INFORMATIEMAP
Buurtschap de Gast

Beste lezer,
Hartelijk dank voor je belangstelling in Buurtschap de Gast. Wij begrijpen dat je bij de aankoop van een
woning niet over één nacht ijs gaat. Daarom willen wij je graag helpen bij het maken van je keuzes. Dat
doen we onder andere door middel van deze informatiemap. Lees hem rustig door en als er vragen zijn
neem dan vooral contact met ons op.
Hoe dan ook: wij vinden dat je met de aankoop van een woning met gemeenschappelijke voorzieningen in
Buurtschap De Gast een goede keuze maakt. Waarom? Kleiner wonen, op een parkachtige locatie, vlakbij
het openbaar vervoer en het centrum van Zuidhorn met de vrijheid om samen met de architect je woning
naar eigen wens vorm te geven.
We wensen je daarom alvast veel succes bij het maken van de keuzes die jouw woonplezier nóg groter
maken.
Zuidhorn
Zuidhorn is een komdorp in de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen. Het dorp telt circa
18500 inwoners. Samen met het aan de kern vastgegroeide Briltil en het aan de andere zijde van het Van
Starkenborghkanaal gelegen Noordhorn wonen er in totaal bijna 20.000 personen. De centrale as van het
dorp wordt gevormd door de zandrug De Gast, waaraan eind 19e en begin 20e eeuw veel fraaie villa’s
verrezen en dat in 2007 werd aangewezen als beschermd dorpsgezicht.
Zuidhorn is een belangrijk forensendorp, het ligt aan de spoorlijn Groningen - Leeuwarden en is verder
door de N355 verbonden met de stad Groningen. Er rijden frequent bussen vanuit Zuidhorn naar de
omliggende dorpen en de stad Groningen.

Buurtschap De Gast is gelegen tussen De Gast (achter huisnummers 45 tot en met 49) en de voormalige
Rijksstraatweg. Op slechts enkele minuten lopen (circa 500 meter) vanaf het stationsgebied met
gemeentehuis, trein- en busstation. Het centrum van Zuidhorn met haar brede aanbod van winkels is op
nog geen 1000 meter afstand van het buurtschap gelegen.
Het plan
Buurtschap de Gast is wonen in een groene, parkachtige omgeving. Samen én met respect voor elkaars
privacy. Dat is één van de uitgangspunten van Buurtschap De Gast in Zuidhorn. Een uniek, kleinschalig
project met 15 wooneenheden en gedeelde voorzieningen, waarbij ook duurzaamheid van wonen en
leven centraal staat.
Het plan bestaat uit een gemeenschappelijk buurthuis en drie typen woningen, te weten
- 6 appartementen
- 6 grondgebonden woningen type A
- 3 grondgebonden woningen type B
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De appartementen
Twee lagen met drie woningen per laag. Woningen met verschillende afmetingen en oriëntatie. Vanuit de
benedenwoningen stap je zo het groen in. De woningen op de eerste verdieping beschikken over een
ruim balkon, zijn bereikbaar met zowel een lift als de trap en beschikken over een ruime entresol.
De woningen
De 9 grondgebonden woningen bestaan uit twee typen. Beide woningtypen beschikken in de basis over
een grote hoofdslaapkamer en logeerkamer op de verdieping en op de begane grond veel ruimte, die
grotendeels naar eigen wens kan worden ingedeeld.
Kijk zelf welke het beste bij jouw manier van wonen en leven past en ga daarna samen met de architect
op zoek naar het optimum.
Het Buurthuis
Dit gebouw heeft een gemeenschappelijke keuken en huiskamer en is te gebruiken als feest - en
logeergelegenheid. Ook kan je hier je fiets stallen en is de schuur te gebruiken als klusplek.
Het groen
Alle woningen hebben een ruime privé buitenruimte.
Met de aankoop van een woning in Buurtschap de Gast wordt u tevens mede-eigenaar van het Buurthuis
en het gemeenschappelijke groen.
Interesse
Heb je interesse in wonen in het Buurtschap? Informeer dan naar de mogelijkheden. Direct inschrijven
kan natuurlijk ook via het inschrijfformulier in deze map of op www.buurtschapdegast.nl
Inhoudsopgave informatiemap per type woning

Contactgegevens

•
•
•
•

Buurtschap de Gast
p/a De Gast 45
9801 AB ZUIDHORN
info€buurtschapdegast.nl

•
•
•
•
•
•
•
•

Prijslijst
Inschrijfformulier
Stappenplan aankoopproces
Tekeningen van de woning en het Buurthuis
o Plattegronden
o Doorsnedes
o Geveltekeningen
Afwerkstaat
Technische omschrijving
Blad met opties
Artistic Impressions
Referentiebeelden
Schetsbladen en een potlood
Informatieblad Hoekstra Bouw
Garantie en waarborgregeling nieuwbouw
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STAPPENPLAN
Buurtschap de Gast
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Stap 5
Stap 6

Stap 7

Stap 8

Tussenstap

Stap 9
Stap 10

Stap 11

Stap 12
Stap 13

(*)

Bent u na het bezoeken van de informatiemiddag geïnteresseerd geraakt geef
dan aan naar welke kavel uw voorkeur uitgaat.
U wordt uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met de initiatiefnemers.
De kavels worden verdeeld.
U wordt uitgenodigd door Rizoem voor het tekenen van de
deelnemingsovereenkomst en het overmaken van de deelnamesom
€ 2.500,-(*) aan Buurtschap de Gast BV.
U wordt uitgenodigd om kennis te maken met de rest van het projectteam én
belangrijker, met uw buren! (voor zover Coronaregels dit dan toelaten)
Voordat de architect kan beginnen met ontwerpen wil hij eerst uw specifieke
wensen weten. Doormiddel van een vragenlijst wordt u gevraagd uw
persoonlijke wensen kenbaar te maken.
Op basis van uw persoonlijke wensen maakt de architect een ontwerp binnen
de gestelde kaders. U wordt vervolgens door hem uitgenodigd voor een gesprek
waarin de keuzes worden toegelicht.
Alle individuele woningen worden samengevoegd tot een definitief ontwerp en
ingetekend in de situatie. U wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin uw
persoonlijke woning in de grote context wordt gepresenteerd. U ontmoet
wederom uw buren en gaat nadenken over de gezamenlijke activiteiten.
Als u nog iets wil veranderen aan het ontwerp dan kunt u een extra gesprek
“inkopen” bij de architect. Door het betalen van € 500,- gaat hij opnieuw met u
om tafel. Besluit u echter te stoppen met het project dan blijft de deelnamesom
(stap 4) in het bezit van Buurtschap de Gast BV.
U wordt benaderd om de afwerking van uw woning te bespreken aan de hand
van een uitgebreide koperskeuzelijst.
Het ontwerp is nu definitief. U wordt verzocht een tweede deelnamesom ad €
3.500,- (*) over te maken. De architect zorgt dat er voor alle ontwerpen een
omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De omgevingsvergunningaanvraag
dient als basis voor de contractstukken met de aannemer.
U krijgt de definitieve VON-prijs van uw woning en kunt nu overgaan tot het
tekenen van de aannemingsovereenkomst. De omgevingsvergunning wordt nu
ingediend en heeft een proceduretijd van ca 12 weken.
U wordt benaderd om de afwerking van uw woning te bespreken aan de hand
van een uitgebreide koperskeuzelijst.
Nu is het wachten op de afgifte van de omgevingsvergunning. De planning is dat
we in juni 2021 van start gaan met de bouw.
Wanneer het bestemmingsplan is gewijzigd en de omgevingsvergunning
onherroepelijk is wordt u uitgenodigd door de notaris voor de overdracht van
de grond.
Uw woning wordt door de aannemer op basis van de door de aannemer /
architect gemaakte werktekeningen gebouwd. Omstreeks de zomer van 2022
zal uw woning klaar zijn en worden opgeleverd.
Dit bedrag zal t.z.t. in mindering gebracht worden op de VON-prijs.
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Okt 2020
Nov 2020
Nov 2020
Nov 2020

Nov 2020

Januari
2021

INSCHRIJFFORMULIER
Buurtschap de Gast

Naam inschrijver:

..............................................................................................(naam voluit),

Straat en huisnummer: ...................................................................................................................
Postcode:

…..………………………..………………. Plaats: …………..…….…..…………………………….

Telefoon thuis:

..................................................................................................................

Mobiel telefoonnummer: ……….........................................................................................................
E-mailadres inschrijver: ..................................................................................................................
Verkoop eigen woning / voorbehoud financiering
Huidige woning*:

huur / eigendom / inwonend

Financiering*:

financiering nog nader uit te zoeken / financiering uitgezocht en geen probleem /
geen financieringsvoorbehoud benodigd

Opmerkingen/ toelichtingen ten aanzien van financiering
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
* doorhalen wat niet van toepassing is
Het kan zijn dat dit bij de toewijzing een rol speelt.

Voorkeuren
Om je voorkeur aan te geven zet je achter het bouwnummer het nummer van je voorkeur. Voorbeeld:
heeft kavelnummer 3 je eerste voorkeur, dan zet je in het vakje achter dit kavelnummer een 1. Voor de
tweede voorkeur doe je hetzelfde maar dan met het cijfer 2, enz.
APPARTEMENTEN
Bouwnr

Voorkeur

WONING TYPE A
Bouwnr

voorkeur

WONING TYPE B
Bouwnr

1

7

13

2

8

14

3

9

15

4

10

5

11

6

12
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voorkeur
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Hoe meer voorkeuren je opgeeft, hoe groter de kans op uiteindelijke toewijzing. Wij gaan ervan uit dat je
geen belangstelling hebt voor de bouwnummers waar je geen voorkeur bij hebt aangegeven.
Verklaring en ondertekening
De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend de op
dit inschrijfformulier vermelde inschrijver op het opgegeven woonadres in aanmerking kan komen.
Graag ontvangen wij het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk vrijdag 13 november
2020. Je kunt het formulier mailen naar of langsbrengen bij:
Buurtschap de Gast
p/a de Gast 45
9801 AB ZUIDHORN
info@buurtschapdegast.nl

Naar waarheid ingevuld op:

te:

Handtekening: ……………………………….

Als blijkt dat voor één of meer bouwnummers meerdere belangstellenden zijn, wordt de
toewijzingsvolgorde op zaterdag 14 november 2020 vastgesteld door ‘Buurtschap de Gast’. Alle
inschrijvers worden op 16 november geïnformeerd of wij de voorkeur kunnen honoreren met een optie.
Wanneer wij jouw voorkeur niet kunnen honoreren dan word je op een reservelijst geplaats.
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ALGEMENE INFORMATIE
Deze technische omschrijving is onderdeel van het plan ‘Buurtschap de Gast’ en geeft je inzicht hoe de
woning is opgebouwd. Deze technische omschrijving en bijbehorende tekeningen horen bij de
aannemingsovereenkomst, die je na overeenstemming over het definitief ontwerp voor akkoord
ondertekent.
DE TEKENINGEN
In deze verkoopmap zijn de volgende tekeningen d.d. 23|10|20 opgenomen:
•
Situatietekening
1:500
•
Plattegronden gevels en doorsneden van het buurthuis
1:100
•
Plattegronden gevels en doorsneden woning type A
1:100
•
Plattegronden gevels en doorsneden woning type B
1:100
•
Plattegronden gevels en doorsneden woning type C
1:100
•
Optie bladen voor de woningen type A | B | C
1:100
•
Kleur en materiaalstaat
1:100
Voor de tekeningen geldt het volgende:

01. De tekeningen zijn een impressie van hoe de woning eruit komt te zien. U gaat immers in de
vervolgfase samen met de architect en de aannemer werken aan de definitieve plattegronden.
02. Het kan dus voorkomen dat de maten op de tekening iets afwijken van de werkelijke maten.
03. De schaal van de situatietekening waarop de kavels zijn aangegeven is niet bindend. De juiste maten
worden na opmeting door het kadaster vastgesteld.
04. De bebouwing van het aangrenzende gebied van het onderhavige bouwplan zijn ontleend aan de
laatst bij ons bekend zijnde gegevens van de gemeente. Eventuele wijzigingen vallen buiten onze
verantwoordelijkheid.
De bovengenoemde opmerkingen houden in dat aan de tekeningen en de maten geen rechten ontleent
kunnen worden.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
Wij noemen in de technische omschrijving en in de afwerkstaat soms producten en merken. Het kan zijn
dat er gekozen wordt voor een gelijkwaardig alternatief. Ongeacht wat in de technische omschrijving is
bepaald, gelden onverkort de door Bouwgarant gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen
en standaardvoorwaarden. Het aanvragen van de aansluitingen voor water, elektra en riolering wordt
door Hoekstra Bouw BV verzorgd. De hieruit voortvloeiende kosten zijn in de koopsom inbegrepen. De
aansluitkosten voor telefonie en CAI zijn voor rekening van de koper.
INDIVIDUELE WENSEN
De basisprijs van de woning is gebaseerd op de verkoopbrochure en tekeningen. Doordat je in het proces
straks zelf opdrachtgever wordt van je woning kan deze basisprijs afwijken.
Als er technische of architectonische noodzaak toe is, kan de aannemer wijzigingen doorvoeren. Deze
veranderingen zullen altijd van dezelfde kwaliteit blijven.
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UITVOERINGSDUUR
De woning wordt binnen 250 werkbare werkdagen na gereedkomen van de begane grondvloer voor
bewoning gereed opgeleverd.
GRONDWERK
Ontgravingen
01. Het terrein onder de woning wordt ontgraven met een gesloten grondbalans tot onderkant fundering.
02. Voor de riolering en leidingen worden eveneens de nodige graafwerkzaamheden verricht.
Aanvullingen
01. De sleuven voor kabels, leidingen en riolering worden aangevuld met uitgekomen grond.
02. Onder de vloer van de woningen wordt een aanvulling van 100 mm. schoon zand aangebracht.
03. Het gemeenschappelijke terrein afgewerkt met uitgekomen grond.
RIOLERINGSWERKEN
01. De buitenriolering wordt uitgevoerd als een gescheiden stelsel volgens voorschriften en aanwijzingen
van de gemeente.
02. De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn bij de aanneemsom inbegrepen.
03. De riolering wordt uitgevoerd in pvc-buizen (recyclebaar) van voldoende diameter.
04. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90˚C
hitte bestand is.
05. De binnenriolering van de woning omvat de volgende afgedopte aansluitpunten voor:
• het closet in het toilet
• het fonteintje in het toilet
• de spoelbak en vaatwasser in de keuken
• de wastafel (meubel) in de badkamer
• Pvc-doucheplug 150x150mm met RVS deksel
• het closet in de badkamer
• afvoer WTW
• afvoer CV
• de wasautomaat op de 2e verdieping
06. Het rioleringsstelsel wordt voorzien van de vereiste hulp-, ontstoppings-, verloop-, aansluit- en
expansiestukken alsmede de vereiste sifons en ontluchting.
07. De hemelwaterafvoer van de woningen wordt aangesloten op het gescheiden afvalwatersysteem.
TERREININRICHTING
In basis wordt het terrein ingericht conform de situatietekening. De toegepaste materialen zijn van een
kwaliteit passend bij het opleveringsniveau van de woningen. Gedurende het proces gaan we in gesprek
met de toekomstige bewoners over de definitieve inrichting en afwerking van het terrein.
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FUNDERING
01. Aan de hand van de resultaten van de sonderingen wordt een nader te bepalen fundering toegepast.
02. De fundering van de woning wordt uitgevoerd volgens de door de constructeur te vervaardigen
tekeningen en na goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht.
VLOEREN
01. De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer (isolatie
conform EPC-berekening). De ruimte onder de begane grond is bereikbaar.
02. De verdiepingsvloeren van de appartementen worden uitgevoerd als geprefabriceerde betonnen
systeemvloeren. De verdiepings-en zoldervloeren van de woningen en het buurthuis worden uitgevoerd
in HSB.
GEVELS
01. De gevels van de woningen, appartementen en buurthuis worden uitgevoerd met een lariks
gevelbekleding, uitvoering en kleur volgens monsters.
02. T.b.v. een goede water- en tochtdichte afwerking worden de nodige kunststofstroken en – slabben
aangebracht.
DAKEN
01. De constructie van het dak van de woning bestaat uit HSB op de tweede verdieping, isolatie
overeenkomstig EPC- berekening, en een keramische dakpan.
02. In de dakvlakken worden doorvoeren aangebracht t.b.v. de ventilatie, rioolontluchting en hwa.
03. Op het daken van de woningen, appartementen en buurthuis worden collectieve zonnepanelen
gelegd, overeenkomstig de EPC-berekening.
WANDEN
01. De buitengevels en de woningscheidende wanden van de appartementen worden uitgevoerd in
kalkzandsteen. De wanden de woningen en het buurthuis worden uitgevoerd als HSB-elementen. Isolatie
volgens de EPC berekening.
02. De lichte scheidingswanden in de woning worden uitgevoerd in metal stud wanden, bestaande uit
metal-stud profielen, isolatie, osb plaat en gipsplaat.
Het is mogelijk dat de dilataties zichtbaar blijven.
VENTILATIEVOORZIENINGEN
01. Ten behoeve van de ventilatie van de woning is er gekozen voor een gesloten WTW-systeem.
02. De ventilatieafvoer van het toilet, badkamer en keuken geschiedt door roosters in het plafond, welke
gekoppeld zijn aan de mechanische ventilatie-unit.
De ventilatietoevoer naar de woon-, en slaapkamers geschiedt door roosters in het plafond, welke
gekoppeld zijn aan de mechanische ventilatie-unit.
03. De toevoer van de ventilatielucht in toilet, badkamer, meterkast geschiedt door middel van openingen
onder de deuren.
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KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Buitenkozijnen, ramen en deuren
01. De buitendeurkozijnen van de woningen, buurthuis, appartementen en bergingen worden uitgevoerd
in hardhout. De overige buitenkozijnen in kunststof.
Binnenkozijnen en deuren
01. De kozijnen op de begane grond en de verdieping zijn van hout, afgelakt in de kleur wit.
02. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren.
Aftimmerwerken
01. Vloerplinten worden niet geleverd en niet aangebracht.
02. De trapgaten worden afgetimmerd met plaatmateriaal.
Hang- en sluitwerk
01. Alle gevelkozijnen, buitendeuren en bewegende delen zijn voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk
en cilinders welke voldoet aan inbraakwerendheid klasse 2 volgens het Bouwbesluit.
02. De binnendeuren in de woningen zijn voorzien van het nodige hangen sluitwerk van solide kwaliteit, in
licht metalen uitvoering.
Metaalwerken
Ten behoeve van de opvang van balkons en galerijen worden, daar waar nodig, stalen kolommen en
liggers aangebracht, voorzien van de nodige verankeringen, één en ander volgens opgave van de
constructeur.
TRAPPEN EN AFTIMMERWERK
Trappen
01. De 1e verdiepingstrap wordt uitgevoerd in een wit gegronde vurenhouten trap in een dichte of open
uitvoering.
02. Langs de trappen worden houten muurleuningen aangebracht op aluminium dragers.
03. Langs het trapgat wordt waarnodig een vurenhouten/hardhouten traphek met een houten
bovenregel gemonteerd.
Kasten
01. De meterkast wordt uitgevoerd als prefab front volgens de voorschriften van de nutsbedrijven.
02. Er worden verder geen losse kasten geleverd.
DAKAFVOEREN EN HEMELWATERAFVOEREN
01. De hemelwaterafvoeren zijn van zink en worden aangesloten op het regenwaterriool.
VLOER-, WANDEN PLAFONDAFWERKINGEN
Plafondafwerking
01. De betonnen plafonds worden, m.u.v. de meterkast en technische ruimte, afgewerkt met structuur
spuitwerk.
02. De gipsplafonds worden sausklaar opgeleverd (naden gipsplaat glad afgewerkt).
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Wandafwerking
01. De wanden van de meterkast worden niet afgewerkt.
02. De overige wanden binnen de woning worden klaar om te behangen opgeleverd. Dus niet voorzien
van behang.
Vloerafwerking
01. De betonvloeren in de woningen, appartementen en buurthuis, worden afgewerkt met een
cementdekvloer.
02. De houten verdiepingsvloeren worden afgewerkt met een estrich zwevende vloer.
TEGELWERKEN
Vloer- en wandtegels toilet en badkamer
Standaard wordt er geen tegelwerk, toilet- en badkamerinrichting met sanitair geleverd.
Met uitzondering van het buurthuis hier is een stelpost van € 12.500,- excl. btw. gerekend.
Vensterbanken, waterslagen en dorpels
01. Onder de deuren van toilet en badkamer worden kunststenen dorpels toegepast.
02. Er worden vensterbanken toegepast, volgens monster.
03. Er worden aluminium waterslagen toegepast.
KEUKENINRICHTING
01. Standaard wordt er geen keukeninrichting met apparatuur geleverd. Met uitzondering van het
buurthuis hier is een stelpost van € 10.000,- excl. btw. gerekend.
BEGLAZING EN SCHILDERWERK
Beglazing
01. Isolerende hr++ beglazing volgens EPC-berekening en wordt toegepast in alle buitenkozijnen en
ramen van de woning (dus niet voor de berging), e.e.a. volgens de eisen van het bouwbesluit.
02. De toegepaste beglazing voldoet volledig aan het bouwbesluit.
Schilderwerken
01. Het buitenschilderwerk (de buitendeurkozijnen en deuren) zal worden uitgevoerd in een dekkend
verfsysteem volgens kleur- en materialenschema.
02. Het binnenschilderwerk van het buurthuis zal worden uitgevoerd in een watergedragen systeem. De
woningen en appartementen worden niet geschilderd aan de binnenzijde, wel is al het houtwerk van
kozijnen, trappen, leuningen, dagkanten, lijstwerk en aftimmeringen gegrond aangebracht.
03. De opdekdeuren (verdiepingen) zijn fabrieksmatig afgewerkt.
04. De trapgataftimmering en traphekken worden in het werk afgeschilderd. De trapbomen, trapspil,
traptreden en aanwezige stootborden zijn fabrieksmatig gegrond en worden niet verder afgewerkt.
05. Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud wordt verwezen naar het door de ondernemer bij
oplevering te verstrekken onderhoudsadvies (omschreven in de wooninformatie). Met name als de
architect heeft gekozen voor donkere kleuren en blanke behandeling is opvolgen van de voorgeschreven
onderhoudsfrequentie i.v.m. de garantievoorwaarden zeer belangrijk.
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WATERINSTALLATIE
01. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot water
zijn in de aanneemsom begrepen.
02. De kosten van gebruik van water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de bouwer.
Waterleidingen
01. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de individuele watermeter, geplaatst in de meterkast. De
waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen
bevriezing.
02. De volgende tappunten worden (afgedopt opgeleverd) aangesloten:
• de gootsteenmengkraan en de vaatwasser t.p.v. het aanrecht
• closetcombinatie in het toilet
• de fonteinkraan in het toilet
• de wastafelmengkraan in de badkamer
• de douchemengkraan in de badkamer
• het toilet in de badkamer
• in de toekomstige badkamer op de begane grond
03. Voor de wasautomaat is een aansluitmogelijkheid in de berging
04. De warmwaterleiding wordt aangesloten op:
• de afgedopte aansluiting voor de gootsteenmengkraan t.p.v. het aanrecht
• de wastafelmengkraan in de badkamer
• de douchemengkraan in de badkamer
Warmwatertoestellen
01. De warmwatervoorziening verloopt vanaf de warmtepomp naar de diverse tappunten.
02. De warmtepomp heeft in de basis een CW klasse 3. Dit betekent dat er minstens 10 liter per minuut in
keuken, douche of bad komt, 10 liter water van 38° Celsius per minuut en 6 liter water van 60° Celsius per
minuut.
In de keuken is een 10 liter hot-fill close-in boiler opgenomen i.v.m. de te lange wachttijd.
SANITAIR
Standaard wordt er geen toilet- en badkamerinrichting met sanitair geleverd, m.u.v. het buurthuis.
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
01. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot
elektrische energie zijn in de aanneemsom begrepen.
02. De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de bouwer.
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Laagspanningsinstallatie
01. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over voldoende groepen
naar de diverse aansluitpunten, volgens voorschriften van het leverend elektriciteitsbedrijf en de NEN
1010.
02. De aansluitpunten per ruimte zijn op de plattegrondtekeningen aangegeven. Volgens tabel 1 van
NPR5310 kolom eenvoudig.
03. De schakelaars en wandcontactdozen zijn van het type horizontaal inbouw, behoudens in de
meterkast, op de zolder en in de buiten berging (opbouw). Allen in de kleur wit.
04. Schakelaars op ca. 1050 mm. + vloer en de wandcontactdozen in de eventueel te plaatsen
keukenopstelling op 1250 mm. + vloer. De aansluitpunten van de CAI, telefoon en de wandcontactdozen
in woonkamer op 300 mm. + vloer.
05. Er worden op het elektriciteitsnet aangesloten rookmelders gemonteerd. Plaats en aantal volgens de
voorschriften.
Zwakstroominstallatie
01. De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit een drukknop, elektrische bel en
transformator (in de meterkast).
TELECOMMUNICATIEVOORZIENINGEN
Telefoon
01. De woningen zijn voorzien van een telefoonaansluiting in de meterkast en van daaruit een
(onbedrade) aansluitmogelijkheid voor de telefoon in de woonkamer.
Centrale Antenne Systeem
01. De woningen zijn voorzien van een aansluitmogelijkheid voor de antenne installatie in de meterkast
en van daaruit een (onbedrade) aansluitmogelijkheid in de woonkamer.
VERWARMINGSINSTALLATIE
01. Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de
berekeningsgrondslagen, welke op dit werk van toepassing zijn en hetgeen omschreven is in de
BouwGarant/woningborg -garantienormen. (BouwGarant/Woningborg niet opgenomen)
02. De centrale verwarmingsinstallatie op de begane grond en de verdiepingen wordt uitgevoerd als
vloerverwarming met kunststof leidingen.
03. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een temperatuurregeling in de woonkamer. en
naregeling in slaapkamers
04. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd in de ruimten waarin een
verwarmingselement geïnstalleerd is, waarbij geldt dat in de woning de minimaal vereiste
ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deuren gesloten zijn en bij gelijktijdige
verwarming van deze ruimten:
• hal 18 °C
• woonkamer 20 °C
• keuken 20 °C
• slaapkamers 20 °C
• badkamer 22 °C Elektrische radiator en enige slagen vloerverwarming
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05. In de onderstaande vertrekken van de woning worden geen verwarming aangebracht:
• toilet
• overloop
• buiten berging
06. Voor een optimaal werkende installatie is er geen nachtverlaging toegestaan 07. Ieder
voorraadtoestel kent zijn beperkingen met betrekking tot een ‘continue’ levering van warmwater.
Indien u specifieke wensen heeft, dient u óf in overleg te treden met de ondernemer of hieraan tegemoet
kan worden gekomen óf dient er gezocht te worden naar ‘alternatieven’, welke aansluiten bij uw
verwachtingspatroon.
08. De door BouwGarant gegarandeerde warmwatertemperatuur is niet van toepassing voor tappunten
waar een thermostaatkraan is of wordt gemonteerd.
09. Verwarming d.m.v. een water/water warmtepomp compleet met verticale bodemwisselaar en 200
liter tapwaterboiler.

Verder verwijzen wij u voor nu naar de afwerkstaat van de Unie Architecten d.d. 23|10|20
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