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Technische Omschrijving 17 woningen Eiteren te IJsselstein d.d. 27-05-2019 

Algemeen         

 

Het project bestaat uit 12 kadewoningen (5 woningen drielaags en 7 woningen vierlaags) 

en 5 jaren-30-woningen (4 twee-onder-een kapwoningen en 1 vrijstaande woning).  

 

De genoemde maten in de tekeningen en in deze technische omschrijving met 

eventuele bijlagen zijn circa maten, waarbij er geen rekening is gehouden met de dikte 

van een eventuele wandafwerking. In verband met de nauwkeurige uitwerking van 

details, constructies, maatvoering materialen e.d., kunnen er afwijkingen ontstaan in 

de maatvoering. De kleuren zijn aangegeven in de kleurenstaat.  

 

Rondom en onder uw woning 

 

Riolering 

Het rioleringssysteem wordt uitgevoerd als een gescheiden systeem, één voor vuilwater 

en één voor hemelwater. Dit houdt in dat de hemelwaterafvoeren van de woning en de 

berging/garage gescheiden worden van uw vuilwaterriolering.  

 

De schuine daken worden voorzien van een dakgoot. De hemelwaterafvoeren bevinden 

zich aan de voorgevel en/of achtergevel van de woning. De hemelwaterafvoeren worden 

uitgevoerd in aluminium en/of PVC.  

Het hemelwater aan de voorzijde van de kadewoningen wordt afgekoppeld en 

bovengronds geloosd op openbaar gebied. Het hemelwater afkomstig van de 

achterzijde van de kadewoningen en het hemelwater afkomstig van de jaren-30-

woningen wordt middels ondergrondse verzamelleidingen afgevoerd naar de 

infiltratievoorziening in het achterpad. De positie van de hemelwaterafvoeren (HWA) 

kunt u terugvinden op de verkooptekeningen. Het hemelwater van de bergingen van de 

kadewoningen wordt bovengronds geloosd op het achterpad. 

 

De vuilwaterrioleringen van de jaren-30-woningen worden ter plaatse van de 

voorgevelerfgrens aangesloten op het rioolstelsel van de gemeente. De vuilwater-

rioleringen van de kadewoningen worden ter plaatse van de achtergevelerfgrens in het 

achterpad aangesloten op een verzamelriool die aan het einde van het achterpad op 

het rioolstelsel van de gemeente van de gemeente wordt aangesloten. De rioleringen 

worden uitgevoerd in kunststof, ter plaatse van de erfgrens wordt een ontstoppingsstuk 

aangebracht.  

 

Bestrating 

Onder de bestrating, zoals deze op de tekeningen is aangegeven, wordt een zandbed 

met een minimale dikte van 100 mm aangebracht. De kleur van de bestrating is grijs. 
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Zoals op de verkooptekeningen is aangegeven worden de navolgende bestratingen 

uitgevoerd in betontegels met een afmeting van circa 400 x 600 x 40 mm: 

− De rijstroken van de oprit c.q. opstelplaats auto ter plaatse van de jaren-30-

woningen, breed 600 mm.  

- De rijstroken van de oprit c.q. opstelplaats auto ter plaatse van de kadewoning 

bouwnummer 12, breed 600 mm. 

- Het pad naar de voordeur breed 600 mm en een plateau bij de voordeur van 800 x 

1.200 mm, bij de jaren-30-woningen. 

- Het staptegelpad van de tuindeur in de achtergevel van de kadewoningen naar de 

buitenberging. Ter plaatse van de bergingsdeur wordt een plateau van 800 x 1.200 

mm aangebracht. 

- Het staptegelpad van de tuindeur in de achtergevel van de jaren-30-woningen naar 

het achterpad. 

 

De achtertuin van de jaren-30-woningen wordt uitgevoerd met een hoogteverschil van 

circa 1 meter middels een talud en voorzien van een vijftal betonnen 1 meter brede 

bloktreden ter plaatse van het talud. 

 

Door het ophogen van het plangebied met zand en de plaatselijk aangetroffen grond 

waaronder klei, dient u er rekening mee te houden dat de grond kan inklinken. 

Daarmee zal het gemetselde ornament in de voortuin van de jaren-30-woningen 

eveneens mee zakken. Het kan hierdoor noodzakelijk zijn dat u na enige tijd de 

bestrating moet ophogen.  

 

Het gedeelte van de tuinen buiten de bestrating wordt geëgaliseerd, ontdaan van 

bouwresten en op hoogte gebracht met plaatselijk aangetroffen grond. In verband met 

afwatering van het hemelwater wordt de tuin op afschot gelegd.  

 

Kabels en leidingen 

In de voor- en/of achtertuin worden bodemlussen aangebracht tot een diepte van circa 

150 tot 200 meter ten behoeve van de WKO. Deze leidingen worden in de grond van uw 

tuin naar de woning onder/door de fundering naar de locatie van de warmtepomp in 

uw woning gebracht. 

In de achtertuin van de kadewoningen wordt een elektrakabel naar de buitenberging 

gebracht ten behoeve van de elektravoorzieningen in/op de buitenberging. 

In de achtertuin van de woningen worden rioolleidingen aangebracht ten behoeve van 

de afvoer van het hemelwater van uw woning en ten behoeve van de afvoer van 

vuilwater bij de kadewoningen. 

 

Buitenberging 

De kadewoning wordt voorzien van een houten berging, bestaande uit: 

• een onderheide betonnen vloerplaat. De bovenkant van de vloer wordt vlak 

afgewerkt;  

• wanden van houten stijl en regelwerk met een horizontale bekleding van 

verduurzaamde vuren onbehandelde rabatdelen met FSC-keurmerk; 

• een hardhouten kozijn en deur met FSC-keurmerk en een glasopening van enkel 

gelaagd matglas;  

• een plat dak bestaande uit een houten balklaag waarop beplating met EPDM 

dakbedekking. De dakrand wordt afgewerkt met een aluminium daktrim; 
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• een houten tussenwand met FSC-keurmerk; 

• een PVC hemelwaterafvoer boven de grond lozend  op (de infiltratievoorziening in) 

het achterpad; 

• een elektrische installatie welk als opbouw wordt uitgevoerd en aangesloten op de 

installatie van de woning, hiervoor loopt een kabel door uw tuin. Een licht-

armatuur met schemerschakelaar op de buitenzijde van de berging die onderdeel 

uitmaakt van de verlichting van het achterpad. 

 

Bouwnummer 12 krijgt een carport in de achtertuin ter plaatse van de 2 auto- 

opstelplaatsen, bestaande uit: 

• stalen kolommen in een thermische verzinkte uitvoering; 

• stalen dakrand in een thermische verzinkte uitvoering; 

• een plat dak bestaande uit een houten balklaag waarop beplating met een 

bitumineuze dakbedekking. De dakrand wordt afgewerkt met een daktrim. 

 

De jaren-30-woningen  worden voorzien van een garage, bestaande uit: 

• een betonnen systeemvloer. De bovenkant van de vloer wordt vlak afgewerkt met 

een zandcementvloer; 

• wanden van de buitengevel worden gemetseld met baksteen conform de kleur- en 

materiaalstaat; 

• wanden van tussen de woning en de garage in worden gemetseld met baksteen 

conform de kleur- en materiaalstaat; 

• een hardhouten kozijn en deur met FSC-keurmerk en een glasopening;  

• een stalen garagekanteldeur conform tekening en kleur- en materiaalstaat; 

• een plat dak bestaande uit een houten balklaag waarop beplating met bitumineuze 

dakbedekking. De dakrand wordt afgewerkt met een aluminium daktrim; 

• een PVC hemelwaterafvoer in de grond aangesloten op de regenwaterafvoer van de 

woning en aangesloten op de infiltratievoorziening  in het achterpad; 

• een elektrische installatie welke als opbouw wordt uitgevoerd en aangesloten op de 

installatie van de woning.  

 

Keerelementen 

Een gedeelte van de zijkant van de achtertuin van de jaren-30-woningen grenzend aan 

het openbaar gebied/parkeerhof worden om het hoogteverschil tussen de achtertuinen 

en het openbaar gebied te overbruggen van prefab betonnen keerelementen voorzien.  

 

Erfafscheidingen 

Op de hoekpunten van de tuinen worden perkoenpaaltjes geplaatst waar een logische 

markering van de erfgrens ontbreekt.  

 

Ter plaatse van de kopgevels in de zijtuin van de kadewoningen wordt, conform de 

verkooptekeningen, als begrenzing tussen de tuin en het openbaar gebied/parkeerhof, 

een erfgrensvoorziening  van deels (tweezijdig schoon) steens metselwerk en aan de 

binnenzijde een metalen geplastificeerd begroeihek met hedera aangebracht.  

 

De achtertuin van de kadewoningen en de jaren-30-woningen grenzend aan het 

achterpad worden voorzien van metalen begroeihek met hedera en ter plaatse van de 

uitgang van een middels loopslot afsluitbaar draaiend deel. 
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In de voortuin, de zijtuin en de achtertuin van de jaren-30-woningen wordt een 

beukenhaag aangebracht, 75 tot 100 cm hoog, dubbel aangeplant en voorzien van 

perkoenpaal en ijzerdraad ter begeleiding van de nieuwe aanplant. 

Bovengenoemde beukenhagen worden in het plantseizoen (oktober tot en met april) 

geplant.  

 

In de voortuin van de jaren-30-woningen wordt ter plaatse van de oprit c.q. pad naar 

de voordeur een gemetseld ornament (gefundeerd op zand middels een betonplaat) 

met huisnummer aangebracht.  
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De ruwbouw van uw woning 

 

Fundering 

Alle woningen en de bergingen/garages worden gefundeerd op betonnen ter plaatse 

geboorde funderingspalen.  

 

Onder de begane grondvloeren van de woningen en de garages bevindt zich een 

kruipruimte waarvan het gedeelte onder de woning deels toegankelijk is middels een 

kruipluik. Als gevolg van de waterstand in de Hollandse IJssel en de grondwaterstand in 

relatie tot de aanleghoogte van de woningen t.o.v. daarvan, is het mogelijk dat er 

water in de kruipruimte van de woningen komt te staan. De begane grondvloer is 

voldoende vochtdicht zodat dit niet schadelijk is voor bewoners en woning.  

De kruipruimte wordt geventileerd middels kunststof roosters, daar waar de gevel direct 

grenst aan het openbaar gebied worden de kunststof roosters voorzien van een 

roestvast stalen (RVS) voorzetrooster.  

 

Vloeren 

De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd met een geïsoleerde betonnen 

systeemvloer. De Rc-waarde bedraagt 3,5 m² K/W.  

 

De begane grondvloer van de berging van de kadewoning wordt in het werk gestort. 

De begane grondvloer van de garages van de jaren-30-woningen worden uitgevoerd 

met een betonnen systeemvloer. 

 

De verdiepingsvloeren van woningen worden in het werk gestort op prefab betonnen 

vloerplaten. De V-naden aan de plafondzijde die bij de aansluitingen tussen de 

vloerplaten onderling ontstaan blijven in het zicht.  

 

Alle begane grond- en verdiepingsvloeren worden afgewerkt met een afwerkvloer. Daar 

waar onder de schuine kap knieschotten worden toegepast, wordt achter het knieschot 

geen dekvloer aangebracht.  

 

De vloeren van de garages worden afgewerkt met een cementdekvloer die wordt 

voorzien van een ingestrooide slijtlaag.  

 

Wanden 

De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als zogenaamde ‘ankerloze’ 

spouwmuren van kalkzandsteen.  

 

De binnenspouwbladen van de woningen in de zij-,  kop-, voor- en achtergevel 

worden uitgevoerd in kalkzandsteen. 

 

De zijwanden van de dakopbouw ter plaatse van de trap naar de 3e verdieping van de 

kadewoningen en de jaren-30-woningen, worden uitgevoerd met een prefab element, 

gelijk aan de schuine kap. 
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De binnenwanden worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden van 70 mm dikke 

gipsblokken, met uitzondering van de stabiliteitswanden, zoals aangegeven op de 

tekeningen, welke worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Gipsblokken in een zware 

(geluiddempende) uitvoering worden aangebracht als vermeld op tekening. Alle 

wanden worden afgewerkt volgens de afwerkstaat. Er worden geen vloerplinten 

aangebracht.  

 

Gevelmetselwerk 

De gevels van de woningen worden gemetseld in diverse metselwerkverbanden, 

voorzien van de nodige rollagen met verschillende kleuren baksteen zoals deze op de 

verkooptekeningen te zien zijn en zoals vermeld in de kleur- en materiaalstaat. Het 

metselwerk wordt direct voorzien van een doorstrijkvoeg. De stenen van de jaren-30-

woningen worden zonder stootvoeg gemetseld. Door toepassing van verschillende 

stenen kan de voegdikte enigszins wisselen. De kleur van het metselwerk en de 

doorgestreken voeg volgens de kleurenstaat. De Rc-waarde van de gemetselde 

gevelconstructie bedraagt 4,5 m² K/W.  

 

Achter het metselwerk bevindt zich, zoals aangegeven op verkooptekening, van buiten 

naar binnen: 

- een luchtspouw; 

- isolatie; 

- een binnenspouwblad van kalkzandsteen. 

 

Boven de buitenkozijnen komen, daar waar nodig, verzinkt stalen lateien/geveldragers  

in het gemetselde buitenspouwblad. De stalen lateien worden in kleur volgens de 

kleurenstaat gecoat. Aan de binnenzijde van de buitenkozijnen worden houten 

bovenstukken tussen bovenkant kozijn en onderkant plafond toegepast. 

 

In de voorgevel van de kadewoningen worden in overleg met de gemeente loze 

leidingen en voorzieningen opgenomen t.b.v. het plaatsen van openbare verlichting op 

de gevels. Deze voorzieningen dienen in stand gehouden te worden. 

 

Overige gevelafwerking 

De uitbouw op de eerste verdieping van bouwnummer 8, wordt conform de tekeningen, 

gemaakt van aluminium zetwerk rondom. 

 

De dakopbouwen ter plaatse van de trappen van bouwnummers 3, 4, 11 en 12 worden 

aan de buitenzijde voorzien van een afwerking conform kleur- en materiaalstaat. 

 

Franse balkons kadewoningen bouwnummer 3 en 11 middels stripstaal in kleur 

gepoedercoat t.p.v. de kozijnen/deuren van de eerste verdieping in de voorgevel. 

 

Prefab betonnen omkaderingen rondom de kozijnen van de op de geveltekeningen 

aangegeven kozijnen van de kadewoningen. Prefab betonnen banden in het 

metselwerk zoals op de geveltekeningen aangegeven van de jaren-30-woningen. 

 

Conform geveltekeningen wordt er op een aantal posities in de voorgevel van de 

kadewoningen pleisterwerk/stucwerk aangebracht. 
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Schuine daken 

De hellende daken bestaan uit een prefab kap met daarop keramische dakpannen in 

kleur volgens de kleurenstaat. De opbouw van deze prefab kap is van binnen naar 

buiten als volgt: 

- Een onderzijde van naturel spaanplaat. 

- Dampdichte folie. 

- Houten regels waartussen isolatie. 

- Waterkerende dampdoorlatende folie. 

- Houten tengels en panlatten. 

- Knieschotten aan de onderzijde van het schuine dak. 

De Rc-waarde van de dakconstructie bedraagt 6,0 m² K/W.  

 

De overstekken, dakranden, daklijsten, luifels, uitbouwen en dakgoten ter plaatse van 

de schuine en platte daken en/of ter plaatse van de gevels worden afgetimmerd met 

multiplex en/of voorzien van aluminium zetwerk, afgewerkt in kleur conform de 

kleurenstaat.   

 

Op de daken worden individuele dakdoorvoeren geplaatst ten behoeve van de  

mechanische ventilatie en de ontluchting van de riolering. 

 

Platte daken 

De betonnen platte daken van de woningen worden voorzien van een isolatielaag, een 

bitumineuze dakbedekking, met daarop grind en/of tegels e.e.a. afhankelijk van 

berekening windbelasting. De Rc-waarde van deze dakconstructie bedraagt 6,0 m² K/W.  

 

De platte houten daken van de opbouwen ter plaatse van de trap naar de zolder-

verdieping van bouwnummers 3, 4, 11, 12 en 17 worden uitgevoerd met een houten dak.  

De opbouw van deze prefab daken is van binnen naar buiten als volgt: 

- Een onderzijde van gipsplaat. 

- Dampdichte folie. 

- Houten regels waartussen isolatie. 

- Multiplex plaatmateriaal. 

- Een EPDM en/of bitumineuze dakbedekking. 

De Rc-waarde van deze dakconstructie bedraagt 6,0 m² K/W. 

 

De dakranden van de platte daken van garages en de dakopbouwen, ter plaatse van de 

trappen van bouwnummers 3,4,11,12,en 17, worden voorzien van een aluminium 

daktrim. 

 

Op de daken worden individuele dakdoorvoeren geplaatst ten behoeve van de  

mechanische ventilatie en de ontluchting van de riolering. 
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De afbouw van uw woning 

 

Buitenkozijnen 

De buitenkozijnen, ramen en deuren worden, conform de verkooptekeningen en in 

kleur conform de kleurenstaat, uitgevoerd in hardhout met FSC-keurmerk.   

 

Bij alle houtenkozijnen (minimale u-waarde houten kozijnen van 1,7 en gemiddelde  

u-waarde raam+glas van 1,3 met een onderdorpel op maaiveldniveau wordt een 

kunststeen o.g. dorpel toegepast met uitzondering van de houten/stalen bergings-/ 

garage(kantel)deuren, waar geen onderdorpel wordt toegepast. Daar waar er onder het 

kozijn metselwerk bevindt, zal een aluminium en/of betonnen waterslag aangebracht 

worden. 

 

De entreedeur van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde deur voorzien van 

een brievenbus en weldorpel als aangegeven op de gevelaanzichten.  

 

De deur tussen de entree en de garage van de jaren-30-woningen wordt uitgevoerd als 

een geïsoleerde dichte deur in een  inbraakwerende uitvoering  

 

Alle bewegende delen (zoals deze in de geveltekeningen zijn aangegeven) in de 

buitenkozijnen worden voorzien van tochtweringsprofielen. De kozijnen worden 

voorzien van draai-/kiepramen (naar binnen draaiend/kiepend) als aangegeven op 

tekening. De aanwezige vensterbanken worden gemaakt van marmercomposiet, in 

kleur conform de kleurenstaat.  

 

Conform tekeningen worden er op diverse plaatsen doorvalbeveiliging aangebracht, 

uitgevoerd in een hekwerk van thermisch verzinkt staal, gecoat in kleur conform de 

kleurenstaat.  

 

De kozijnen ramen en deuren worden, daar waar dit volgens het Bouwbesluit 

noodzakelijk is, brandwerend uitgevoerd. Dit betreft een aantal kozijnen/ramen/ 

beglazing in de zijgevel van de jaren-30-woningen. 

 

Binnenkozijnen en binnendeuren 

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als montagekozijn van gemoffeld plaatstaal, 

zonder bovenlichten. De meterkast wordt conform de eisen van de nutsbedrijven 

geventileerd. Conform tekening wordt een aantal deurkozijncombinaties als 

geluidwerend uitgevoerd. 

 

De binnendeuren zijn vlakke opdekdeuren fabricaat Berkvens o.g. en worden 

fabrieksmatig afgelakt en voorzien van hang- en sluitwerk. De dubbele deuren tussen 

de hal/entree en de keuken/woonkamer worden uitgevoerd als glasdeuren. Ter plaatse 

van de toilet- en badkamerdeuren wordt een hardstenen onderdorpel aangebracht. Bij 

de overige binnendeurkozijnen worden geen onderdorpels aangebracht. 
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Hang- en sluitwerk 

Alle buitendeuren, inclusief de bergings- en de garage(kantel)deur, worden voorzien 

van gelijksluitende cilindersloten. Het hang- en sluitwerk van de gevelkozijnen wordt 

inbraakwerend uitgevoerd, conform de eisen van het Bouwbesluit. Zo zullen de 

cilindersloten van de deuren van de woning voorzien worden van een 

kerntrekbeveiliging.  

 

De draaiende delen worden voorzien van het volgende hang- en sluitwerk: 

- De entreedeur heeft een deurgreep, een brievenbus met tochtwering en is voorzien 

van een meerpuntssluiting en een beveiliging tegen het uittrekken van de cilinder, 

danwel een cilinder die bestand is tegen uittrekken.  

- De tuindeur(en) wordt(en) voorzien van veiligheidsgarnituur en meerpuntssluiting; 

- De deuren van de buitenberging en garage worden voorzien van 

veiligheidsgarnituur. 

- Scharnieren op de buitenramen en -deuren zijn van staal en voorzien van anti-

inbraak voorziening daar waar dit vereist is volgens de regelgeving. 

- De draai-/kiepramen worden voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk. 

- Op de binnendeuren komen deurkrukken en schilden van geanodiseerd aluminium 

en stalen paumelles. 

- In de binnendeuren zitten loopsloten waarvan de deur van het toilet en de 

badkamer voorzien worden van een vrij- en bezetsluiting. De meterkast en trapkast 

worden enkel voorzien van een kastdeurslot. 

 

Alle voordeuren worden voorzien van een rvs huisnummerbordje, een rvs-look 

kunststof beldrukker en een rvs voordeurlamp.  

 

Geluidsvoorzieningen 

De gevels voldoen aan de geldende geluidsnormen. 

 

Beglazing 

Alle glasopeningen in de buitengevelkozijnen van de woningen, inclusief de bewegende 

delen, worden voorzien van isolatieglas met een verhoogde isolatiewaarde type HR++, 

met een U-waarde van 1,0 en een ZTA-waarde van 0,5. 

 

De bergingsdeuren worden voorzien van enkel gelaagd matglas.   

 

Op diverse plaatsen wordt er in kozijnvlakken, zoals aangegeven op de tekeningen, 

ondoorzichtige Colorbel beglazing opgenomen, in kleur volgens de kleurenstaat. 

 

Daar waar nodig volgens de geldende eisen van het Bouwbesluit, wordt de binnenruit 

van de isolerende beglazing uitgevoerd als veiligheidsglas. De NEN-3569 met betrekking 

tot letsel beperkende beglazing is NIET van toepassing.  

 

Trappen en hekken 

De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een dichte 

trap van vurenhout met MDF stootborden. De trap van de 1e naar de 2e verdieping en, 

waar van toepassing, van de 2e naar de 3e verdieping, wordt uitgevoerd als een houten 

open trap van vurenhout.  
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Langs de trappen wordt tegen de wand aan één zijde een houten blank gelakte ronde 

beukenhouten leuning op aluminium leuningdragers gemonteerd. Langs het open 

trapgat op de verdiepingen en aan de open zijde van de trappen worden dekkend wit 

gelakte houten traphekken van vurenhout met ronde spijlen aangebracht, zoals 

aangegeven op tekening. 

 

De trapbomen, spil en traphekken worden dekkend wit geschilderd. De traptreden en 

de gehele onderzijde van de dichte trappen worden niet geschilderd, maar voorzien van 

een grondverf in de kleur wit. 

 

Schilderwerk kozijnen 

Het schilderwerk van de houtenkozijnen, ramen en deuren bestaat uit grondverf die in 

de fabriek wordt aangebracht. Daarna worden de houten kozijnen, ramen en deuren 

dekkend afgeschilderd in kleur volgens de kleurenstaat. De binnenzijde van de houten 

buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden met water gedragen verf afgeschilderd in 

kleur volgens de kleurenstaat. 

 

Plafond-, wand- en vloerafwerking  

Plafondafwerking 

Alle betonplafonds worden voorzien van wit structuurspuitwerk. Het plafond van de 

meterkast en het schuine dak van de zolder wordt niet nader afgewerkt. 

 

Wandafwerking 

De niet nader afgewerkte wanden worden behangklaar afgewerkt. Dit houdt in dat de 

wanden geschikt zijn voor behang met een normale dikte.  

De kalkzandsteenwanden op de begane grond en de verdiepingen worden wit 

afgefilmd afgewerkt. Het “affilmen” van kalzandsteenwanden is het aanbrengen van 

een dunne laag stucwerk zodat de oneffenheden in de wanden zijn afgewerkt. De 

ondergrond kan nog zichtbaar zijn, maar de meeste wandafwerkingen kunnen hier 

direct op worden aangebracht. Voor de fijnere behangsoorten en voor het schilderen 

van de wanden moeten deze door de koper zelf nog verder worden 

afgewerkt/voorbehandeld. 

 

Op de hieronder genoemde plaatsen worden wandtegels  aangebracht. De wandtegels 

worden horizontaal geplaatst. 

• Toilet: rondom tot 1,50 m+ vloer. Boven het tegelwerk wordt de wand tot aan het 

plafond voorzien van structuurspuitwerk. 

• Badkamer: rondom tot plafondhoogte. 

• Keuken: geen tegelwerk. 

 

Vloerafwerking 

In de badkamer en in het toilet worden vloertegels op de afwerkvloer aangebracht. Ter 

plaatse van de douchehoek worden de tegels circa een tegeldikte verdiept aangebracht 

ten opzichte van de rest van de vloer.  
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Voegen tegelwerk 

Het tegelwerk wordt afgewerkt met een waterdichte voeg in de kleur wit bij de 

wandtegels en in de kleur grijs bij de vloertegels. 

Wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht. 

De hoekaansluitingen tussen tegels onderling en tussen tegels met kozijnen worden 

voorzien van een schimmelwerende siliconenkit. 

 

De uitwendige hoeken van het wandtegelwerk worden voorzien van een wit kunststof 

hoekprofiel. 

 

Overig schilderwerk 

De eventueel in het zicht blijvende leidingen, met uitzondering van de leidingen bij de 

WKO-opstelplaats, de trapkast, de berging, de meterkast en de zolder worden 

geschilderd, voor zover deze niet chromatisch verzinkt of van wit kunststof zijn. 

 

Het schilderwerk van de houten betimmeringen aan de buitenzijde van de woningen 

bestaat uit grondverf die in de fabriek wordt aangebracht. Daarna worden de houten 

betimmeringen dekkend afgeschilderd in kleur volgens de kleurenstaat. 

 

Al het zichtwerk van de trappen en de houten traphekken wordt dekkend afgeschilderd 

in kleur volgens de kleurenstaat. Dit met uitzondering van de treden, stootborden en de 

onderzijde van de dichte trappen op de begane grond t.p.v. de trapkast.  

De handleuningen worden transparant afgelakt. 

 

De kleuren volgens de kleurenstaat zijn bepaald door de architect en goedgekeurd door 

de welstandscommissie. 
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De installatie, sanitair, tegelwerk en keuken in uw woning 

 

Loodgieterswerk 

 

Algemeen 

Daar waar nodig wordt voor de waterdichting van de gevel en het dak kunststof slabben 

toegepast. 

 

De leidingen worden, daar waar mogelijk, weggewerkt in de wanden en/of vloeren. 

In de meterkast, nabij de opstelplaats van de wasmachine, de mechanische 

ventilatiebox en nabij de WKO-installatie worden de leidingen uitgevoerd als 

opbouwleidingen. 

 

Drinkwater 

De waterleiding wordt volgens de voorschriften van de nutsbedrijven uitgevoerd in een 

enkel leidingstelsel. De drinkwaterleidingen worden uitgevoerd in kunststof 

leidingwerk.  

 

Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar: 

- het aansluitpunt ten behoeve van de keukenmengkraan; 

- de mengkraan op de wastafel in de badkamer; 

- de douchemengkraan. 

 

Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar: 

- de toiletcombinatie op de begane grond; 

- de fonteinkraan in het toilet op de begane grond; 

- de toiletcombinatie op de verdieping; 

- het tappunt voor de wasmachine. 

 

De afvoer van de gootsteen in de keuken wordt zodanig gedimensioneerd dat ook een 

vaatwasser hierop kan worden aangesloten. 

 

Verwarmingsinstallatie/Warmtepomp met bodemwisselaars 

De woning wordt verwarmd door een warmtepomp met bodembron. De bodembron 

wordt bij de kadewoningen in de achtertuin aangebracht. bij de jaren-30- woningen 

worden deze in de voortuinen aangebracht. De precieze positie van de bron wordt 

bepaald door de technische uitwerking en varieert per woning. De bronleidingen 

worden vanuit uw achtertuin -circa 60 cm onder het maaiveld- aangebracht naar de 

woning.  Deze positie is indicatief, bij oplevering ontvangt u de definitieve positie. 

Boven de leidingen in de tuin wordt, om schade te helpen voorkomen, een 

waarschuwingslint aangebracht. Er gelden beperkingen in de tuin m.b.t. bomen/ 

planten/vijvers en andere objecten welke de bronleidingen kunnen beschadigen, hier 

dient te allen tijde rekening mee gehouden te worden. Bij oplevering van de woning 

ontvangt u een revisietekening waarop de positie van de bodembron en het verloop 

van de leidingen tussen de bron en de woning globaal staan ingetekend. 

 

De warmtepomp wordt geplaatst in de trapkast op de begane grond. De warmtepomp 

verzorgt het verwarmen, koelen en warmtapwater in de woning.  
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Voor het warm tapwater wordt een boiler naast de warmtepomp geplaatst, deze bevat -

wanneer deze volledig is opgeladen- 150 liter tapwater van circa 60°C.  

 

Dit houdt in dat een volledig geladen boiler circa 250 liter douchewater van 38°C kan 

leveren voordat deze volledig is ontladen. De boiler wordt standaard ingesteld op de 

eco-stand en daardoor 1 keer per dag opgeladen. Naar eigen inzicht kunt u er ook voor 

kiezen om de comfort-stand in te schakelen. In dat geval wordt de boiler opgewarmd 

zodra deze onder een vooraf ingestelde temperatuur komt. Bij gebruik van de comfort- 

stand is de boiler reeds na enige uren weer volledig geladen. Het gebruik van de 

comfort-stand  geeft een verhoogd energieverbruik ten opzichte van de eco-stand. 

 

Voor het verwarmen en koelen van de woning wordt vloerverwarming op alle 

verdiepingen aangebracht. De verdelers worden aangebracht op de op tekening 

aangegeven posities. Onder de op de keukentekening weergegeven keukenzone wordt 

geen vloerverwarming aangebracht. De verdelers t.b.v. de verdiepingen worden 

aangebracht zoals weergegeven op de verkooptekeningen. Deze verdeler(s) wordt(en) in 

een stalen omkasting geplaatst indien deze in een verblijfsruimte worden opgesteld. De 

vloerverwarming/-koeling wordt geregeld middels de in de diverse vertrekken 

aangebrachte thermostaten. De thermostaat in de woonkamer is de hoofdthermostaat. 

De op tekening aangegeven overige thermostaten kunnen ook zelfstandig de 

warmtepomp aansturen. Dit is een zogenaamde master/masterregeling.  

 

De warmtepomp kan niet gelijktijdig in koel- en verwarmingsbedrijf zijn. 

Het omschakelen van koelbedrijf naar verwarmingsbedrijf wordt bepaald door de 

hoofdthermostaat in de woonkamer. 

 

De badkamer wordt naast de vloerverwarming tevens voorzien van een elektrische 

handdoekradiator. De elektrische handdoekradiator is afzonderlijk te bedienen en 

wordt niet aangestuurd door de ruimtethermostaat. 

 

Om de bron na een stookseizoen te regenereren moet de woning in de zomer ook 

gekoeld worden. Het koelen van de woning kan een verschil van circa 2-3°C t.o.v. de 

buitentemperatuur opleveren. Wanneer u in de zomer de woning koelt via het systeem 

dan brengt u weer warmte in de bodem die u in de winterperiode aan de bodem heeft 

onttrokken. Indien u niet of onvoldoende koelt in de zomer dan zal/kan de bodembron 

na verloop van tijd te ver afkoelen en uiteindelijk onbruikbaar worden om uw woning 

van warmte te voorzien. Voor het gebruik van de koelfunctie wordt alleen een geringe 

hoeveelheid energie verbruikt door schakelingen en circulatiepompen. 

 

Onderstaande temperaturen kunnen gerealiseerd worden bij een buitentemperatuur tot 

-10°C, bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, bij gesloten ramen en deuren en 

de ventilatie ingeschakeld in de laagste stand: 

Woonkamer /keuken             20°C 

Badkamer  (met elektrische bijverwarming) 22°C 

Entree       15°C 

Slaapkamers     20°C 

Overloop      15°C  

Toiletruimte      15°C 

Zolder       15°C 

 



17 woningen Eiteren, te IJsselstein  pagina 14 van 27 

Bij de latere keuze voor een vloerafwerking dient u aan de leverancier van de 

vloerafwerking te melden dat de gehele woning is uitgevoerd met vloerverwarming 

middels een bodemwarmtepomp (zeer lage temperatuur), teneinde garantieproblemen 

te voorkomen. Niet alle soorten vloerafwerking zijn toepasbaar bij vloerverwarming met 

zeer lage temperatuur. De aantallen, afmeting en positie van verdelers en badkamer-

radiator, zijn ter indicatie op de verkooptekeningen aangegeven en kunnen in 

werkelijkheid hiervan afwijken.  

 

Door de aanwezigheid van vloerverwarmingsslangen in de afwerkvloeren is het niet 

toegestaan om in de afwerkvloeren te boren, breken of te spijkeren. 

 

Mechanische ventilatie 

MV-installatie met warmteterugwinning. 

In de woning wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem aangebracht op basis van 

mechanische toevoer van buitenlucht en mechanische afvoer van binnenlucht.  

Iedere verblijfsruimte wordt voorzien van inblaasvoorzieningen conform tekening. 

In de keuken, badkamer en toilet(ten) en entreehal worden afzuigpunten gemaakt in 

het plafond c.q. in de wand, zoals aangegeven op tekening. Tevens is er een afzuigpunt 

op de MV unit nabij de wasmachine opstelplaats opgenomen. De ventilatieopeningen 

worden voorzien van kunststofventielen. 

Aansturing vindt plaats middels een hoofdbediening op basis een 3-standenschakelaar 

aangebracht in de woonkamer/keuken. Indien u kiest voor een afzuigkap in de keuken 

dan dient dit een recirculatiekap te zijn. 

 

Voor zover uw woning standaard of optioneel wordt uitgerust met dakramen dan zijn 

deze voorzien van ventilatieopeningen. Deze ventilatieopeningen dient u voor een 

optimale werking van het ventilatiesysteem in de gesloten stand te houden. 

 

Elektrische installatie 

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens het zogenaamde centraaldozen 

systeem en volgens de geldende voorschriften. Voor het toegepaste schakelmateriaal en 

de overige aansluitpunten wordt volledig inbouw schakelmateriaal van het fabricaat 

Jung AS500 Alpin Wit toegepast. Dit met uitzondering van het (schakel-)materiaal in de 

meterkast, de berging/garage en daar waar schakelmateriaal op een traphek wordt 

gemonteerd wordt opbouwmateriaal toegepast. 

 

De leidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren, dit met uitzondering van de 

leidingen in de meterkast, nabij de opstelplaats van de wasmachine, de mechanische 

ventilatiebox, de WKO-installatie en de berging/garage,  waar de leidingen in het zicht 

komen en er opbouwmateriaal wordt toegepast. 

 

In het algemeen wordt voor elektramateriaal in overleg met de installatieadviseur circa 

de volgende hoogten aangehouden: 

- Schakelaars       : 1050+ vloer; 

- Schakelaars gecombineerd met een wandcontactdoos  : 1050+ vloer; 

- Wandcontactdozen ter plaatse van het aanrechtblad  : 1.250+ vloer; 

- Wandcontactdoos ten behoeve van wasemkap   : 2.250+ vloer; 

- Wandcontactdoos ten behoeve van wasmachine  : 1.050+ vloer; 

- Alle overige wandcontactdozen     :    300+ vloer; 

- Wandlichtpunten       : 1.800+ vloer;  
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- Wandcontactdoos ten behoeve van elektrisch koken     :    650+ vloer; 

- Wandcontactdoos ten behoeve van koelkast   :    650+ vloer; 

- Wandcontactdoos ten behoeve van vaatwasmachine  :     650+ vloer; 

- Thermostaat / hoofdregeling ventilatiesysteem   : 1.500+ vloer; 

- Schakelaar ter plaatse van het toilet    : circa 1.400+ vloer; 

- Schakelaar ter plaatse van de trap    : circa 1.200+ trede. 

 

Alle wandcontactdozen worden uitgevoerd met randaarde. In de woningen worden 

volgens Bouwbesluit rookmelders aangebracht en aangesloten op het elektriciteitsnet 

zoals aangegeven op tekening.  

 

Bij de voordeur wordt een aansluiting met armatuur aangebracht. Daarnaast wordt er 

bij de achtergevel nabij ter plaatse van het terras  een bedrade aansluiting voor een 

buitenlichtpunt aangebracht. 

 

Alle woningen worden voorzien van een bedraad aansluitpunt voor de wasmachine en 

droger, een bedrade aansluitpunt ten behoeve van een vaatwasser en kooktoestel, 

conform de verkooptekeningen. De woningen worden nabij de voordeur voorzien van 

een belinstallatie (zwakstroom). 

 

Op elke verdieping van de woning wordt een rookmelder aangebracht, zoals op 

tekening is aangegeven. 

De woning wordt met een aansluitwaarde van 3*25 Ampère in de meterkast aangesloten 

op het energienet. 

De meterkast wordt standaard voorzien van 1 hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars en 

6 groepen, 1 kookgroep en 1 beltrafo:  

• 3 groepen voor algemeen gebruik, 

• 1 kookgroep voor een kooktoestel,  

• 1 groep voor de vaatwasmachine 

• 1 groep voor de wasmachine, 

• 1 groep voor de PV-panelen. 

 

PV-installatie 

Alle woningen worden voorzien van PV-panelen. Deze worden geplaatst op de 

dakpannen (in dat geval zijn de panelen tevens Full-Black) en/of op het platte dak. Het 

aantal panelen is in combinatie met de o.a. de isolatiewaarde van de woning en de 

technische installaties afgestemd op een EPC van kleiner of gelijk dan 0,2.  

De geproduceerde gelijkstroom van de pv-panelen wordt door de omvormer omgezet 

naar wisselstroom . Deze omvormer wordt op zolder gemonteerd. 

 

CAI en telefoonaansluiting 

Voor de aansluitpunten ten behoeve van CAI en telefoon, worden lege buisleidingen en 

dozen aangebracht in de ruimten zoals aangegeven op de verkooptekeningen.  

De aansluitpunten c.q. ledige dozen ten behoeve van deze aansluitingen worden op 

300+ vloer gemonteerd. 
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Afwerking toilet en badkamer 

Sanitair  

Toilet en badkamer van de kadewoningen en de jaren-30-woningen worden standaard 

opgeleverd met het  sanitair van Duravit en kranen van HansGrohe. 

 

Toilet 

Toiletcombinatie 

begane grond en 

eerste verdieping 

Durastyle wandcloset wit 

Durastyle closetzitting met deksel softclose wit 

Grohe Skate Cosmopolitan  bedieningsplaat wit 

Fonteincombinatie 

begane grond 

Durastyle fontein 36 * 22 cm wit 

HansGrohe Logis fonteinkraan chroom 

Viega verchroomde plugbekersifon met muurbuis en rozet 

 

Badkamer 

wastafelcombinatie 

Durastyle wastafel ovaal 60 * 44 cm wit met vierkante spiegel 

80x60 cm 

HansGrohe Logis Coolstart wastafelmengkraan chroom 

Viega verchroomde bekersifon met muurbuis en rozet 

douchecombinatie 

HansGrohe Ecostat comfort douchethermostaatkraan chroom 

 

HansGrohe Croma Select S glijstangset 65 cm chroom  

Easydrain Multi fixt-1  draingoot geborsteld RVS 70 cm  

Douchescherm 

kadewoningen 
Baderie J Line walk-in 90*200 chroom met stabilisatiestang 

Tegelwerk 

Tegelwerk badkamer en toilet: 

Wandtegels Rako System Wit 19,8 * 24,8 cm mat-wit horizontaal aangebracht voegkleur 

zilvergrijs. In het toilet tot circa 150 cm hoog en in de badkamer tot aan het plafond. 

Vloertegels Jos Disi Anthracite 30 * 30 cm recht verband voegkleur grijs. 

 

De vloertegels worden niet strokend met de wandtegels gelegd. De wanden van het 

toilet worden boven het wandtegelwerk voorzien van structuur spuitwerk. Ter plaatse 

van de douchehoek wordt het vloertegelwerk verdiept en op afschot aangelegd. 

 

Toelichting 

De woning wordt standaard voorzien van wand- en vloertegels en sanitair, zoals deze 

hiervoor zijn beschreven. De koper wordt in de gelegenheid gesteld het afwerkings-

niveau van de badkamer en het toilet geheel naar persoonlijke wens te realiseren.  

De procedures hiervoor staan omschreven in de informatiemap. 
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Bovenstaand standaard sanitair en tegelwerk wordt projectmatig ingekocht waardoor 

kortingen worden bedongen bij de leveranciers. Dit is in de verkoopprijs van de woning 

verdisconteerd. Als u besluit het afwerkingsniveau naar persoonlijke wens aan te 

passen dient u er rekening mee te houden dat het retourbedrag voor het standaard 

sanitair en tegels lager is dan hetgeen u als individu betaalt in de showroom. 

 

Spelregels voor de keuken (niet in de aannemingsovereenkomst) 

De woningen worden door AM standaard voorzien van een complete keukenopstelling, 

welke na oplevering geplaatst wordt. De keuken showroom die AM voor u geselecteerd 

heeft is Eigen Huis Projecten in Houten. Het leidingwerk in de keukenruimte wordt 

aangebracht conform de 0-tekening van Eigen Huis Projecten waarnaar op de 

verkooptekeningen wordt verwezen. In overleg met Eigen Huis Projecten kunt u 

uiteraard alle individuele keukenwensen bespreken. Eigen Huis Projecten informeert u 

daar verder over in de keukenbrochure. 

 

Na aankoop van de woning ontvangt u van Eigenhuis Keukens een uitnodiging om een 

bezoek aan de showroom te brengen. Wanneer u ervoor kiest om de keuken elders aan 

te kopen, wordt u door riz bouw in de gelegenheid gesteld om de aansluitpunten van 

elektra en riolering van de keuken naar persoonlijke wens te laten aanpassen en uit te 

breiden. De procedures hiervoor staan omschreven in de informatiemap. In verband 

met schade en diefstal en omdat keukens niet onder de Woningborg garantie- en 

waarborgregeling vallen is ervoor gekozen om de keuken na oplevering van uw woning 

in onderling overleg met de showroom te plaatsen. De werkwijze van Eigenhuis 

Keukens is opgenomen in de informatiemap.  

 

Bouwbesluit 

Voor dit bouwplan is  het Bouwbesluit van kracht is. Om begripsverwarring te 

voorkomen is daarin ondermeer bepaald dat alle vertrekken in een woning eenduidig 

naar het karakter van het vertrek worden benoemd. 

Begrippen als woonkamer, keuken, entree, overloop, slaapkamer en (buiten)berging 

worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. Daarvoor in de plaats wordt gesproken 

over verblijfsruimte, verkeersruimte, etc. Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder een 

opsomming: 

 

Benaming (volgens tekening) Functie (volgens Bouwbesluit) 

hal / entree verkeersruimte 

meterkast meterruimte 

woonkamer verblijfsruimte 

keuken verblijfsruimte 

toilet  toiletruimte 

trapkast onbenoemde ruimte 

overloop  verkeersruimte 

slaapkamer verblijfsruimte 

badkamer badruimte 

zolder onbenoemde ruimte 

berging onbenoemde ruimte 
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Nutsaansluitingen  

De woningen worden aangesloten op het openbare waterleiding-, elektriciteit-, 

rioleringsnet. De aansluitkosten zijn in de (koop-/)aanneemsom begrepen. Om de 

installaties te kunnen testen, vindt de aansluiting van water en elektra enige tijd voor 

de oplevering plaats. De verbruikskosten tot de oplevering komen voor rekening van de 

aannemer. Voor oplevering ontvangt u van de aannemer de benodigde gegevens om 

zelf uw leverancier te kiezen voor elektra. Tijdens de oplevering worden de 

meterstanden opgenomen en doorgegeven aan de leveranciers. 

 

Meer- en minderwerk 

De woning wordt afgewerkt zoals in de afwerkstaat weergegeven. Om u in staat te 

stellen uw nieuwe woning zo goed mogelijk aan uw individuele woonwensen en smaak 

aan te passen is een pakket meer- en minderwerkopties samengesteld, de 

‘koperskeuzelijst’ genoemd. Na ondertekening van uw koop-/aannemingsovereenkomst 

wordt u benaderd door de kopersbegeleider waarbij u wordt uitgenodigd voor een 

individueel gesprek. 

 

Om te waarborgen dat alle woningen binnen de gestelde tijd en op de juiste wijze 

worden opgeleverd, hebben wij spelregels opgesteld. Deze spelregels treft u aan in de 

toelichting bij de koperskeuzelijst. 

In deze toelichting vindt u tevens de sluitingsdata waarop uw keuzes definitief bij de 

aannemer bekend moeten zijn. Meerdere of mindere kosten van uw wijzigingen 

worden met u verrekend. 

 

Daarnaast is het beperkt mogelijk om individuele wensen, zoals indelingswijzigingen,  

buiten de koperskeuzelijst te laten uitvoeren. Eén en ander ter beoordeling van de 

aannemer, de geldende voorschriften en/of de stand van het werk. De hierbij 

gehanteerde criteria zijn: 

- aanpassingen in strijd met het bestemmingsplan en bouwvergunning zijn niet 

mogelijk; 

- wijzigingen aan het ontwerp van de woning worden beoordeeld. Wijzigingen aan de 

buitenzijde, met uitzondering van de aangeboden wijzigingen, zijn niet mogelijk; 

- de draagconstructies van de woning kunnen niet worden gewijzigd; 

- de technische installaties van de woning kunnen in hoofdopzet niet worden 

gewijzigd; wel kan in sommige gevallen een uitbreiding plaatsvinden. 

 

Wanneer in het kader van minderwerk op uw verzoek zaken niet worden aangebracht 

(denk bijvoorbeeld aan tegelwerk), dan kan de woning bij oplevering mogelijk in strijd 

zijn met de voorschriften van het Bouwbesluit, de nutsbedrijven en/of de Garantie- en 

Waarborgregeling van Woningborg. In dit geval is de gelimiteerde Garantie- en 

Waarborgregeling van Woningborg van toepassing. U wordt hierover vooraf door de 

aannemer geïnformeerd. 

 

Bij de materiaalspecificaties is aangegeven wat onder de diverse benamingen wordt 

verstaan, voor zover één en ander niet voor zichzelf spreekt. Voor de plaats en de maat 

wordt verwezen naar de tekeningen. 
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Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 

bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals 

gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze 

technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn 

voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van 

Woningborg. 
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Milieu en uw woning 

Duurzaam bouwen  

Bij de ontwikkeling en de realisatie van nieuwbouwprojecten staat ons een 

milieubewuste aanpak voor. Dit betekent ondermeer dat er maatregelen worden 

getroffen om niet meer energie te verbruiken dan noodzakelijk is en waar mogelijk 

energie te besparen. Ook ecologische en milieuaspecten zijn vanaf het begin belangrijke 

aandachts- en uitgangspunten in het ontwerpproces. Concreet zijn in dit project de 

volgende maatregelen getroffen op het gebied van duurzaamheid en energiebeperking. 

 

Vanuit het waterschap is gestuurd op het bergen van water in het plangebied met als 

gevolg dat er waterpasserende bestrating in het achterpad en het parkeerhof wordt 

aangebracht voorzien van een ondergronds infiltratievoorziening  Om die reden wordt 

er geen zink als hemelwaterafvoer/goot toegepast. 

 

Energieverbruik 

De woningen zijn extra energiezuinig en voldoen aan de energieprestatienorm 

EPC<=0,20 middels de toepassing van PV-panelen, die zonne-energie omzet in 

elektriciteit.  

 

Warmwater en verwarming 

Warmtepomp met bodemwisselaar en vloerverwarming. Vloerverwarming gebruikt 

minder energie om het huis te verwarmen middels een langzame en comfortabele 

warmteafgifte. Dit systeem wordt tevens gebruikt om de woning zomers te koelen.  

 

Mechanische ventilatie 

Een vraag gestuurd ventilatiesysteem gecombineerd met een warmteterugwinning. 

 

Begane grondvloer 

Prefab betonvloer van de woningen geïsoleerd met Cfk-vrij PS-schuim, isolatiewaarde 

Rc = 3,5 m² K /W. 

 

Voor-, zij- en achtergevels 

De gevels worden voorzien van minerale wol als isolatie, isolatiewaarde van de 

gevelconstructie Rc = 4,5 m² K/W. Bij paneelconstructies in de gevel en de zijwangen 

van de dakkapellen, bedraagt de isolatiewaarde Rc = 4,5 m² K/W. 

 

Dak 

De dakconstructie van uw woning wordt voorzien van isolatie, isolatiewaarde bedraagt  

Rc = 6,0 m² K/W.  

 

Hout 

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Noord-Europese en Noord-Amerikaanse 

houtsoorten. Het voor de kozijnen en ramen (en trappen en traphekken) te gebruiken 

hardhout is voorzien van het FSC keurmerk (mits leverbaar). 

 

Beglazing 

H(oog)R(endement)++ is energiezuinig isolatieglas met een u-waarde van 1,1 W/m2K en 

een ZTA-waarde van 0,5 (de mate van zonlichttoetreding).  
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Kunststof 

De binnen- en buitenriolering, voor zover uitgevoerd in PVC, is voorzien van hergebruik 

garantie. 

 

PUR 

De gebruikte Purschuim voor het dichten van naden en kieren is Cfk-vrij. 

 

Bouwafval 

- Afval tijdens de uitvoering wordt beperkt door zoveel mogelijk geprefabriceerde 

onderdelen te gebruiken, en door verpakkingsmateriaal te retourneren. 

- Afvalpreventie wordt toegepast door middel van optimaliseren van logistiek op de 

bouwplaats.  
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Lijst van gehanteerde begrippen & afkortingen 
 

Bouwbesluit Besluit op grond van de Woningwet waarin de overheid de 

minimumeisen vaststelt waaraan nieuwbouw en bestaande 

woningen moeten voldoen. 

 

EPN            Energie Prestatie Norm In 1995 is de Energie Prestatie Coëfficiënt  

(EPC) geïntroduceerd: een energierapport van de woning, waardoor 

per woning een indicatie van het (gemiddeld te verwachten) 

energieverbruik inzichtelijk wordt gemaakt. Hierbij wordt 

bijvoorbeeld gekeken naar de isolatie en het type verwarming. Elke 

woning krijgt een energielabel, waarbij label A het meest 

energiezuinig is. Mocht u uw woning ooit willen verkopen, dan 

bent u verplicht om dit label over te dragen aan de nieuwe kopers. 

De mate van energie-efficiëntie van een woning of woongebouw 

wordt aangeduid met een getal. In het bouwbesluit staat 

omschreven aan welke waarde dit getal minimaal moet voldoen.  

 

EPC    Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) Voor dit project  geldt dat de EPC 

kleiner dan of gelijk moet zijn aan 0,2  waarmee de woningen 

energielabel A verdienen. 

 

HR     Hoog Rendement. 

 

Latei    Balkvormig element van hout, steen of ijzer, dat een venster, 

ingang of andere opening van enige breedte overspant en het 

bovenliggende muurwerk draagt. 

 

NEN    In het Bouwbesluit worden verschillende NEN-normen (Nederlandse 

Norm) van toepassing verklaard. In de NEN-normen worden 

voorschriften genormaliseerd, bijvoorbeeld het minimaal aantal 

aanwezige wandcontactdozen in een vertrek. Deze NEN-normen 

worden aangevuld met een cijfercode, deze code verwijst naar een 

onderwerp. 

 

Peil    Als peil van uw woning geldt de bovenkant van de afgewerkte 

begane grondvloer van de woning. Vanaf dit peil worden de 

hoogtematen gemeten. 

 

 

Rc-waarde  Geeft de gemiddelde isolatiewaarde aan van een samengesteld 

bouwelement. Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie. 

 

U-waarde glas Geeft de isolatiewaarde aan van het glas. Hoe lager de waarde, hoe 

beter de isolatie. 

 

Verblijfsruimte Een verblijfsruimte is een ruimte (zoals bijvoorbeeld een 

woonkamer, een keuken of een slaapkamer), welke aan de eisen 

van het Bouwbesluit moet voldoen. 
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Behangklaar Is een zodanige afwerking van de wanden dat deze geschikt zijn om 

te behangen. Dit betekent dat de grotere oneffenheden in de 

wanden zijn gerepareerd. Kleine oneffenheden blijven zichtbaar. 

Voor het aanbrengen van een andere wandafwerking dan 

behangwerk, zijn meestal aanvullende voorbewerkingen 

noodzakelijk. 

 

Kleurenstaat 

 

Exterieur 

 

Onderdeel                            Materiaal Kleur 

 

   

Kadewoningen    

   

Gevelmetselwerk  

(bouwnummer 1, 2, 12) 

Metselwerk, halfsteensverband 

 

Geel 

   

Gevelmetselwerk 

(bouwnummer 3, 10) 

Metselwerk, halfsteensverband 

 

Maaspaars 

   

Gevelmetselwerk 

(bouwnummer 4, 7, 8, 9) 

Metselwerk, halfsteensverband 

 

Wit genuanceerd 

   

Gevelmetselwerk 

(bouwnummer 5, 6, 11) 

Metselwerk, halfsteensverband 

 

Oranjerood 

   

Rollaag in metselwerk Metselwerk, strekken In kleur metselwerk woning 

   

Accentmetselwerk 

(bouwnummer 5, 6, 10) 

Metselwerk, koppen in tegelverband 

20mm vooruitstekend 

Zwart 

   

Plint 

(bouwnummer 1, 2, 4, 12) 

Metselwerk, halfsteensverband 

 

Zwart 

   

Plint 

(bouwnummer 3, 7, 8, 9, 11) 

Cementpleister op 

20mm terugliggend metselwerk 

Betonkleur 

 

   

Betonkader 

(bouwnummer 4, 12) 

Prefab beton Beton, zwart  

   

Metselwerklijst 

(bouwnummer 7, 8, 9) 

Metselwerk, staand 

Verspringend conform tekening 

Wit genuanceerd 

   

Voegwerk geel metselwerk Doorstrijkmortel, 

5mm terugliggend 

Donkergrijs 

   

Voegwerk maaspaars metselwerk Doorstrijkmortel, 

5mm terugliggend 

Zwart 

   

Voegwerk wit genuanceerd 

metselwerk 

Doorstrijkmortel, 

5mm terugliggend 

Wit 

   

Voegwerk oranjerood metselwerk Doorstrijkmortel, 

5mm terugliggend 

Zwart 
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Kadewoningen    

   

Voegwerk zwart metselwerk Doorstrijkmortel, 

5mm terugliggend 

Zwart 

   

   

Kruipruimte ventilatie 

(voor- en zijgevel) 

Kunststof Zwart kunststof met RVS rooster 

   

Kruipruimte ventilatie 

(achtergevel) 

Kunststof Zwart 

   

Latei  Thermisch verzinkt, gepoedercoat 

 

Metselwerk kleuren: 

Geel 

Maaspaars  

Wit genuanceerd 

Oranjerood 

In kleur metselwerk die latei draagt: 

 

 

RAL 1019, grijsbeige 

RAL 8002, signaalbruin 

RAL 1019, grijsbeige 

RAL 8002, signaalbruin 

   

Kozijnen 

(bouwnummers 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11) 

Hardhout 

 

RAL 9001, crèmewit 

 

   

Kozijnen 

(bouwnummers 4, 7, 8, 9, 12) 

Hardhout 

 

RAL 7022, ombergrijs 

   

Onderdorpel op maaiveld rotvrij zwart 

   

Dichte panelen Geëmailleerd glas Colorbel 64 o.g. 

   

Frans balkon hekwerk Stripstaal RAL 9001,  crèmewit   

   

Bloemkozijn (bouwnummer 8) 

Kozijn 

Zetwerk, 200 mm vooruitstekend 

Hardhout  

RAL 7022, ombergrijs 

RAL 9001, crèmewit 

   

Trapkapel, bekleding gevelplaat RAL 7022, ombergrijs 

   

Huisnummer 

 

Beldrukker 

RVS 

 

RVS-look 

RVS 

 

RVS-look 

   

Voordeurlamp RVS 

up-and-down lighter 

rechthoekig in aanzicht 

RVS 

   

Voordeur (4 typen)  Hout RAL 9001, crèmewit of 

RAL 7022, ombergrijs 

   

Hemelwaterafvoer, voor en zijgevel Vierkant kokerprofiel 

vlak in metselwerk 

aluminium 

 

RAL 7039, kwartsgrijs 

Hemelwaterafvoer, achtergevel Vierkant kokerprofiel 

vlak in metselwerk 

kunststof 

 

Grijs 

   

Waterslagen Aluminium, gepoedercoat RAL 7039, kwartsgrijs 

   

Muurafdekkers Aluminium RAL 7022, ombergrijs 
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Kadewoningen    

   

Dakkapellen gevelplaat RAL 7022, ombergrijs 

   

Dakpannen Keramisch  

 

Matzwart engobe 

   

Dakbedekking plat dak EPDM dakbedekking Zwart 

   

PV-panelen schuin dak 

 

PV-panelen plat dak 

Paneel 

 

Paneel 

Zwart met zwart kader 

 

Blauw met naturel kader 

   

Gootlijsten Aluminium, zetwerk RAL 9001, crèmewit 

   

Erfafscheiding Dubbelstaafmat hekwerk gevuld 

met hedera 

Zwart 

   

Erfafscheidingen hoekwoningen Metselwerk, halfsteensverband 

 

Zwart 

   

   

Bergingen   

   

Gevelbekleding Verduurzaamd hout, 

horizontale delen 

onbehandeld, naturel 

   

Kozijn Hout, geschilderd RAL 7022, ombergrijs 

   

Deur met raamopening Hout, geschilderd RAL 7022, ombergrijs 

   

Daktrim Aluminium/staal RAL 7022, ombergrijs 

   

Hemelwaterafvoer Kunststof Grijs 

   

Dakbedekking EPDM Zwart 

   

   

Carport, bouwnummer 12   

   

Kolommen  Staal, thermisch verzinkt Naturel 

   

Dakrand Staal, thermisch verzinkt Naturel 

   

 

 

   

Jaren 30 woningen    

   

Gevelmetselwerk 

Voorgevel, achtergevel en zijgevel 

Metselwerk, wildverband 

Stootvoegloos 

 

Rood 

 

   

Voegwerk Doorstrijkmortel 

Voeg maximaal verdiept 

Stootvoegloos 

Zwart 

   

Kruipruimte ventilatie Kunststof Zwart 

   

Latei / geveldrager Thermisch verzinkt, gepoedercoat In kleur bovenliggende constructie.  

Bij metselwerk RAL 8002, signaalbruin 
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Jaren 30 woningen    

   

   

Accentmetselwerk 

t.p.v. van kozijnen verdieping 

langskap 

Metselwerkaccent 

20mm vooruitstekend 

om de drie lagen 

Rood 

 

   

Rollaag in metselwerk Metselwerk 

strekken 

Rood 

 

   

Bijzonder metselwerk 

t.p.v. daklijn 

Metselwerk 

strekkenlaag 20mm vooruitstekend 

voorzien van gevelpan 

koppenrollaag onder strekkenlaag 

Rood 

 

   

Kozijnen en erkers Hardhout  Crèmewit, RAL 9001 

   

Kozijnen verticaal Hardhout  

Achter metselwerk 

Negge strek diep 

Crèmewit, RAL 9001 

   

Onderdorpel op maaiveld rotvrij zwart 

   

Daklijsten/luifels Zetwerk, zelfdragend 

. 

Crèmewit, RAL 9001 

   

Goten en overstekken Zetwerk, zelfdragend 

 

Crèmewit, RAL 9001 

   

Spekbanden/waterslagen Beton Naturel / grijs 

 

Trapkapel (dakrand) Zetwerk, zelfdragend 

 

Crèmewit, RAL 9001 

   

Trapkapel (zijwangen) Getimmerd (hout) Crèmewit, RAL 9001 

   

Daktrim (garage) Aluminium Naturel, grijs 

   

Huisnummer 

 

Beldrukker 

RVS letter op metselwerk ornament  

 

RVS-look 

RVS 

 

RVS-look 

   

Voordeurlamp RVS 

up-and-down lighter 

rechthoekig in aanzicht 

RVS 

   

Voordeur  Hout Crèmewit, RAL 9001 

   

Hemelwaterafvoer PVC Grijs 

   

Dakpannen Keramisch  

 

Matzwart engobe 

   

Dakbedekking plat dak EPDM dakbedekking Zwart 

   

PV-panelen Paneel Zwart met zwart kader 

   

Garage deur Staal voorzien van verticale lijnen Crèmewit, RAL 9001 
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Jaren 30 woningen    

   

Erfgrens voorzijde Beukenhaag, Fagus Sylvatica 

met metselwerk ornament voorzien 

van huisnummer 

 

Rood 

 

   

Erfafscheiding Dubbelstaafmat hekwerk gevuld 

met hedera 

Zwart 

 

De in de verkoopstukken getoonde kleuren zijn indicatief waaraan geen rechten worden ontleend. 

 

Interieur 

 

Onderdeel Kleur 

 

Binnenkozijnen Wit** 

Binnendeuren Wit** 

Hang- en sluitwerk binnendeuren Naturel (metaalkleur) 

Plafond en gespoten wanden Wit** 

Vensterbanken Wit** 

Sanitair  Wit** 

Afzuigventielen Wit** 

Trapbomen, spillen en traphekjes  Wit** 

Trapleuning Blank gelakt beukenhout 

Binnendeurdorpels badkamer en toilet Donkergrijs 

Binnenkant gevel kozijnen, ramen en deuren  Gelijk aan kleur buitenkant 

Stalen kolommen in het zicht  Wit** 

Afdeklat lichte scheidingswand Wit** 

Houten betimmeringen en afwerkingen Wit** 

Elektrotechnisch schakelmateriaal Wit** 

 

* De monsters/kleuren van de gevelstenen en de dakpannen zijn te bezichtigen bij de  

makelaar.  

**  Onder ”wit” wordt een wittint (standaard fabriekskleur) verstaan. De kleur wit van 

de materialen verschilt per fabricaat. 

 

De ondernemer behoudt zich het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze 

technische omschrijving aan te brengen. 
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