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01 Van toepassing zijnde voorschriften. 
1. Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw 2016, Woningborg  
2. Het Bouwbesluit en Regeling Bouwbesluit 2012 zoals deze in Nederland geldt. 
3. De Energie Prestatie Normering (E.P.N) voor woningen volgens NEN 7120 aangepast  
    aan de eisen van 2016 
4. De geldende voorschriften van de diverse nutsbedrijven. 
 

02 Grondwerk. 
Het peil (P) waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten komt overeen met de 
bovenkant van de afgewerkte beganegrondvloer van de woning. De juiste peilmaat wordt 
bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Ten behoeve van de fundering 
en riolering, leidingen e.d. zullen de nodige ontgravingen worden verricht. De uit ontgraving 
verkregen grond zal aflopend worden geëgaliseerd over het bouwterrein vanaf de woning 
(ca 30 cm onder peil) tot aan de erfgrens. Er wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans, 
er is dus geen aan- en afvoer van grond. 
 

03 Rioleringswerken en drainage. 
De riolering wordt uitgevoerd in pvc-buizen (KOMO-keur) met hergebruikgarantie en 
aangesloten op het gemeenteriool. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden 
uitgevoerd in materiaal wat tot 90° hittebestand is. Er wordt een gescheiden 
rioleringssysteem toegepast, d.w.z. dat het vuilwater van de binnenriolering naar het 
gemeenteriool en het regenwater van de hwa’s gescheiden wordt afgevoerd. Het systeem is 
belucht en voorzien van de nodige ontstoppingsmogelijkheden. De hemelwaterafvoeren 
bestaan uit slagvast recyclebaar pvc en worden met voldoende daartoe geëigende 
bevestigingsmiddelen aan de achterliggende constructies bevestigd. Er wordt 1 
drainagestreng onder de woning aangebracht en aangesloten. De aansluitkosten hiervan 
zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.  

 
04 Terreinverhardingen. 
 Er worden geen bestatingen en zand geleverd en/of aangebracht.  
 
05 Terreininventaris. 
 Er worden geen erf afscheidingen geleverd en/of aangebracht. 
 
06 Funderingen. 
 Op basis van de sonderingsresultaten (die nog nader vastgesteld moeten worden) wordt het  
 volgende funderingssysteem toegepast:  
 funderingsbalken (Uitgangspunt 400x450mm, wapening 80kg/m3) en constructiedelen van  

gewapend beton, op vooraf vervaardigde betonnen heipalen e.e.a. conform het advies van 
de constructeur. 

 
07 Metselwerken. 

De buitengevels worden uitgevoerd in gevelsteen (baksteen) volgens monster en kleuren-
/materialenschema. De buitenspouwmuren worden geïsoleerd met spouwisolatie, met een 
isolatiewaarde Rc ≥ 5,0 m2K/W. De kleur en structuur van het voegwerk zal a.d.h.v. 
proefstukjes worden bepaald. In het gevel-metselwerk worden voldoende 
ventilatievoorzieningen aangebracht. Waar nodig wordt het metselwerk voorzien van 
dilatatievoegen. 

 
08 Binnenwanden 
 De binnenspouwbladen en dragende wanden van de woning op de beganegrond worden  
 uitgevoerd in kalkzandsteen. De lichte scheidingswanden van de woning op de beganegrond  
 worden uitgevoerd in cellenbeton of gipsblokken. De binnenspouwbladen, dragende en  
 lichte scheidingswanden van de woning op de 1ste en 2de verdieping worden uitgevoerd in  
 houtskeletbouw. Uitvoering en aansluitdetails volgens voorschriften van de fabrikant. 
 
09 Vloeren. 
 De beganegrondvloer van de woning en eventuele aanbouwen wordt uitgevoerd als een  
 in het werk gestorte betonnen vloer volgens KOMO-attest, met een isolatiewaarde van 
 Rc ≥ 5,0 m2K/W.  
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De 1e verdiepingsvloer word uitgevoerd als prefab ongeïsoleerde betonnen kanaalplaatvloer 
volgens KOMO-attest en welke zo vlak als mogelijk worden gelegd. De vloer word afgewerkt 
met een cementdekvloer met dikte van 60 mm waarin de diverse leidingen worden 
opgenomen. Indien vloerverwarming wordt toegepast zal de cement dekvloer dikker moeten 
worden. De 2e verdiepingsvloer / zolder word uitgevoerd als houten balklaag met daarop een 
constructieve houten vloerplaat. 

. 
10 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. Verder worden bij de  

bouwkundige realisatie diverse (metalen) bevestigingsmiddelen toegepast zoals uit de aard  
 van het werk noodzakelijk blijkt en gegalvaniseerd uitgevoerd daar waar nodig. 
 
11 Kozijnen, ramen en deuren. 
 Alle buitenkozijnen, draai-/kiepramen en -deuren worden uitgevoerd in kunststof en  
 voorzien van de nodige vochtwerende stroken, condensprofielen, tochtprofielen, slijtstrippen  
 en degelijk hang- en sluitwerk in licht metalen uitvoering, volgens eisen Politie Keurmerk  

 Veilig Wonen (PKVW). Alle buitendeuren zijn voorzien van cilindersloten met 1  
  sleutelsysteem. In de voordeur wordt geen brievenbus aangebracht. Onder de  
 buitenkozijnen, welke op de begane grond tot vloerpeil doorlopen, worden prefab betonnen  
 kantplanken aangebracht. 

 
 De binnenkozijnen worden uitgevoerd in stalen verdiepingshoge montagekozijnen met  
 bovenlichtpaneel. De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig van een standaard kleur voorzien.  
 De binnendeuren zijn van het type opdek en worden fabrieksmatig in een standaard kleur  
 aangeleverd en zijn daar waar nodig brandwerend uitgevoerd. Onder of achter de  
 binnendeurkozijnen van badkamer en toilet wordt een holonite dorpel aangebracht. Bij de  
 overige binnendeurkozijnen worden geen dorpels aangebracht. 
  
 De volgende sloten worden in de deuren van de woning aangebracht:  

• voor- en achterdeur -  cilinderslot 

• badkamer/toilet - vrij/bezetslot 

• meterkast - kastslot 

• ouderslaapkamer - dag/nachtslot 

• overige deuren - loopslot 
 

12 Trappen. 
 De beide vaste trappen zijn open vurenhouten trappen met leuningen en een hekwerk ter  
 afscherming van de trapgaten. In de traptreden worden geen slijtstrippen aangebracht. Deze  
 complete trappen worden met een grondverflaag aangeleverd maar niet in het werk  
 afgeschilderd.  
 
13 Binneninrichting, binnentimmerwerk. 
 Er wordt geen keuken, keukenmeubilair en/of keukenapparatuur geleverd en/of gemonteerd.  
 Voor plaatsing van een keuken is rekening gehouden met een aantal standaard  
 aansluitpunten voor elektra en riolering. Eventuele aanpassingen in het installatiewerk zijn  
 tegen meerprijs mogelijk. De meterkast wordt uitgevoerd volgens voorschriften van de  
 nutsbedrijven en voorzien van een meterbord en ventilatieopeningen. Daar waar nodig  
 zullen aftimmeringen met mdf plaat worden aangebracht. Trap, ventilatiekanalen en  
 standleidingen worden met mdf plaat betimmerd. Onder lichtkozijnen waarvan de  
 onderdorpel hoger ligt dan het vloerpeil worden houten vensterbanken met een kunststof  
 toplaag (werzalit) en een maximaal overstek van 100mm aangebracht. Ter plaatse van  
 behangklare wand-/vloeraansluitingen in onbetegelde ruimten worden vuren vloerplinten wit  
 gegrond  aangebracht. Ter plaatse van de behangklare wand-/gipsplafond aansluitingen  
 worden vuren plafondplinten wit gegrond aangebracht. Voorts worden alle kleine  
 timmerwerkzaamheden uitgevoerd welke voor een correcte oplevering van de woning  
 noodzakelijk zijn. 
 
14 Daken. 
 Het hellende dak van de woningen wordt uitgevoerd als geïsoleerd scharnierend  
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 dakelement, met een isolatiewaarde Rc ≥ 5,0 m2K/W. Het dak wordt bedekt met keramische  
 dakpannen, bevestigd vlgs. NEN-normen. Op eventuele platte daken wordt een bitumineuze  
 dakbedekking aangebracht. 
 
15 Dekvloeren en stukadoorwerk. 
 Uitgezonderd de meterkast worden alle beton vloeren afgewerkt met een cementdekvloer.  
 Binnen in de woning worden alle steenachtige wanden behangklaar afgewerkt. 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 betonplafonds alsmede de wandgedeeltes boven  
 tegelwerk worden voorzien van spuitwerk. De gipsplafonds en hellende dakvlakken (prefab  
 dakelementen) op de 1ste en tweede verdieping zijn onafgewerkt. 
 
16 Tegelwerk en kunststeen. 
 De vloeren in de badkamer en het toilet worden afgewerkt met vloertegels. Kleur en soort  
 nader te bepalen. De rechte wanden in de badkamer worden tot het plafond betegeld en de  
 wanden in het toilet tot ca. 150 cm +peil. Overige ruimten worden niet van vloer- en  
 wandtegels voorzien. Voor wand- en vloertegels is er keuze uit verschillende mogelijkheden.  
 In de koop-/aanneemsom is een stelpost begrepen voor het leveren van wandtegels t.w.v. €  
 25,00 /m2 (incl. btw) en vloertegels t.w.v. € 25,00 /m2 (incl. btw). De wandgedeelten boven  
 tegelwerk worden afgewerkt met wit spuitwerk. 
 
17 Beglazing en schilderwerk. 
 In de buitenkozijnen van de woning wordt een isolerende driedubbele (triple) HR++- 
 beglazing aangebracht met een U-waarde ≤ 0,9 W/m2K en passend in de EP-berekening.  
 Indien aanwezig worden alle houten onderdelen aan de buitenzijde in het werk volgens  
 KOMO-voorschriften dekkend afgeschilderd. Binnenschilderwerk wordt niet uitgevoerd. 
 
18 Loodgieterswerk. 
 Aan de woning worden zinken mastgoten en afdekkers aangebracht. De  
 hemelwaterafvoeren van de woning zijn uitgevoerd in kunststof. De binnenriolering wordt  
 samengesteld uit pvc met KOMO-keurmerk en volgens voorschriften zoals gesteld in NPR- 
 3216 aangelegd. Alle sanitaire toestellen worden met de nodige stankafsluiters op de  
 binnenriolering aangesloten. Ter plaatse van de opstelplaats van de wasautomaat wordt  
 eveneens een rioleringsleiding met stankafsluiter aangebracht. Vanaf de watermeter worden  

koudwaterleidingen aangelegd naar 2 vrijhangende toiletreservoirs, fontein, 
wastafelcombinatie, en douchemengkraan, opstelplaats voor de wasautomaat , de cv en de  
plaats van de door derden te leveren en plaatsen spoelunit in de keuken. Vanaf de cv  
worden warmwaterleidingen aangelegd naar de wastafel, douchemengkraan alsook de  
plaats van de door derden te leveren en plaatsen spoelunit in de keuken. In de koop- 
/aanneemsom begrepen is het leveren en aanbrengen van een zeer zorgvuldig  
samengesteld sanitairpakket. Dit sanitair is te bekijken in de showroom van een nader op te  
geven leverancier. De stelpost voor aankoop en plaatsen van dit sanitair bedraagt € 2.500,- 
(incl. btw). 

     
19 Ventilatievoorzieningen en gasafvoer-/ rookkanalen. 

Ventilatiekanalen : spiralo buis 
Gas afvoerkanalen : aluminium 

 
De keuken wordt niet aangesloten op het mechanische –ventilatie - systeem. Afvoer 
wasemkap rechtstreeks naar buiten en behoort tot de levering en montage van de 
“keukenleverancier” evenals de dakdoorvoer en of muurdoorvoer met afdekrooster. Het 
systeem bestaat uit een warmte terug win -unit welke geplaatst is in de C.V. ruimte en 
waarop aangesloten de afvoeren van; 

• keuken 

• toilet 

• badkamer 
 

De mechanische toevoerventilatie van de verblijfsruimten geschiedt door middel van het 
Warmte Terug Win systeem. Hierbij komen in de keuken , woonkamer en slaapkamers extra 
toevoerroosters, welke worden aangesloten middels een buizensysteem op de WTW-unit. 
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Om te voorkomen dat het in de woning te warm wordt is de WTQ-unit standaard uitgerust 
met een bypass, deze bypass zorgt ervoor dat zomers en dan vooral ’s nachts, de verse 
buitenlucht niet wordt opgewarmd en deze rechtstreeks uw slaapkamer en woonkamer wordt 
ingeblazen, het is geen actieve koeling maar zorgt er wel voor dat de woning niet verder 
opwarmd. De overige ruimte c.q. constructieonderdelen worden uitgerust met de volgende 
ventilatievoorzieningen: 

• Het toilet : mechanische afzuiging 
    toevoer middels luchtspleet onder de deur 

• De badkamer : mechanische afzuiging 
    toevoerlucht middels luchtspleet onder de deur 

• De meterkast : ventilatierooster boven en luchtspleet onderin 

• De gevels : dmv open stootvoegen 
 

 Onder de binnendeuren wordt een ruimte van minimaal 25 mm gehouden i.v.m. de  
                luchtcirculatie. 
                De regeling van het 3 standen systeem zit in de badkamer. 
 
20 Sanitair. 

Het te leveren sanitair in witte uitvoering, wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op  
de riolering.  
 
De toiletruimte: 

• Hangtoilet met zitting, waterbesparende drukknop en ingebouwd kunststof reservoir. 

• complete kristalporseleinen handwasbakje met sifon en verchroomde tapkraan. 
 

De badkamer:; 

• Kristalporseleinen wastafelcombinatie met verchroomde mengkraan, sifon met vloerbuis,  
     planchet en spiegel. 

• Hangtoilet met zitting, waterbesparende drukknop en ingebouwd kunststof reservoir. 

• Een kunststof douchebak 90 x 90 cm met verchroomde douchemengkraan met  
                     onderaansluiting, kunststofslang, chroom handdouche met opsteekgarnituur. 

 
De bijkeuken: 

• een verchroomde tapkraan met beluchter en slangkoppeling voor de wasautomaat. 
 
21 Elektrische installatie. 

De elektrische installatie voldoet aan de aansluitvoorwaarden van het energie leverend bedrijf en 
aan de NEN 1010. Alle materialen met KEMA-keur. De installatie bestaat uit lichtpunten en 
wandcontactdozen uitgevoerd in het centraal dozen systeem en zijn vervaardigd van standaard 
witachtig inbouwmateriaal. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, 
verdeeld over voldoende groepen naar de diverse aansluitpunten. 
 

•  Woon - / eetkamer   3 lichtpunten op schakelaar 
   1 wandlichtpunt buiten op schakelaar binnen 

    6 dubbele wandcontactdozen 
    1 loze p.t.t. leiding 
    1 loze r/tv leiding 
    1 thermostaat leiding 
 

• Keuken:   1 lichtpunt op schakelaar 
    2 dubbele wandcontactdozen boven het aanrecht tbv gebruik 
    1 dubbele wandcontactdoos t.b.v. apparatuur 
    1 enkele wandcontactdoos op 225+voor afzuigkap 
    1 loze kookleiding 
 

• Hal:   1 lichtpunt op schakelaar 
   1 wandlichtpunt buiten op schakelaar binnen 

    1 enkele wandcontactdoos  
    1 wisselschakeling tbv lichtpunt op overloop 
    1 rookmelder 
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• Meterkast:   1 dubbele wandcontactdoos 
   1 belinstallatie met schel en drukker 

    1 groepenkast installatie, voorzien van de benodigde groepen t.b.v. 
       de omschreven installatie 
    1 aarding installatie volgens de voorschriften van het 
       stroom leverend bedrijf en aardelektrode 

 

• Toilet:   1 lichtpunt op schakelaar 
 

• Bijkeuken:   1 lichtpunt op schakelaar 
    1 dubbele wandcontactdoos 
     1 enkele wandcontactdoos t.b.v. wasautomaat, op aparte groep 
    1 enkele wandcontactdoos t.b.v. cv-ketel 
 

• Garage:   1 lichtpunt op schakelaar 
    1 dubbele wandcontactdoos 

 

• Badkamer:   1 lichtpunt op schakelaar 
    1 wandlichtpunt boven wastafel, op schakelaar 
    1 bedraad aansluitpunt t.b.v. badkachel, eindigend in een doos 
     

• Overloop:   1 lichtpunt op wisselschakeling  
    1 enkele wandcontactdoos 
    1 wisselschakeling tbv lichtpunt op zolder 
    1 rookmelder 
 

• Slaapkamer(s):   1 lichtpunt op schakelaar 
    2 dubbele wandcontactdozen 
    1 loze leiding 
 

• Zolder:   1 lichtpunt op wisselschakeling 
   1 loze leiding 
   2 dubbele wandcontactdozen 

    1 enkele wandcontactdoos in combinatie met schakelaar 
    1 bedraad aansluitpunt t.b.v. mechanische ventilatie, incl. 
    schakelleiding naar badkamer, eindigend in een schakelaar 

 
22 Verwarmingsinstallatie. Zie bijlage A van Woningborg 

De woning verwarmen door middel van radiatorenverwarming: 
In de bijkeuken een HR ketel aangesloten volgens het twee pijps systeem met gedwongen 
circulatie. In de te verwarmen vertrekken worden paneelradiatoren geplaatst met kranen, 
koppelingen enz. 
De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat. 
Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie geldt dat de 
hieronder genoemde temperaturen bereikt en behouden moeten worden tot een 
buitentemperatuur van -7 o C bij gelijktijdig verwarmen van alle vertrekken. 
 

• Badkamer    22 o C 

• Woonkamer, keuken en slaapkamers 20 o C 

• Hal en bijkeuken   15 o C 
 
Afhankelijk van de uitvoering van de woning wordt in de woning radiatorenverwarming 
geïnstalleerd.  
 
De rookgassen worden afgevoerd d.m.v. een dubbelwandige dakdoorvoer en voorzien van een 
Giveg kap. 
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Wegwijzer bij de aankoop van uw woning  

Contractstukken  

Deze, bij de in de koop-/aannemingsovereenkomst genoemde notaris gedeponeerde en door partijen getekende 

verkoopbrochure, alsmede de bij de notaris gedeponeerde en door partijen gewaarmerkte aanvullingen en/of 

wijzigingen zijn voor partijen bindend. Tot de bindende contractstukken behoren:  
• de koop-/aannemingsovereenkomst  

• het (eventuele) optie- en keuzeformulier  

• verkoopbrochure  

Hierbij geldt dat het eerder vermelde prevaleert boven het erna vermelde.  

Koopsom  

De koopsom is vrij-op-naam, hetgeen betekent dat de onderstaande kosten bij de woningprijs zijn inbegrepen:  

• grondkosten  

• bouwkosten  

• architecten- en constructeurhonorarium  

• notarishonorarium t.b.v. de transportakte  

• makelaarscourtage / verkoopkosten  

• legeskosten bouwvergunning  

• kosten bodemonderzoek (sonderingen)  

• 21% btw  

• kadastrale uitmetingskosten  

• bouwvergunning  

• aansluitkosten 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 projectnotaris. 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). 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  

• 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 aspecten  

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:  
A de fiscale aftrekbaarheid van uw hypotheekrente 
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B de aftrekbaarheid van de financieringskosten zoals afsluit provisie 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 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 sommige onderdelen 

van de woning te wijzigen of aanvullende werkzaamheden te laten uitvoeren. U zult merken dat er voldoende 

mogelijkheden zijn uw toekomstige woning 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.  

Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2016  

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?  

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg 

Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico’s van een eventueel 

faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering.  

Woningborg: geeft u meer zekerheid  

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op 

financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en 

technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst 

beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.  

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?  

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:  

1. gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. 

Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële 

schadeloosstelling. 

2. de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij 

bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting 

van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan 

draagt Woningborg hier zorg voor.  

3. bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-

/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het 

modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwon-

derneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming 

evenwichtig vastgelegd. 
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4. wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over 

de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.  

 

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de 

notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!  

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?  

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen 

niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-

/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd 

die van de garantie zijn uitgesloten.  

Voorrang Woningborg-bepalingen  

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en 

voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische 

omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds 

de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.  

Opleveringsdatum  

De oplevering geschiedt binnen het aantal werkbare werkdagen zoals in de koop-/aannemingsovereenkomst is 

bepaald. Tijdens de bouw zult u worden geïnformeerd omtrent de te verwachten opleveringsdatum. Zodra de 

datum definitief is vastgesteld worden de verkrijgers hiervan ongeveer drie weken van tevoren schriftelijk in 

kennis gesteld middels het verzoek tot betaling van de laatste termijn.  

Wijzigingen tijdens de bouw  

Deze brochure is met veel zorg samengesteld. Er moet echter een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van 

de volgende zaken:  

• De (kleuren)impressies geven een indicatieve indruk van de woningen weer. Zowel aan kleurstelling 

alsook aan detailleringen kunnen geen rechten worden ontleend.  

• De maatvoeringen op de brochuretekeningen zijn zo nauwkeurig mogelijk aangegeven doch kunnen 

marginaal wijzigen ten gevolge van technische en/of architectonische overwegingen zoals die bij de nadere 

uitwerking van het bouwplan door de architect noodzakelijk worden geacht. Deze vloeien mogelijk voort uit eisen 

van overheid en/of nutsbedrijven.  

• Meubelen, kasten en keukeninrichting e.d. worden niet meegeleverd doch dienen slechts om een 

ruimtelijke indruk van de vertrekken te geven.  

• Het getekende openbare terrein op de impressies en situatietekening is aangegeven op basis van de 

laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedsfeer van de ondernemer.  

• Installatietechnische voorzieningen (lichtpunten, wandcontactdozen, ventilatiekanalen etc.) staan zo 

nauwkeurig mogelijk, doch schematisch op de tekeningen aangegeven en kunnen om diverse 

uitvoeringstechnische redenen in werkelijkheid ietwat afwijken in grootte en plaats.  

 

Bouwstoffen  

De bouwstoffen dienen getransporteerd, opgeslagen en verwerkt te worden overeenkomstig de voorschriften van 

de hierop van toepassing zijnde normen, normontwerpen, kwaliteitseisen en beoordelingsrichtlijnen, danwel 

overeenkomstig de richtlijnen opgenomen in de desbetreffende KOMO-attesten, KOMO-certificaten, 

fabrikantsvoorschriften of beoordelingsrichtlijnen.  

 

CAR-verzekering  

Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, verzekert de ondernemer tot en met de dag 
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waarop het werk als opgeleverd beschouwd wordt de risico’s van verlies of beschadiging van het werk met 

inbegrip van de fundering alsmede de bouwstoffen en bouwmaterialen, welke ten behoeve van het werk op de 

bouwplaats of elders aanwezig zijn. Onder de verzekering zijn inbegrepen verlies of beschadiging uit eigen 

gebrek, constructiefouten, fouten in ontwerp, ondeugdelijke materialen, onvoldoende deskundigheid, een en 

ander met terzijdestelling van het bepaalde in de art. 249 en 276 van het Wetboek van Koophandel. De 

vorenvermelde verzekering ontslaat de aannemer niet van zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en 

het werk zonder doorberekening van kosten volgens het bestek op te leveren. Met ingang van de dag van 

oplevering dient de opstal door de verkrijger verzekerd te worden.  

Succes gewenst...  

Het gehele bouwteam wenst u succes met uw beslissing om tot aankoop van één van deze schitterende 

woningen over te gaan. Wij garanderen u onze volledige inzet met betrekking tot de bouw en hopen u als 

mogelijk toekomstige bewoner te zijner tijd de sleutels te kunnen overhandigen.  

Verklaring  

Deze brochure met bijlagen is met de uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan de inhoud ervan 

geen rechten worden ontleend.  

April 2016 

Gewijzigd JHA 26-7-2016 


