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Het was een uitdagende zoektocht om een 

passend woonprogramma te ontwikkelen op 

één van de laatste vlekken in de 

uitbreidingswijk Grut Palma. Wij zijn er van 

overtuigd dat we in deze zoektocht zijn 

geslaagd, uiteraard in een goede 

samenwerking met de makelaar, bouwer en 

architect. Daarom presenteren wij ook met 

veel enthousiasme het ontwerp van 12 semi 

bungalows in het deelplan Park Palma. Onze 

overtuiging is dat ons prachtige project 

aansluit bij de huidige woonbehoefte in 

Wergea en omgeving.  Wij hebben niet alleen 

de focus gelegd op de architectuur, maar ook 

op de verschillende opties.  

 

Laat u ook overtuigen dat ons eigentijdse en 

dorpse woningen een positieve bijdrage 

zullen leveren aan de woonomgeving in 

Wergea. 

 

Groet, 

Namens alle betrokken, 

 

Folkert de Haan en Jan van der Sluis     

 



 

 
 
 
 

  

Stedenbouw en ontwerp 

Als basis voor het ontwerp lag er het beeld en kwaliteitsplan van Bügel Hajema adviseurs. Binnen deze structuur is 

het ontwerp gemaakt.  

 

Stedenbouw 

Het deelgebied bevindt zich in het midden van de uitbreidingswijk Grut Palma; De schaal, maat en situering van de 

bebouwing moet zo gekozen worden dat er per cluster er samenhang ontstaat. Dat kan betekenen dat ze herhaald 

worden zoals dat vaak lukt bij projectmatige bouw. Toch is herhaling van een bestaande woning geen voorwaarde. 

Maar zal het moeten gaan om onderlinge afstemming zodat, er sprake is van enige verwantschap in vorm, kleur en 

materiaalgebruik. Staat of wordt ergens een woning gerealiseerd met een lessenaarskap dan ligt het voor de hand 

om binnen dezelfde cluster te blijven werken met een lessenaarskap. Er zijn percelen die met de achtertuin aan het 

water liggen. Bij dorpswonen passen eenvoudige perceelsafscheidingen. Zeker aan de straatzijde. Bij voorbeeld 

lage hekwerkjes met groen of alleen maar groen in de vorm van een haag 

 

Programma 

Het programma van de woning kent een drie kamer, grondgebonden opzet. Op de begane grond vinden we een 

volledig woonprogramma wat geheel rolstoeltoegankelijk is. Op de verdieping is een tweede ruime slaap/hobby-

kamer aanwezig. De inpandige berging biedt ruimte aan installatie, wasmachine en wasdroger. Naast de basis 

uitgebreide basis woning is de deze uit te breiden met verschillende opties.  

 

Architectuur 

In de architectuur van de woningen is gezocht naar de inviduele benadering gericht op de straat  maar ook een 

uniform straatbeeld (conform beeldkwaliteitsplan). Door het geheel uit te voeren in rood metselwerk met aandacht 

voor de details  krijg je een eigentijdse en dorpse uitstraling. 

 

 

 

 

 
 



 

 
 Locatie  

 

Wergea 

Kent u Wergea al? Wergea is met circa 1800 inwoners een aantrekkelijk en populair dorp met karakteristieke 
kenmerken. Het ligt dichtbij Leeuwarden en op korte afstand van Drachten. Wergea is een eigentijds dorp met een 
rijke historie. Het centrum is beschermd dorpsgezicht. Opvallend zijn de twee bijna identieke kerktorens in het dorp 
die van grote afstand al goed te zien zijn. 

“Leeuwarden met zijn prachtige binnenstad ligt op fietsafstand” 

Actief verenigingsleven 
Wergea kent een actief en veelzijdig cultureel en verenigingsleven. Er zijn vele verenigingen en stichtingen op sport- 
en cultureel gebied actief. De saamhorigheid komt onder andere tot uiting in de door de inwoners verbouwde 
Hervormde Kerk tot cultureel centrum. Een door plaatselijke amateur-spelers opgevoerde theateropvoering is 
inmiddels een begrip geworden. 

Dagelijkse basisvoorzieningen en bezienswaardigheden 
De ondernemers streven eveneens gezamenlijk naar een eigen, herkenbare uitstraling. Voor de dagelijkse inkopen 
kun je prima in Wergea terecht. Zo zijn er een slager, een bakker en een supermarkt. onlangs is de nieuwe brede 
basisschool "De Twamester" geopend, voorzien van kinderopvang en peuterspeelzaal. Bezienswaardigheden 
zijn onder andere museum 't Ald Slot, vele oude monumenten en de beeldengroep van Afke's Tiental. In het bekende 
boek 'Afke's Tiental' is het Wergeaster gezin Veenstra beschreven.  

Recreatie en bereikbaarheid 
Door de aanleg van de Staande Mast Route en met het Nationaal park De Alde Feanen om de hoek, zijn er tal van 
mogelijkheden voor watersport en recreatie. Wergea is goed bereikbaar via de weg en het water. Door de ontsluiting 
op de Leeuwarderweg zijn Leeuwarden en Drachten in korte tijd bereikbaar. Ook liggen er diverse fietspaden en is er 
een goede busverbinding.  
 
Het laatste nieuws uit Wergea 
Wergea is een eigentijds dorp met een rijke historie en kent een actief en veelzijdig cultureel en verenigingsleven. 
Meer weten over alle voorzieningen, bezienswaardigheden en activiteiten? Kijk dan op de eigen informatiekanalen 
vanuit Wergea. 

Wergea heeft een eigen website waar allerlei (praktische) informatie op te vinden is. Dit is www.wergea.com. Of kijk 
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ALGEMEEN INFORMATIE  
 
Contractstukken  
Deze technische informatie maakt samen met de (verkoop)tekeningen en de tekening van de 
standaard opties onderdeel uit van de koop/aanneem-overeenkomst en is voor partijen 
bindend. Ingeval van tegenstrijdigheden geldt dat de deze technische informatie leidend is 
boven de (verkoop)tekening en verkoopbrochure.  
De woningen worden uitgevoerd naar eisen van goed en deugdelijk werk, met inachtneming 
van de voorschriften van de overheid en de nutsbedrijven, welke prevaleren boven deze 
technische informatie.  
 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in? 
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen 
de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en 
bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. 
onder de naam Woningborg-certificaat.  
 
 
 
 
 
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: 
• 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.  
• 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. 
• 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 bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de 
rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. 
• 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. 
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Oplevering 
Er moet ten aanzien van de oplevering altijd wat reserve in acht worden genomen, omdat de 
bouw door bijvoorbeeld slechte  weersomstandigheden kan worden vertraagd. Tijdens de 
oplevering zal de aannemer samen met u de woning opnemen en er een opleveringsstaat van 
maken, welke door u dient te worden ondertekend. De op deze staat vermelde opmerkingen 
dienen binnen 1 maand door de aannemer te worden uitgevoerd. Nadat de woning is 
opgeleverd en u aan uw betalingsverplichting heeft voldaan, zullen de sleutels aan u worden 
overgedragen.  
 
De oplevering en inspectie vinden als volgt plaats: 

• Gezamenlijk met een afgevaardigde van de aannemer inspecteert u, eventueel samen 
met een door u ingeschakelde deskundige (bijv. Vereniging Eigen Huis) uw woning; 

 Eventueel nog uit te voeren werkzaamheden of onvolkomenheden worden genoteerd 
op een “proces-verbaal van oplevering”, welke door beide partijen wordt ondertekend; 

 De hierin genoemde werkzaamheden of onvolkomenheden worden zo spoedig 
mogelijk uitgevoerd c.q. verholpen. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft 
voldaan ontvangt u na ondertekening van het proces-verbaal van oplevering de sleutels 
van uw woning. 

 
Overeenkomsten 
De koop en aanneemsom van de woning is vrij op naam. De overeenkomst is gesplitst in een 
koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst die u sluit met Hekstra Bedrijven BV. 
 
Hieronder staat aangegeven welke kosten bij de koop en aanneemsom zijn inbegrepen: 

1. Koopsom kavel alsmede notariskosten m.b.t. akte van eigendom cq transport en 
kadastraal recht ( v.o.n.). De juridische overdracht van de kavel vindt plaats op de 
datum dat de akte door de notaris wordt verleden. 

2. Ontwikkelingskosten 
3. Kosten voor het ontwerp en de constructeur 
4. Bouwkosten 
5. Verkoopkosten 
6. Legeskosten ten behoeve van de omgevingsvergunning 
7. Aansluitkosten met betrekking water en elektra 
8. Aansluitkosten van de riolering 
9. 21% BTW over de posten vermeld onder 1 t/m 8, voor zover verschuldigd 

 
niet inbegrepen zijn de kosten: 

1. Kosten m.b.t. de hypotheekakte van de notaris. 
2. Kosten zoals advieskosten van de hypotheekadviseur, rente tijdens de bouw. 
3. Kosten voor een abonnement / entreetelefoonaansluiting 

4. kosten voor de aansluiting- abonnement van een centrale antenne inrichting c.q. 
kabelnet 

5. tuingrond, tuinaanleg, behangwerk, meubilering, hekwerken en beplanting 
(behoudens hetgeen omschreven in paragraaf straatwerk en tuininrichting). 

 

Impressies en brochure 
Ondanks dat de impressies en brochure met zorg zijn gemaakt, kunnen hier geen rechten aan 
worden ontleend. 
 

Openbaar gebied  
De inrichting van het openbaar gebied valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente 
Leeuwarden.  

Op de perceelgrens van kavel 1 en 12 wordt op de zuidkant een haag aangeplant omdat deze 
grenst aan het openbaar gebied. 
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Technische omschrijving  

 
In deze technische omschrijving vindt u een nauwkeurige omschrijving van de woning. 
Gelden voorschriften: 
1. Woningborg garantie en waarborgregeling 2020. 
2. Bouwbesluit 2013 
3. De geldende voorschriften van gemeentelijke instellingen en diensten en andere 

publiekrechtelijke lichamen als:  
- Gemeentelijk bouwtoezicht  
- Openbare Nutsbedrijven  
- Brandweer  

4. Energie Prestatie Coëfficiënt van ≤ 0,4 
 
Verzekering 
Het bouwwerk is tijdens de bouwperiode verzekerd tegen brand- en stormschade voor risico 
van de aannemer. De aannemer heeft op de bouw een CAR-polis afgesloten. Eventuele schade 
aan eigendommen van derden zijn voor risico van de aannemer. 
 
Bouwwater en bouwstroom 
Standaard is de verzorging van een bouwwatertappunt en een bouwstroomkast op de locatie, 
alsmede verbruik en de aanvraag hiervoor bij de nutsbedrijven, opgenomen. 
 
Uitzetten 
Het peil (bovenzijde begane grondvloer) wordt aan de aannemer opgegeven door de gemeente. 
Dit geldt eveneens voor afstanden tot de openbare weg van rooilijnen en de afstanden tot 
erfgrenzen. 
 
Grondwerk  
Voor de aanleg van de fundering, het op hoogte brengen van het terrein en aanleg van de 
woningtoegangspaden worden de benodigde ontgravingen verricht. De tuinen worden voor 
oplevering afgewerkt met uitkomende grond(mits anders overeengekomen). Tijdens de bouw 
van de woning wordt een laag werkzand van minimaal 50 mm aangebracht voor de 
bouwwerkzaamheden.  
 
Bestrating/tuininrichting 
Er zal geen bestrating/tuininrichting worden aangebracht door de aannemer, optioneel zal de 
kopersbegeleider  bestrating en eventueel andere tuininrichting  aanbieden tijdens de bouw 
van de woningen.  
 

Rioleringswerken  
De riolering wordt uitgevoerd als een gescheiden systeem en wordt samengesteld uit pvc-
leidingen. De afvoer van vuilwater is voorzien van KOMO-keurmerk en wordt aangesloten op 
het gemeenteriool. In de woning worden afvoerleidingen aangelegd naar alle lozingstoestellen 
in de keuken, het toilet, de badkamer en de opstelplaats voor de wasmachine. Het 
rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. 
  

Hemelwaterafvoeren  
De hemelwaterafvoer van het hellende en platte dak met PV-panelen wordt uitgevoerd in rond 
grijs pvc en wordt aangesloten op de riolering welke loost op het gemeente riool.  
 
Fundering en heiwerk 
De fundering bestaat uit een gewapende balkenfundering die wordt aangebracht op prefab 
betonpalen, van voldoende lengte en ter goedkeuring van de gemeente, afdeling bouw- en 
woningtoezicht. 
 
Begane grond- en verdiepingsvloeren 
De woning is voorzien van een geïsoleerde beton systeem vloer op de begane grond, met 
isolatie van voldoende dikte conform de omgevingsvergunning. De verdiepingsvloer wordt 
uitgevoerd als geprefabriceerde houten vloer bestaande uit een houten balklaag en een houten 
bovenplaat. De vloeren zijn aan de onderzijde voorzien van een gipsplaatafwerking.  
  
Metselwerk  
De buitengevels van de woning worden uitgevoerd in schoonmetselwerk, volgens advies van de 
architect. Het voegwerk in een nader te bepalen kleur en uitvoering (zie ook monsterpaneel).  
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Wandconstructies  
De binnenspouwbladen worden uitgevoerd van de voor-, achter- en zijgevels worden 
uitgevoerd in geprefabriceerde geïsoleerde houten spouwbladen. De prefab elementen worden 
voorzien van isolatie met  voldoende dikte conform de omgevingsvergunning. Afwerking aan de 
binnenzijde met een houten plaat die weer is afgewerkt met een gipsvezelplaat.  
 
Binnenwanden  
De niet dragende en dragende binnenwanden in de woning wordt uitgevoerd in 
houtskeletbouw binnenwanden, afgewerkt met een houten plaat en afgewerkt met een 
gipsvezelplaat. 
  
Dakconstructies  
De dakconstructie van de hellende dakvlakken worden uitgevoerd in geïsoleerde houten dak-
elementen. De prefab elementen worden voorzien van isolatie met  voldoende dikte conform 
de omgevingsvergunning. Het hellende dak wordt afgewerkt met een betonnen dakpan, type 
nader te bepalen, inclusief hulpstukken.  
 
Zink- en dakwerkzaamheden 
Op het plat dak wordt een 2-laags dakbedekking met leislag aangebracht op een PIR isolatie met  
voldoende dikte conform de omgevingsvergunning. De (plat)dakranden worden voorzien van 
een  aluminium daktrim. Het schuine dak wordt voorzien van de benodigde  zinken zetstukken. 
De hemelwaterafvoeren van PVC in de kleur grijs. 
 
Kozijnen, ramen en deuren  
Alle ramen, deuren en kozijnen van de woning worden uitgevoerd in kunststof. Alle kozijnen zijn 
voorzien van hang- en sluitwerk, en de nodige aansluit- en afdichtingprofielen. De draairichting 
van de ramen en deuren volgens tekening. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Beglazing  
De buitenkozijnen, ramen en deuren van de woning zijn voorzien van HR++ glas met een U-
waarde van maximaal 1,1 W/m2.K.  

Er wordt nergens veiligheidsglas volgens de NEN-3569 toegepast, dit kan desgewenst apart 
worden aangeboden.  
 

Binnenkozijnen en deuren  
De binnen kozijnen op de begane grond en verdieping worden uitgevoerd in hout, kleur wit 
gegrond, zonder bovenlicht.  De binnendeuren in de woning worden uitgevoerd als vlakke 
dichte opdekdeuren, in de kleur wit.  
  

Hang- en sluitwerk  
De beweegbare delen zijn voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk dat voor het goed 
functioneren en borgen van deze onderdelen noodzakelijk is. Het hang- en sluitwerk op deuren, 
ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen die bereikbaar zijn voor 
inbraak worden uitgevoerd in weerstandsklasse II. De woningtoegangsdeuren worden 
uitgevoerd met een 3-puntssluiting.  
  
Het hang- en sluitwerk op de binnendeuren bestaat uit scharnieren, deurkrukken en schilden. 
De deuren van de toiletruimte en de badkamer worden voorzien van een vrij- en bezetslot. De 
overige deuren, voor zover niet anders aangegeven, zijn voorzien van loopsloten.  
  
Cementdekvloer 
Alle vertrekken op de begane grond worden voorzien van een cementdekvloer met een dikte 
van ± 60mm. met uitzondering van de optionele stenen berging hier komt een dekvloer in van 
± 30mm dik. De 1e verdieping kan optioneel ook van een zandcementdekvloer worden voorzien. 
 

Trappen en hekwerken  
De trap in de woning wordt uitgevoerd in vurenhout als een dichte trap. Langs de muurzijde 
wordt een ronde houten leuning aangebracht. De trap wordt voorzien van een witte 
grondverflaag en niet afgeschilderd. 
 

Binnen timmerwerk 
Eventuele leidingkokers die in het zicht komen worden optimmert met plaatmateriaal op het 
nodige regelwerk. De trapgaten worden rondom afgetimmerd met multiplex. Er worden in de 
woning geen vloerplinten aangebracht. De meterkast wordt ingericht volgens de geldende eisen 
van de nutsbedrijven.  
 
 



 
 

Algemene- en technische informatie september 2020, versie 1   

Wand – en plafondafwerking  
Alle zichtbare wanden op de begane grond en 1e verdieping worden behangklaar afgewerkt, 
behoudens de badkamer, toilet tot 1500+, meterkast en de bergruimtes op de verdieping. 
Plafonds van de woning worden op de begane grond voorzien van fijn spackwerk. De wanden 
op de 1e verdieping (incl. de schuine dakvlakken) worden behangklaar afgewerkt. Het plafond 
in de meterkast en de bergruimtes hebben geen  afwerking. Op verzoek kunnen er andere 
afwerkingen worden aangevraagd bij uw kopersbegeleider. 
 
Tegelwerk 
In de basis worden de badkamer en toilet casco opgeleverd en worden er dus geen wand- en 
vloertegels aangebracht.  
 
Sanitair 
In de basiswoning wordt geen sanitair geplaatst. Wel wordt de riolering en waterleiding naar 
desbetreffende posities aangebracht (volgens tekening).  
 
Optioneel kunt u bij onze leverancier Janijko te Surhuisterveen sanitair  en tegelwerk naar smaak 
uitzoeken. E.e.a. zal in een showroomrapport worden verwerkt en worden aangeboden als 
meerwerk. Wanneer het tegelwerk en sanitair bij Janijko uitgezocht dan wordt dit voor 
oplevering van de woning aangebracht. 
 
Keuken 
De woning wordt standaard opgeleverd zonder keuken. In de keukenzone worden wel de 
volgende aansluitpunten aangebracht: 
- 1 Loze leiding t.b.v. combioven 
- 1 Loze leiding t.b.v. Inductiekookplaat 
- 1 Loze leiding t.b.v. vaatwasser 
- 2x WCD t.b.v. afzuigkap /koelkast 
- 2x WCD dubbel voor algemeen gebruik boven het aanrecht. 
- koud en warmwater aansluiting met stopkraantjes. 
- 2x rioleing t.b.v spoel en vaatwasser. 
- koudwater aansluiting voor vaatwasser met wm kraan. 
- Warm- en koudwaterleiding. 
 
Waterinstallatie 
Een complete bedrijfsklare warm- en koud waterinstallatie aan te leggen naar de diverse op 
tekening aangegeven tappunten, één en ander volgens voorschriften van het 
waterleidingbedrijf. De warmwatervoorziening geschiedt vanaf de Luchtwaterwarmtepomp 
naar de aansluitpunten in de keuken en de badkamer.  

 
Elektrische installatie (zie tekening) 
In de woning wordt een complete elektrische installatie aangebracht volgens de voorschriften 
van het plaatselijk elektriciteitsbedrijf en overeenkomstig NEN 1010. Wandcontactdozen zullen 
op een hoogte van 300mm worden geplaatst, tenzij anders vermeld. Schakelmateriaal wordt 
uitgevoerd in wit kunststof, inbouwmodel met uitzondering van de zolder en de garage/berging 
die opbouwmodel zijn. PV-panelen worden op het dak gemonteerd. Plaats en afmetingen van 
de PV-panelen zijn indicatief op tekening aangegeven.  
 
Centrale verwarming 
De woning wordt voorzien van een luchtwaterwarmtepomp met een 200 liter boilervat voor 
warm tapwater. Bij alle woningen wordt op de begane grond (m.u.v. de meterkast) 
vloerverwarming als hoofdverwarming toegepast. Dit wil zeggen dat er geen convectoren 
aanwezig zijn op de begane grond. Op de 1e verdieping omvat de installatie de op de tekeningen 
aangegeven elektrische radiator(en). Het aantal, grootte ,vorm en plaats zijn echter informatief 
en kunnen ten gevolge van de warmte technische berekening wijzigen. De temperatuurregeling 
geschiedt via een kamerthermostaat in de woonkamer. De cv-leidingen worden uitgevoerd in 
diffuus dichte kunststof en zoveel mogelijk in de cementdekvloer gelegd. Uitgangspunt voor de 
(kamer)temperaturen bij een buitentemperatuur van –10º Celsius en bij gelijktijdige 
verwarming van alle vertrekken is: 
- Woonkamer + keuken  : 20ºC 
- Slaapkamers   : 20ºC 
- Badkamer   : 22ºC 
- Interne verkeersruimte : 18ºC 
Plaats van de luchtwater warmtepomp binnen en buiten unit en boilervat volgens tekening. 
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Ventilatievoorzieningen  
De ventilatievoorziening geschiedt door middel van een WTW ventilatiesysteem, welke zorgt 
voor de aanvoer van verse lucht en de afvoer van gebruikte lucht. Dit houdt in dat de verse 
buitenlucht vanaf centrale posities in de woning (in de woonkamer en in de slaapkamers) wordt 
ingeblazen. Deze lucht wordt vervolgens via afzuigpunten afgezogen. Deze afzuigpunten 
worden geplaats in de keuken, toilet, badkamer en de ruimte waar de wasmachine staat 
opgesteld.   
  
In de woonkamer wordt de hoofdbediening van het ventilatiesysteem in combinatie met een 
luchtkwaliteit (C02)-sensor geplaatst. Het ventilatiesysteem reageert op de waargenomen 
waardes van de sensoren. Door de CO2-uitstoot te reguleren ontstaat er een gezonder 
binnenklimaat in de woning.  
 

Vensterbanken  
Onder de kozijnen, die niet tot op de vloer doorlopen, worden geen vensterbanken toegepast 
de houten kantstuk afwerking loopt rondom het kozijn. 
  

Schilderwerk  
Alle binnendeurkozijnen en het overige houtwerk in de woning worden in het werk behandeld 
met één laag grondverf in de kleur wit. Voor zover bekend worden er aan de buitenzijde geen 
materialen toegepast die afgeschilderd dienen te worden.  
 

Behangwerk  
De woning wordt niet voorzien van behangwerk, maar de wanden worden, waar van toepassing, 
zogenaamd “behangklaar” opgeleverd.  
 
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat alvorens er door hem kan worden 
behangen, er voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht. Het betreft hier het 
verwijderen van kleine oneffenheden, het vullen van kleine gaten en dergelijke, het stofvrij 
maken en waar nodig het behandelen van sterk zuigende ondergronden.  
 
Optioneel kan de woning van behangwerk worden voorzien informeer hiervoor bij uw 
kopersbegeleider. 
 
 PV Panelen  
De woning wordt voorzien van 5 stuks zonnepanelen (of pv-panelen) die op het hellende dak 
worden geplaatst. De panelen vangen zonne-energie op die wordt omgezet in elektriciteit. In 
de berg ruimte op de verdieping wordt een omvormer geplaatst die de zonne-energie omzet 

naar elektriciteit. Plaats en afmetingen van de PV-panelen zijn indicatief op tekening 
aangegeven.  
 

Zwakstroominstallatie  
De woning is voorzien van een belinstallatie bestaande uit een drukknop naast de voordeur, een 
schel in de entree en een transformator in de meterkast.  
  

Rookmelders  
De woning wordt standaard voorzien van voorgeschreven rookmelders, aangesloten op het 
lichtnet. Ter plaatse van de begane grond is de rookmelder in de hal gesitueerd, ter plaatse van 
de verdieping is de rookmelder op de overloop gesitueerd.   
  

Telecommunicatievoorzieningen  
De woning is voorzien van aansluitmogelijkheden voor telefoon, internet en centraal antenne-
installatie (CAI). Er zijn meerdere ruimtes voorzien van een loze leiding die weer kan worden 
voorzien van de benodigde bedrading.  
 

Schoonmaken en opleveren  
De gehele woning wordt "bezemschoon" opgeleverd, behalve het eventuele sanitair, het 
tegelwerk en de beglazing: deze worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende 
terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.  
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Betrokken partijen: 
 

Ontwikkeling 

 

Oedsmawei 18A 
9001 ZJ Grou 
t. 0566 820 204 
e. info@haenes.nl 

 

Verkoop 

 

 

 

 

Willemskade 9 
8911 AW Leeuwarden 
t. 058 - 233 7 333 
e. nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie 

 

 

 

 

Willemstrjitte 5       
9104 EL Damwâld      
t. 0511 42 1306       
e. info@hekstra.nl  

 

 

Ontwerp 

 

     

Doniaweg 75 
9104 GJ Damwâld 
t. 0511 22 7060 
e. info@bureau-puur.nl 
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