“Aldfeartswei” Raerd
3 royale vrijstaande woningen

✓ Energiezuinig en onderhoudsarm
✓ Vloerverwarming op beganegrond
✓ Kunststof buitenkozijnen

3 vrijstaande woningen

Aldfeartswei - Raerd
Raerd
Rauwerd (officieel, Fries: Raerd) is een oud terpdorp dat ligt tussen Leeuwarden en Sneek.
Het dorp telt ± 600 inwoners. Raerd heeft een prachtige dorpskern die bestaat uit de hoger
gelegen kerk, een plein met daaraan gevestigd het oude gemeentehuis en het deels in oude
stijl gerenoveerde dorpshuis.
Raerd heeft een bloeiend verenigingsleven, dat door de inwoners in stand gehouden wordt.
De Merke is één van de hoogte punten van het jaar. Raerd heeft een school voor openbaar
basisonderwijs. Momenteel telt deze school zo’n 100 leerlingen.
Ligging van het plangebied
Het plangebied “Aldfeartswei” is aansluitend aan de westkant van het dorp Raerd gelegen.
Aan de noordzijde ligt de jachthaven met voorzieningen, aan de oostzijde de bestaande
bebouwing aan de Aldfeartswei, de zuidzijde is begrensd door water en de westzijde ligt
tegen het buitengebied.

Woningen
Indeling
De woning is zeer ruim bemeten met binnenwerkse maten van 6,5 meter breed en 10 meter
diep. Met de logische indeling worden alle ruimtes optimaal benut. Via de royale hal komt u uit
in de riante straatgerichte woonkamer met open keuken. Optioneel kan gekozen worden voor
een garage, uitpandige bijkeuken en woning verlengingen. Op de verdieping zijn standaard drie
slaapkamers en de compleet betegelde badkamer voorzien van sanitair. De tweede verdieping
is bereikbaar via een vlizotrap en is voorzien van een ruime kap met de mogelijkheid voor een
vaste trap en een vierde slaap- of werkkamer te maken.
Onderhoud en duurzaamheid
U kiest met deze woning voor een praktische, riante en duurzame woning met vele
mogelijkheden. De woningen worden uitgevoerd met een aantal uitgangspunten uit
het ‘Passiefhuis’ principe. Warmteverliezen worden zoveel mogelijk beperkt door hoge
isolatiewaarden van wanden, vloer en dak. Dat wil zeggen; de woning heeft een dikke warme
jas. Tevens is gekozen voor onderhoudsarme en duurzame bouwmaterialen. Driedubbele
beglazing, kunststof kozijnen en vloerverwarming op de begane grond zijn dan ook standaard.
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“Wonen in een prachtig
authentiek terpdorp, in het
hart van Friesland”
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Technische omschrijving
basiswoning

1. Van toepassing zijnde voorschriften

hemelwaterafvoeren bestaan uit slagvast recy-

structuur van het voegwerk zal door de archi-

1. Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw

clebaar pvc en worden met voldoende daartoe

tect worden bepaald. In het gevelmetselwerk

geëigende bevestigingsmiddelen aan de ach-

worden

terliggende constructies bevestigd. Er wordt 1

aangebracht. Waar nodig wordt het metselwerk

drainagestreng onder de woning aangebracht

voorzien van dilatatievoegen.

2016, Woningborg.
2. Het Bouwbesluit en Regeling Bouwbesluit
2012 zoals deze in Nederland geldt.
3. De Energie Prestatie Normering (E.P.N) voor
woningen volgens NEN 7120 aangepast aan

nutsbedrijven.

in de koop-/aanneemsom begrepen.

8. Binnenwanden
De binnenspouwbladen van de woning op de

4. Terreinverhardingen

begane grond worden uitgevoerd in kalkzand-

Er worden geen bestatingen en zand geleverd

steen 100mm. De stabliteitswand tussen de hal

en/of aangebracht.

en de keuken word uitgevoerd in kalkzand-

2. Grondwerk

steen 120mm. De lichte scheidingswanden

Het peil (P) waaruit alle hoogten en diepten

5. Terreininventaris

van de woning op de beganegrond worden

worden gemeten komt overeen met de boven-

Er worden geen erf afscheidingen geleverd en/

uitgevoerd in cellenbeton of gipsblokken. De

kant van de afgewerkte beganegrondvloer van

of aangebracht.

binnenspouwbladen, dragende en lichte scheidingswanden (optioneel op 2e verdieping) van

de woning. De juiste peilmaat wordt bepaald
in overleg met de dienst Bouw- en Woning-

6. Funderingen

de woning op de 1ste en 2de verdieping worden

toezicht. Ten behoeve van de fundering en

Op basis van de sonderingsresultaten (die nog

uitgevoerd in geïsoleerde houtskeletbouw. Op

riolering, leidingen e.d. zullen de nodige ont-

nader vastgesteld moeten worden) wordt het

de 1e verdieping worden deze afgewerkt met

gravingen worden verricht. De uit ontgraving

volgende funderingssysteem toegepast:

gipsplaten. Uitvoering en aansluitdetails vol-

verkregen grond zal aflopend worden geëga-

funderingsbalken (Uitgangspunt 350x500mm,

gens voorschriften van de fabrikant.

liseerd over het bouwterrein vanaf de woning

wapening 70kg/m3) en constructiedelen van

(ca 30 cm onder peil) tot aan de erfgrens. Er

gewapend beton, op vooraf vervaardigde be-

9. Vloeren

wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans,

tonnen heipalen e.e.a. conform het advies van

De begane grondvloer van de woning en

er is dus geen aan- en afvoer van grond.

de constructeur en onder goedkeuring van de

eventuele aanbouwen wordt uitgevoerd als

gemeente. Onder de beganegrondvloer wordt

een vrijdragende prefab geïsoleerde betonnen

3. Rioleringswerken en drainage

een kruipruimte aangebracht. In de begane-

systeemvloer volgens KOMO-attest, met een

De riolering wordt uitgevoerd in pvc-buizen

grondvloer wordt een geïsoleerd vloerluik op-

isolatiewaarde van Rc ≥ 5,0 m2K/W. De 1e ver-

(KOMO-keur) met hergebruikgarantie en aan-

genomen. In de kruipruimten wordt als bodem-

diepingsvloer word uitgevoerd als prefab onge-

gesloten op het gemeenteriool. De afvoeren

afsluiter een zandlaag (d.10cm) aangebracht

ïsoleerde betonnen kanaalplaatvloeren volgens

van de diverse lozingstoestellen worden uit-

tenzij er een zandlaag aanwezig is.

KOMO-attest en welke zo vlak als mogelijk

gevoerd in materiaal wat tot 90° hittebestand
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ventilatievoorzieningen

en aangesloten. De aansluitkosten hiervan zijn

de eisen van 2016.
4. 
De geldende voorschriften van de diverse

voldoende

worden gelegd. De vloeren worden afgewerkt

is. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem

7. Metselwerken

met een cementdekvloer met dikte van 70mm

toegepast, d.w.z. dat het vuilwater van de bin-

De buitengevels worden uitgevoerd in gevel-

op de begane grond en 50 mm op de verdie-

nenriolering naar het gemeenteriool en het

steen (baksteen) volgens monster en kleuren-/

ping waarin de diverse leidingen worden op-

regenwater van de hwa’s gescheiden wordt

materialenschema.

buitenspouwmuren

genomen. De 2e verdiepingsvloer/zolder wordt

afgevoerd. Het systeem is belucht en voorzien

worden geïsoleerd met spouwisolatie, met een

uitgevoerd als houten balklaag met daarop een

van de nodige ontstoppingsmogelijkheden. De

isolatiewaarde Rc ≥ 5,0 m2K/W. De kleur en

constructieve houten vloerplaat.

De

10. Staalconstructie en metaalwerken

12. Trappen

15. Dekvloeren en stukadoorwerk

In de steenachtige wanden kunnen stalen lateien worden opge-

De trap naar de 1e verdieping is een open vurenhouten trap met

Alle betonvloeren afgewerkt met een cementdekvloer. Binnen in

nomen conform advies van de constructeur. Verder worden sta-

leuningen en een hekwerk ter afscherming van het trapgat. In

de woning worden alle steenachtige wanden en gipsplaatswan-

len constructiebalken en -profielen toegepast op plaatsen en met

de traptreden worden geen slijtstrippen aangebracht. Deze com-

den, inclusief schuine dak op de 1e verdieping, behangklaar afge-

zwaartes zoals aangegeven door de constructeur. Verder worden

plete trap wordt met een grondverflaag aangeleverd maar niet in

werkt. Wanneer door verkrijgers wordt gekozen voor een wandaf-

bij de bouwkundige realisatie diverse (metalen) bevestigings-

het werk afgeschilderd. De trap naar de zolder is een vlizotrap.

werking anders dan behangwerk is het mogelijk dat eventuele

middelen toegepast zoals uit de aard van het werk noodzakelijk
blijkt en gegalvaniseerd uitgevoerd daar waar nodig.

kleine oneffenheden van de behangklare wanden door verkrijgers

13. Binneninrichting, binnentimmerwerk

zelf weggewerkt dienen te worden. De beton- en gipsplafonds als-

Er wordt geen keuken, keukenmeubilair en/of keukenapparatuur

mede de wandgedeeltes boven tegelwerk worden voorzien van

11. Kozijnen, ramen en deuren

geleverd en/of gemonteerd.

spuitwerk. De wanden en hellende dakvlakken (prefab dakele-

Alle buitenkozijnen, draai-/kiepramen en -deuren worden uit-

Voor plaatsing van een keuken is rekening gehouden met een

menten) op de tweede verdieping zijn onafgewerkt.

gevoerd in kunststof en voorzien van de nodige vochtwerende

aantal standaard aansluitpunten voor elektra en riolering. Even-

stroken, condensprofielen, tochtprofielen, slijtstrippen en dege-

tuele aanpassingen in het installatiewerk zijn tegen meerprijs

16. Tegelwerk en kunststeen

lijk hang- en sluitwerk in licht metalen uitvoering, volgens eisen

mogelijk. De meterkast wordt uitgevoerd volgens voorschriften

De vloeren in de badkamer en het toilet worden afgewerkt met

Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Alle buitendeuren zijn

van de nutsbedrijven en voorzien van een meterbord en ven-

vloertegels. Kleur en soort nader te bepalen. De rechte wanden

voorzien van cilindersloten met 1 sleutelsysteem. In de voordeur

tilatieopeningen. Daar waar nodig zullen aftimmeringen met

in de badkamer worden tot het plafond betegeld en de wanden

wordt geen brievenbus aangebracht. Onder de buitenkozijnen,

plaatmateriaal worden aangebracht. Trap, ventilatiekanalen en

in het toilet tot ca. 150 cm +peil. Overige ruimten worden niet

welke op de begane grond tot vloerpeil doorlopen, worden pre-

standleidingen worden met plaatmateriaal betimmerd. Onder

van vloer- en wandtegels voorzien. Voor wand- en vloertegels is

fab betonnen kantplanken aangebracht. In de badkamer wordt

lichtkozijnen waarvan de onderdorpel hoger ligt dan het vloer-

er keuze uit verschillende mogelijkheden.

een dakraam toegepast.

peil worden houten vensterbanken met een kunststof toplaag

In de koop-/aanneemsom is een stelpost begrepen voor het le-

(werzalit) en een maximaal overstek van 100mm aangebracht.

veren van wandtegels t.w.v. € 35,00 /m2 (incl. btw) en vloerte-

De binnenkozijnen worden uitgevoerd in stalen verdiepingsho-

Ter plaatse van behangklare wand-/vloeraansluitingen in onbete-

gels t.w.v. € 35,00 /m2 (incl. btw). Vloer- en wandtegels worden

ge montagekozijnen met bovenlichtpaneel. De binnenkozijnen

gelde ruimten worden geen vloerplinten aangebracht. Ter plaat-

in standaard tegelverband (dus niet diagonaal), niet strokend

zijn fabrieksmatig van een standaard kleur voorzien. De binnen-

se van de behangklare wand-/gipsplafond aansluitingen worden

en zonder strippen of patronen aangebracht. De standaard af-

deuren zijn van het type opdek en worden fabrieksmatig in een

vuren plafondplinten wit gegrond aangebracht. Voorts worden

meting voor het aanbrengen van de vloertegel is 150x150mm

standaard kleur aangeleverd. Onder of achter de binnendeur-

alle kleine timmerwerkzaamheden uitgevoerd welke voor een

of 200x200mm en de wandtegel 150x200 of 200x250mm. De

kozijnen van badkamer en toilet wordt een Hard- of kunststeen

correcte oplevering van de woning noodzakelijk zijn.

wandgedeelten boven tegelwerk worden afgewerkt met wit
spuitwerk. Totale stelpost, leveren en aanbrengen wand- en

dorpel aangebracht. Bij de overige binnendeurkozijnen worden
geen dorpels aangebracht.

14. Daken

vloertegelwerk, inclusief waterkerende voorzieningen en dor-

Het hellende dak van de woningen wordt uitgevoerd als geïso-

pels € 3.000,00 incl. btw.

De volgende sloten worden in de binnendeuren van de wonin-

leerd scharnierend dakelement, met een isolatiewaarde Rc ≥ 6,0

gen aangebracht:

m2K/W. Het dak wordt bedekt met keramische dakpannen, be-

17. Beglazing en schilderwerk

•

voor- en achterdeur - cilinderslot

vestigd vlgs. NEN-normen. De binnenzijde van de dakplaten op

In de buitenkozijnen van de woning wordt een isolerende drie-

•

badkamer/toilet - vrij/bezetslot

de 1e verdieping worden afgewerkt met gipsplaten. Op platte

dubbele (triple) HR++-beglazing aangebracht met een U-waarde

•

meterkast - kastslot

daken wordt een bitumineuze dakbedekking aangebracht.

≤ 0,9 W/m2K en passend in de EP-berekening. Binnenschilder-

•

ouderslaapkamer - dag/nachtslot

•

overige deuren - loopslot
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werk wordt niet uitgevoerd.

18. Loodgieterswerk

de ramen. De overige ruimte c.q. constructieonderdelen worden

zijn vervaardigd van standaard witachtig schakelmateriaal. De

Aan de woning worden zinken mastgoten en afdekkers aange-

uitgerust met de volgende ventilatievoorzieningen:

elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, ver-

bracht. De hemelwaterafvoeren van de woning zijn uitgevoerd

• Het toilet

in kunststof. De binnenriolering wordt samengesteld uit pvc met
KOMO-keurmerk en volgens voorschriften zoals gesteld in NPR-

:m
 echanische

afzuiging

toevoer

middels

luchtspleet onder de deur

Voor de opwekking van elektriciteit worden op het dak PV pa-

• De badkamer : m
 echanische afzuiging toevoerlucht middels

3216 aangelegd. Alle sanitaire toestellen worden met de nodige

deeld over voldoende groepen naar de diverse aansluitpunten.
nelen aangebracht.

luchtspleet onder de deur

stankafsluiters op de binnenriolering aangesloten. Ter plaatse

• De meterkast : ventilatierooster boven en luchtspleet onderin

van de opstelplaats van de wasautomaat wordt eveneens een rio-

• De gevels

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

: dmv open stootvoegen

leringsleiding met stankafsluiter aangebracht. Vanaf de waterme-

		

6 dubbele wandcontactdozen.

ter worden koudwaterleidingen aangelegd naar 2 vrijhangende

Onder de binnendeuren wordt een ruimte van minimaal 25 mm

		

2 loze leidingen.

toiletreservoirs, fontein, wastafelcombinatie, en douchemeng-

gehouden i.v.m. de luchtcirculatie. De regeling van het 3 standen

		

1 thermostaat leiding.

kraan, opstelplaats voor de wasautomaat, de cv en de plaats van

systeem zit in de woonkamer.

		1 bedrade bediening/sensor t.b.v.

de door derden te leveren en plaatsen spoelunit in de keuken.

mechanische ventilatie.

Vanaf de cv worden warmwaterleidingen aangelegd naar de

20. Sanitair

wastafel, douchemengkraan alsook de plaats van de door der-

Het te leveren sanitair in witte uitvoering, wordt met de nodige

•

den te leveren en plaatsen spoelunit in de keuken. In de koop-/

stankafsluiters aangesloten op de riolering.

		

2 dubbele wandcontactdozen boven het

zeer zorgvuldig samengesteld sanitairpakket. Dit sanitair is te

De toiletruimte:

		

1 enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwas-

bekijken in de showroom van een nader op te geven leverancier.

• Wandcloset met zitting, waterbesparende drukknop en inge		

1 enkele wandcontactdoos op 225+ voor

		

1 loze kookleiding

		

1 dubbele wandcontactdoos tbv koelkast

•

1 lichtpunt op schakelaar

Keuken:

aanrecht tbv gebruik

aanneemsom begrepen is het leveren en aanbrengen van een

De stelpost voor aankoop en plaatsen van dit sanitair bedraagt €
2.100,- (incl. btw).

bouwd kunststof reservoir.

19. Ventilatievoorzieningen en gasafvoer-/ rookkanalen
Ventilatiekanalen: spiralo buis

De badkamer:

Gas afvoerkanalen: aluminium

•
Kristalporseleinen

wastafelcombinatie

met

verchroomde

mengkraan, sifon met vloerbuis, planchet en spiegel.
ventilatiesysteem. Afvoer wasemkap rechtstreeks naar buiten en
behoort tot de levering en montage van de “keukenleverancier”
evenals de dakdoorvoer en of muurdoorvoer met afdekrooster.
Het systeem bestaat uit een mechanische ventilatiebox met CO2
sturing en vochtsensor welke geplaatst is in de zolderruimte en

ser op aparte groep

• Complete kristalporseleinen handwasbakje met sifon en verchroomde tapkraan.

De keukeninrichting wordt niet aangesloten op het mechanische

1 lichtpunt op schakelaar

• Wandcloset met zitting, waterbesparende drukknop en ingebouwd kunststof reservoir.
• Verchroomde douchemengkraan met onderaansluiting, kunst-

afzuigkap

Hal:

		

1w
 andlichtpunt buiten op schakelaar binnen

		

1 enkele wandcontactdoos

		

1 wisselschakeling tbv lichtpunt op overloop

		

1 rookmelder

•

1 enkele wandcontactdoos

stofslang, chroom handdouche met glijstang.
• Een verchroomde tapkraan met beluchter en slangkoppeling
voor de wasautomaat.

waarop aangesloten de afvoeren van;
•

keuken

21. Elektrische installatie

•

toilet

De elektrische installatie voldoet aan de aansluitvoorwaarden

•

badkamer

van het energie leverend bedrijf en aan de NEN 1010. Alle ma-

Meterkast:

		

1 belinstallatie met schel en drukker

		

1 groepenkast installatie, voorzien van de
benodigde groepen t.b.v. de omschreven installatie

		

1 aarding installatie volgens de voorschrif-

De toevoerventilatie van de verblijfsruimten (keuken, woonka-

terialen met KEMA-keur. De installatie bestaat uit lichtpunten en

ten van het stroom leverend bedrijf en

mer en slaapkamers) geschiedt door middel van het roosters in

wandcontactdozen uitgevoerd in het centraal dozen systeem en

aardelektrode
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• Toilet:

1 lichtpunt op schakelaar

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat.

• Bijkeuken (optioneel): 1 lichtpunt op schakelaar

Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwar-

		

mingsinstallatie geldt dat de hieronder genoemde temperaturen

1 dubbele wandcontactdoos

			

bereikt en behouden moeten worden tot een buitentemperatuur

• Garage (optioneel):

1 lichtpunt op schakelaar

van -7 oC bij gelijktijdig verwarmen van alle vertrekken.

		

1 dubbele wandcontactdoos
•

Badkamer				22 oC

• Badkamer:

1 lichtpunt op schakelaar

•

Woonkamer, keuken en slaapkamers

20 oC

		

1
wandlichtpunt boven wastafel, op

•

Hal en eventuele bijkeuken		

15 oC

		

1 enkele wandcontactdoos naast was-

		

1 enkele wandcontactdoos t.b.v. was-

schakelaar
tafel
automaat, op aparte groep
				
• Overloop:

1 lichtpunt op wisselschakeling

		

1 enkele wandcontactdoos

		

1
wisselschakeling tbv lichtpunt op
zolder

		

1 rookmelder

• Slaapkamer(s):

1 lichtpunt op schakelaar

		

2 dubbele wandcontactdozen

		

1 loze leiding (ouderslaapkamer)

•

1 lichtpunt op wisselschakeling

Zolder:

		

1 loze leiding

		

1 dubbele wandcontactdoos

		

1 enkele wandcontactdoos t.b.v. cv-ketel

		

1 e nkele wandcontactdoos t.b.v.
mechanische ventilatie

22. Verwarmingsinstallatie
De woning verwarmen door middel van vloerverwarming op de
begane grond en radiatorenverwarming op de 1e verdieping: Op
de zolder een HR ketel aangesloten volgens het twee pijps systeem met gedwongen circulatie.
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De rookgassen worden afgevoerd d.m.v. een dubbelwandige
dakdoorvoer en voorzien van een kap.

Bijlage 1: Kleur- en materiaalstaat
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Opmerking

gevels woningen

baksteen, volgens monster

geel-bruin genuanceerd

Voegwerk donkergrijs, iets verdiept

trasraam

baksteen, volgens monster

mangaan

Voegwerk antraciet, iets verdiept

rollaag (rond voordeurkozijnen)

baksteen, volgens monter

mangaan

Voegwerk antraciet, iets verdiept

raamdorpelsteen

kunststeen

antraciet

spekbanden op lateien

baksteen, als trasraam

mangaan

ca. 15mm uitstekend

kozijnen

kunststof

gebroken wit

RAL 9001

ramen

kunststof

gebroken wit

RAL 9001

voordeur

kunststof, model volgens tekening

accentkleur

te bepalen na definitieve steenkeuze

overige deuren

kunststof

gebroken wit

RAL 9001

dakpannen

gebakken dakpan

antraciet / zwart engobe

type Röben Flandern plus o.g.

dakgoten

zinken mastgoot (ca. 200mm)

naturel

hemelwater afvoeren

pvc

grijs naturel

afdekkers (schouders en
shoorsteen)

zink

naturel

gevels garage

baksteen

kleur als woning

kanteldeur garage

plaatstaal

(donker)grijs

te bepalen na definitieve steenkeuze

platdak randafwerking

daktrim

aluminium

conform tekening

Garage = optie
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Bijlage 2: Afwerkstaat
Afwerking
Ruimtes

Wand

Plafond

Vloer

Temp.

Overige voorzieningen en
installaties/opmerkingen

Entree/hal
verkeersruimte
0.1

Behangklaar

Structuur spuitwerk

Dekvloer

15°C

Meterruimte
0.2

Onafgewerkt

Los plafondplaatje

Onafgewerkt /
montageplaat leiding invoer afgedicht.

-

Woonkamer
Verblijfsruimte
0.3

Behangklaar

Structuur spuitwerk

Dekvloer

20°C

• Lucht toevoerrooster in gevelkozijn

Keuken/eethoek
Verblijfsruimte
0.4

Behangklaar

Structuur spuitwerk

Dekvloer

20°C

• Lucht toevoerrooster in gevelkozijn

Toiletruimte
0.5

Wandtegels tot
1.200 mm + structuur
spuitwerk boven tegels

Structuur spuitwerk

Vloertegels

-

• Afzuigventiel mechanische ventilatie (MV)

Berging
0.6

Behangklaar

Structuur spuitwerk

Dekvloer

15°C

• Lucht toevoerrooster in gevelkozijn

Overloop
1.1

Behangklaar

Structuur spuitwerk

Dekvloer

20°C

Slaapkamer 1
1.2

Behangklaar

Structuur spuitwerk

Dekvloer

20°C

• Lucht toevoerrooster in gevelkozijn

Slaapkamer 2
1.3

Behangklaar

Structuur spuitwerk

Dekvloer

20°C

• Lucht toevoerrooster in gevelkozijn
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Bijlage 2: Afwerkstaat
Afwerking
Ruimtes

Wand

Plafond

Vloer

Temp.

Overige voorzieningen en
installaties/opmerkingen

Slaapkamer 3
1.4

Behangklaar

Structuur spuitwerk

Dekvloer

20°C

Badruimte
1.5

Wandtegels,
schuine dak behangklaar

Structuur spuitwerk

Vloertegels

22°C

• Afzuigventiel mechanische ventilatie (MV)

Zolder/
Onbenoemde ruimte
2.1

onafgewerkt

onafgewerkt

Dekvloer

20°C

• Rookmelder aangesloten op elektriciteitsnet
• C.V.-combiketel
• Mechanische luchtafvoer
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Garantie op technische
gebreken na oplevering

1.1 Algemeen

zieningen te worden getroffen (onder andere

onderdelen. Deze uitloging vindt plaats door

Tot besluit enkele aandachtspunten met betrek-

krimpgaas toepassen, insnijden) om schade als

een chemische reactie tussen deze bouwma-

king tot de garantie en nazorg: klachten die-

gevolg van krimp te beperken.

terialen en het verontreinigde hemelwater. Om

nen direct na constatering schriftelijk te wor-

Eventuele aftimmeringen/plinten dienen zo

schade te voorkomen is het frequent reinigen

den gemeld. U dient de ondernemer altijd in

aangebracht te worden dat zij bewegingen in

van de beglazing noodzakelijk.

de gelegenheid stellen om het garantiegebrek

de constructie kunnen volgen.

1.4 Krimp

te herstellen. De door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ondernemer in

1.3 Thermische breuk van de ruiten

Door de toepassing van diverse materialen

principe niet worden verhaald, tenzij er sprake

Thermische breuk kan ontstaan als er in een

met verschillende eigenschappen en mede

is van een noodsituatie en een schade beper-

glasruit grote temperatuurverschillen voorko-

door droging zullen er vooral bij aansluitna-

kende noodreparatie noodzakelijk is.

men. Hierdoor ontstaan plaatselijke druk- en

den krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij

trekspanningen. Een aantal factoren zijn van

het onderhoud van het privé-gedeelte worden

1.2 Werkzaamheden direct na oplevering

invloed op het ontstaan van thermische breuk:

dichtgezet met bijvoorbeeld acrylaatkit.

Veelal is er na de oplevering sprake van een voch-

•
Hoge binnentemperaturen achter het glas

tig klimaat in de woning als gevolg van bouw-

(veroorzaakt door bijv. binnen zonwering).

In de hoeken van stucwerk kunnen bijvoor-

vocht, hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te

• Plaatselijke afkoeling, bijvoorbeeld door een

beeld haarscheurtjes ontstaan. Deuren kunnen

ventileren en de verwarming niet te ‘hoog’ in te

op het glas gerichte ventilator.
• Gedeeltelijk beschaduwen, o.a. door voor-/

‘wennen’ aan een andere temperatuur en voch-

de meer dan normale verkleuring van het spuit-

najaarszon loodrecht op de ruit, gedeeltelijk

tigheidsgraad. Dat is niets ernstigs; ze worden

werk, door uittredend bouwvocht beperkt.

gesloten zonwering en/of het geheel of ge-

veroorzaakt door het uit uw huis wegtrekkend

deeltelijk afplakken van de ruit.

vocht. Deze kleine dingen kunnen we nooit

Ook het aanbrengen van diverse ‘harde’ vloer-

Thermische breuk valt niet onder de garantie

en wandafwerkingen direct na oplevering kun-

voortkomend uit de bouw en oplevering van

nen tot vervelende schades van de aangebrach-

uw woning. Wij adviseren u de schade te clai-

Eventuele aftimmeringen/plinten dienen zo

te afwerkingen leiden, onder meer doordat er

men bij uw opstal-/glasverzekering.

aangebracht te worden dat zij bewegingen in

bouwvocht ‘opgesloten’ wordt. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor deze schade.

voorkomen.

de constructie kunnen volgen (bijvoorbeeld
De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat

plafondplinten aan het plafond bevestigen en

deze veroudert en krimpt. Indien bij eventuele

niet aan de wand).

Let op dat er bij het (laten) leggen van plavui-

schademeldingen aan de kozijnen en/of begla-

zen, goede lijmsoorten worden toegepast en

zing blijkt dat er geen of onvoldoende onder-

Deuren zijn vooral in de beginperiode erg ge-

dat de vloerafwerking op de juiste wijze moet

houd is gepleegd, kunnen uw garantierechten

voelig voor temperatuur schommelingen. Om

worden gedilateerd, met name bij de vloerin-

in gevaar komen.

te voorkomen dat binnendeuren kromtrekken

snoeringen en boven eventuele tussengelegen
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eventueel gaan klemmen, omdat hout moet

stellen. Ook wordt hiermee het verschijnsel van

is het verstandig deur zoveel mogelijk open te

funderingsbalken. In de dekvloeren is veel lei-

Voor het onderhoud dient u overschilderbare

laten staan, niet tegen de wand. Om te voor-

dingwerk opgenomen, om deze reden raden

beglazingskit toe te passen.

komen dat buitendeuren onnodig kromtrekken

wij het u af om te boren/spijkeren of te fraisen

Een geheel ander verschijnsel is de zogenaam-

is verstandig deze deuren zoveel mogelijk met

in de dekvloeren. Ook dienen er bij steenach-

de glasetsing. Dit wordt veroorzaakt door uitlo-

behulp van de meerpuntssluiting af te sluiten.

tige wandafwerkingen de nodige extra voor-

ging van bijvoorbeeld metselwerk of betonnen

Dit kan ca. 1 jaar duren.

1.5 Schilderwerk
Onderhoudsschema
Beschadigingen en het ‘liggende’ werk bijwerken in het eerste jaar na oplevering. Het is in
het algemeen verstandig om jaarlijks het schilderwerk schoon te maken met water. Gebruik
in het algemeen geen agressieve schoonmaakmiddelen, deze kunnen de verflaag aantasten.
Bijwerken en na reiniging geheel overschilderen in het derde jaar na oplevering, tenzij het
onderhoudsadvies dat u ontvangt bij de oplevering anders aangeeft. Correct onderhoud van
het kit- en schilderwerk (dit geldt ook voor binnen schilderwerk) conform het advies van de
ondernemer is noodzaak. Enerzijds met betrekking tot uw garantierechten, maar zeker ook
met betrekking tot (vroegtijdige) schade aan
uw geveltimmerwerk na het verstrijken van de
zesjaars-garantietermijn van Woningborg.

Foto: raerd.com

Onderhoud algemeen
Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en
onderhoudswerkzaamheden

absoluut

nood-

zakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het
noodzakelijk dat u hiervoor voor uw eigen rekening vakmensen inschakelt. Het is dringend
aan te bevelen om een korte verslaglegging van
de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk
dat er, vanwege de huidige ARBO voorschriften,
extra kosten bij u in rekening worden gebracht.
Bijvoorbeeld voor het glazenwassen, één en ander afhankelijk van het ontwerp en de locatie.
Wij willen u ook verwijzen naar de Woningborgbrochure ‘Aankoop, oplevering, gebruik
en onderhoud van uw woning’, welke u samen
met het Woningborgcertificaat heeft ontvangen.
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Algemene informatie en
wegwijzer

Wegwijzer bij de aankoop van uw woning
Contractstukken

de bouw en taxatiekosten

voor een deel door de overheid ‘betaald’, het

• kosten van meer- en minderwerk

zogenaamde ‘belastingvoordeel’. Dit krijgt ge-

• rentekosten over de eventueel reeds verval-

stalte door:

Deze, bij de in de koop-/aannemingsover-

len grondkosten en overige bouwtermijnen

eenkomst genoemde notaris gedeponeerde

zoals aangegeven in de koop-/aannemings-

en door partijen getekende verkoopbrochure,

overeenkomst

alsmede de bij de notaris gedeponeerde en

A de fiscale aftrekbaarheid van uw hypotheekrente
B de aftrekbaarheid van de financieringskosten
zoals afsluit provisie en taxatiekosten

door partijen gewaarmerkte aanvullingen en/of

Eigendomsoverdracht

Daartegenover staat de bijtelling van het zoge-

wijzigingen zijn voor partijen bindend. Tot de

De eigendomsoverdracht geschiedt middels

naamde huurwaardeforfait. Normaliter vindt

bindende contractstukken behoren:

een ‘akte van levering’ welke passeert bij de

de verrekening van het belastingvoordeel jaar-

• de koop- en aannemingsovereenkomst

projectnotaris. De overdracht vindt plaats na-

lijks plaats.

• het (eventuele) optie- en keuzeformulier

dat eventuele ontbindende en/of opschortende

• verkoopbrochure

voorwaarden als genoemd in de koop-/aan-

Maandelijks belastingvoordeel

nemingsovereenkomst niet meer ingeroepen

Het is in veel gevallen ook mogelijk het hierbo-

Hierbij geldt dat het eerder vermelde prevaleert

kunnen worden en u tevens overeenstemming

ven genoemde belastingvoordeel maandelijks

boven het erna vermelde.

heeft bereikt met uw hypotheeknemer (= geld-

te ontvangen. U dient in dat geval bij de Be-

verstrekker). Voor de datum van transport ont-

lastingdienst een verzoek om voorlopige terug-

Koopsom

vangt u van de notaris de (concept) akte van le-

gaaf inkomstenbelasting / premie volksverzeke-

De koopsom is vrij-op-naam, hetgeen betekent

vering alsmede de nota van afrekening waarop

ring aan te vragen. In de praktijk betekent dit

dat de onderstaande kosten bij de woningprijs

het totale, op die datum verschuldigde bedrag

dat per maand de teveel ingehouden belasting

zijn inbegrepen:

staat aangegeven.

aan u wordt terugbetaald.

• bouwkosten

De volgende bedragen kunnen/zullen vermeld

Betalingen

• architecten- en constructeurhonorarium

staan:

De termijnen voor de betalingen staan aange-

• notarishonorarium t.b.v. de transportakte

• grondkosten

geven in de koop-/ aannemingsovereenkomst.

• makelaarscourtage / verkoopkosten

•
eventuele vervallen bouwtermijnen rente

De grondkosten worden bij notarieel transport

• legeskosten bouwvergunning

over de vervallen, maar nog niet betaalde

voldaan, voor de overige (bouw)termijnen ont-

• kosten bodemonderzoek (sonderingen)

grondkosten tot de transportdatum

vangt u een factuur van de ondernemer.

• grondkosten

• 21% btw
• kadastrale uitmetingskosten
• bouwvergunning
•
aansluitkosten water, elektra, CAI, telefoon
en riolering
• Woningborg of BouwGarant-waarborgcertificaat

• rente over de vervallen bouwtermijnen tot de
transportdatum
•
notariskosten met betrekking tot de hypotheekakte
• financieringskosten, zoals kosten hypotheekakte, afsluitprovisie en taxatiekosten

Opties (meer- en minderwerk)
Het laten bouwen van een woning komt vaak
maar eens in een mensenleven voor. Op zich
al reden genoeg om stil te staan bij individuele
wensen. Het is mogelijk om in nader overleg
en na goedkeuring sommige onderdelen van
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kosten welke niet in de koopsom zijn opgenomen:

Belasting en financiële aspecten

de woning te wijzigen of aanvullende werk-

• financieringskosten, zoals kosten hypotheek-

Afhankelijk van uw inkomen en de gekozen

zaamheden te laten uitvoeren. U zult merken

akte, afsluitprovisie, hypotheekrente tijdens

hypotheekvorm worden de hypotheeklasten

dat er voldoende mogelijkheden zijn uw toe-

komstige woning af te laten stemmen op uw persoonlijke wen-

Woning-borg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat

onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de ver-

sen. Omwille van een goede bouworganisatie is het echter wel

voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u

krijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van

een financiële schadloosstelling.

Woningborg.

wenselijk om meer- en minderwerk zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk voor aanvang van de bouw, kenbaar gemaakt te heb-

2. de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning

ben. Tijdens de bouw kunnen om organisatorische redenen geen

tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige

Opleveringsdatum

wijzigingen meer gehonoreerd worden.

gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waar-

De oplevering geschiedt binnen het aantal werkbare werkdagen

borgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, an-

zoals in de koop-/aannemingsovereenkomst is bepaald. Tijdens

ders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil

de bouw zult u worden geïnformeerd omtrent de te verwach-

herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

ten opleveringsdatum. Zodra de datum definitief is vastgesteld

Op dit project is een van onderstaande garantieregelingen van toepassing:

Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2016

3. bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven,

worden de verkrijgers hiervan ongeveer drie weken van tevoren

zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereen-

schriftelijk in kennis gesteld middels het verzoek tot betaling van

komst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelich-

de laatste termijn.

ting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele
basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de

Wijzigingen tijdens de bouw

bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en

Deze brochure is met veel zorg samengesteld. Er moet echter

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborg
regeling in?

plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig

een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van de volgende

vastgelegd.

zaken:

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder

4. wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de

• De (kleuren)impressies geven een indicatieve indruk van de

de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en

koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van

woningen weer. Zowel aan kleurstelling alsook aan detaille-

waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen

de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

ringen kunnen geen rechten worden ontleend.

tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouw-

• De maatvoeringen op de brochuretekeningen zijn zo nauw-

onderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na

Let op:

keurig mogelijk aangegeven doch kunnen marginaal wijzigen

oplevering.

het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u

ten gevolge van technische en/of architectonische overwegin-

naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

gen zoals die bij de nadere uitwerking van het bouwplan door

Woningborg: geeft u meer zekerheid

de architect noodzakelijk worden geacht. Deze vloeien moge-

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij

Wat valt niet onder de Woningborg Garantie?

Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op finan-

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden

• Meubelen, kasten en keukeninrichting e.d. worden niet mee

cieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij

uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de

geleverd doch dienen slechts om een ruimtelijke indruk van de

ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrij-

Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden

ving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-

in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg

• Het getekende openbare terrein op de impressies en situatie-

/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in

Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die

tekening is aangegeven op basis van de laatst bekende gege-

de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

van de garantie zijn uitgesloten.

vens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedsfeer van de

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?

Voorrang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden

tactdozen, ventilatiekanalen etc.) staan zo nauwkeurig mo-

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor

onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschre-

gelijk, doch schematisch op de tekeningen aangegeven en

u o.a. het volgende:

ven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het

kunnen om diverse uitvoeringstechnische redenen in werke-

1. gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt

geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee

lijkheid ietwat afwijken in grootte en plaats.

lijk voort uit eisen van overheid en/of nutsbedrijven.

vertrekken te geven.

ondernemer.
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•
Installatietechnische voorzieningen (lichtpunten, wandcon-

Bouwstoffen

Succes gewenst

De bouwstoffen dienen getransporteerd, opgeslagen en verwerkt

Het gehele bouwteam wenst u succes met uw beslissing om tot

te worden overeenkomstig de voorschriften van de hierop van

aankoop van één van deze schitterende woningen over te gaan.

toepassing zijnde normen, normontwerpen, kwaliteitseisen en

Wij garanderen u onze volledige inzet met betrekking tot de

beoordelingsrichtlijnen, danwel overeenkomstig de richtlijnen

bouw en hopen u als mogelijk toekomstige bewoner te zijner

opgenomen in de desbetreffende KOMO-attesten, KOMO-certi-

tijd de sleutels te kunnen overhandigen.

ficaten, fabrikantsvoorschriften of beoordelingsrichtlijnen.

Verklaring
CAR-verzekering

Deze brochure met bijlagen is met de uiterste zorg samenge-

Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid,

steld. Desondanks kunnen aan de inhoud ervan geen rechten

verzekert de ondernemer tot en met de dag waarop het werk

worden ontleend.

als opgeleverd beschouwd wordt de risico’s van verlies of beschadiging van het werk met inbegrip van de fundering alsmede
de bouwstoffen en bouwmaterialen, welke ten behoeve van het
werk op de bouwplaats of elders aanwezig zijn. Onder de verzekering zijn inbegrepen verlies of beschadiging uit eigen gebrek,
constructiefouten, fouten in ontwerp, ondeugdelijke materialen,
onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling
van het bepaalde in de art. 249 en 276 van het Wetboek van
Koophandel. De vorenvermelde verzekering ontslaat de aannemer niet van zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk zonder doorberekening van kosten volgens het
bestek op te leveren. Met ingang van de dag van oplevering dient
de opstal door de verkrijger verzekerd te worden.
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Februari 2017

De aankoopprocedure

2.1 Koop-/aannemingsovereenkomst

het geval is, zal de notaris deze erfdienstbaar-

contracten in werking zullen treden. U dient

Onderstaand geven wij u een overzicht van

heden in een lijst met bijzondere bepalingen

zelf de standen en data van oplevering door te

de gang van zaken vanaf het tekenen van de

vastleggen. Dit geldt ook voor bepalingen of

geven aan uw leverancier.

koop-/aannemingsovereenkomst.

bedingen die de gemeente en/of de nutsbedrij-

Tot de eigenaarslasten behoren voorts de pu-

Met het ondertekenen van de koop-/aanne-

ven (nog) opleggen. Bij de koop-/aannemings-

bliekrechtelijke lasten, zoals de onroerende

mingsovereenkomst verplicht u zich tot het

overeenkomst treft u een bijlage aan van de no-

zaakbelasting, het lozings-/rioolrecht en de las-

betalen van de koop-/aannemingssom, terwijl

taris waarin alle bijzondere bepalingen staan.

ten voor het reinigingsrecht. Deze lasten zullen

de ondernemer zich verplicht tot levering van

Ook kunt u informatie opvragen bij de notaris

rechtstreeks aan de eigenaar worden opgelegd.

het perceel bouwgrond en het (laten) bouwen

of het Kadaster.

2.7 Prijswijzigingen

en leveren van de woning. Nadat de overeenkomst door alle partijen is ondertekend, ont-

2.5 Verzekering

De met u in de koop- /aannemingsovereen-

vangt u hiervan een kopie. Het origineel wordt

Tijdens de bouw, tot de datum van oplevering,

komst overeengekomen totale koopsom staat

naar de notaris verzonden die vervolgens de

is uw woning door de ondernemer verzekerd

vast, met uitzondering van wijzigingen in het

notariële akte van levering opmaakt.

tegen risico’s van onder andere brand- en

BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen

stormschade. Vanaf de datum van oplevering

tijdens de bouw worden dus niet doorberekend.

2.2 Hypothecaire lening

dient u zelf voor de benodigde verzekeringen

Voor de aankoop van een woning is meestal

(bijvoorbeeld opstal en inboedelverzekering) te

2.8 Vrij op Naam (V.O.N.)

een hypotheek nodig, tenzij de aankoopprijs

zorgen. Uw verzekeringen dienen uiterlijk op

De koopsom van uw woning is Vrij op Naam,

uit eigen middelen gefinancierd kan worden.

de dag van oplevering in te gaan.

tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Vrij op
Naam wil zeggen dat de hieronder genoemde

Tijdens het verkoopgesprek zal de makelaar u
uitgebreid vrijblijvend informeren over de di-

2.6 Energie- en watergebruik

kosten (exclusief meer- en minderwerk), die

verse financieringsmogelijkheden.

Door plaatsing van individuele meters zullen

met het verwerven van een eigen nieuwbouw-

de kosten van energie- en waterverbruik van de

woning gemoeid zijn, onderdeel uitmaken van

2.3 Eigendomsrecht

privégedeelten rechtstreeks door de leverende

de koopsom:

De eigendomsoverdracht van de te bouwen

bedrijven aan de eigenaar in rekening worden

• grondkosten;

woning met bijbehorende grond geschiedt

gebracht. U dient tijdig (enkele weken voor

• bouwkosten;

door middel van een zogenaamde ‘akte van

oplevering) zelf contracten af te sluiten met

• architectenhonorarium;

levering’ bij de notaris. Vóór de datum van het

uw energieleverancier(s). In de eindfase van

• constructeur-/adviseurshonorarium;

notarieel transport zendt de notaris u een afre-

de bouw worden nutsmeters aangebracht en

• notariskosten inzake de eigendomsoverdracht;

kening waarop het totale, dus op de datum van

in werking gesteld, bij oplevering worden de

• makelaarscourtage;

transport, verschuldigde bedrag is aangegeven.

leveringscontracten opgezegd. Het komt voor

• leges;

Dit bedrag is inclusief de eventuele (bouw-)

dat u bij oplevering hiervoor een opzeggings-

• kosten Woningborggarantie;

rente over de reeds vervallen, maar nog niet

kaart moet ondertekenen, welke ook door de

•
BTW en/of overdrachtsbelasting (eventuele

betaalde termijnen tot aan de transportdatum.

ondernemer wordt ondertekend, hierop wor-

wijzigingen worden conform de wettelijke

den de meterstanden en de datum van over-
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voorschriften doorberekend);

2.4 Erfdienstbaarheden

dracht (oplevering) ingevuld. De ondernemer

• kadastrale inmeting;

Het kan zijn dat het bouwplan het vestigen van

zorgt er dan voor dat zijn leveringscontracten

• de eenmalige aansluitkosten voor riool, water,

erfdienstbaarheden noodzakelijk maakt. Als dit

worden beëindigd en waarna uw afgesloten

elektra.

Niet inbegrepen in de koopsom V.O.N. zijn onder andere de vol-

depot’. Dit bedrag is meestal gelijk aan de bouwtermijnen die u

gende kosten:

nog moet betalen. Over dit hypotheekbedrag in depot ontvangt

• notariskosten ten behoeve van de hypotheekakte (financiering);

u rente.

2.13 Overige wensen

• kosten verbonden aan het afsluiten van de hypotheek (afsluit-

Hypotheekrente en kosten die verband houden met de financie-

Mocht u nog andere wijzigingen aan of in de door u gekochte

ring van uw woning zijn fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin u

woning wensen dan is dat uiteraard mogelijk. Vanzelfsprekend

die kosten heeft betaald.

dienen uw wensen technisch uitvoerbaar te zijn en te voldoen

kosten, taxatiekosten);
• eventueel renteverlies over de grond vanaf een nader te bepalen

van een afspraak over eventuele aanvullende wensen.

Voorbeelden van dergelijke aftrekposten zijn:

aan de regelgeving. Daarnaast dienen uw wensen qua tijdsplan-

• rente over eventueel reeds vervallen termijnen;

• de hypotheekrente;

ning inpasbaar te zijn. Sommige aanpassingen zijn in verband

• de aanvraag en aansluitingen inzake CAI, telefoon en Internet;

• de kosten van de hypotheekakte, inclusief kadastraal recht;

met de voortgang van de bouw op een bepaald moment name-

• gemeentelijke heffingen.

•
afsluitkosten die uw geldgever/hypotheekbank in rekening

lijk niet meer mogelijk. De limietdata worden doorgaans in de

2.9 Betalingsvoorwaarden

• eventuele taxatiekosten ten behoeve van de hypotheek.

datum;

brengt;
Alle termijnen in de koop-/aannemingsovereenkomst worden

basislijst aangegeven.
Wij zullen proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan
uw wensen, doch willen u wijzen op onze mogelijkheid om uw

gefactureerd door de ondernemer, e.e.a overeenkomstig de stan-

2.10 Meer- en minderwerk

wensen onverkort doch gemotiveerd af te wijzen. Wij raden u

daard termijnregeling van Woningborg. Na ondertekening van

Nadat de koop-/aannemingsovereenkomst door alle partijen is

daarom aan eventuele afwijkende woonwensen tijdig te bespre-

de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt u elke keer als er

ondertekend, bestaat voor u de mogelijkheid opdracht te geven

ken met de makelaar en/of de kopersbegeleider.

een bouwtermijn is vervallen een factuur. Bij de financiële af-

voor individuele wijzigingen cq. aanpassingen. Wij hebben een

Voor de goede orde wijzen wij u nog op een aantal aspecten met

handeling van die facturen zijn in principe drie situaties mogelijk:

aantal voorbereidingen getroffen om de realisatie van uw per-

betrekking tot het meer- en minderwerk:

1. U betaalt de factuur uit eigen middelen;

soonlijke wensen zo eenvoudig mogelijk te maken. Voor bege-

• Werkzaamheden in en om de woning door u en/of derden,

2. U heeft een hypotheek afgesloten, maar de aktes zijn nog niet

leiding en adviezen betreffende meer- en minderwerk wordt u

niet zijnde de bouwkundig (hoofd)aannemer en/of zijn on-

gepasseerd. De koop-/aannemingsovereenkomst geeft aan dat

tijdig door de kopersbegeleider benaderd. De individuele wijzi-

deraannemers, zijn vóór het opleveren van het woning niet

u, tot de datum van notarieel transport onder vergoeding van

gingen cq. aanpassingen in uw nieuwbouwwoning zijn afhan-

toegestaan;

rente, recht heeft op uitstel van betaling. Voor de vervallen

kelijk van de bouwfase waarin u de woning heeft gekocht.

bouwtermijnen ontvangt u echter wel de termijnnota’s. U be-

nomen in de basislijst zijn niet mogelijk;

taalt de vervallen termijnen pas na het passeren van de aktes

2.11 Basislijst

bij de notaris. Op de datum van het notarieel transport dient

De ondernemer zal een lijst samenstellen waarop een aantal al-

u deze bouwtermijnen en de daarbij behorende uitstelrente te

gemene en veel voorkomende wijzigingen met de daarbij beho-

voldoen. Na het notarieel transport ontvangt u, telkens wan-

rende prijzen zijn uitgewerkt. De kopersbegeleider maakt voor u

neer de bouw zover is gevorderd, een volgende termijnnota.

een overzicht (offerte) van de door u aangegeven keuzes.

U dient de nota’s uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening te
voldoen;

• Wijzigingen aan buitengevels m.u.v. wijzigingen zoals opge• De woning wordt, ongeacht eventuele wijzigingen, te allen
tijde compleet opgeleverd, voorzien van afwerkvloeren en
wandafwerking;
• Bij woningen die worden verkocht na de start van de bouw,
behoudt de ondernemer zich het recht voor het meer- en minderwerk zoals opgenomen in de basislijst, afhankelijk van de

2.12 Sanitair en tegels

stand van de bouw en voorbereiding, al dan niet te accepteren;

3. U heeft voor de financiering van uw woning een hypotheek

Wij wijzen u erop dat de woning, ongeacht wijzigingen, te al-

• Alle meer- en minderwerken die met u worden overeenge-

afgesloten en zowel de hypotheekakte als de koopakte van

len tijde compleet opgeleverd wordt. Dus voorzien van afwerk-

komen dienen te voldoen aan de geldende voorschriften en

de grond zijn reeds gepasseerd. In dat geval ondertekent u

vloeren en wandafwerking. Eén en ander conform de eisen van

regelgeving, alsmede normen en richtlijnen van Woningborg.

de factuur en stuurt u die naar de geldverstrekker/hypotheek-

Woningborg. Tegelwerk en sanitair kunnen secundair worden

bank, die voor de betaling zorgdraagt.

opgedragen.

2.14 Veiligheid tijdens de uitvoering

Op de afrekening blijft na aftrek van alle kosten en de reeds ver-

Na het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst

Binnen de huidige wetgeving (“ARBO-wet”) is het uitvoerende

vallen bouwtermijnen een bedrag over: het hypotheekbedrag ‘in

neemt de verkoopbegeleider contact met u op voor het maken

bouwbedrijf tijdens de uitvoering (= daadwerkelijke bouw) ver-
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antwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het

zijn en hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. Natuur-

Verliest u daarbij niet uit het oog dat het huis een gebouw wordt

bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend bouwbe-

lijk streven wij ernaar de prognoses zo nauwkeurig mogelijk te

van ‘levende’ materialen die nog kunnen ‘werken’. Zo kunnen

drijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan perso-

maken. Tal van omstandigheden kunnen echter, zeker als de

er bijvoorbeeld bij stukadoorswerk in de hoeken haarscheurtjes

nen op het bouwterrein. Zij zal dan ook alleen personeel van

bouw op het moment van de aankoop nog niet is aangevangen,

ontstaan, deuren kunnen gaan klemmen omdat hout moet ‘wennen’

het bedrijf zelf of van ter zake kundige onderaannemers op het

vertraging veroorzaken.

aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze rand-

bouwterrein toelaten. Alleen deze personen vallen binnen de

De daadwerkelijke opleverdatum wordt u minimaal twee weken

verschijnselen kunnen nooit voorkomen worden.

verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is het, in

van te voren doorgegeven. Vier weken van tevoren wordt u op

het belang van de persoonlijke veiligheid van de kopers zelf, niet

de hoogte gesteld van de week van oplevering. Wacht u de ople-

toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden en kan uitvoe-

veringsbrief af, alvorens u definitieve maatregelen treft.

ring van werkzaamheden door de kopers tijdens de bouwuitvoering niet worden toegestaan.

2.17 Schoonmaken

Om de kopers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige

Uw woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, het

woning te bezichtigen, eventueel opmetingen te verrichten en

tegelwerk en de glasruiten worden schoon opgeleverd.

foto’s te nemen kan in overleg met de verkoper van de ondernemer een afspraak gemaakt worden voor toegang tot de woning

2.18 5%-regeling

tijdens de bouwperiode. Alleen dan is het bouwterrein voor de

Door de ondernemer kan op het moment van oplevering een

kopers, op eigen risico, toegankelijk.

borgstelling worden gesteld ten bedrage van 5% van de aanneemsom welke bij de notaris wordt gedeponeerd. Door deze

2.15 Oplevering

borgstelling, behoeft u de helft van de laatste termijnbetaling niet

Twee à drie weken vóór de oplevering wordt u schriftelijk op de

meer bij de notaris in depot te zetten, maar dient u de laatste

hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van ople-

termijn volledig te voldoen. De borgstelling wordt drie maanden

veren. Tijdens deze oplevering worden geconstateerde onvolko-

na oplevering automatisch vrijgegeven danwel op het moment

menheden schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd ‘procesver-

dat alle geconstateerde gebreken, die zijn opgenomen in het

baal van oplevering’ dat door beide partijen wordt ondertekend.

‘proces-verbaal van oplevering’, door de ondernemer zijn her-

De desbetreffende punten dienen, voor zover mogelijk, vervol-

steld en akkoord zijn bevonden. Mocht de ondernemer binnen

gens binnen 15 werkbare werkdagen te worden hersteld. Als u

de gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen hebben voldaan,

vóór de oplevering aan alle verplichtingen heeft voldaan, inclu-

dan dient u de notaris hiervan binnen de gestelde termijn schrif-

sief de eindafrekening van de termijnen en het restant van het

telijk in kennis te stellen. Voor nadere informatie verwijzen wij u

eventuele meerwerk, ontvangt u bij oplevering de sleutels van

naar de koop-/aannemingsovereenkomst.

uw woning. Eén of twee weken voor de eindoplevering wordt u
de mogelijkheid geboden om een zogenaamde vooroplevering

2.19 Na oplevering

bij te wonen. Te zijner tijd ontvangt u hierover tijdig aanvullende

Gedurende drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen

informatie.

kunt u de ondernemer schriftelijk mededelen of er nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan die niet het gevolg zijn van ver-

2.16 Oplevering in relatie met uw eigen woning

keerd gebruik of het ‘werken’ van materialen. Nadat alle on-

Houdt u met het opzeggen van de huur of de verkoopdatum

volkomenheden waarvan melding is gemaakt zijn verholpen,

van uw huidige woning rekening met het feit dat de tijdens het

wordt de ondernemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben

bouwproces gecommuniceerde opleverdata slechts prognoses

voldaan.

28 _ Aldfeartswei in Raerd

Aantekeningen

ARCHITECTENBUREAU L.WIJMA
Ontwikkeling _ HRP planontwikkeling
Postbus 755 • 9200 AT Drachten

Verkoop _ Makelaardij Hoekstra

Bouwer _ G. de Haan & Zn.

Westersingel 32 • 8601 EN Sneek

Greate Buorren 31a • 9263 PL Garyp

i www.makelaardijhoekstra.nl

Postbus 3 • 9263 ZM Garyp t 0511 52 12 87

e sneek@makelaardijhoekstra.nl

i www.bouwbedrijf-dehaan.nl e info@bouwbedrijf-dehaan.nl

Ontwerp _ Architectenbureau L. Wijma
It West 60 • 9216 XE Oudega

Waarborg _ Woninborg
Postbus 805 • 2800 AV Gouda

Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld, desondanks kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van goedkeuringen en vergunningen / februari 2017

