte van de vrijstaande berging

daarna de kozijnen. In een later stadium worden de

(exclusief bergingsdeuren) worden voorzien van SKG** veilig-

wordt in het werk bepaald.

binnendeuren

Dilataties

Ten behoeve van het uitrijden wordt in de stallingvloer bij

Dilatatievoegen worden waar nodig aangebracht volgens

de uitgang een detectielus uitgevoerd voor het automatisch

opgave Nederlandse Baksteen Industrie en conform richtlijnen

uitrijden.

constructeur en leverancier en ter goedkeuring van de architect.

geen gebrek, maar eigen aan het toepassen van metselwerk.

worden waar dit verplicht is uitgevoerd met een veiligheidsslui-

afgewerkt. Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking

gerealiseerd conform Bouwbesluit en gestelde eisen van de

hemelwater-afvoeren.

zichtbaar blijven en er ter plaatse een (krimp)scheur ontstaat.

gemeente. Doormelding en abonnement verloopt via de V.v.E.

Dit is geen gebrek.

De

binnendeuren

zijn

fabrieksmatig

afgelakte,

vlakke

Trappen en hekwerken

De definitieve plaats van de hemelwaterafvoeren worden in

opdekdeuren met honingraadvulling voorzien van loopslot

Voor de toegang van de eerste verdieping wordt een dichte trap

Vrijstaande buitenberging

overleg met de installateur bepaald en kunnen afwijking van de

(hetgeen

kunnen),

geplaatst. Voor de toegang van de tweede en derde verdieping

verkooptekeningen.

deurkrukken en kortschilden. De deuren van de badkamer

(indien aanwezig) wordt een open trap geplaatst. De trappen

en toilet zijn voorzien van vrij- en bezetsloten. Daarnaast

zijn van vurenhout met vurenhouten traphekjes en ronde hardhouten leuningen.

betekent

dat

deze

niet

op

slot

Metaalwerken

worden

De wanden worden opgebouwd met vurenhouten regelwerk,

In de woning worden alle benodigde metaal-constructieonderde-

ventilatieroosters.

Daken

aan de buitenzijde afgewerkt met verduurzaamde (geïmpreg-

len geleverd en aangebracht. Boven de kozijnen die in metselwerk

lengte als breedte conform Bouwbesluit. Waar nodig volgens

Langs het trapgat zal op de eerste verdieping en/of de

De platdakconstructie van de woning (min. Rc ≥ 6,3 m2 K/W) is

neerde) vurenhouten rabatdelen. De tussenwand bij de bergin-

zijn opgenomen en die daarvoor in aanmerking komen, worden

het Bouwbesluit zullen de binnendeuren uitgevoerd worden

tweede en derde verdieping waar nodig en vereist een deel van

samengesteld met isolatie en bitumineuze dakbedekking.

gen die gekoppeld zijn met de berging van de buren bestaat uit

stalen lateien aangebracht. De draagconstructie van de buiten-

in geluid beperkende uitvoering. De trapkast- (indien

het hekwerk voorzien worden van een dicht paneel om overk-

een vuren houten stijl- en regelwerk, waarop tweezijdig houten

ruimte (dakterrassen) wordt in gegalvaniseerd staal uitgevoerd.

aanwezig) en meterkastdeur wordt uitgevoerd met loopslot

limbaarheid van het spijlenhekwerk in combinatie met een voor

en boven de deur een dicht houten paneel in kleur wit (m.u.v.

het hekwerk langs gemonteerde trapleuning te voorkomen.

De platdakconstructie heeft een minimaal afschot van 10mm

beplating wordt aangebracht. De (buiten)bergingen worden

per m1. Een minimale hoeveelheid water van 5-10% van het

ongeïsoleerd uitgevoerd.

vlak, direct na regenval, is toegestaan mits verdeeld over
meerdere plassen met een maximale diepte van 5 mm.
De stuiknaden van de in plaatmateriaal uitgevoerde boeiboor-

Kozijnen

de

binnendeuren
Alle

waar

nodig

binnendeuren

zijn

voorzien
voor

van
zowel

bnr. 1 t/m 19).

De buitenkozijnen van de woning worden uitgevoerd als in de

Bij de woningen met bouwnummers 1 t/m 19 wordt aan de

De wanden verlopen niet tot het plafond zodat er sprake is

bouwfase geplaatste kozijnen.- De buitenkozijnen, -ramen en

Beglazing

achterzijde in de keuken op de begane grond een trapje

van natuurlijke ventilatie. Het plafond van de berging is een

- deuren zoals aangegeven op de tekeningen worden geleverd

De buitenkozijnen van de woningen worden voorzien van

uitgevoerd naar de achterdeur om het hoogteverschil op

onder KOMO-SKH garantie. De hardhoutsoort wordt nog

hoogrendement thermisch isolerende (HR+++) beglazing.

de vangen. Het trapje wordt uitgevoerd in vurenhout en wit
gegrond. Er wordt hier geen traphek geplaatst.

kanaalplaat.

den van de vloersparingen in de stalling, sluiten niet strak op

nader bepaald: houtafmetingen en detailleringen volgens KVT

De zgn. U-waarde van het glas is 0,8 of lager ( conform BENG

elkaar aan ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud na

Het kozijn en de deur worden uitgevoerd in hardhout en aan

´95. De draaibare delen in de gevelkozijnen van de woning

berekening). Met uitzondering van de hefschuifpui, deze wordt

oplevering.

de binnen- en buitenzijde afgewerkt met een dekkend verfsys-

worden uitgevoerd met tochtweringprofielen. De voordeur

uitgevoerd met HR++ beglazing met een U-waarde van 1,1 of

teem. Het hang- en sluitwerk zal onder ander bestaan uit een

is een deur met een glasopening en voorzien van een

lager. Daar waar conform het Bouwbesluit doorval beveiligde

brievenklep en tochtborstel.

en/of letselveilige en/of brandwerende beglazing benodigd is

De bouwmuren worden uitgevoerd in kalkzandsteen en de wo-
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sleutel te bedienen. De raambediening van de draai-kiepramen

afgewerkt dicht houten paneel in kleur wit, m.u.v. de kozijnen

te (dakterras) is vanuit binnen en buiten bedienbaar.

kleur- en materialenstaat.

invloed van regen en wind. Soms kan dit langer duren. Dit is

voorzien van bovenlichten met helder enkel glas of een

De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het schoonwa-

ting voorzien van sleutel. De hefschuifdeur naar de buitenruim-

De materialen van de constructieonderdelen worden toegepast

is verdampt. Meestal verdwijnt deze waas vanzelf, onder

Hemelwaterafvoeren

de kozijnen zonder bovenlicht uitgevoerd.

werk gestorte betonvloer.

gemigreerd en daar als poeder achterblijven nadat het vocht

veiliging. Alle deuren in de buitenschil zijn per woning met één

op de begane grond van bouwnummer 1 t/m 19, hier worden

De vloer van de buitenberging wordt uitgevoerd als een in het

samen met het vocht uit de stenen naar het oppervlak zijn

heidsbeslag welke zijn beveiligd met cilinders met kerntrekbe-

kleur- en materialenstaat voor de materiaalomschrijving van de

De gevelbekleding wordt uitgevoerd zoals aangegeven in de

tuit-bloeiingen”. Deze waas bestaat uit oplosbare zouten die

binnendeuren

terriool van de gemeente of op het oppervlaktewater. Zie de

Gevelbekleding

een (meestal witte) waas achterblijft, zogenaamde “zou-

De

Rookmelders, brandmeld- en ontruimingsinstallaties worden

gevelsteen en voeg worden uitgevoerd volgens keuze architect.

kan het voorkomen dat op het oppervlak van de stenen

gehangen.

Branddetectie-installatie

spouwmuren (met een isolatiewaarde van Rc ≥ 4,7 m²). Kleur

Aandachtspunt: Bij het uitdrogen van nieuw metselwerk

erin

De dilatatievoegen van het gevelmetselwerk worden niet

De gemetselde gevels van de woningen worden uitgevoerd als

zoals aangegeven in de kleur- en materialenstaat.

zijn

afgehangen in plaatstalen kozijnen, deze kozijnen zijn

ningscheidende wanden worden uitgevoerd als ankerloze bouw-

Stalling

insteekcilinderslot met veiligheidsbeslag en cilinder. De begla-

muren in kalkzandsteen. De eventueel benodigde stabiliteit- en/

De stalling wordt afgesloten met aan weerszijden een meta-

zing van de bergingsdeur wordt uitgevoerd in enkel gelaagd

wordt deze toegepast. Deze beglazing kan in tint en dikte enigs-

of dragende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen en/

len rolhek met loopdeur. De toegang tot de stalling is eenrich-

melkglas.

zins afwijken van de overige beglazing.
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Plafond-, wand- en vloerafwerking

Beschrijving vloerafwerking

Beschrijving plafondafwerking

Er worden afwerkvloeren (dekvloer van zandcement) op de

De plafonds (onderzijde betonvloeren) m.u.v. de meterkast,

begane grond en verdiepingsvloer(en) toegepast in alle ruimten

bergruimte, technische ruimte, trapkast, (indien aanwezig)

met uitzondering van de badkamer, toilet (vloertegels), in de

worden afgewerkt met fijn structuurspuitwerk in kleur wit.

meterkast en de buiten-berging.

Aandachtspunt: Volgens het Bouwbesluit mag de opstap-

Aandachtspunt: Het vloertegelwerk wordt ter plaatse van

hoogte van de drempel van de toegangsdeur (voordeur)

de douchehoek op afschot uitgevoerd. Buiten de douche-

van de woning niet hoger zijn dan 20 mm boven de afge-

hoek wordt het vloertegelwerk recht verwerkt, dus NIET op

werkte vloer. U dient hier zowel met het aanleggen van de

afschot. Hierdoor kan op de vloer buiten de douchehoek

bestrating naar uw voordeur als bij het aanbrengen van

mogelijk water blijven staan. Om dit zoveel mogelijk te voor-

vloerafwerking in de entree/hal rekening mee te houden.

komen wordt aangeraden om de gehele douchehoek af te

Aandachtspunt: Niet alle vloerafwerking is geschikt om op

Wij hebben gerekend met het aanbrengen van een vloeraf-

schermen met een douchewand, -scherm of –deur.

vloerverwarming en – koeling te leggen. Uw toekomstige

werking van circa 15 mm achter de voordeur. Wilt u een

vloerafwerking mag een maximale Rc-waarde (isolatiewaar-

dikkere vloer toepassen, plaats dan achter de voordeur een

de) hebben van RC = 0,09 m2K/W ten behoeve van een opti-

schoonloopmat.

De V-naden van de systeemvloeren worden niet dichtgezet.
Beschrijving wandafwerking
De niet betegelde wanden worden als volgt afgewerkt. De
wandgedeelten boven het tegelwerk in de toiletruimte(n)/badkamer worden afgewerkt met spuitwerk. De overige wanden in
de woning wordt behangklaar (stabu-groep 3*) opgeleverd, met
uitzondering van de wanden van de meterkast, bergingsruimte
en technische ruimte deze worden niet afgewerkt.
* Stabu-groep 3 wil zeggen dat de constructieve wanden gevolgd
worden en dat deze oneffenheden niet uitgevlakt worden.

male werking van vloerverwarming en – koeling. Een hogere waarde geeft een vermindering van het comfort en een
verhoging van het verbruik en resulteert wellicht in het niet
behalen van de gegarandeerde kamertemperaturen.
Onder sommige vloeren (bijvoorbeeld laminaat) dient een
ondervloer te worden toegepast, welke geschikt is voor
vloerverwarming. Let hierbij op dat de totale vloer (dus

Aandachtspunt: Behangklaar is een in de bouwwereld
gebruikelijke benaming, waarbij grote oneffenheden in de
ruwe wanden door een stukadoor worden opgevuld door
middel van een zeer dunne laag gips. Kleine oneffenheden
in de vorm van gaatjes, bultjes en spaanslagen zijn toegestaan. U dient er rekening mee te houden dat er voorberei-

inclusief ondervloer) dient te voldoen aan de genoemde
Rc-waarde.
Raadpleeg te allen tijde uw leverancier van de vloerafwerking of de vloer van uw keuze geschikt is voor vloerverwarming en vermeld de maximale Rc-waarde.

dende werkzaamheden moeten worden verricht alvorens
de wanden kunnen worden behangen. Dit betreft onder
andere het verwijderen van kleine oneffenheden (schuren),
het vullen van kleine gaten, het stofvrij maken van wanden en waar nodig het voorbehandelen van sterk zuigende
ondergronden. Ook glad ogende betonwanden dient u te
schuren alvorens te behangen aangezien er kleine, slecht
waar-neembare, bultjes op het beton kunnen zitten die
zonder voorbehandeling zichtbaar blijven door het behang
heen. Zonder nadere behandeling zijn de wanden nadrukkelijk niet geschikt om te sausen.
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Afhankelijk van het jaargetijde is het mogelijk dat het buiten-

Let op! In de woning is geen gasaansluiting aanwezig, dus

schilderwerk later zal worden uitgevoerd en opgeleverd. Het

alleen elektrisch koken is mogelijk. Hiermee dient u rekening te

tijdstip van de oplevering van uw woning zal hierdoor niet beïn-

houden bij de aankoop van een kooktoestel.

vloed worden.
Sanitair
De trap inclusief traptreden worden fabrieksmatig gegrond in

De op tekening aangegeven wandcloset, fontein en wastafel wor-

kleur wit en niet geschilderd. Trapgat aftimmering, traphek-

den uitgevoerd in verglaasd porselein en worden gerealiseerd met

jes en aftimmering lepe hoek (indien aanwezig) worden ook

een muuraansluiting. Het sanitair wordt aangebracht in de kleur

niet geschilderd en alleen fabrieksmatig gegrond. De houten

wit. De kranen en het douchegarnituur volgens de sanitairfolder.

Wandtegels

trapleuningen worden niet afgewerkt en kunnen wat ruw

De wastafel(s) worden niet voorzien van een planchet en spiegel.

De toe te passen wandtegels in de toiletruimte(n) en badruim-

aanvoelen.

te volgens standaardpakket ( zie tegelwerk-folder) hebben een
Beschrijving overige voorzieningen

afmeting van 20 x 25 cm (liggend verwerkt) met voegkleur wit.

Onder de raamkozijnen worden aan de binnenzijde vensterbanDe uitwendige hoeken in de toiletruimte(n) en badkamer

ring en daar waar het kozijn tot aan de vloer verloopt. Indien

worden voorzien van kunststof hoek-profielen.

raamkozijnen zich bevinden in de badkamer en/of toiletruimDe wandtegels in de toiletruimte(n) worden aangebracht
1 wandtegel boven het reservoir en in de badruimte tot hoogte
Tegelwerk

ca. 2,10 meter +vloerpeil.

Vloertegels
De toe te passen vloertegels in de toiletruimte(n) en badruimte

Aftimmerwerk

volgens het standaardpakket (zie tegelwerkfolder) hebben een

Stofdorpels/vloer-/plafondplinten worden niet aangebracht.

Tegen meerprijs kan het sanitair worden aangepast aan de
Aandachtspunt: Met betrekking tot het noodzakelijke
onderhoud wordt u verwezen naar de door Woningborg,
samen met het certificaat toegezonden folder ‘Gebruik en
onderhoud van uw woning’. Met name als de architect heeft
gekozen voor donkere kleuren is opvolgen van de voorgeschreven onderhoudsfrequentie zeer belangrijk.

specifieke wensen van de koper zie ‘Procedure Koperskeuzen’.
Waterinstallatie
De waterleiding loopt vanaf de watermeter in de meterkast tot
aan de aansluitpunten. Waar mogelijk en toegestaan worden de
leidingen weggewerkt uit het zicht. Leidingverloop en diameters
van het leidingwerk wordt bepaald door berekeningen van de
installateur en voldoet aan de geldende voorschriften. Beugels,

Keuken

isolatie van het leidingwerk en de benodigde doorvoeren zullen

Meterkast

Standaard is er geen keuken in de woning aanwezig. Uiteraard

onder andere hierin worden meegenomen. Warm water wordt

afmeting van 30 x 30 cm en ter plaatse van de douchehoek 15 x
15 cm (m.u.v. bnr. 28 t/m 34).

tapkraan met beluchter en afvoer aanwezig.

afgewerkt in de kleur wit.

ken van kunststeen toegepast, behalve bij een houten borstwe-

te(n) wordt er tegelwerk toegepast zoals nader omschreven.

Ten behoeve van de wasmachineaansluiting is een standaard
De binnendeurkozijnen en binnendeuren zijn fabrieksmatig

De woning wordt voorzien van een meterkast, de wanden

is het wel mogelijk om bij een door ons geselecteerde projectle-

verkregen door middel van aansluiting op de warmtepompin-

In de dekvloeren lopen diverse water-, elektra- en (vloer)

Onder de deuren van de natte ruimten worden dorpels

worden in gibo uitgevoerd en het deurkozijn in staal. De meter-

verancier een keuken aan te schaffen. Zie voor meer informatie

stallatie met boilervat (zie paragraaf ‘Verwarmings-/warm-wate-

verwarmingsleidingen. Het is daarom niet mogelijk om in deze

toegepast van kunststeen in de kleur antraciet.

kast wordt ingericht conform de geldende voorschriften van de

de ‘Procedure Koperskeuzen’.

rinstallatie).

dekvloeren te boren, schroeven, spijkeren etc..

nutsbedrijven. Aan de boven- en onderzijde van de meterkastTegen meerprijs kan het tegelwerk worden aangepast aan de

deur is een opening t.b.v. ventilatie.

specifieke wensen van de koper zie hiervoor de ‘Procedure
Koperskeuzen’

Schilderwerk
Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend
systeem. De gevelkozijnen, ramen en deuren worden dekkend
geschilderd. De binnenzijde van de kozijnen en ramen worden

Het koudwaterleidingstelsel ligt naar de volgende punten:
Aandachtspunt: Bij de aankoop van uw keuken moet u
rekening houden met het type afzuigkap. In de woning is
alleen een recirculatie afzuigkap mogelijk, zodat het
bestaande WTW installatie-systeem niet wordt ontregeld.

− Toilet(ten);
− Fonteintje in toiletruimte begane grond;
− Wasmachinekraan;
− Aansluitpunt vaatwasmachinekraan,
(t-stuk op aansluitpunt keukenmengkraan);
− Warmtepompinstallatie.

in dezelfde kleur uitgevoerd als de buitenzijde.
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Het warm- en koudwaterleidingstelsel ligt naar de volgende

van warmte- en koudeopslag in de bodem met een gesloten

punten:

verticale bodemwarmtewisselaar. De bodemwarmtewisselaar

− Aansluitpunt keukenmengkraan (afgedopt);

bevindt zich onder de woning of in de tuin. De warmtepomp

− Wastafelmengkraan;

en de bodemwarmtewisselaar worden bepaald op basis van de

− Thermostatische douchemengkraan.

woning inclusief de bouwkundige opties die tijdens de bouw
zijn aangebracht.

de bodem en dat maakt de bodem een beetje warmer.

Aandachtspunt: De kamerthermostaat meet de tempera-

Dit kan in de winter weer benut worden voor verwarming.

tuur in de woonkamer en op basis van deze temperatuur

Bij een erg warme zomer kan het zo zijn dat de bodem al zo

zal het systeem uw woning verwarmen of koelen. De om-

ver is opgewarmd, dat er aan het einde van de zomer niet

schakeling tussen verwarmen en koelen wordt automatisch

meer goed gekoeld kan worden. Let op: het is geen airco.

geregeld afhankelijk van de buitentemperatuur.

Binnenriolering
De binnenriolering wordt uitgevoerd in kunststof. Hierop

De warmtepompen zijn opgesteld in de technische ruimte.

De woningen zijn standaard uitgevoerd met vloerverwarming

worden de volgende afvoerpunten aangesloten:

Bij de warmtepomp is, voor warm water, een voorraadvat

als hoofdverwarming. De installatie is uitgevoerd volgens

− De afvoerleiding nabij opstelplaats van de keuken (afgedopt);

van 150 liter opgesteld. Het water in het voorraadvat wordt

een lage temperatuur vloerverwarmingssysteem met zoveel

− Toilet(ten);

dagelijks verwarmd tot circa 58 graden.

mogelijk uit het zicht weggewerkte leidingen, tussen de warm-

− Fontein in de toiletruimte begane grond;

tepomp en de verdeler(s). De positie, aantal en afmetingen van

ratuurinstelling constant blijft. Het toepassen van nachtverlaging wordt niet geadviseerd. Eén keer de gewenste
temperatuur instellen is voldoende voor jarenlang een
prettig binnen-klimaat.

installateur. De meterkast wordt geventileerd middels een

kozijnen naar binnengelaten, maar wordt de lucht via de unit

rooster in de deur.

vanaf buiten aangezogen. In de unit wordt door middel van een
warmtewisselaar de binnenkomende lucht voorverwarmd door de

Elektrische installatie

uitgaande lucht. De voor-verwarmde lucht wordt ingeblazen in

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast

de woonkamer en slaapkamers middels inblaasventielen. De

verdeeld over de nodige groepen naar de diverse aansluitpun-

lucht wordt afgezogen in de keuken, het toilet, de badkamer en

ten (conform NEN 1010). De buisleidingen worden weggewerkt

de opstelplaats van de wasmachine middels afzuigventielen.

en de wandcontactdozen en schakelmateriaal worden uitgevoerd in wit kunststof, model half inbouw / inbouw.

In de keuken is een 3 standen schakelaar aanwezig. Met deze
schakelaar kunt u handmatig de ventilatie bepalen. In de

De wandcontactdozen worden op circa 300 mm boven de vloer

ventilatie-unit is een vochtsensor aanwezig die het vochtgehalte

aangebracht, ter plaatse van de keuken op circa 1200 mm, de

in de afgezogen lucht van de keuken, badkamer en toilet meet.

schakelaars op circa 1050 mm boven de vloer of traptrede.

− Wastafel(s) in de badkamer;

De warmtepomp wordt aangestuurd door een thermostaat in

de verdelers en ruimtethermostaten zijn indicatief aangegeven

− Douche;

de woonkamer en slaapkamers. Via de thermostaten kan de

op de verkooptekeningen en worden door de installateur nader

De volgende temperaturen worden tenminste gehaald bij

Als de vochtsensor constateert dat de relatieve luchtvochtig-

− Opstelplaats van de wasmachine;

gewenste temperatuur ingesteld worden en kan de instelling

bepaald. De berekeningen van de capaciteit geschiedt aan de

gelijktijdig functioneren van alle verwarmings-elementen,

heid stijgt, tijdens douchen of koken, zal het toestel automatisch

De plafonddozen voor lichtaansluitpunten zijn voorzien van

− Warmwatertoestel.

voor warm water worden geselecteerd. Via de thermostaat in

hand van de richtlijn ISSO 51.

bij gesloten ramen en deuren, bij een buiten temperatuur van

naar een hogere stand schakelen.

deksel met lamphaak. Wandlichtpunten aan de buitenzijde

de woonkamer kan de warmwaterinstelling worden aangepast.
Aandachtspunt: In de badkamer zal de douche standaard

-10º C.
De verdelers worden, indien in het zicht en niet in de technische

− Verblijfsruimten:

van de woning, zonder armatuur, worden aangebracht op een
22°C

worden uitgevoerd met een water-besparende douchekop

Douchewarmteterugwinning (douche-WTW)

ruimte of kast/berging, voorzien van een omkasting. De bad-

(Grohe) (5,7 liter/per minuut). Dit betekent dat er ongeveer

De woning is voorzien van een douchepijp WTW m.u.v. de

kamer zal indien nodig aanvullend verwarmd worden met een

40 minuten achter elkaar gedoucht kan worden bij een boi-

bouwnummers 28 t/m 34 waar een douchegoot WTW wordt

elektrische handdoek-radiator. In de badkamer zal ter plaatse

lervat van 150 liter. Indien u een andere douchekop kiest

uitgevoerd. Dit houdt in dat het water dat naar het warmte-

van water-leidingen geen vloerverwarming worden uitgevoerd

− Zolder

18° C

bijv. 10 liter/ per minuut, kunt u met de standaard boiler ca.

toestel gaat wordt voorverwarmd met afvalwater dat tijdens

in verband met legionellarisico. Het e.e.a. nader te bepalen

− Bad-/doucheruimte(n):

22° C

24 minuten achter elkaar douchen. Bij verhoging van het

het douchen wordt afgevoerd. Het water komt daarbij niet in

door de installateur.

− Inpandige bergruimte:

15° C

boilervat naar 240 liter wordt dit ca. 39 minuten. Een ge-

contact met elkaar, de warmtewisseling geschiedt via een

middelde douchebeurt duurt ca. 9 minuten. Houdt u hier

warmtewisselaar. Ter plaatse van de koker van de onderlig-

Het leidingwerk t.b.v. de technische installatie(s) zal opbouw

rekening mee bij de keuze van een eventuele douchekop.

gende verdieping dan de gelegen douche-WTW wordt een

en in het zicht worden uitgevoerd. Onder de standaard opstel-

Let op! De bovenstaande berekening is exclusief het

inspectieluik gerealiseerd.

plaats van de keuken zoals weergegeven op verkooptekening
wordt geen vloerverwarming uitgevoerd.

voordeel van de douche-WTW.
Gasinstallatie
Er is GEEN gasinstallatie in de woning aanwezig.
Verwarmings- / warmwaterinstallatie
Voor verwarmen, koelen en warm water wordt de woning voorzien van een warmtepomp. Deze warmtepomp maakt gebruik
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De warmtepomp werkt het zuinigst wanneer de tempe-

unit). Bij dit systeem wordt de lucht niet door roosters in de

Aandachtspunt: Met een bodemwarmtepomp kunt u het
huis een aantal graden laten afkoelen. Het koelen is bijna
gratis, omdat u alleen pompenergie nodig heeft om het water rond te laten stromen tussen de bodem en het afgiftesysteem van de woning. Dit wordt passieve koeling genoemd.
De bodem wordt dan gebruikt als koude bron. De warmte
die opgenomen wordt uit de woning wordt afgegeven aan

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van ruim-

(woonkamer, keuken, slaapkamer)
− Verkeersruimten:

18°C

(gang, hal, trap en overloop)

Aandachtspunt: Bent u van plan om de keukenopstelling
anders uit te voeren dan de standaard opstelling? Geef dit
dan zo snel mogelijk en voor vastgestelde sluitingsdatum
door aan de kopersbegeleider zodat de vloerverwarming
indien nodig ook aangepast kan worden.

tethermostaten daar waar deze op tekening zijn aangegeven.

Daar waar dit op tekening is aangegeven bevinden zich de

hoogte van circa 2100 mm t.o.v. peil = 0. De thermostaat wordt

inblaas en afzuigventielen. De kunststof ventielen (in de kleur

aangebracht op circa 1500 mm. Binnen- wandlichtpunten wor-

wit) worden geplaatst in het plafond of in de wand. De positie is

den aangebracht op circa 2000 mm met uitzondering van het

indicatief aangegeven. De installateur zal de definitieve posities

wandlichtpunt in de badkamer op circa 1800 mm.

van de inblaas- en afzuigventielen nader bepalen.
De woningen worden voorzien van een belinstallatie bestaanDe opening onder binnendeuren is onderdeel van het venti-

de uit een beldrukker (op circa 1050 mm), een trafo en schel.

latiesysteem. Lucht zal via deze openingen de desbetreffende

De rookmelders worden op het elektriciteitsnet aangesloten

ruimtes verversen met lucht. Om dit systeem optimaal te laten

en gemonteerd. Alle rookmelders zijn tevens voorzien van een

werken zal de ruimte tussen de onderkant van de deur en de

back-up batterij, op deze manier is de werking van de installatie

vloerafwerking minimaal 2cm moet zijn.

gewaarborgd in geval van stroomuitval.

Het leidingwerk ten behoeve van de technische installatie(s) in

Loze leidingen worden voorzien van een controle draad (deze

de technische ruimte(berging) of in de trapkast zal als opbouw

draad is niet geschikt als trekdraad) vanaf het aansluitpunt met

en in het zicht worden uitgevoerd. De ventilatieafvoer van de

blindplaat tot in de meterkast.

Ventilatievoorzieningen

verblijfs-gebieden en de ventilatietoevoer van de toilet-ruim-

De woning wordt geventileerd door een WTW-installatie.

te(n) en badruimten vindt plaats via de vrije ruimte onder de

Ten behoeve van de woningen worden de volgende

Een Warmte-Terug-Win-installatie is gebaseerd op het terug-

deur. In de wand tussen de keuken en de hal worden moge-

aansluitingen gerealiseerd.

winnen van warmte uit de lucht die wordt afgezogen (WTW-

lijk ventilatieroosters geplaatst. E.e.a. nader te bepalen door de
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Technische omschrijving
− Aansluitpunt t.b.v. entree traforuimte voorzien van opbouw
De 3-fase ( 3 x 25 Ampère) meterkast bestaat uit de volgende

LED-armatuur met schemerschakelaar.

aansluitingen:
− 3 Lichtgroepen;

Telecommunicatievoorzieningen

− 1 Groep t.b.v. wasmachine;

De woningen zijn voorzien van onbedrade aansluitmogelijk-

− 1 Groep t.b.v. vaatwasser;

heden/leidingen in de woonkamer en slaapkamer 1 (volgens

− 1 Perilex-aansluiting 2 x 230 volt t.b.v. elektrische kookplaat;

tekening).

− 1 Groep t.b.v. 1 fase warmtepomp bij bnr. 2 t/m 4, 10 t/m 18,
21 t/m 35;

Er wordt geen aansluiting voor CAI en/of glasvezel binnen-

− 1 Krachtaansluiting 400 volt t.b.v. warmtepomp

gebracht in de meterkast. Koper dient dit zelf aan te vragen bij

bij bnr. 1, 5 t/m 9, 19, 20 en 36;

een provider naar keuze die in de regio diensten levert.

− 1 Groep t.b.v. PV-installatie;
− 3 Aardlekschakelaars;

PV-panelen

− 1 Hoofdschakelaar;

PV-panelen worden aangebracht op het dak. Het definitieve

− 1 Beltrafo;

aantal panelen is nader te bepalen door de installateur volgens

− 1 Dubbele opbouw wandcontactdoos.

Beng-berekening.

Ten behoeve van de keuken zijn de volgende aansluitmogelijk-

Op de situatietekening zijn de pv-panelen indicatief aangege-

heden opgenomen:

ven. De omvormer is indicatief aangegeven op de verkoopte-

− Loze leiding t.b.v. boiler;

kening.

− Enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast;
− Enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap;

In dit plan worden geen extra uitbreidingen van de PV-installa-

− Enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (aparte groep);

tie, bovenop de noodzakelijke panelen voor het behalen van de

− 2-Fase Perilex kookaansluiting;

BENG-waarde, aangeboden.

− 2 Dubbele wandcontactdozen t.b.v. huishoudelijk gebruik.
Ten behoeve van het algemeen binnenterrein (stalling) worden
de volgende voorzieningen uitgevoerd.
− Meterkast voorzien van voldoende groepen t.b.v. installatie
binnenterrein.
− 2 x Aansluitpunt t.b.v. speedgate.
− Aansluitpunten t.b.v. verlichting in de kanaalplaatvloer
voorzien van opbouw LED-armatuur geschakeld d.m.v.
opbouw bewegingsmelders.
− Aansluitpunten

t.b.v.

verlichting

entree

binnenterrein

voorzien van opbouw LED-armatuur met schemerschakelaar.
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