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Grauwaart fase 2.1a. Leidsche Rijn, Utrecht 

Uitgebreide technische omschrijving bouwnummers 1 t/m 7. 
 
Algemeen 
 
Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en 
tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. 
Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe architectonische, 
bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen 
uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. 
De ingeschreven maten op tekening zijn ‘’circa’’ maten, uitgedrukt in centimeters. Indien deze 
maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige 
wandafwerking. De definitieve afmeting van de leidingkokers wordt bepaald tijdens de verdere 
technische uitwerking van het bouwplan en kan dus nog onderhevig zijn aan wijzigingen.  
 
De op de tekeningen aangegeven alternatieven/opties behoren niet tot de levering. Werkzaamheden 
door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan. Waar in de technische omschrijving merken en/of 
materiaalsoorten zijn genoemd, dient hier aan toegevoegd te worden: ‘’of een daarmee vergelijkbare 
gelijkwaardige uitvoering ter keuze van de ondernemers’’.  
 
SWK Bepalingen  
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door het SWK 
2014 gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden met 
aanverwante bijlages; module I-E en module II-P . 
 
Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving onverenigbaar c.q. nadeliger mocht zijn voor 
de verkrijger, gelden steeds de bovengenoemde bepalingen van het SWK 2014 
 
Uitvoeringsduur en bouwvolgorde 
De uitvoeringsduur van de woning bedraagt 150 werkbare werkdagen, gerekend vanaf de datum van 
gereedkomen van de ruwe begane grondvloer. Eventueel meerwerk kan het bouwproces verlengen 
en kan derhalve leiden tot een overschrijding van het hierboven genoemde aantal werkbare 
werkdagen. Dit bouwplan maakt deel uit van een groter project woningen; het bouwproces zal 
daardoor mogelijk niet altijd continue kunnen verlopen. 
 
Uw woning in detail 
 
Peil: 
Als peil –P– geldt de bovenkant van de afwerkvloer van de begane grondvloer van de woning ter 
plaatse van de voordeur. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten.  
De juiste maat ten opzichte van NAP wordt bepaald in overleg met de Gemeente Utrecht. Volgens het 
Bouwbesluit mag de drempel van de  entree van de woning niet hoger zijn dan 20 mm boven de 
afgewerkte vloer. In de uitvoering zal circa 35 mm worden aangehouden om problemen met de door 
de bewoner aan te brengen vloerafwerking te voorkomen.  
 
Grondwerk: 
Ten behoeve van de funderingen, leidingen, kabels, straatwerken e.d. wordt het nodige grondwerk 
verricht. Het gedeelte van de tuin buiten de bestratingen wordt ontdaan van bouwresten, op hoogte 
gebracht en geëgaliseerd met plaatselijk aangetroffen grond. Onder de aangebrachte bestratingen 
worden zandaanvullingen aangebracht, circa 100 mm. De bodemafsluiting in de kruipruimte onder de 
begane grondvloer bestaat uit schoon zand, circa 100 mm.  
 
Als gevolg van de plaatselijke grondsamenstelling kunnen zettingen optreden die het nodig maken dat 
na oplevering van de woning bestratingen en tuinen periodiek opgehoogd moeten worden. Deze 
werkzaamheden dienen naar inzicht en voor rekening van de koper c.q. bewoner te worden 
uitgevoerd. Er zal geen grondwerk worden uitgevoerd t.b.v. bestratingswerkzaamheden op de kavels, 
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uitgezonderd de in deze brochure beschreven bestrating. Hiervoor verwijzen wij u naar paragraaf 
Bestratingen. 
 
Collectief gebied (bij gemeenschappelijke binnenterreinen etc.)  
De woningen liggen aan een gemeenschappelijk in te richten en te beheren parkeer-/binnenterrein. 
Het gemeenschappelijke terrein wordt voorzien van bestrating, riolering en eventuele 
erfafscheidingen.  
 
De woningen met bouwnummers 1, 2, 4, 6 en 7 beschikken over een parkeerplaats op het 
gemeenschappelijke binnenterrein. De bouwnummers 3 en 5 hebben geen eigen parkeerplaats en 
dienen te parkeren op de openbare straat. Bouwnummer 4 beschikt, naast een parkeerplaats op het 
gemeenschappelijke binnenterrein, over een inpandige parkeerplaats. Het gemeenschappelijke 
binnenterrein behoort toe aan een vereniging (hierna: de Vereniging) die dit gemeenschappelijke 
binnenterrein beheert. De deelnemers in de Vereniging zijn de eigenaren van de aan het binnenterrein 
gelegen woningen.  De Vereniging bestaat voor het gemeenschappelijk beheer van het terrein en om 
ervoor te zorgen dat de uitstraling van het gemeenschappelijke binnenterrein behouden blijft. Binnen 
de Vereniging worden zaken als het onderhoud en beheer van het gemeenschappelijke binnenterrein 
geregeld. Als voornaamste taak dient de Vereniging casu quo haar bestuur erop toe te zien dat het 
gemeenschappelijk binnenterrein op een goede manier wordt onderhouden en er geen individuele 
(niet-toegestane) wijzigingen worden aangebracht. Zo nodig kan daarvoor een (huishoudelijk) 
reglement worden opgesteld. Voor wat betreft een aantal noodzakelijk aan te brengen voorzieningen, 
zoals nutsvoorzieningen, zullen zakelijke rechten worden gevestigd. Voor het gebruik en onderhoud 
van het gemeenschappelijk binnenterrein dient door de eigenaren van de woningen aan het 
gemeenschappelijke binnenterrein een nog vast te stellen maandelijkse vergoeding te worden 
betaald. 
 
Buitenriolering: 
De riolering voor het vuilwater en het hemelwater wordt uitgevoerd in PVC en als gescheiden 
rioleringsstelsel tevens wordt deze voorzien van de benodigde ontstoppingsstukken. De riolering  
wordt aangesloten op het gemeenteriool.  Alle rioleringsleidingen worden uitgevoerd in recyclebare 
kunststof.   Het parkeer- binnenterrein worden voorzien van straatkolken. 
 
Bestratingen:  
Bestrating bij de woning: 
Voor de voordeur van bouwnummer 1 t/m 4 wordt een trap samengesteld uit bloktreden met een 
keerwand en betontegels voor en op het bordes, de bloktreden en de tegels zijn grijs van kleur en de 
afmeting van de tegels zijn 300x300 mm. Voor de voorgevel van bouwnummer 5 t/m 7 en deels 
bouwnummer 4 wordt een verhoogd bordes aangebracht. Trap wordt samengesteld uit bloktreden met 
keerwanden. Het bordes wordt geheel voorzien van betontegels, de tegels zijn grijs van kleur en 
hebben een afmeting van 300x300 mm. 
 
Bestrating parkeer-/binnenterrein: 
De rijbaan en de parkeervoorzieningen opgenomen in het collectieve binnenterrein worden uitgevoerd 
in gebakken klinkers. Daar waar nodig worden in de bestrating passtukken toegepast. 
Voor het onderhoud van de bestratingen zal een Vereniging worden opgericht (zie Collectief gebied). 
 
De overige bestratingswerkzaamheden rondom de bouwkavel worden uitgevoerd door de gemeente 
en vallen buiten deze technische omschrijving.  
 
Erfafscheidingen / Terreininventaris: 
De volgende erfafscheidingen en/of terreininventaris worden volgens situatietekening aangebracht: 
De bouwnummers waar de zijtuinen en/of (achterzijde) grenzen aan openbaar of collectief gebied, 
worden voorzien van een stalen gaashekwerk met een hoogte van 1800 mm. Tegen het hekwerk 
wordt hedera aangebracht met een aanplanthoogte van circa 700 mm.  
Een en ander conform situatietekening.  
 
Tuinberging: 
De vloer van deze tuinberging bestaat uit een betonvloer. Deze vloer wordt verder niet afgewerkt. De 
ruimte onder deze vloer is niet toegankelijk.  De dakconstructie van de buitenberging wordt uitgevoerd 
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in een houten balklaag met een beschot van een houten plaatmateriaal waarop een bitumineuze 
dakbedekking wordt aangebracht.  
 
Het plafond wordt niet nader afgewerkt. De wanden worden vervaardigd van een houten stijl- en 
regelwerk met aan de buitenzijde een bekleding van houten delen. Deze bekleding zal los gehouden 
worden van het maaiveld. De wanden worden niet geïsoleerd en aan de binnenzijde niet nader 
afgewerkt.  
 
De tuinberging wordt aan de buitenzijde voorzien van een kunststof hemelwaterafvoer.  
De installatie, enkele wandcontactdoos, lichtaansluitpunt binnen en schemerschakelaar aan de 
buiten,- achterzijde, van de berging worden aangesloten op de elektrische installatie van de woning. 
De dakrand wordt afgewerkt met een in kleur afgewerkte dakkap. De bergingsdeur wordt uitgevoerd in 
hout met glasopening voorzien van ondoorzichtig gelaagd glas.  
 
Fundering: 
De woningen worden gefundeerd op in de grond gevormde palen. Over deze palen wordt een raster 
van funderingsbalken aangebracht. Onder de woning bevindt zich een kruipruimte. Deze ruimte is 
beperkt toegankelijk door middel van een geïsoleerd inspectieluik. Kruipruimten kunnen soms vochtig 
zijn of er kan water in staan als gevolg van wisselende grondwaterstanden. 
 
Vloeren en wanden: 
Begane grondvloer  
De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een systeemvloer van beton, aan de 
onderzijde voorzien van isolatie. De Rc-waarde (warmteweerstand van de vloerconstructie) bedraagt 
gemiddeld  4,5 m2K/W.  Onder de begane grondvloer bevindt zich een kruipruimte.  
 
Voor de toegankelijkheid van de kruipruimte wordt een sparing gemaakt in de begane grondvloer ter 
plaatse van de voordeur. Deze sparing, met omranding van thermisch verzinkt hoekstaal, wordt 
afgedekt met een geïsoleerd vloerluik. De ventilatie van de kruipruimte vindt plaats door middel van 
ventilatieroosters (indien mogelijk) in de gevels.  
 
Verdiepings- en dakvloer(en):  
De verdiepingsvloeren van alle woningen behoudens bouwnummer 4 worden uitgevoerd in 
zogenaamde kanaalplaatvloeren. De verdiepingsvloeren van bouwnummer 4 worden uitgevoerd in 
bekistingsplaatvloeren. De plaatnaden aan de onderzijde van de vloeren, de zogeheten “V”naden, 
blijven in het zicht. 
 
Bouwmuren: 
De woningscheidende bouwmuren worden uitgevoerd als  ankerloze spouwmuren in 
kalkzandsteenblokken/-elementen (120 mm kalkzandsteen – 60 mm luchtspouw – 120 mm 
kalkzandsteen).  De binnen spouwmuren alsmede de dragende binnenmuren (constructieve wanden) 
worden uitgevoerd in kalkzandsteenelementen in de vereiste dikte volgens opgave constructeur.  
 
Scheidingswanden: 
De niet dragende binnenwanden (lichte scheidingswanden) worden uitgevoerd in gipsblokken, dik 70 
of 100 mm. De binnenwanden worden behangklaar opgeleverd.  
 
Gevels: 
De gevels van de woningen worden  met baksteen gemetseld. Het schoonmetselwerk wordt 
aangebracht in halfsteens verband, afmeting waalformaat, kleur indicatie zoals vermeld in het 
kleurenschema. Het voegwerk van het metselwerk wordt terugliggend uitgevoerd.  
 
Bij een aantal bouwnummers wordt er nabij de entree, conform tekening, een kader van stucwerk om 
de voordeur in de gevel aangebracht. De woningen worden, in de voorgevel waar op tekeningen 
aangegeven, voorzien van een natuursteen/hardsteen plint.  
 
In de spouwconstructie van de buitengevels van de woningen wordt isolatie toegepast.  
De totale Rc-waarde (warmteweerstand van de gevelconstructie) bedraagt gemiddeld 5,0 m2K/W. 
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Daken:  
Op het platte dak komt isolatie en een bitumineuze dakbedekking, deze wordt voorzien van een 
ballast laag van grind. De dakranden worden voorzien van een in kleur afgewerkte daktrim. 
 
Dakdoorvoeren: 
De benodigde dakdoorvoeren ten behoeve van de mechanische ventilatie  en riolering, worden 
middels een zogenaamde “gecombineerde schoorsteen” opgenomen in de dakconstructie.  
De Rc-waarde (warmteweerstand van de dakconstructie) bedraagt gemiddeld 6,0 m2K/W. 
 
 
Goten en hemelwaterafvoeren: 
De woningen en bergingen worden aan de buitenzijde voorzien van hemelwaterafvoeren.  
De hemelwaterafvoeren aan de achterzijde van de woningen en de bergingen zijn van PVC.  
De hemelwaterafvoer dakterrassen aan de voorzijde van de woning worden uitgevoerd in zink, 
dit is van toepassing bij de bouwnummers 3 en 5. 
 

Buitenkozijnen, ramen en deuren: 

De buitenkozijnen, ramen en deuren van de woning worden uitgevoerd in hardhout en volgens kleur- 

en materiaalstaat dekkend afgeschilderd. Aan de binnenzijde van de buitenkozijnen wordt de ruimte 

tussen het kozijn en vloer afgetimmerd bij een lage borstwering. Bij hogere borstweringen loopt de 

steenachtige bouwmuur door tot onderkant kozijn. 

 
Onder de kozijnen op de begane grond welke in aanraking komen met het maaiveld/bestrating wordt 
een kunststenen/kunststof dorpel aangebracht.  Onder de raamkozijnen in het metselwerk worden aan 
de buitenzijde in kleur gecoate aluminium waterslagen als raamdorpels toegepast. Alle beweegbare 
delen in de buitenkozijnen worden voorzien van tochtweringsprofielen.  
 
Aan de binnenzijde van de gevelkozijnen worden op de steenachtige borstweringen vensterbanken 
aangebracht van composiet kunststeen conform kleuren- en materiaalstaat.  
 
Ter plaatse van het gemetselde buitenspouwblad worden boven de kozijnen waar nodig verzinkt en in 
kleur gemoffelde stalen lateien of geveldragers aangebracht. De kozijnen worden voorzien van achter 
het gevelmetselwerk weggewerkte ventilatieroosters dit geldt enkel voor de standaard woningindeling 
en de ruimtes waar dit conform de geldende wetgeving is vereist. 
 
Buitendeuren: 
- Woningentreedeur:  
 De woning entreedeur wordt uitgevoerd in een vlakke houten deur, voorzien  
 van een glasopening (conform geveltekening), briefsleuf met tochtwering en weldorpel; 
- Overige buitendeuren:  

De overige buitendeuren uitgevoerd in een houten deur  “zogenoemde”  stapeldorpeldeuren, 
voorzien van glasopening en tochtwering (en weldorpel ter plaatse van naar binnendraaiende 
deuren). Buitendeuren worden in kleur, dekkend geschilderd. 
 

De gevelkozijnen worden, waar noodzakelijk, aan de binnenzijde afgetimmerd met houten latten of 

stroken van plaatmateriaal.  

 
Hang- en sluitwerk: 
Het in de buitenkozijnen toe te passen hang- en sluitwerk van de woning is, waar nodig, inbraak 
vertragend in overeenstemming met het Bouwbesluit. 
 
Het hang- en sluitwerk bestaat uit: 
- meerpuntsluitingen op de buitendeuren, 
- insteekcilindersloten met gelijke cilinders op: 
 • de voordeur; 
 • de achterdeur; 
 • de deur van de buitenberging;  

• schuifdeur naar het dakterras, bouwnummers 3, 4 en 5; 
- veiligheidsbeslag op alle buitendeuren; 
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- scharnieren van staal op de buitendeuren en ramen; 
- meerpuntssluitingen op de draaikiepramen; 
- raamsluitingen. 
 
 
Binnendeurkozijnen en –deuren:  
 
De binnendeurkozijnen in de woningen worden uitgevoerd als stalen montagekozijnen en worden 
fabrieksmatig wit gelakt. De binnendeurkozijnen zijn verdieping hoog en worden uitgevoerd met 
spiegelstukken. Dit zijn panelen die boven de binnendeuren geplaatst worden van hetzelfde materiaal 
als de deuren.  
 
De binnendeurkozijnen op de begane grond van bouwnummer 1, 2, 4, 6 en 7 worden uitgevoerd in 
houten kozijnen zonder bovenlicht en zijn voorzien van stompe deuren. Boven deze kozijnen wordt de 
binnenwand doorgezet. De binnendeurkozijnen op de verdiepingen worden uitgevoerd in staal, 
verdieping hoog, met spiegelstukken.  
 
In het  spiegelstuk en de deur van de meterkast wordt conform de richtlijnen van nutspartijen een 
ventilatievoorziening aangebracht.  
 
De kozijnen van het toilet en de badkamer worden voorzien van een kunststenen dorpel. 
De overige kozijnen worden zonder stofdorpel uitgevoerd.  
 
De binnendeuren en spiegelstukken worden uitgevoerd als fabrieksmatig wit (tint) afgelakte opdek 
deuren. Met uitzondering van de begane grond deuren voor bouwnummers 1, 2, 4, 6 en 7 deze 
worden uitgevoerd als stompe deuren. De deuren worden uitgevoerd zonder glasopening en zijn 
voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk.  Voor de ruimte onder de binnendeuren wordt 
rekening gehouden met 15 mm dikke vloerafwerking die na oplevering aangebracht wordt door de 
koper.  
 
Hang- en sluitwerk: 
Het hang- en sluitwerk bestaat uit: 
- deurkrukken met bijbehorende schilden van aluminium op alle binnendeuren; 
- loopsloten op de binnendeuren, waarvan de badkamer en het toilet met vrij- en bezetsluiting; 
- de meterkast wordt voorzien van een kastslot; 
- stalen paumelles op de binnendeuren. 
 

Binnentrappen, hekwerken en aftimmerwerk: 

Trappen / hekwerken: 
De vaste trappen worden gemaakt van vurenhout. De trap van de begane grond naar de eerste 
verdieping wordt uitgevoerd met stootborden (zogenaamde dichte trap). De trap van de eerste naar de 
tweede verdieping wordt uitgevoerd in vurenhout zonder stootborden (zogenaamde open trap). Langs 
één wand van de trap komt een houten leuning op leuninghouders, de leuning wordt transparant 
gelakt. Langs het trapgat wordt een houten traphek aangebracht. 
Op de verdieping(en) wordt een balustrade aangebracht bestaande uit een houten spijlenhekwerk.  
 
Tegelwerk: 
Standaard heeft u de keuze uit een viertal vloer/wandtegels, voor andere vloer of wandtegels kunt u 
terecht bij de door ons geselecteerde showroom. 
- Voor de wandtegels is een stelpost opgenomen, gebaseerd op de aankoop van wandtegels 
 bouwnummer 3 en 5 met een afmeting van 200x250mm (staand) 
 bouwnummer 1, 2, 6 en 7 met een afmeting van 200x400mm (liggend) 
 bouwnummer 4 met een afmeting van 300x600mm (liggend) 
  De wanden van het toilet worden betegeld tot een hoogte van circa 1500 mm boven de vloer. 

De wanden van de badkamer worden betegeld tot het plafond. 
- Voor de vloertegels is een stelpost opgenomen, gebaseerd op de aankoop van vloertegels  
 Alle bouwnummers met een afmeting van 300x300mm  
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Opmerking: 
- de wand- en vloertegels worden standaard niet strokend verwerkt; 
- in de inwendige hoeken van het toilet en de badkamer en bij overgang van vloer op wand  
 wordt een kitvoeg aangebracht; 
- de uitwendige hoeken worden afgewerkt met een kunststof hoekprofiel; 
- Ter plaatse van de douchevloer liggen de tegels  iets verdiept. 
 

Vloer-, wand- en plafondafwerking:  

Vloerafwerking: 

De vloeren in de woning, worden afgewerkt met een zandcement dekvloer, dik circa 70 mm.  
De volgende vloeren worden niet nader afgewerkt: 
- meterkast. 
 
Wandafwerking: 
De wanden boven het tegelwerk in het toilet worden afgewerkt met spuitpleisterwerk. De overige 
wanden in de woning, met uitzondering van onderstaande wanden, worden behangklaar opgeleverd.  
De volgende wanden worden niet nader afgewerkt: 
- meterkast; 
- wandgedeelte achter leidingwerk in de techniekruimte: 
- wandgedeelte achter de verdeler van de vloerverwarming. 
 
Plafondafwerking: 
Het plafond in de woning, met uitzondering van onderstaande plafonds, wordt voorzien van spuitwerk 
met een fijn korrelige structuur. De V-naden (elementnaden) blijven zichtbaar. 
 
De volgende plafonds worden niet nader afgewerkt: 
- meterkast; 
- onderzijde trappen (indien trapkast); 
 
Keuken: 
Uw woning wordt standaard voorzien van een keuken. Via de geselecteerde showroom wordt u een 
de standaard keuken aangeboden, indien u wilt wijzigen of uitbreiden is dit in overleg mogelijk . De 
benodigde leidingen voor de keuken zoals  de elektra leidingen worden in de wand/vloer weggewerkt, 
de riolering en water leidingen zullen als opbouw leidingen worden uitgevoerd.  
 
De keuken zal in alle gevallen na de oplevering van uw woning geplaatst worden.  
 
Er zal in deze woningen ter plaatse van de keuken geen gasleiding worden aangelegd (dit is ook niet 
mogelijk) omdat deze woningen worden aangesloten op het warmtenet (stadsverwarming) van de 
energie leverancier. 
 
Beglazing en schilderwerk: 
Beglazing: 
Alle glasopeningen in de gevelkozijnen inclusief de bewegende delen wordt uitgevoerd in isolerende 
beglazing (type HR++). In de glasopening van de loopdeur van de buitenberging wordt  ondoorzichtige 
veiligheidsbeglazing geplaatst.  
 
 
Schilderwerk:  
Het schilderwerk van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren wordt voorzien van een voor de eindkleur 
geschikte grondverf, deze wordt al op de fabriek aangebracht, op de bouw worden de kozijnen, ramen 
en deuren dekkend afgeschilderd. De kozijnen, ramen en deuren worden aan de binnenzijde met 
water gedragen verf afgeschilderd. Deze binnenzijde van buitenkozijnen, -ramen, -deuren worden in 
dezelfde kleur als de buitenzijde afgeschilderd. 
 
Overig schilderwerk: 
De eventueel in het zicht blijvende leidingen, met uitzondering van de leidingen in de meterkast, de 
leidingen rondom de verdeler van de vloerverwarming en de technische ruimte (waar zich standaard 
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de wasmachine opstelplaats bevindt) worden geschilderd, voor zover deze niet verzinkt of van (wit) 
kunststof zijn.  
 
Trappen en traphekken worden, met uitzondering van de stootborden en de treden, dekkend 
geschilderd. De stootborden, treden en de onderzijde van de trap in de trapkast worden alleen 
voorzien van grondverf. Spijkergaten aan de onderzijde van de trap worden niet gestopt.  
De handleuningen worden fabrieksmatig transparant afgelakt. 
 
De houten dakranden  conform tekening worden in kleur afgeschilderd. 
 
De binnendeurkozijnen, -deuren zijn fabrieksmatig behandeld en worden niet nader afgewerkt.  
 
De kleuren volgens het kleurenschema zijn bepaald door de architect in overleg met de 
welstandscommissie, dit behoeft echter nog wel de definitieve goedkeuring van de gemeente. 
 
Loodgieterswerk: 
Waar nodig wordt voor de waterafdichting lood en/of kunststof folie toegepast. 
Vanaf de diverse aansluitpunten worden kunststof afvoerleidingen gelegd en aangesloten middels de 
nodige stankafsluiters op de buitenriolering. Ten behoeve van de ontluchting wordt de riolering 
aangesloten op een ontluchtingspijp in het dakvlak. 
De woningen worden voorzien van een drinkwaterleidingnet. De leidingen van het drinkwaternet 
worden uitgevoerd in een kunststof leidingsysteem. De leidingen worden waar mogelijk weggewerkt in 
de wanden en/of vloeren, dit geldt niet voor de technische ruimte en voor leidingwerk rondom de 
verdeler van de vloerverwarming. Het warme water wordt geleverd door een warmtewisselaar 
(stadsverwarming) in de meterkast. 
 

Een warm- en koudwaterleiding wordt vanuit de meterkast aangelegd naar de volgende tappunten: 

- douchemengkraan; 
- wastafelmengkraan; 
- keuken (afgedopte aansluitpunten); 
- bad (indien van toepassing conform tekening). 
 
Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar: 
- vrijhangend wandcloset begane grond & 
 vrijhangend wandcloset in de badkamer/toilet op de 1e verdieping;  
- fonteinkraan; 
- wasmachinekraan. 
 
In de koudwaterleiding naar de keuken wordt een afgedopt T-stuk opgenomen t.b.v. een 
vaatwasmachine/boiler. 
 
Het gelijktijdig gebruik van meerdere (warmwater) tappunten binnen de woning kan niet worden 
gegarandeerd. 
 
Sanitair:  
Het op tekening aangegeven en in de afwerkstaat genoemde sanitair wordt geleverd in de kleur wit en 
volgens omschrijving materiaalspecificatie en uitrustingen: 
 
Ventilatie:  
De woning wordt voorzien van een individueel mechanisch ventilatiesysteem. Het mechanische 
ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatie-unit waarop is aangesloten; de keuken, het toilet, de 
badkamer en de opstelplaatsruimte wasmachine. De afzuigopeningen worden voorzien van wand- 
en/of plafondventielen. De plaatsaanduiding van de afzuigpunten op verkooptekening dient uitsluitend 
ter indicatie, deze kunnen in verband met technische uitvoerbaarheid op een ander plek worden 
gepositioneerd.  
 
Bij de woningen wordt in de woonkamer/keuken een hoofdbediening aangebracht waarmee het 
ventilatiesysteem geregeld kan worden. Het in de woning aangebrachte mechanische 
ventilatiesysteem wordt C02 vraag gestuurd geregeld. 
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De natuurlijke ventilatie (toevoer) vindt plaats via de ventilatieroosters in of boven de gevelkozijnen. 
 
 
Elektrische installatie:  
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast en uitgevoerd volgens de geldende 
voorschriften. De installatie in de woning wordt uitgevoerd volgens het zgn. centraal-dozen systeem. 
De leidingen worden weggewerkt in wanden en vloeren m.u.v. de leidingen in de meterkast en in de 
houten buitenbergingen. Alle wandcontactdozen zijn uitgevoerd met randaarde. Wandcontactdozen, 
schakelaars e.d. worden uitgevoerd in wit kunststof, compleet inbouw, uitgezonderd in de meterkast 
en in de houten buitenberging, waar opbouw wordt toegepast.  
 
Het aantal lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen is op tekening aangegeven. Over het 
algemeen wordt voor elektramateriaal de volgende hoogten aangehouden:  
 
• schakelaars en combinatieschakelaars/ wandcontactdozen circa 1050 mm boven vloer; 
•            schakelaars toilet op circa 1150mm ivm. hoogte inbouwreservoir;    
• schakelaars t.p.v. trapopgang circa 1350 mm  boven vloer; 
• wandcontactdozen verblijfsruimten inclusief  radio/ t.v. en telefoon aansluitpunten op circa  

300 mm boven vloer; alle overige wandcontactdozen op circa 1050 mm boven de vloer (t.p.v. 
opstelplaats keukenopstelling en opstelplaats wasmachine circa 1200 mm boven de vloer); 

• wandlichtpunten worden op circa 2250 mm boven de vloer aangebracht, met uitzondering  
 van het wandlichtpunt boven de wastafel in de badkamer, deze wordt op 1800 mm boven de  
 vloer aangebracht. 
 
Bij de houten buitenberging wordt aan de buitenzijde bij de toegangsdeur een wandlichtaansluitpunt 
aangebracht. De achterzijde van de berging, grenzend aan het binnenterrein, wordt voorzien van een 
schemerschakelaar. Tevens wordt de berging aan de binnenzijde voorzien van een enkele 
wandcontactdoos, schakelaar en wandlichtaansluitpunt, deze worden als opbouw uitgevoerd.  
 
 
Radio, TV en telefoonaansluiting: 
Voor de aansluitpunten t.b.v. radio, t.v. en telefoon worden loze (leeg) en bedrade buisleidingen en 
dozen aangebracht zoals op tekening is aangegeven. De woning is voorzien van een belinstallatie 
(=zwakstroom) bestaande uit een kunststof drukknop bij de entreedeur en een schel op de meterkast. 
De woning wordt uitgerust met rookmelders aangesloten op het lichtnet.  
 
Nabij de voordeur en achterdeur zal een verlichtingsaansluitpunt worden aangebracht 
De wandcontactdozen zullen ter plaatse van de woning scheidende wanden verspringend ten 
opzichte van de aangrenzende woning worden uitgevoerd. 
 
Verder worden er bij alle woningen PV-panelen op het dak aangebracht, hierbij wekt u zelf elektriciteit 
op. Hiermee bespaart  u energie en bent u milieubewust bezig. Vanuit de voorlopige berekeningen 
komen we op de volgende circa aantallen per bouwnummer: 
 
BN 1, 2, 6 en 7:    6 stuks 
BN 3 en 5:    4 stuks 
BN 4:   12 stuks 
*Aantal PV-panelen kan nog wijzigen na het definitief maken van de diverse berekeningen. 

 

Verwarmingsinstallatie:  

De woningen worden voorzien van een warmtelevering via stadsverwarming. De begane grond wordt 

standaard voorzien van vloerverwarming. De benodigde verdeler van de vloerverwarming wordt op de 

begane grond in de trapkast geplaatst, bij BN 4 onder de trap. Op de 1e en  2e verdieping wordt de 

verwarming door radiatoren gerealiseerd. De installatie wordt uitgevoerd volgens het tweepijpsysteem, 

waarvan de leidingen zoveel mogelijk in de cementdekvloeren en de leidingschacht worden 

aangebracht. 
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De badkamer zal worden voorzien van een handdoekradiator De bediening/thermostaat van de 
vloerverwarming zal in de woonkamer worden geplaatst, de radiatoren op de verdiepingen worden 
voorzien van thermostatische radiatorkranen  
 
 
Ruimtetemperaturen: 
Verblijfsruimte   20 C. 
Verkeersruimte   15 C. 
Toiletruimte   niet verwarmd 
Badruimte   22 C. 
Bergruimte   niet verwarmd 
Onbenoemde ruimte  15 C  
Technische ruimte  15 C  
 
 
Materiaalspecificatie en Uitrustingen 
 
Algemeen  
De afwerking en de kleurkeuze van de buitenkozijnen, -ramen en –deuren en bakstenen zijn bepaald 
door de architect en dienen nog de goedkeuring te krijgen van de welstandscommissie.  
Het interieurpakket wordt over het algemeen uitgevoerd in de kleur wit c.q. gebroken wit.  
 
Afwerkingen  
Vloertegels:   • Keramische tegels, afmeting 300x300 mm, voorzien van grijze voeg 
Wandtegels:   • Keramische tegels:  

    bouwnummer 3 en 5 met een afmeting van 200x250mm staand 
   bouwnummer 1, 2, 6 en 7 met een afmeting van 200x400mm liggend 

      bouwnummer 4 met een afmeting van 300x600mm liggend 
    voorzien van een witte voeg, 

    • Kitvoegen bij aansluitingen op vloertegels en waar nodig.  
      (wandtegels niet strokend met vloertegels.) 
  
Behang:   • Geen 
Spuit-/pleisterwerk:  • Kleur wit 
Vloerplinten:   • Geen 
Binnendeuren:   • Opdek en stompe deuren met aluminiumkleurige deurkrukken 
Vensterbanken:   • Composiet natuursteen, kleur wit 
Sanitair: 

Keramisch:   • zie onderstaande specificatie, kleur wit 
Kranen    • zie onderstaande specificatie 
 

Uitrustingen (voor zover in de afwerkstaat aangegeven). 

BN 1, 2, 6 en 7: 

Toiletcombinatie – begane grond: 
• Wandclosetcombinatie 
• Wandclosetpot  Ideal Standard Connect, wit 
• Bedieningsplaat dubbele spoeling kleur wit 
• Closetzitting met deksel,  Ideal kleur wit 
 
 
Fonteincombinatie toiletruimte - begane grond: 
• Fontein,  Ideal standard Arc 350x250 mm, wit 
• Fonteinkraan,  Ideal Lupo toiletkraan  
• Chromen plugbekersifon met kunststof muurbuis 
 
Hoogte wandcloset, zonder zitting circa  430 mm vanaf afgewerkte vloer. 
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Toiletcombinatie (badkamer) – 1e verdieping:  
• Wandclosetcombinatie 
• Wandclosetpot  Ideal Standard Connect, wit 
• Bedieningsplaat dubbele spoeling kleur wit 
• Closetzitting met deksel,  Ideal kleur wit 
 
Fonteincombinatie toiletruimte – 1e verdieping:  
• Fontein,  Ideal standard Arc 350x250 mm, wit 
• Fonteinkraan,  Ideal Lupo toiletkraan  
• Chromen plugbekersifon met kunststof muurbuis 
 

Badkamer – 1e verdieping:  

• Wastafelcombinatie 
• Wastafel, Ideal Standard Cube, Arc of Sphere 
• Wastafelmengkraan, Ideal Standard wastafelmengkraan 
• Chromen bekersifon & kunststof muurbuis 
• Spiegel, 40 x 60 cm 
• Ideal Standard planchet 60 cm, glasplaat helder  
 
Douchecombinatie – 1e verdieping: 
• Thermostatische Douchemengkraan  Ideal Standaard 
• Glijstangcombinatie Ideal Standard handdouche 3 functies chroom 
 
Badcombinatie – 1e verdieping: 
• Ideal Standard bad 180x80 cm incl. Ideal Standard thermostatische badkraan en  

Idealrain badset 
 
Radiator badkamer: 
•  Handdoekradiator,  kleur wit  
 
Aansluitpunt wasmachine ( technische ruimte) – 2e verdieping: 
• Tapkraan met beluchter  
• Sifon met afvoerbuis wit kunststof. 
 

BN 3 en 5: 

Toiletcombinatie – begane grond: 
• Wandclosetcombinatie 
• Wandclosetpot  Ideal Standard diepspoel wit 
• Bedieningsplaat dubbele spoeling kleur wit 
• Closetzitting met deksel,  Ideal kleur wit 
 
Fonteincombinatie Toiletruimte - begane grond: 
• Fontein,  Ideal standard fontein 350 mm breed wit 
• Fonteinkraan,  Ideal standard toiletkraan  
• Chromen plugbekersifon met kunststof muurbuis 
 
Hoogte wandcloset, zonder zitting circa  430 mm vanaf afgewerkte vloer. 
 
Toiletcombinatie (badkamer) – 1e verdieping:  
• Wandclosetcombinatie 
• Wandclosetpot  Ideal Standard diepspoel wit 
• Bedieningsplaat dubbele spoeling kleur wit 
• Closetzitting met deksel,  Ideal kleur wit 
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Badkamer – 1e verdieping:  

• Wastafelcombinatie  
• Wastafel, Ideal Standard Cube, Arc of Sphere 
• Wastafelmengkraan, Ideal Standard wastafelkraan 
• Chromen bekersifon & kunststof muurbuis 
• Spiegel, 40 x 60 cm  
• Ideal Standard planchet 60 cm, glasplaat helder  
 
Douchecombinatie – 1e verdieping: 
• Thermostatische Douchemengkraan  Ideal Standaard 
• Glijstangcombinatie Ideal Standard handdouche 1 functie chroom 
 
Radiator badkamer: 
•  Handdoekradiator,  kleur wit 
 
Aansluitpunt wasmachine ( technische ruimte) – 2e verdieping: 
• Tapkraan met beluchter  
• Sifon met afvoerbuis wit kunststof. 
 

BN 4: 

Toiletcombinatie – begane grond: 
• Wandclosetcombinatie 
• Wandclosetpot  Ideal Standard Connect, wit 
• Bedieningsplaat dubbele spoeling kleur wit 
• Closetzitting met deksel softclose,  Ideal kleur wit 
 
Fonteincombinatie Toiletruimte - begane grond: 
• Fontein,  Ideal standard Arc 350x250 mm, wit 
• Fonteinkraan,  Ideal Lupo toiletkraan  
• Chromen plugbekersifon met kunststof muurbuis 
 
Hoogte wandcloset, zonder zitting circa  430 mm vanaf afgewerkte vloer. 
 
Toiletcombinatie (badkamer) – 1e verdieping:  
• Wandclosetcombinatie 
• Wandclosetpot  Ideal Standard Connect, wit 
• Bedieningsplaat dubbele spoeling kleur wit 
• Closetzitting met deksel softclose,  Ideal kleur wit 
 

Fonteincombinatie Toiletruimte – 1e verdieping: 
• Fontein,  Ideal standard Arc 350x250 mm, wit 
• Fonteinkraan,  Ideal Lupo toiletkraan  
• Chromen plugbekersifon met kunststof muurbuis 
 

Badkamer – 1e verdieping:  

• Wastafelcombinatie 2st conform tekening 
• Wastafel, Ideal Standard Cube, Arc of Sphere 
• Wastafelmengkraan, Ideal Standard wastafelmengkraan 
• Chromen bekersifon & kunststof muurbuis 
• Spiegel, 40 x 60 cm 
• Ideal Standard planchet 60 cm, glasplaat helder  
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Douchecombinatie – 1e verdieping: 
• Ideal Standard douchesysteem 200 mm, regendouche 
 
Badcombinatie – 1e verdieping: 
• Ideal Standard duobad 170x75 cm incl. Ideal Standard thermostatische badkraan en  

badset handdouche 3 functies 
 
Radiator badkamer: 
•  Handdoekradiator,  kleur wit 
 
Aansluitpunt wasmachine ( technische ruimte) – 2e verdieping: 
• Tapkraan met beluchter  
• Sifon met afvoerbuis wit kunststof. 
 
Materialen- en kleurenstaat exterieur  
 

Onderdeel Materiaal Kleur 

Gevelmetselwerk Baksteen, waalformaat 
 

Rood, Bruin/rood en Antraciet  

Voegwerk  Antraciet  

Plint Baksteen, waalformaat 
 
Natuursteen 

Zoals op tekening aangegeven 
 
Grijs Naturel (waar op tekening 
aangegeven) 

Lijst voordeur Baksteen, afgewerkt met 
stucwerk. 
Of Metselwerk volgens tekening 
 

Wit, RAL 9010 

Buitenkozijnen, ramen en 
deuren, voordeur kozijn,  
 
voordeur 

Hout Wit, RAL 9010 
 
 
RAL 3007 of 5004 of 6007 
Afhankelijk van type woning 

Garagepoort (BN 4) Hout RAL 8015 

Bergingsdeur Hout Wit, RAL 9010 

Ventilatieroosters Aluminium RAL 9010 

Lateien Thermisch verzinkt en 
gemoffeld staal 

RAL 7022 

Raamdorpels 
 
Hemelwaterafvoeren achter- 
zijde woningen en bergingen 
Hemelwaterafvoer dakterras 
(voorzijde BN 3 en 5) 

aluminium 
 
Kunststof 
 
Zink 

RAL 9010 
 
Grijs 

Diverse prefabbeton 
onderdelen In de gevel 
 
Natuursteen onderdelen 
voorgevels 
 
Keerwanden (bij traptreden) 
Bordessen inclusief traptreden 
 
Hekwerken van franse balkons 
Balkons en hekwerken 
 
 

Prefab beton  
 
 
 
Hardsteen geschuurd 
 
Prefab beton 
Prefab beton 
 
Staal gemoffeld 
Staal gemoffeld 
 
 

Grijs naturel (waar op tekening 
aangegeven) 
 
 
Grijs naturel (waar op tekening 
aangegeven) 
Grijs naturel 
Grijs naturel 
 
RAL 7022 
RAL 7022 
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Interieur kleurenstaat    
    
Behang • geen   
Plinten  • geen   

Binnenkozijnen 
 
• wit (fabrieksmatig afgelakt)   

    
Binnendeuren • wit (fabrieksmatig afgelakt)   
    
Hang- en sluitwerk:    
binnendeuren • aluminiumkleurig   
Plafond  • wit   
Vensterbanken op    
steenachtige borstwering  • wit/crème    
Sanitair • wit   
Kranen • verchroomd   
Afzuigventielen • wit   
Trappenbomen,   • wit   
spillen en traphekjes    
Trapleuning • blank gelakt   
Binnendeurdorpels 
 

• antraciet (indien van toepassing in badkamer   
en toilet)   

    
Binnenkant gevelkozijnen • als buitenzijde afgewerkt   
ramen en deuren    
    
Elektrotechnisch schakelmateriaal • wit (fabrieksmatig) materiaal   

 
 
* Onder “wit” te verstaan: een wittint. 
De kleur wit van de diverse materialen verschilt per fabrikant, en kunnen verder geen rechten aan 
worden ontleend. 
 
De daglicht- en ventilatievoorziening van uw woning is gebaseerd op de vereiste oppervlakten van een 
verblijfsgebied, zoals deze in het Bouwbesluit zijn gesteld. Het ontwerp en de indeling kunnen van dien 
aard zijn dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit kan 
aanleiding geven om gebruik te maken van de zogenaamde ‘krijtstreepmethode’, een wettig legitieme 
methode, hetgeen er op neer komt dat niet over het gehele vloeroppervlak in de zogenaamde 
‘verblijfsgebieden’ (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is 
volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van 
de betreffende ruimten relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn. 
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Het kopen van een woning 
 
Algemeen 
 
Kadaster: 
Enige tijd na oplevering wordt de exacte kavelgrootte door het Kadaster bepaald. 
 
Politie Keurmerk Veilig Wonen 
Het hang en sluitwerk van de woningen wordt opgeleverd conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen. 
Politie Keurmerk Veilig Wonen is een integraal keurmerk waarin eisen worden gesteld aan de sociale 
veiligheid, inbraak- en brandpreventie met betrekking tot de woningen en de woonomgeving.  
 
De woonomgeving, het openbaar gebied, rondom uw woning wordt aangelegd door of namens de 
gemeente en valt buiten het kader van deze kopersinformatie. Van Wijnen Utrecht B.V. kan geen 
verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de eisen 
aan de sociale veiligheid, inbraak- en brandpreventie van de woonomgeving in relatie tot het Politie 
Keurmerk Veilig Wonen. 
 
U dient als koper zelf na oplevering van de woning, op persoonlijke titel, het Politie Keurmerk Veilig 
Wonen aanvragen. 
 
Energie Prestatie Norm 
De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Bij de berekening 
van de EPC spelen naast de isolatie ook bezonning, glasoppervlak en installatietechniek van de 
woning een rol.  
 
Door de isolatie en installatie halen de woningen in dit project een EPC van 0,4. 
 
Huisvuilophaalvoorzieningen: 
De exacte plaats van deze verzamelpunten wordt door de gemeente bepaald. Van Wijnen Utrecht 
B.V. kan hiervoor geen verantwoordelijkheid op zich nemen.  
 
Bouwbesluit: 
Per 1 januari 2003 is het bouwbesluit van kracht geworden. Om begripsverwarring te voorkomen is 
daarin onder meer bepaald, dat alle vertrekken in een woning eenduidig naar het karakter van het 
vertrek worden benoemd. Begrippen als woonkamer, keuken, entree, overloop, slaapkamer en zolder 
worden in het bouwbesluit niet gehanteerd.  
 
De benaming van de ruimten in deze verkoopbrochure ruimten voldoen aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit met de hiernavolgende benamingen: 
 
Benaming   
 
verkoopbrochure    volgens Bouwbesluit 
 
Woonkamer/keuken/ slaapkamer   Verblijfsruimte     
Entree/hal/overloop/portaal   Verkeersruimte 
Stalling/berging     Bergruimte 
Toilet/W.C.     Toiletruimte 
Badkamer/douche     Badruimte 
Meterkast     Technische ruimte 
Zolder/(trap-/ wasmachine)kasten  Onbenoemde ruimten   
(Dak-)terras     Onbenoemde ruimte 
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De koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst  
Als u een nieuwbouwwoning koopt worden uw rechten en plichten en die van BPD ontwikkeling en 
Van Wijnen Utrecht B.V. vastgelegd in een contract. Nadat duidelijk is welke woning uw woning wordt, 
zal de makelaar u een contract doen toekomen, dit is een gesplitste koop- en 
aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van de gesplitste koop- en 
aannemingsovereenkomst koopt u de grond van BPD ontwikkeling én geeft u Van Wijnen Utrecht B.V. 
opdracht tot de bouw van een woning. U verplicht zich tot het betalen van de koopprijs.  
BPD ontwikkeling verplicht zich daartegenover tot levering van de grond en Van Wijnen Utrecht B.V. 
verplicht zich tot de bouw van uw woning. De gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
In de wet is geregeld dat kopers een bedenktijd hebben. Dit houdt in dat u na ondertekening nog 
enige dagen de tijd heeft om van de aankoop af te zien. De wettelijke bedenktijd is 1 kalenderweek.  
 
Na ondertekening van de overeenkomst door koper en verkopers, ontvangt u hiervan een kopie. Het 
originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, zodat hij hier de notariële akte van 
eigendomsoverdracht van kan opmaken. Van Wijnen Utrecht B.V.is bij SWK aangesloten, en zal 
gebruik maken van het standaardcontract dat bij SWK hoort. Voor woningen die worden gebouwd 
onder SWK-garantie bestaat een model-contract. Dit model is met medewerking van Vereniging Eigen 
Huis tot stand gekomen. Daarin zijn zaken zoals bedenktijd, bouwtijd, betaling, garantieregeling en 
ontbindende voorwaarden geregeld.  
 
De Koopsom en de Aanneemsom 
De koopsom en de aanneemsom van de woning zijn Vrij Op Naam (V.O.N.), hetgeen wil zeggen, dat 
onder meer de hieronder genoemde kosten in de koopsom zijn begrepen: 

• grondkosten; 

• bouw- en installatiekosten; 

• ontwerp- en adviseurskosten; 

• verkoopkosten; 

• notariskosten met betrekking tot de aankoop van de woning; 

• legeskosten; 

• kosten van het kadaster; 

• aanlegkosten voor elektra, stadsverwarming, water en riool; 

• verzekering tijdens de bouw; 

• kosten van het garantiecertificaat SWK; 

• BTW (thans 21%, eventuele wijzigingen in het tarief worden conform de wettelijke 
voorschriften doorberekend). 

 
Kosten die niet in de gesplitste koop- en aanneemsomzijn opgenomen: 

• abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, radio, televisie en andere data; 

• huur installaties (eigendom nutsbedrijf); 

• koperskeuzes; 

• de kosten van aanleg en inrichting van de tuin. 
 
 
De kosten die verband houden met de aankoop en financiering van uw woning zijn niet in de 
gesplitste koop- en aanneemsom begrepen. Deze kosten kunnen zijn: 

• afsluitprovisie van uw hypothecaire geldlening; 

• notaris- en kadasterkosten inzake hypotheekakte; 

• rentelasten tijdens de bouw over de grond en de vervallen termijnen na de vervaldatum. 
 

U dient rekening te houden met de geldigheidsduur van uw hypotheek offerte, wij kunnen geen 
aansprakelijkheid accepteren voor extra kosten, die zijn ontstaan door het verlopen van uw hypotheek 
offerte. 
 
Opschortingsdatum 
In de gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst wordt doorgaans een aantal zogenaamde 
‘opschortende voorwaarden’ opgenomen die zijn gekoppeld aan een datum. Dat is de datum waarop 
wij verwachten, dat aan de voorwaarden is voldaan om met de bouw te kunnen beginnen. Een 
voorbeeld van een opschortende voorwaarde is het verkrijgen van een bouwvergunning. 
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Een omschrijving van de exacte opschortende voorwaarden, leest u in de gesplitste koop- en 
aannemingsovereenkomst . Rond de opschortingsdatum ontvangt u van ons bericht of de 
opschortende voorwaarden zijn vervuld. Zijn de opschortende voorwaarden vervuld dan is de 
gesplitste koop-/ aannemingsovereenkomst bindend. Zijn deze voorwaarden niet vervuld dan stellen 
we u een nieuwe opschortingsdatum voor. 
 
De eigendomsoverdracht bij de notaris 
In de gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van 
eigendomsoverdracht bij de notaris vermeld. De eigendomsoverdracht (ook wel ‘datum van notarieel 
transport’ of ‘juridische levering’ genoemd) vindt plaats bij de notaris. Vóór de datum van deze 
overdracht, zendt de notaris een nota van afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde 
bedrag staat vermeld. De overdracht bij de notaris vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat de 
opschortende voorwaarden zijn vervuld. 
 
Wat wanneer betalen? 
 
Facturen vóór notarieel transport 
Voor de vervallen termijnen van de aanneemsom en de grondkosten wordt automatisch uitstel van 
betaling verleend tot aan de datum van het notarieel transport. Ook voor de facturen die u worden 
toegezonden voordat het notarieel transport plaatsvindt, krijgt u automatisch uitstel van betaling tot 
aan de datum van notarieel transport. 
Betaling van deze facturen is wel eerder mogelijk, maar niet vereist. U dient de facturen uiterlijk te 
voldoen bij het notarieel transport, verhoogd met de dan verschuldigde rente, welke wordt berekend 
tegen percentages zoals in uw koop-/ aannemingsovereenkomst worden vermeld. Deze zogeheten 
‘transportrente’ kan bestaan uit twee gedeelten, namelijk rente over grond (eventueel erfpacht) en 
rente over vervallen termijnen (verhoogd met BTW). Te betalen rente na ondertekening van de 
gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst is fiscaal aftrekbaar. 
 
Te verrekenen bij notarieel transport 
Op het moment van notarieel transport dienen door u te worden voldaan: 

• de grondkosten; 

• het totale bedrag aan vervallen termijnen van de aanneemsom; 

• vergoeding over grondkosten en vervallen termijnen, tot de datum van koop- en 
aannemingsovereenkomst , indien verschuldigd (fiscaal niet aftrekbaar); 

• rente over grondkosten/erfpachtkosten verhoogt met omzetbelasting na het sluiten van de 
gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst (fiscaal aftrekbaar); 

• rente verhoogd met omzetbelasting na het sluiten van de gesplitste koop- en 
aannemingsovereenkomst over vervallen termijnen, (fiscaal aftrekbaar); 

• de verrekening van een eventueel door u gestorte waarborgsom bij de notaris. 
 
Ook dient u, als u een hypotheek heeft afgesloten, rekening te houden met het feit dat door de notaris 
waar de akte van hypotheek wordt gepasseerd, aparte kosten aan u in rekening worden gebracht. 
Deze kosten hangen af van de afspraken die u daarover maakt met de door u ingeschakelde notaris. 
 
Facturen na notarieel transport 
Nadat het notarieel transport heeft plaatsgevonden krijgt u naar gelang de bouw van uw woning 
vordert termijnen van de aanneemsom gefactureerd. Op de termijnfacturen is een vervaldatum 
vermeld. Dit is de laatste dag waarop uw betalingen op de bankrekening van Van Wijnen Utrecht B.V. 
moeten zijn bijgeschreven. Het is verstandig er rekening mee te houden, dat er een aantal werkdagen 
(afhankelijk van uw financier) zullen verlopen tussen het moment, waarop u uw betalingsopdracht 
uitschrijft en het moment waarop het bedrag op de bankrekening van Van Wijnen Utrecht B.V. wordt 
bijgeschreven. Indien u de woning met een hypothecaire lening financiert, zult u doorgaans de 
termijnen voldoen door onder deze lening het termijnbedrag op te nemen. 
 
De kleine lettertjes groot geschreven 
• Omdat bij het bouwen van een huis nog veel  ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt 

verkoopster zich het recht voor op of aan de opstallen de naar haar oordeel noodzakelijke 
architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. 

• Bedoelde eventuele wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde van de 
woning en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de koper. 
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• Alle informatie in de brochure over het plan wordt u gegeven onder voorbehoud van 
goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht, alsmede van de Nutsbedrijven. 

• De perspectieftekening alsmede de interieurplattegronden geven een impressie. De reële 
kleuren van gevelstenen, schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. De tuinaanleg is 
naar eigen fantasie ingevuld. Aan deze tekeningen kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend. 

• Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. 
• De situatie geldt alleen voor de erfgrenzen van de kavels.  
• De inrichting van het openbare gebied gebeurt door de gemeente. 
• Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte  

(zowel positief als negatief) kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, ondanks het feit 
dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd. 

 
Service en garantie 
Bij het kopen van een woning komt nogal wat kijken. Degene die al eens een huis heeft gekocht kan 
daar vast wel over meepraten. Tekeningen, overeenkomsten, brieven, folders enz. enz. kunnen een 
en ander danig onoverzichtelijk maken, waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet. Wij helpen 
u echter tijdens het gehele proces om het spoor niet bijster te raken.  
Daarom leveren wij u goede, duidelijk geordende informatie. Deze brochure is er een voorbeeld van.  
 
Maar er is meer: 
• Zoals de kopersmap; een speciaal ingerichte ordner voor vrijwel al uw documenten die u 

tijdens het bouwproces ontvangt. 
• In die ordner past de keuzemap. Daarin is onder andere een optie/keuzelijst opgenomen, 

waardoor u gelegenheid krijgt eventuele wijzigingen aan te brengen. 
• Tevens past in de kopersmap de zogenaamde onderhoudsmap die u bij de oplevering van uw 

woning ontvangt. In die map is informatie opgenomen die nodig is om uw woning in goede 
staat te houden, zoals een onderhoudsschema,  een opsomming van materialen en kleuren 
die voor uw woning zijn gebruikt, plaatsen waar zich ontstoppingsstukken bevinden en de 
folder ‘Een huis om in te leven’ met allerlei tips en suggesties. 

 
Om extra zekerheid te kunnen geven hebben wij ons aangesloten bij het Stichting Waarborgfonds 
Koopwoningen (SWK). Dit instituut hanteert strenge selectienormen voordat een bouwondernemer 
kan worden ingeschreven. Deze zijn: 
- vakbekwaamheid; 
- deskundigheid; 
- technische kwaliteit van de uitvoerders; 
- kredietwaardigheid enz. 
 
Bij elk bouwplan dat voor garantie bij het SWK wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig 
bekeken of het voldoet aan alle technische eisen die door het instituut worden gesteld, maar ook of de 
omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van de bouwondernemer niet te boven 
gaat. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag het huis onder SWK-Garantie worden verkocht en 
ontvangt de koper na het tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat. Van Wijnen Utrecht 
B.V. is ook aanspreekpunt voor service en garantie. Van Wijnen Utrecht B.V. hanteert voor haar 
projecten zeer hoge standaardnormen. Daarnaast worden eveneens de normen en eisen van het 
SWK in acht genomen. Deze stichting maakt zich sterk voor uw belangen als koper. Zo heeft u dankzij 
het SWK bijv. onder alle omstandigheden de absolute garantie dat uw woning wordt afgebouwd. 
Verder heeft het SWK een belangrijke taak als het gaat om de garantie op uw huis. Deze garantie 
wordt verstrekt door Van Wijnen Utrecht B.V., terwijl het SWK ervoor borg staat dat alle verplichtingen 
die in de garantie zijn opgenomen, ook daadwerkelijk worden nagekomen.  
 

Als koper heeft u dus altijd de volledige zekerheid dat uw woning aan de strenge SWK 
kwaliteitsnormen voldoet. Meer hierover leest u in het boekje ‘SWK Garantie- en waarborgregeling 
2014’. In dit boekje vindt u tevens alle informatie over de garantietermijnen en over de onderdelen die 
van garantie zijn uitgesloten. 
 
Wat betekent de SWK-garantie voor u? 
Als u een huis met SWK-garantie van ons koopt, betekent dat onder andere het volgende: 
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-  Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het SWK-waarborgcertificaat verplicht 
Van Wijnen Utrecht B.V. zich tot garantie op de kwaliteit van de woning. Deze is 6 jaar van 
kracht. 

-  Op sommige onderdelen is dit korter (bijv. 1 jaar op schilderwerk). 
-  De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van het SWK. 

U heeft dus altijd een veilig contract. 
-  De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van het SWK. 
-  Bij het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt u het door het SWK 

uitgegeven boekje ‘SWK Garantie’, waarin u nog gedetailleerder alle bijzonderheden over de 
garantie en het SWK kunt vinden (onder andere ook over oplevering en gereed melding). 

-  U blijft nooit met een half afgebouwd huis zitten wanneer er iets tijdens de bouw mis mocht 
gaan met de bouwondernemer. Door bemiddeling van het SWK wordt uw huis door een ander 
afgebouwd, terwijl de evt. schade tot een bepaald maximum door het SWK wordt gedragen. 

-  Wanneer er geschillen zouden ontstaan over de kwaliteit van de woning kan het SWK 
uitspraak doen die bindend is voor koper én bouwer. 

 
Uw aanvullende wensen 
 
Koperskeuzen (Meer- en minderwerk)  
Tot de overeenkomst behoort een koperskeuzelijst waarmee de indeling en het afwerkings- c.q. 
uitrustingsniveau van de woning nader kan worden bepaald tegen de in deze lijst vermelde prijzen. 
De koper zal de gelegenheid krijgen hieruit zijn persoonlijke keuze te maken, waarbij de stand van de 
bouwwerkzaamheden op de ondertekeningsdatum van de koop-/aannemingsovereenkomst bepalend 
is voor de alternatieven die op dat moment nog mogelijk zijn. Hiertoe worden door de ondernemer  
“sluitingsdata” bepaald, deze data wordt u nog kenbaar gemaakt. 
 
In de woning is uitgegaan van wand- en vloertegels en sanitair, zoals in de materiaalspecificatie van 
deze brochure is weergegeven. Ten aanzien van het tegelwerk en sanitair wordt u in de gelegenheid 
gesteld het afwerkingsniveau van de badkamer en het toilet geheel naar persoonlijke wens te 
realiseren in een nader bekend te maken showroom. 
 
Nadere individuele wijzigingen, welke niet op de keuzelijst voorkomen, kunnen schriftelijk worden 
aangevraagd ter beoordeling en prijsbepaling door de aannemer. Hierbij maakt de aannemer zich een 
voorbehoud tot het onverkort afwijzen van het meer- en/of minderwerk gezien de geldende 
voorschriften en de stand van de bouw. Wijzigingen met betrekking tot de constructie, het gevelbeeld, 
positie meterkast, leidingkokers en trapgat alsmede het uitbreiden van de woning (behoudens de 
standaard opties) behoren niet tot de mogelijkheden en worden derhalve niet in behandeling 
genomen. 
 
Keuken 
De woningen worden voorzien van een keuken, conform de 0-tekening/basis tekening van de voor dit 
project geselecteerde keukenshowroom. Zie hiervoor het keuken voorstel van Voortman Keukens 
welke u bij de makelaar of bij Voortman Keukens kunt opvragen.  
 
Voor bouwnummers 1, 2, 3, 5, 6 en 7 geldt een stelpost van totaal € 5.000 incl. btw. 
Voor bouwnummer 4 geldt een stelpost van totaal € 7.500 incl. btw, indien u besluit  geen gebruik te 
maken van de projectkeuken dan ontvangt u een retourbedrag van respectievelijk € 3.750 indien de 
keuken een waarde heeft van  € 5.000 en € 6.000 indien de keuken een waarde heeft van € 7.500.  

 
De keuken zal in alle gevallen na de oplevering van de woning geplaatst worden. 
Alle elektra leidingen worden in de wand/vloer weggewerkt, de riolering en water leidingen zullen als 
opbouw leidingen worden uitgevoerd. 
 
Indien u er voor kiest om geen keuken bij Voortman Keukens te kopen, dan zal de aannemer de 
standaard aansluitpunten plaatsen zoals op de verkooptekening aangegeven is. En ontvangt het door 
BPD ontwikkeling ter beschikking gestelde bedrag retour. 
 
Indien tijdig de afwijkende wensen worden doorgegeven, zal in overleg met de aannemer worden 
gekeken naar de mogelijkheden/ aanpassingen. Het plaatsen van de keuken dient na de oplevering 
van de woning plaats te vinden en valt buiten de SWK-garantie.  


