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Technische omschrijving Appartementen 
aan Volmawei te Grou 
 
1. Peil 
Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de 
afgewerkte begane grondvloer. De hoogte van dit peil is 
bepaald en zal ongeveer 20 cm boven de weg zijn 
gelegen.  
 
2. Grondwerken 
De nodige ontgravingen zullen worden verricht ten 
behoeve van de funderingen, buitenriolering en 
bestrating. Onder bestratingen wordt daar waar nodig een 
aanvulling van zand aangebracht. Het onbebouwde 
terreingedeelte wordt hier en daar opgehoogd volgens 
tuinplan met grond uit het bouwplan. 
 
3. Riolering en drainage 
De riolering wordt boven de begane grondvloer 
uitgevoerd in PVC, onder de Begane Grondvloer in PE. 
De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden 
uitgevoerd in materiaal wat tot 90º hittebestand is. Er 
wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast, 
d.w.z. dat het vuil-water van de binnenriolering naar het 
gemeenteriool en het regenwater van de HWA’s naar het 
oppervlaktewater  wordt afgevoerd. Het systeem is 
belucht en voorzien van de nodige 
ontstoppingsmogelijkheden. De hemelwaterafvoeren 
bestaan uit grijsgekleurd, slagvast recyclebaar PVC en 
worden met voldoende daartoe geëigende 
bevestigingsmiddelen aan de achterliggende konstrukties 
bevestigd. HWA onderste bouwlaag uit te voeren in zink. 
 
4. Terreinverharding en terreininventaris 
De volgende terreinverhardingen worden aangebracht: 

• toegangswegen, vanaf de openbare weg naar de 
hoofdentree en naar garages en de parkeervakken 
bestaande uit straatwerk. kleur en uitvoering nader 
door de directie te bepalen. 

 
Het tuinplan met daarop o.a. aangegeven de 
terreinverhardingen en terreininventaris is in deze 
brochure schematisch afgebeeld.  
 
5. Fundering 
Op basis van de sonderingsresultaten wordt het volgende 
funderingssysteem toegepast:  

• funderingsbalken en constructiedelen van gewapend 
beton, op vooraf vervaardigde betonnen heipalen; 
e.e.a. conform het advies van de constructeur en 
onder goedkeuring van de gemeente. 

 
 
 
 

6. Betonwerken 
De begane grondvloer van het gehele gebouw wordt 
uitgevoerd als een geïsoleerde betonnen in het werk 
gestorte vloer. Er is dus geen kruipruimte onder de vloer. 
De woningscheidende vloeren worden uitgevoerd als 
ongeïsoleerde betonnen systeemvloer gevormd door een 
breedplaatvloer met een opstorting. De daken worden 
uitgevoerd als ongeïsoleerde betonnen opgestorte 
breedplaatvloer en voorzien van een isolatie aan de 
bovenzijde voor zover niet verder afgedekt met een 
(schijn)kap. 
Uitgezonderd de begane grondvloer fungeert de 
onderzijde van alle betonvloeren als plafond van de 
eronder gelegen verdieping. 
Balkons, kolommen, bordessen en de trappen worden 
uitgevoerd als geprefabriceerde betonelementen. Overig 
betonwerk wordt in het werk gestort.  
 
7. Metselwerken en gevelafwerking 
De geïsoleerde buitenmuren worden waar aangegeven  
uitgevoerd als spouwmuur. 
In de spouw wordt isolatiemateriaal van voldoende dikte 
aangebracht. Daar waar aangegeven wordt i.p.v. 
metselwerk een houten bekleding aangebracht 
bestaande uit een houten konstruktie bekleedt met red 
cedar delen. Deze red cedar is onbehandeld en zal 
vergrijzen. (in uitwerking is kwalitatief beter of 
gelijkwaardig product in nauw overleg met architect ook 
mogelijk) 
De volgende wanden worden vervaardigd van kalk-
zandsteenblokken of –elementen, dikte volgens opgave 
konstrukteur: binnenspouwbladen, woningscheidende 
muren, scheidingsmuren tussen woningen en 
gemeenschappelijke ruimten, dragende binnenmuren, 
liftschacht en alle niet dragende muren en 
scheidingswanden in de parkeerlaag.In de woningen en 
overige ruimten zijn de binnenwanden opgetrokken uit 
Ytong gasbetonelementen o.g. . Voor het 
gevelmetselwerk wordt een kleur gevelsteen toegepast 
volgens de in deze brochure opgenomen Materiaal- en 
Kleurenstaat.  
De wanden van de centrale hal  worden, daar waar 
aangegeven, voorzien van geïsoleerde voorzetwanden, 
de komplete centrale hal wordt voorzien van muurverf. 
 
De kleur en structuur van alle voegwerk zal nader door de 
directie worden bepaald. 
 
In de gevels worden op aangegeven plaatsen betonnen 
prefab elementen aangebracht. Onder de buitenkozijnen 
welke op de begane grond tot vloerpeil doorlopen worden 
prefab betonnen kantplanken aangebracht.  
 
In alle steenachtige wanden kunnen betonnen en/of 
stalen lateien met bijbehorende latei- en/of loodslabben 

worden toegepast, e.e.a. volgens nadere detaillering van 
architect en constructeur. 
In het gevelmetselwerk worden voldoende ventilatie-
voorzieningen aangebracht. Waarnodig wordt het 
metselwerk voorzien van dilatatievoegen. 

 
 
8. Timmerwerken 
De gevelbekleding wordt opgebouwd uit een houten 
draagkonstructie met daarop een red cedar (o.g.) 
bekleding. 
De gevelsuggererende? wanden worden idem 
opgebouwd maar tweezijdig bekleed met red cedar. De 
dakdelen op de betonnen dakvloer en de schuine 
dakvlakken van de bovenste appartementen worden 
uitgevoer in HSB vlgs opgaaf en detaillering van de 
fabrikant welke op afdoende wijze aan de 
hoofdkonstruktie worden bevestigd. De zichtzijden van 
deze konstrukties zijn afgewerkt met watervaste 
beplating. De bovenzijde wordt voorzien van houten 
plaatmateriaal en afgewerkt met een bitumineuze 
dakbedekking c.q. keramische dakpannen. Waarnodig 
wordt in deze konstrukties isolatiemateriaal opgenomen. 
Betimmeringen boven kozijnen wordt uitgevoerd in stijl- 
en regelwerk afgewerkt met duurzaam plaatmateriaal.  
Voor alle overige niet nader omschreven buiten-
betimmeringen wordt watervast plaatmateriaal (rockpanel 
o.g.) gebruikt. Dakranden, goten en afdekkers worden 
uitgevoerd in zink. 
 
9. Staalconstructie en metaalwerken 
In de steenachtige wanden kunnen stalen lateien worden 
opgenomen conform advies van de constructeur. Verder 
worden stalen constructiebalken en -profielen toegepast 
op plaatsen en met zwaartes zoals aangegeven door de 
constructeur. 
De trapleuningen, balusters, trap- en bordeshekken  
worden vervaardigd van metaal volgens nadere 
detaillering van de architect. (gegalvaniseerd o.g.) 
 
Rondom de balkons worden metalen 
hekwerkkonstrukties aangebracht waarin glaspanelen zijn 
opgenomen.. Exacte uitvoering van deze hekwerken 
volgens nadere detaillering van de architect.  
 
Verder worden bij de bouwkundige realisatie diverse 
(metalen) bevestigingsmiddelen toegepast zoals uit de 
aard van het werk noodzakelijk blijkt. 
 
10. Kozijnen, ramen en deuren 
Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden vervaar-
digd van kunststof. Het toegepaste hang- en sluitwerk 
van de buitenramen en -deuren voldoet aan 
inbraakwerendheidsklasse 2. 

De deur van de hoofdentree is verder rechtstreeks vanuit 
de appartementen te ontgrendelen en wordt uitgevoerd 
met een intercominstallatie met videofoon. 
In de gevelbekleding naast de hoofdentree worden stalen 
afsluitbare  postkasten opgenomen.  
 
De kozijnen/puien tussen de algemene ruimten en 
woningen worden uitgevoerd in hout. Deze 
kozijnen/puien en de binnenkozijnen welke zich in de 
gemeenschappelijke ruimten bevinden worden voorzien 
van stompe deuren. Deze deuren worden verder voorzien 
van een deurdranger, uitgezonderd de deuren van de 
meterkast, hydrofoorruimte, werkkast en de bergingen. 
De garagedeuren zijn op afstand bedienbare 
sectionaaldeuren. 
De binnenkozijnen in de appartementen worden 
uitgevoerd in staal met bovenlicht. Deze kozijnen worden 
voorzien van opdekdeuren in de kleur alpine-wit.  
 
De volgende sloten worden in de binnendeuren van de 
appartementen aangebracht: 

• voordeur  -  cilinderslot 

• badkamer/toilet - vrij/bezetslot 

• meterkast  - kastslot 

• slaapkamer 1(2 , 3)  - dag/nachtslot 

• overige deuren - loopslot 
 
In de meterkastdeuren in de gemeenschappelijke ruimten 
worden kastsloten gemonteerd, de werkkast op de 
begane grond wordt voorzien van een dag- en nachtslot. 
In alle overige niet nader genoemde deuren worden 
loopsloten aangebracht. 
 
In principe worden onder de binnendeuren geen dorpels 
gemonteerd, tenzij een correcte afwerking een dorpel 
noodzakelijk maakt. 
 
 
11. Trappen en liftinstallatie  
Trappen: 

De trappen en trapbordessen worden uitgevoerd als 
geprefabriceerde betonelementen e.e.a. vlgs. tekening. 
Balustrades en trapleuningen bestaan uit metalen 
buisprofielen volgens nadere detaillering van de architect.  
 
Liftinstallatie: 
De liftinstallatie voldoet aan de keuringscriteria van het 
liftinstituut. De lift is brancard toegankelijk. Ter plaatse 
van de lifttoegang wordt op elke etage een 
bedieningsplateau, incl. meldlampjes aangebracht. De 
liftcabine wordt voorzien van een bedieningspaneel met 
kooistand-aanwijzer en leuning.  
Uit veiligheidsoverwegingen wordt de cabine voorzien 
van noodverlichting, telefoonaansluiting en een 
alarmsysteem middels een alarmknop met alarmbel.   
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12. Binneninrichting, binnentimmerwerk 
Binneninrichting: 
Ter plaatse van de hoofdentree wordt in het tochtportaal 
een droogloopmat aangebracht. 
 
Leveren en aanbrengen van een keukeninrichting 
alsmede losse kasten valt buiten deze omschrijving. Ten 
behoeve van de door derden te leveren/plaatsen 
keukeninrichting worden de standaard aansluitpunten 
aangebracht zoals aangegeven onder hoofdstuk 18 
''elektra''. 
  
Binnentimmerwerk: 
De meterkasten welke zich in de appartementen en de 
gemeenschappelijke ruimten bevinden worden ingericht 
volgens de voorschriften van de respectievelijke 
nutsbedrijven. 
Er worden geen plinten toegepast. 
Eventuele omkokeringen en verlaagde plafonds worden 
vervaardigd van gipsplaat of gelijkwaardig plaatmateriaal 
en afgewerkt overeenkomstig de belendende 
constructies. 
Voorts worden alle kleine timmerwerkzaamheden 
uitgevoerd welke voor een correcte oplevering van de 
woning noodzakelijk zijn. 
 
13. Dakbedekking 
Alle betonnen dakvloeren worden voorzien van een 
afschotlaag en/of afschotisolatie alsmede een 
bitumineuze dakbedekking. Ter plaatse van buitenruimtes 
boven woonruimtes wordt een tegelbedekking op 
tegeldragers toegepast op de genoemde isolatie. 
Op de houten dakconstructie  worden keramisch 
gebakken pannen aangebracht inklusief de nodige 
hulpstukken, panhaken en doorvoeren. 
 
14. Dekvloeren en stukadoorswerk 
Uitgezonderd de meterkasten worden alle beton vloeren 
afgewerkt met een cementdekvloer, dik ca 7 a 8 cm.  
Alle steenachtige wanden worden behangklaar 
afgewerkt, uitgezonderd de wanden in de gehele 
parkeerlaag (incl.bergingen), meterkasten, liftschacht, 
betegelde ruimten en schoon metselwerk. 
Wanneer door verkrijgers wordt gekozen voor een 
wandafwerking anders dan behangwerk is het mogelijk 
dat eventuele kleine oneffenheden van de behangklare 
wanden door verkrijgers zelf weggewerkt dienen te 
worden.  
De beton- en eventuele gipsplatenplafonds  alsmede de 
wandgedeeltes boven tegelwerk worden voorzien van wit 
structuurspuitwerk, met uitzondering van de onderzijde 
van trappen, trapbordessen en het plafond in de 
parkeerlaag. De betonplafonds in garages, bergingingen 
en vebindingsgang worden bekleed met een 

isolatiemateriaal, met de vereisete R-waarde, die geen 
verdere afwerking behoeft. 
 
15. Tegelwerk en kunststeen 
In de badkamers en toiletten worden de wanden en 
vloeren voorzien van tegelwerk waarvan de diverse 
keuzemonsters bij tegelhandel te bezichtigen zijn. 
De stelposten voor levering van de tegels zijn: 
wandtegels: € 25,- /m2 inkl btw en vloertegels: € 40,- /m2 
inkl btw.  
De vloeren in deze ruimten worden over de gehele 
oppervlakte betegeld.   
In de toiletten worden de wandtegels tot ca.120 cm. 
boven de vloer aangebracht, in de badkamers wordt het 
wandtegelwerk tot aan het plafond doorgezet. De 
wandgedeelten boven tegelwerk worden afgewerkt met 
spuitwerk, kleur wit.  
Indien de wandtegels geen geglazuurde zijkanten hebben 
wordt ter plaatse van de uitwendige hoeken een daarvoor 
geëigend kunststof afwerkingsprofiel gebruikt.  
Aansluitingen tussen de verschillende betegelde 
constructiedelen worden afgekit ter voorkoming van 
zettings- c.q. krimpscheuren.  
Achter/onder de baden worden geen wand- en vloer-
tegels aangebracht. 
Onder de badkamer- en toiletdeuren worden kunststenen 
dorpels toegepast. 
Onder de raamkozijnen welke niet tot vloerhoogte 
doorlopen worden aan de binnenzijde (mits op tekening 
aangegeven) werzalit vensterbanken met een minimale 
diepte van 25 cm. geplaatst.  
 
16. Beglazing en schilderswerk 
Beglazing: 
Voor de beglazing van de buitenkozijnen, -ramen en 
deuren wordt HR++ glas toegepast.  
In overige bovenlichten, kozijnen en/of binnendeuren 
waar beglazing is gesitueerd wordt helder enkel glas 
geplaatst.  
 
Schilderwerk: 

Aan het appartementengebouw wordt aan de buitenzijde 
in principe geen schilderwerk verricht, alle materialen 
hebben zelf een kleur en en zijn van duurzame 
materialen zoals kunstof, zink, rockpanel en dergelijke. 
De directie c.q. architect stelt tijdens de bouw en onder 
goedkeuring van de gemeente de exacte kleuren van de 
toe te passen materialen vast. 
De gemeenschappelijke ruimten worden volledig 
afgeschilderd. Hiervoor wordt een milieuvriendelijk 
verfsysteem toegepast. De appartementen worden niet 
afgeschilderd. Eventueel in het zicht komende water- en 
CV - leidingen worden eveneens niet geschilderd. 
 
17. Loodgieterswerk 

 
Appartementen: 
De binnenriolering wordt samengesteld uit PVC en via 
standleidingen in de centrale leiding-schachten 
aangesloten op de buitenriolering. Alle sanitaire toestellen 
worden met de nodige stankafsluiters op de 
binnenriolering aangesloten. Ter plaatse van de 
opstelplaats van wasautomaat en CV-ketel wordt 
eveneens een rioleringsleiding met stankafsluiter 
aangebracht. 
Vanaf de afzonderlijke watermeters van de 
appartementen wordt een koudwaterleiding aangelegd 
naar de CV-ketel, toiletreservoir(s), fontein, 
wastafelcombinatie, bad- en douchemengkraan, 
opstelplaats voor de wasautomaat en de plaats van de 
door derden te leveren en plaatsen spoelunit in de 
keuken. 
Vanaf de CV-ketel wordt een warmwaterleiding 
aangelegd naar de wastafelcombinatie(s), bad- en 
douchemengkraan alsook de plaats van de door derden 
te leveren en plaatsen spoelunit in de keuken. 
Vanuit de afzonderlijke meterkast van de appartementen 
wordt een gasleiding aangelegd naar de CV-ketel en de 
plaats van het door derden te leveren en plaatsen 
kooktoestel in de keuken. 
 
Sanitair appartementen: 

In de aanneemsom begrepen is het leveren en 
aanbrengen van een zeer zorgvuldig samengesteld 
sanitairpakket. Dit sanitair is te bekijken in de showroom 
van een nader door de bouwaannemer op te geven  
leveancier. De stelpost voor aankoop en plaatsen van dit 
sanitair bedraagt €  2500,- inkl BTW  
Ter plaatse van de opstelplaats van de wasautomaat 
wordt een tapkraan met beluchter aangebracht. 
 
18. Elektra, PTT en CAI 
gemeenschappelijke ruimten: 
De elektrische installatie wordt geheel uitgevoerd volgens 
voorschiften van het nutsbedrijf en wordt aangelegd 
vanuit de gemeenschappelijke verdeelinrichting welke 
zich in de in de gemeenschappelijke meterkast in de 
entree/hal bevindt. De installatie wordt verdeeld in 
groepen en aangelegd naar de diverse aansluitpunten.            
 
Leidingen, wandcontactdozen en schakelmateriaal 
worden zo veel mogelijk uitgevoerd als inbouw (in de 
constructies) 
Nabij de hoofdentree alsook in de gemeenschappelijke 
ruimten worden energiezuinige led-verlichtingsarmaturen 
aangebracht, waarnodig continu brandend danwel 
geschakeld middels een schemer-schakelaar. 
Verder zal waarnodig worden voorzien in nood-
verlichtingsarmaturen, vluchtwegaanduidingen en 

rookmelders overeenkomstig de voorschriften uit het 
bouwbesluit. 
Nabij de voorentree wordt een bel-/spreekinstallatie 
(intercom) aangelegd. 
  
 
Appartementen:  
De elektrische installaties worden geheel uitgevoerd 
volgens voorschriften van de NEN-normen en worden 
aangelegd vanuit de afzonderlijke meterkasten, verdeeld 
in groepen naar de diverse aansluitpunten zoals die in het 
bouwbesluit worden voorgeschreven.  
Leidingen, wandcontactdozen en schakelmateriaal 
worden zo veel mogelijk uitgevoerd als ´inbouw´ (in de 
constructies). In de bergingen wordt e.e.a. als ‘opbouw’ 
uitgevoerd. Wandcontactdozen en schakelaars kunnen 
mogelijk worden gecombineerd. Alle wandcontactdozen 
worden uitgevoerd met randaarde.  
De plaatsen van de lichtpunten, schakelaars en 
wandcontactdozen zullen indicatief door de bouwer 
worden aangegeven aangegeven en kunnen enigszins 
wijzigen t.g.v. diverse uitvoeringsaspekten. 
 
Hoogte wandcontactdozen en schakelaars: 
schakelaars ca. 105 cm. + vloer 
  ca. 120 cm. + vloer tpv de keuken+badk. 
wcd´s/cai/ptt ca.   30 cm. + vloer 
  ca. 120 cm. + vloer t.p.v. de keuken 
combinatie ca. 105 cm. + vloer 
fornuisleiding ca.   15 cm. + vloer 
boilerleiding ca.   15 cm. + vloer 
thermostaat ca. 150 cm. + vloer 
 
Ten behoeve van de (latere) keukenopstelling worden 
standaard de volgende elektravoorzieningen 
aangebracht: 
 

• 2 dubbele WCD t.b.v. vrij gebruik  

• 1 dubbele WCD t.b.v. koelkast 

• 1 enkele WCD 225 cm.+ t.b.v. afzuigkap  

• 1 enkele WCD t.b.v. vaatwasser 

• 1 enkele WCD t.b.v. de magnetron/oven 

• 1 loze leiding t.b.v. fornuis 

• 1 drie- standenschakelaar t.b.v. de mechanische ven-
tilatie 

 
De appartementen worden voorzien van 2 bedrade 
aansluitmogelijkheden voor PTT en CAI in de woonkamer 
en 2 onbedrade aansluitmogelijkheden voor PTT en CAI 
in de hoofdslaapkamer. Tevens wordt voorzien in een 
bel-/spreekinstallatie (intercom) welke in de woonkamer 
wordt geplaatst.  
 
Ter plaatse van de balkons worden 
aansluitmogelijkheden voor buitenlampen aangebracht. 
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Waarnodig worden rookmelders aangebracht, aange-
sloten op het lichtnet. 
 
 
 
 
19. Centrale verwarming 
Gemeenschappelijke ruimten: 
De gemeenschappelijke ruimten, garages en bergingen  
zijn onverwarmd. 
 
Appartementen: 
De centrale verwarmingsinstallatie wordt aangesloten op 
een Hoog Rendement CV -combiketel van voldoende 
capaciteit. Het betreft een gesloten toestel met aan- en 
afvoervoorziening in de leidingschacht c.q. door het dak.  
De temperatuurregeling komt tot stand middels een 
thermostaat welke in de woonkamer wordt geplaatst. 
De verwarming van de vertrekken geschiedt door een 
vloerverwarmingssysteem in de dekvloer. De 
vloerverwarming is verdeeld in “groepen” per ruimtetype 
De installatie wordt zodanig berekend dat bij gelijktijdige 
verwarming van alle vertrekken, rekening houdend met 
een buitentemperatuur en windsnelheid welke ter plaatse 
normatief is, de temperaturen volgens geldende eisen 
gehaald kunnen worden. 

 
Verder behoren tot het CV-leidingnet: 

• vul- / aftapgelegenheid 

• expansievat 

• mano- / thermometer 

• verdeelinstallatie 
 
20. Ventilatie 
Gemeenschappelijke ruimten: 
De gemeenschappelijke ruimten worden geventileerd 
vlgs. geldende normen en eisen.. 
  
Appartementen: 
Elk appartement wordt voorzien van natuurlijke 
luchttoevoer en mechanische luchtafvoer. De natuurlijke 
luchttoevoer (woon- en slaapkamers) vindt plaats via 
ventilatieroosters volgens de voorschriften van het 
bouwbesluit. De mechanische luchtafzuiging (keuken, 
bijkeuken, toilet en badkamer) vindt plaats door middel 
van een afzuigbox in elk appartement. De ventilatie-unit 
wordt in de bijkeuken aangebracht en aangesloten op 
een afvoer in een leidingschacht.  
De driestandenschakelaar t.b.v. bediening van de 
ventilatie-unit wordt in de keuken aangebracht.  
De toe- en afvoerkanalen van het ventilatiesysteem 
worden voor een deel in de vloeren en leidingschacht 
weggewerkt. Op plaatsen waar dit niet het geval is 
worden de kanalen omtimmert en afgewerkt.   

De appartementen kunnen indien gewenst op natuurlijke 
wijze worden geventileerd middels ramen op plaatsen 
zoals aangegeven op de tekeningen. 
 
Leveren en aanbrengen van een afzuigkap in de keuken 
valt buiten deze omschrijving. De afvoer van de eventuele 
wasemkap dient aangesloten te worden op de daartoe 
geëigende aansluitmogelijkheid in de keuken. Het is NIET 
toegestaan de wasemkap op het mechanische ventilatie-
systeem aan te sluiten. 
 
21. Energie Prestatie Norm en Isolatie 
De omhullende buitenconstructie van de appartementen 
is dusdanig geïsoleerd dat, tezamen met de rendements- 
cijfers van de verwarmings – en ventilatie-installatie een 
Energie Prestatie Norm (EPN) van 0.4 of gunstiger wordt 
behaald. 
  
22. Diversen  
Het gebouw en de afzonderlijke appartementen worden 
"bezemschoon" opgeleverd; het sanitair, tegelwerk en de 
glasruiten worden schoon opgeleverd. Het bij het 
appartementengebouw behorende terrein wordt ontdaan 
van bouwvuil en puinresten. 
 
De kosten van gebruik van gas, water en elektriciteit, 
welke door de ondernemer zijn gemaakt voor zijn 
bouwkundige werkzaamheden komen tot de eerste 
oplevering voor rekening van deze ondernemer. 
Energieverbruik voor bijvoorbeeld droogstoken t.b.v. 
parketvloeren  in de appartementen e.d. komt voor 
rekening van de verkrijger. 
 
De ondernemer behoudt zich het recht voor om kleine 
wijzigingen in de constructie en /of uitvoering aan te 
brengen, indien dit de bouw zijns inziens bevordert. Deze 
wijzigingen mogen echter nimmer kwalitatief en /of kwan-
titatief een vermindering inhouden; dit ter beoordeling van 
de directie /architect. 
 
Tijdens de bouw is het voor verkrijger niet toestaan 
werkzaamheden in de woning uit te voeren, dit in 
verband met de aansprakelijkheden en 
verzekeringen van de ondernemer. 
 
Niet onder de woningborg -garantie vallen de tot deze 
technische omschrijving behorende: 

• drainagevoorzieningen 

• eventuele erfafscheidingen 

• tuinaanleg  
 
Met betrekking tot het spuitwerk wordt gewezen op 
mogelijke vorming van haarscheurtjes ter plaatse 
van aansluitingen tussen de verschillende 
constructieonderdelen. Hiervoor is de ondernemer 

niet aansprakelijk te stellen. 
 
Indien de verkrijger zelf behangwerk c.q. een 
andere wandafwerking gaat aanbrengen wordt erop 
gewezen dat er zettings - en krimpscheuren op 
kunnen treden omdat tijdens het eerste jaar van 
bewoning de diverse constructies zich gaan "zetten" 
en er nog veel vocht uit het appartement moet  
verdampen. Geadviseerd wordt zoveel mogelijk en 
goed te ventileren en de mechanische ventilatie-unit 
nooit uit te schakelen.  
 
Op de koop- /aanneemsom is geen risicoregeling 
van toepassing. Prijswijzigingen van lonen en 
materialen kunnen dus niet aan de verkrijger 
worden doorberekend, behoudens een wijziging in 
het wettelijk vastgestelde BTW-tarief, thans 
vastgesteld op 21%. 

 
 
Wegwijzer bij de aankoop van uw 
appartement 
 
Appartementsrecht 
Het appartementengebouw wordt bij notariële akte 
gesplitst in zgn. appartementsrechten. Eigenlijk koopt u 
geen appartement maar een appartementsrecht. U wordt 
mede-eigenaar van het integrale appartementengebouw 
maar verkrijgt uiteraard tevens het alleenrecht voor het 
gebruik van een bepaald privé-gedeelte (uw eigen 
appartement met eventuele parkeerplaats en berging). 
 
Vereniging van Eigenaars 
Als koper van een appartement wordt u van rechtswege 
tevens lid van de Vereniging van Eigenaars. Het doel van 
een dergelijke vereniging is het behartigen van de 
gemeenschappelijke belangen van de respektievelijke 
eigenaars. Onder gemeenschappelijke belangen wordt 
bijvoorbeeld verstaan het bijhouden van het binnen- en 
buitenschilderwerk, schoonhouden van de gemeen-
schappelijke ruimten, service en onderhoud aan de lift, 
tuinonderhoud etc.  
Alle eigenaars zijn periodiek contributie aan de 
Vereniging verschuldigd. Uit het saldo wat hiermee wordt 
gekweekt worden eerdergenoemde gemeenschappelijke 
belangen gefinancierd. Ook meer algemene zaken als 
opstal- en glasverzekering voor het gebouw, kosten voor 
de glazenwasser en energiekosten van lift en verlichting 
van de gemeenschappelijke ruimten worden door de 
Vereniging betaald. 
De Vereniging van Eigenaars heeft een bestuur en een 
ledenvergadering. Een belangrijke rol zal zijn weggelegd 
voor de administrateur welke door de eigenaars zal 
worden benoemd. Deze zorgt, al dan niet in 
samenspraak met enkele andere bewoners, voor de 

dagelijkse gang van zaken en het beheer van de 
financiën. 
 
Kontraktstukken 
Deze, bij de in de koop- en aannemingsovereenkomst 
genoemde notaris gedeponeerde en door partijen 
getekende verkooptekeningen, alsmede de bij de notaris 
gedeponeerde en door partijen gewaarmerkte 
aanvullingen en/of wijzigingen zijn voor partijen bindend. 
Tot de bindende kontraktstukken behoren: 

• de koop-/aannemingsovereenkomst 

• het (eventuele) optie- en keuzeformulier 

• de verkoopmedia 
Hierbij geldt dat het eerdervermelde prevaleert boven het 
erna vermelde.  
 
 
 
Koopsommen 
De koopsommen zijn vrij-op-naam, hetgeen betekent dat 
de onderstaande kosten bij de woningprijs zijn 
inbegrepen: 

• grondkosten 

• bouwkosten 

• architecten- en konstrukteurhonorarium 

• notarishonorarium t.b.v. de transportakte 

• makelaarscourtage / verkoopkosten 

• legeskosten bouwvergunning 

• kosten bodemonderzoek (sonderingen) 

• 21 % B.T.W.  

• kadastrale uitmetingskosten 

• bouwvergunning 

• aansluitkosten gas, water, elektra, CAI, telefoon en 
riolering  

• Woningborg-waarborgcertificaat 
 
Kosten welke niet in de koopsom zijn opgenomen zijn: 

• financieringskosten, zoals kosten hypotheekakte, 
afsluitprovisie, hypotheekrente tijdens de bouw en 
taxatiekosten 

• kosten van meer- en minderwerk  

• rentekosten over de eventueel reeds vervallen 
grondkosten en overige bouwtermijnen zoals 
aangegeven in de koop-/aannemingsovereenkomst  

 
Eigendomsoverdracht 
De eigendomsoverdracht geschiedt middels een “akte 
van levering” welke passeert bij de projektnotaris. De 
overdracht vindt plaats nadat eventuele ontbindende 
en/of opschortende voorwaarden als genoemd in de 
koop-/aannemingsovereenkomst niet meer ingeroepen 
kunnen worden en u tevens overeenstemming heeft 
bereikt met uw hypotheeknemer (= geldverstrekker). 
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Voor de datum van transport ontvangt u van de notaris de 
(concept) akte van levering alsmede de nota van 
afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde 
bedrag staat aangegeven. 
 
De volgende bedragen kunnen/zullen vermeld staan: 

• grondkosten c.q. appartementsrecht 

• eventuele vervallen bouwtermijnen 

• rente over de vervallen, maar nog niet betaalde 
grondkosten tot de transportdatum 

• rente over de vervallen bouwtermijnen tot de 
transportdatum 

• notariskosten met betrekking tot de hypotheekakte 

• financieringskosten, zoals kosten hypotheekakte, 
afsluitprovisie en taxatiekosten 

 
Belasting en financiële aspekten 
Afhankelijk van uw inkomen en de gekozen 
hypotheekvorm worden de hypotheeklasten voor een 
deel door de overheid “betaald”, het zogenaamde 
“belastingvoordeel”. Dit krijgt gestalte door: 

• de fiscale aftrekbaarheid van uw hypotheekrente 

• de aftrekbaarheid van de financieringskosten zoals 
afsluitprovisie en taxatiekosten 

Daartegenover staat de bijtelling van het zogenaamde 
huurwaardeforfait.  
Normaliter vindt de verrekening van het belastingvoordeel 
jaarlijks plaats. 
 
Maandelijks belastingvoordeel 
Het is in veel gevallen ook mogelijk het hierboven 
genoemde belastingvoordeel maandelijks te ontvangen. 
U dient in dat geval bij de Belastingdienst een verzoek 
om voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting / premie 
volksverzekering aan te vragen. In de praktijk betekent dit 
dat per maand de teveel ingehouden belasting aan u 
wordt terugbetaald. 
 
Betalingen 
De termijnen voor de betalingen staan aangegeven in de 
koop-/aannemingsovereenkomst. De grondkosten 
worden bij notarieel transport voldaan, voor de overige 
(bouw)termijnen ontvangt u een factuur van de 
ondernemer. 
 
Opties (meer- en minderwerk) 
Het laten bouwen van een woning of appartement komt 
vaak maar eens in een mensenleven voor. Op zich al 
reden genoeg om stil te staan bij individuele wensen. 
Het is mogelijk om in nader overleg en na goedkeuring 
door het Bouwbedrijf sommige onderdelen van de 
woning te wijzigen of aanvullende werkzaamheden te 
laten uitvoeren. U zult merken dat er voldoende 
mogelijkheden zijn uw toekomstige appartement af te 
laten stemmen op uw persoonlijke wensen.   

Omwille van een goede bouworganisatie is het echter wel 
wenselijk om meer- en minderwerk zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk voor aanvang van de bouw, kenbaar 
gemaakt te hebben. Tijdens de bouw kunnen om 
organisatorische redenen geen wijzigingen meer 
gehonoreerd worden. 
 


