“De Klamp” Leeuwarden
8 royale half-vrijstaande woningen met garage aan De Wylp

✓ Gasloos
✓ Kunststof buitenkozijnen
✓ Energiezuinig en onderhoudsarm
✓ Dorps wonen

De Klamp; het nieuwste buurtschap
in De Zuidlanden

“De Klamp” - Leeuwarden
Wonen in Leeuwarden
Leeuwarden is een mooie en veilige stad om te wonen en te werken. De Friese hoofdstad biedt
voor elk wat wils; een eigen theater, bioscopen, een filmhuis, horeca en talloze restaurants.
Er is een breed winkelaanbod en het voorzieningenniveau past bij dat van een hoofdstad.
Leeuwarden heeft goede voorzieningen voor wat betreft het openbaar vervoer.
Woonwijk De Klamp verrijst de komende jaren tussen de wijken Techum en Wiarda. De naam
verwijst naar de nabijgelegen boerenplaats. De Klamp krijgt het karakter van een Fries dorp,
doorkruist door de Wurdumerfeart en de Wergeasterdyk. Een dorp met een kaatspleintje,
afwisselende bebouwing, wonen aan het water of met zicht op het platteland. En dat alles met
Leeuwarden binnen handbereik, zodat je wonen op het platteland combineert met het gemak
van een grote stad.

Dorps wonen in De Klamp
De Klamp wordt een dorp met veel aandacht voor de unieke Friese architectuur. Hierbij kun
je denken aan de typerende details in het metselwerk, de entree van de woningen en het
kleurgebruik. Een buurtschap waar je je snel thuis voelt, waar je comfortabel en aangenaam
woont. Hier spelen de kinderen nog onbezorgd op straat. De Klamp krijgt een eigen basisschool
en kinderopvang. Boodschappen doe je in het nabijgelegen Techum of in Leeuwarden.

Duurzaam en comfortabel
Net zoals in de andere buurtschappen van De Zuidlanden, krijgt De Klamp veel aandacht aan
duurzaamheid. Zo komt er bijvoorbeeld geen gasnet. Maar dat is nog niet alles. Bij de bouw
van de woningen worden de allernieuwste isolatiematerialen en bouwtechnieken toegepast.
Waterdoorlatende straatverhardingen en een slimme natuurlijke afwatering dragen ook bij aan
het duurzame karakter van De Klamp. Natuurlijk gebruiken we duurzame bouwmaterialen.
Plus het transport van het materiaal gebeurt ook zo duurzaam mogelijk. En dat allemaal zonder

nodig. Dat betekent dat er informeel 1 parkeerplaats is voor de bewoners van een rijwoning.

dat het ten koste gaat van je wooncomfort.

Voor de 2e auto of voor bezoekers die met de auto komen, is er binnen 150 m voldoende
parkeergelegenheid. Eigenaren van de 2 onder 1 kap- en vrijstaande woningen parkeren

Groen parkeerbeleid

op eigen terrein. Voor de openbare wegen in De Klamp geldt een parkeerverbod. Minder

Duurzame mobiliteit staat centraal in De Klamp. Dat betekent dat we anders kijken naar

parkeerplaatsen heeft een positief effect op de veiligheid in de wijk. En er blijft bovendien

parkeren. Omdat steeds meer gezinnen genoeg hebben aan één auto, is er minder parkeerruimte

meer ruimte over voor openbaar groen.
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8 royale half-vrijstaande woningen
met garage aan De Wylp
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8 royale half-vrijstaande woningen met
garage aan De Wylp
HRP Planontwikkeling realiseert op deze mooie locatie 8 royale half-vrijstaande woningen met
garage. De achtertuin grenst aan de Klampsterfeart, die in verbinding staat met de Techumer
Opfeart en de Wirdumervaart. De kavels zijn ca. 280 tot 320 m2. Via de hal betreedt u de
royale woonkamer met open keuken. De totale lengte is ruim 10,5 meter. Er zijn verschillende
opties mogelijk, zoals een woning verlenging, garage verlengingen, toegangsdeur vanuit de
keuken naar de garage, een schuifpui of dubbele tuindeuren of een gemetselde garage.
De eerste verdieping biedt ruimte aan 3 ruime slaapkamers, een royale badkamer en
inloopkast. De tweede verdieping biedt verschillende mogelijkheden, van een ruime zolder
tot twee slaapkamers. De duurzaam gebouwde woningen hebben geen gasaansluiting maar
zijn voorzien van een lucht warmtepomp. Door het toepassen van energiebesparende
materialen zoals een goede isolatie van vloeren, wanden, daken en beglazing wordt een
heerlijk woonklimaat geschapen. De woningen worden compleet opgeleverd, met tegelwerk
en sanitair.
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schaal 1:500

8 royale half-vrijstaande woningen met garage aan De Wylp
5 _ “De Klamp“ in Leeuwarden



Duurzaam parkeerbeleid
In De Klamp spelen we naast duurzame energie (all electric en promotie van zonnepanelen)
en duurzaam waterbeheer ook in op duurzame mobiliteit.
In de toekomst gaat het autogebruik veranderen. Denk aan het gebruik van deel-auto’s,
greenwheels of zelfrijdende auto’s. In De Klamp spelen we in op die veranderingen. Het
‘nieuwe parkeren’ is minder traditioneel, duurzamer en toekomstig bestendig en zorgt voor
een groenere leefomgeving in het buurtschap.
Veel geparkeerde auto’s en verharde parkeerplaatsen doen ook afbreuk aan uw woonbeleving
en maken de omgeving minder veilig. Om dit te voorkomen, is gekozen voor een vernieuwend
parkeermodel in buurtschap De Klamp.
Voor iedere rijwoning in het buurtschap geldt dat er één informeel toegewezen parkeerplaats
beschikbaar is. Voor een eventuele tweede (of derde) auto of auto’s van bezoekers is er
op maximaal 150 meter van de woning voldoende gelegenheid: ofwel op dichtbijgelegen
parkeergelegenheden of in een van de 2 grotere parkeerterreinen. Voor twee-onder-een kap
woningen en vrijstaande woningen is het uitgangspunt dat die op eigen terrein parkeren. Voor
de openbare wegen in De Klamp geldt een parkeerverbod.
Deze nieuwe manier van parkeren vraagt ook iets van uw als toekomstige bewoners. Wanneer
u kiest voor een tweede auto en hiervoor geen parkeergelegenheid heeft op uw eigen terrein,
zult u iets verder moeten lopen. Dit geldt ook voor bezoekers die niet op uw eigen terrein
kunnen parkeren. Uiteraard is het laden- en lossen van boodschappen en dergelijke toegestaan.
Met het invoeren van het ‘nieuwe parkeren’ streven we er naar de omgeving van De Klamp
voor de bewoners groener en aangenamer te maken. De auto is op deze manier niet meer de
baas in uw buurt. We rekenen ook op uw inzet.
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Gevels bouwnr. 1 + 2
schaal 1:100
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Gevels bouwnr. 3 + 4
schaal 1:100
Optie 13 = Dakk apel
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Gevels bouwnr. 5 + 6
schaal 1:100
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Gevels
bouwnr. 7 + 8
schaal 1:100
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Gevel opties
schaal 1:100
Optie 12 = Dak venster

Optie 7 =
Dubb. Tuindeur en

Optie 8 =
Schuif pui
Optie 5 of 6 =
Garage 1,2m Verlengd

Optie 9 =
2x Dubb. Tuindeur

Optie 10 =
2x Schuif pui

Optie 1 =
Begane Gr ond
2,4m Verlengd

Optie 4 = Gar age Metselwerk
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Optie 1 =
Verlenging
2,40m

Begane grond (basis)
schaal 1:50

Gar age

ENTREE

KEUKEN

WOONK AMER
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BEGANE GROND >> BASIS

schaal 1:50

1e verdieping (basis)
schaal 1:50

BADK AMER

SL A APK AMER 2

OVERLOOP

SLA APK AMER 3

SLA APK AMER 3
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inloopkast

inloopkast

SLA APK AMER 1

SLA APK AMER 1

2e verdieping (dwarskap)
schaal 1:50

Techn.ruimte
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2e verdieping (langskap)
schaal 1:50

Techn.ruimte
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Begane grond (opties 1)
schaal 1:75

Optie 5 =

Optie 8 = Schuifpui

Gar age 1,2m verlengd

KEUKEN

Optie 3 =

Optie 7 = Dubbele Tuindeur en

KEUKEN

Deur naar Gar age

ENTREE

ENTREE

WOONK AMER
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WOONK AMER

Optie 4 =
Gar age Metselwerk

Begane grond (opties 2)
Optie 10 = 2x Schuifpui

schaal 1:75

Optie 9 = 2x Dubbele Tuindeur en

Optie 1 =
Begane gr ond 2,4m Verlengd
Optie 8 = Schuifpui

Optie 6 =
Gar age Metselwerk

Gar age Metselwerk

KEUKEN

1,2m verlengd

KEUKEN

Optie 3 =
Deur naar Gar age

Optie 4 =

Optie 2 =
Bi jkeuk en
inpandig

ENTREE

ENTREE

WOONK AMER
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WOONK AMER

2e verdieping (opties)
schaal 1:75

Techn.ruimte

Techn.ruimte

Basis = Dak venster

2 Slaapk amer s + Techn. Ruimte
= Optie 11
Optie 12 = Dak venster
Optie 13 = Dakk apel
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2 Slaapk amer s
+ Techn. Ruimte
= Optie 11

Langsdoorsnede (langskap + dwarskap)
schaal 1:75

LANGSDOORSNEDE Langskap + Dwar skap
19 _ “De Klamp“ in Leeuwarden

schaal 1:50

Doorsnede dwars (dwarskap)
schaal 1:75

DW ARSDOORSNEDE Dwar skap
20 _ “De Klamp“ in Leeuwarden

schaal 1:50

Langsdoorsnede dwars (langskap)
schaal 1:75

DW ARSDOORSNEDE Langskap
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schaal 1:50

Wonen op het platteland
gecombineerd met het gemak
van een grote stad
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Algemene
verkoopinformatie
“De Klamp”
8 royale halfvrijstaande woningen
aan De Wylp in
Leeuwarden.

Technische omschrijving
8 woningen “De Klamp“
Leeuwarden

aansluitkosten zijn in de koop-/aanneemsom

7 Binnenwanden

begrepen.

De binnenspouwbladen en dragende wanden
van de woning worden uitgevoerd in kalkzand-

3 Terreinverharding

steen of prefab betonbladen. De lichte

1 Peil en grondwerk

Er worden geen bestratingen en zand geleverd

scheidingswanden van de woning worden

Het peil (P) waaruit alle hoogten en diepten

en/of aangebracht.

uitgevoerd in cellenbeton of gipsblokken.

worden gemeten komt overeen met de boven-

Uitvoering en aansluitdetails volgens voor-

kant van de afgewerkte beganegrondvloer van

4 Fundering en kruipruimte

de woning. De juiste peilmaat wordt bepaald

Op basis van de sonderingsresultaten wordt het

in overleg met de dienst Bouw- en Woning-

volgende funderingssysteem toegepast:

8 Staalconstructie en metaalwerken

toezicht. Ten behoeve van de fundering en

funderingsbalken en constructiedelen van

In de steenachtige wanden kunnen stalen

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

gewapend beton, op vooraf vervaardigde

lateien worden opgenomen conform advies van

gravingen worden verricht. De uit de ontgraving

betonnen heipalen; e.e.a. conform het advies

de constructeur. Verder worden stalen con-

verkregen grond zal aflopend worden geëgali-

van de constructeur en onder goedkeuring

structie-balken en -profielen toegepast op

seerd over het bouwterrein vanaf de woning tot

van de gemeente. Onder de beganegrondvloer

plaatsen en met zwaartes zoals aangegeven

aan de erfgrens. Er wordt uitgegaan van een

wordt een kruipruimte aangebracht. In de

door de constructeur. Daarnaast worden bij de

gesloten grondbalans, er is dus geen aanvoer

beganegrondvloer wordt een geïsoleerd vloer-

bouwkundige realisatie diverse (metalen)

van grond. Overtollige grond zal op kosten van

luik opgenomen. In de kruipruimten wordt als

bevestigingsmiddelen toegepast zoals uit de

de bouwer worden afgevoerd.

bodemafsluiter een zandlaag (d.10cm)

aard van het werk noodzakelijk blijkt.

schriften van de fabrikant en constructeur

aangebracht tenzij er een zandlaag aanwezig is.

2 Riolering en drainage

9 Kozijnen, ramen en deuren

De riolering wordt uitgevoerd in pvc-buizen met

5 Vloeren

Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden

hergebruikgarantie en aangesloten op het ge-

De beganegrondvloer van de woning en

uitgevoerd in kunststof en voorzien van de

meenteriool. De afvoeren van de diverse

eventuele aanbouw wordt uitgevoerd als een

nodige vochtwerende stroken, condensprofielen,

lozingstoestellen worden uitgevoerd in mate-

vrijdragende prefab geïsoleerde betonnen

tochtprofielen, slijtstrippen en degelijk hang- en

riaal wat tot 90º hittebestand is. Er wordt een

systeemvloer volgens KOMO-attest, met een

sluitwerk in licht metalen uitvoering, volgens

gescheiden rioleringssysteem toegepast, d.w.z.

isolatiewaarde van Rc ≥ 5,0 m2K/W. De

eisen Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).

dat het vuilwater van de binnenriolering naar

verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als pre-

Alle buitendeuren zijn voorzien van cilinderslo-

het gemeenteriool en het regenwater van de

fab ongeïsoleerde betonnen kanaalplaatvloeren

ten met 1-sleutelsysteem. In de voordeur wordt

hwa’s gescheiden wordt afgevoerd. Het systeem

volgens KOMO-attest en opgave constructeur.

geen brievenbus aangebracht. Onder de buiten-

is belucht en voorzien van de nodige ontstop-
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kozijnen, welke op de begane grond tot vloerpeil

pingsmogelijkheden. De leidingen van zowel

6 Metselwerk

doorlopen, worden prefab betonnen kantplanken

HWA als VW lopen door de kruipruimte en

De buitengevels worden uitgevoerd in gevelsteen

aangebracht. De binnenkozijnen worden

zijn deugdelijk opgehangen aan constructieon-

(baksteen) volgens monster. De buitenspouw-

uitgevoerd in stalen verdiepingshoge montage-

derdelen. De hemelwaterafvoeren bestaan uit

muren worden geïsoleerd met spouwisolatie, met

kozijnen met bovenlichtpaneel. De binnen-

grijsgekleurd, slagvast recyclebaar pvc en

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

kozijnen zijn fabrieksmatig van een standaard

worden met voldoende daartoe geëigende

structuur van het voegwerk zal a.d.h.v. proef-

kleur voorzien. De binnendeuren zijn van het

bevestigingsmiddelen aan de achterliggende

stukjes worden bepaald. In het gevelmetselwerk

type opdek en worden fabrieksmatig in een

constructies bevestigd. Er wordt 1 drainage-

worden voldoende ventilatievoorzieningen aan-

standaard kleur aangeleverd en zijn daar waar

streng onder de woning aangebracht. De

gebracht. Waar nodig wordt het metselwerk voor-

nodig brandwerend uitgevoerd. Onder de

zien van dilatatievoegen, lateien en waterkeringen.

binnendeurkozijnen van badkamer en toilet

wordt een holonite dorpel aangebracht. Bij de overige binnendeur-

12 Daken

16 Loodgieterswerk

kozijnen worden geen dorpels aangebracht. De volgende sloten

De hellende daken van de woningen worden uitgevoerd in geïso-

Aan de woning worden onderhoudsarme polyester dakgoten

worden in de binnendeuren van de woningen aangebracht:

leerde dakelementen, met een isolatiewaarde Rc ≥ 6,0 m2K/W.

en polyester smetplanken aangebracht. De hemelwaterafvoeren

De daken worden bedekt met gebakken dakpannen, bevestigd

van de woning zijn uitgevoerd in kunststof. De binnenriolering

vlgs. NEN-normen.

wordt samengesteld uit pvc met KOMO-keurmerk en volgens

• voor- en achterdeuren -cilinderslot
• badkamer/toilet -vrij/bezetslot

voorschriften zoals gesteld in NPR-3216 aangelegd. Alle sa-

• meterkast -kastslot

13 Dekvloeren en stukadoorswerk

nitaire toestellen worden met de nodige stankafsluiters op de

• ouderslaapkamer -dag/nachtslot

Uitgezonderd de meterkasten worden alle betonvloeren afge-

binnenriolering aangesloten. Ter plaatse van de opstelplaats van

werkt met een cementdekvloer met voldoende dikte. Binnen in

de wasautomaat en vaatwasser wordt eveneens een rioleringslei-

10 Trappen

de woning worden alle steenachtige wanden behangklaar afge-

ding met stankafsluiter aangebracht. Vanaf de watermeters wordt

De beide vaste trappen zijn open vurenhouten trappen met leu-

werkt. Wanneer door verkrijgers wordt gekozen voor een wandaf-

een koudwaterleiding aangelegd naar de beide toiletreservoirs,

ningen en een hekwerk ter afscherming van de trapgaten. In de

werking anders dan behangwerk is het mogelijk dat eventuele

fontein, wastafelcombinatie, douchemengkraan en de opstel-

traptreden worden geen slijtstrippen aangebracht. Deze complete

kleine oneffenheden van de behangklare wanden door verkrijgers

plaatsen voor de wasautomaat en vaatwasser en de plaats van de

trappen worden met een grondverflaag aangeleverd maar niet in

zelf weggewerkt dienen te worden. De betonplafonds alsmede de

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

het werk afgeschilderd.

wandgedeeltes boven tegelwerk worden voorzien van spuitwerk.

de warmwatervoorziening worden warmwaterleidingen naar de

Eventuele gipsplafonds en hellende dakvlakken (prefab dakele-

wastafel, douchemengkraan alsook de plaats van de door derden

menten) op de tweede verdieping zijn onafgewerkt.

te leveren en plaatsen spoelunit in de keuken aangelegd. In de

11 Binneninrichting, binnentimmerwerk
Er wordt geen keuken, keukenmeubilair en/of keukenapparatuur

koop-/aanneemsom begrepen is het leveren en aanbrengen van

geleverd en/of gemonteerd. Voor plaatsing van een keuken is

14 Tegelwerk en kunststeen

een zeer zorgvuldig samengesteld sanitairpakket. Dit sanitair is te

rekening gehouden met een aantal standaard aansluitpunten voor

De vloeren in de badkamer en het toilet worden afgewerkt met

bekijken in de showroom van een nader op te geven leverancier

elektra, riolering. Eventuele aanpassingen in het installatiewerk

vloertegels. Kleur en soort volgens monsterbord van dit project.

en bestaat uit:

zijn tegen meerprijs mogelijk. De meterkast wordt uitgevoerd

De rechte wanden in de badkamer worden tot het plafond

volgens voorschriften van de nutsbedrijven en voorzien van een

betegeld en de wanden in het toilet tot ca. 150 cm +peil. Overige

meterbord en ventilatie-openingen. Daar waar nodig zullen

ruimten worden niet van vloer- en wandtegels voorzien. Voor

aftimmeringen met mdf plaat worden aangebracht. Trap, ventila-

wand- en vloertegels is er keuze uit verschillende mogelijkhe-

Toiletruimte:

tiekanalen en standleidingen worden met mdf plaat betimmerd.

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

1 toiletcombinatie

Onder lichtkozijnen waarvan de onderdorpel hoger ligt dan het

leveren van wandtegels t.w.v. € 25,00 / m2 (afm. max. 200mm x

1 fonteincombinatie

vloerpeil worden houten vensterbanken met een kunststof toplaag

400mm, incl. btw) en vloertegels t.w.v. € 25,00 /m2 (afm. max.

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

300mm x 300mm, incl. btw).

Invulling stelpost Sanitair:

Badkamer:
1 toiletcombinatie

plaatse van behangklare wand-/vloeraansluitingen in onbetegelde
ruimten worden geen vloerplinten aangebracht. Ter plaatse van de

15 Beglazing en schilderwerk

1 douchecombinatie

behangklare wand-/gipsplafond aansluitingen worden vurenhouten

In de buitenkozijnen van de woning wordt een isolerende

1 wastafelcombinatie

plafondplinten aangebracht. Voorts worden alle kleine timmer-

HR++-beglazing of gelijkwaardig aangebracht met een U-waarde

1 spiegel

werkzaamheden uitgevoerd welke voor een correcte oplevering

=<0,9 W/m2K en passend in de EPberekening. Indien aanwezig

van de woning noodzakelijk zijn.

worden alle houten onderdelen aan de buitenzijde in het werk

De stelpost voor aankoop en plaatsen van dit

volgens KOMO-voorschriften dekkend afgeschilderd.

sanitair bedraagt € 1.750,- (incl. btw).

Binnenschilderwerk wordt niet uitgevoerd.
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17 Elektra, PTT en CAI
Omschrijving Installatie:
Meterkast:
In de meterkast het leveren en monteren van een verdeelinrichting met een voldoende aantal groepen, voorzien van een
hoofdschakelaar en twee aardlekschakelaars, aangesloten op
een aardsysteem of –elektrode met een verspreidingsweerstand
van minder dan 167 Ω. Tevens is er in de meterkast een dubbele
wandcontactdoos aangebracht. Vanaf de meterkast te leveren en
te monteren de volgende aansluitpunten (exclusief verlichtingsarmaturen), schakelaars en wandcontactdozen alsmede de hiervoor benodigde leidingen en bedrading.
Entree:
1 lichtpunt
1 wandlichtpunt (buiten)
1 serieschakelaar gecombineerd met een enkelvoudige geaarde
wandcontactdoos
1 wisselschakelaar
1 rookmelder
Toiletruimte:
1 lichtpunt
1 enkelpolige schakelaar
Woonkamer / keuken:
4 lichtpunten
1 wandlichtpunt (buiten)
1 enkelpolige schakelaar
2 serieschakelaars
6 dubbele geaarde wandcontactdozen
1 enkele geaarde wandcontactdoos op 2,25m + vloer
1 bedrade aansluitdoos t.b.v. een kooktoestel
1 onbedrade aansluitdoos t.b.v. een warmwatertoestel
1 ledige 19mm telefoonleiding
1 ledige 19mm antenneleiding

Berging:
1 lichtpunt
1 enkelpolige schakelaar gecombineerd met een enkelvoudige
geaarde wandcontactdoos
Overloop:
1 lichtpunt
1 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt op de zolder
1 wisselschakelaar gecombineerd met een enkele geaarde
wandcontactdoos
1 rookmelder
Badkamer:
1 lichtpunt
1 wandlichtpunt
1 serieschakelaar
1 enkele geaarde wandcontactdoos
1 aansluitpunt standenschakelaar t.b.v. bediening ventilatie unit
1 centraal aardingspunt met aansluitingen op de waterleiding,
vloernet en evt. radiator
Slaapkamer 1:
1 lichtpunt
1 enkelpolige schakelaar
2 dubbele geaarde wandcontactdozen
1 ledige 19mm leiding
Slaapkamer 2:
1 lichtpunt
1 enkelpolige schakelaar
2 dubbele geaarde wandcontactdozen
Slaapkamer 3:
1 lichtpunt
1 enkelpolige schakelaar
2 dubbele geaarde wandcontactdozen

Zolder:
1 lichtpunt
1 wisselschakelaar gecombineerd met een enkele geaarde
wandcontactdoos
1 contactdoos t.b.v. de mechanische ventilatie unit
1 enkele geaarde wandcontactdoos t.b.v. de wasmachine
1 enkele geaarde wandcontactdoos t.b.v. de wasdroger
1 aansluitpunt PV-installatie
1 dubbele geaarde wandcontactdoos t.b.v. gebruik
Mede tot de uitvoering behoren:
Het leveren en monteren van een bedrade 16mm buisleiding
t.b.v. een thermostaat. Het leveren en monteren van een
complete belinstallatie bestaande uit een in de verdeelinrichting
opgenomen beltransformator, een bel in de hal en een beldrukker
op het voordeurkozijn.

Uitvoering:
De installatie uit te voeren als een gemodificeerd centraaldozensysteem volgens het normblad NEN 1010 en de voorschriften van
het stroom leverend bedrijf.
Waar mogelijk de leidingen in muren en vloeren weggewerkt met
toepassing van inbouwschakelmateriaal en wandcontactdozen
anders met leidingen in zicht en opbouwschakelmateriaal en
wandcontactdozen. Schakelaars en wandcontactdozen van het
fabricaat Gira Standaard 55 in zuiver wit glanzend. Alle wandcontactdozen te voorzien van randaarde. Dubbele wandcontactdozen zullen worden uitgevoerd als ‘compact’

Opmerkingen:
Schakelaars te monteren op een hoogte van 1,05 meter. Wandcontactdozen te monteren op een hoogte van 0,30 meter. Boven
het aanrecht op 1,20 meter. Lichtaansluitpunten af te monteren
met een aansluitsteen, doch exclusief armaturen.
Ten behoeve van de (latere) keukenopstelling worden standaard
de volgende “extra” elektravoorzieningen aangebracht:
•
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2 enkele WCD t.b.v. vaatwasser en magnetron op aparte
groepen.

18 Verwarming (lage temperatuur verwarming)
De woning heeft geen gasaansluiting en is “allelectric”. De
woning is voorzien van een warmtepomptechniek die de
verwarming en het warm water regelen. Hoe de ruimten worden
verwarmd is afhankelijk van de gekozen wamtepomptechniek.
De woning wordt verwarmd d.m.v. vloerverwarming of vloerverwarming op de beganegrond en radiatorenverwarming op de
verdiepingen. In de woonkamer wordt een klokthermostaat
aangebracht en indien radiatoren op de verdiepingen kan de
temperatuur per slaapkamer/badkamer apart worden geregeld
middels thermostaatkranen op de radiatoren.
Temperaturen:
Bij de berekening wordt uitgegaan van de volgende
lokaaltemperaturen:
• Woonkamer 20° C.
• Keuken 20° C.
• Slaapkamers 20° C.
• Badkamer 22° C.
• Entree + overloop 15° C.
• Berging 15° C.
• Toilet vorstvrij.
• Zolder 15° C.

19 PV-panelen
De woningen zijn voorzien van PV-panelen “indaksyteem” op het
dak van de woning. Aantal PV-panelen en wattpiek conform
tekening en EPC-berekening van de installateur.

Er wordt voor de badkamer een extra losse afstandbediening
geleverd. Een evt. stallingsruimte wordt niet aangesloten op het
ventilatiesysteem, maar wordt door middel van natuurlijke
ventilatie geventileerd (zowel aan- als afvoer van de lucht door
roosters in de gevel-bekleding en bijvoorbeeld cannelures in de
stalen kanteldeur). Voor de afvoer van de zelf aan te brengen
motor aangedreven afzuigkap wordt in de achtergevel een bouwkundige voorziening aangebracht, bestaande uit een muurdoorvoer en gevelrooster. Het is NIET toegestaan de wasemkap op
het mechanische ventilatie-systeem aan te sluiten.

21 Energie Prestatie Norm en Isolatie
De woningen zijn uitgevoerd met een aantal uitgangspunten uit
het Passief-huis-principe. Warmte verliezen zoveel mogelijk
beperken door constructies toe te passen met hoge Rcwaarden,
het voorkomen van koudebruggen, het maken van ‘luchtdichte’
aansluitingen (infiltratie) en het beperken van energieverliezen
door ventilatie. Vloer en wandconstructies worden uitgevoerd
met een Rc-waarde ≥ 5,0 m2K/W. De dakconstructies worden
uitgevoerd met een Rc-waarde ≥ 6,0 m2K/W De woning wordt
voorzien van isolerende HR++-beglazing en kunststof kozijnen
met dubbele luchtdichting. Er wordt luchtdicht gebouwd en de
detaillering en aansluitingen worden uitgevoerd zonder koudebruggen. De omhullende buitenconstructie van de woningen is
dusdanig geïsoleerd dat, tezamen met de rendementscijfers van
de verwarmings- en ventilatie-installatie een Energie Prestatie
Norm (EPN) van 0.4 of gunstiger wordt behaald.

22 Diversen
20 Mechanische ventilatie
Nederlanders brengen gemiddeld 80% van de tijd binnen door.
Een schoon en behaaglijk binnenmilieu is dan ook van groot
belang, alle reden dus om hier veel aandacht aan te besteden.
De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem
voor de afvoer van de ventilatielucht, waarvan de unit wordt
gemonteerd op de zolder. De instroom van de ventilatielucht
geschiedt d.m.v. zelfregelende ventilatieroosters in de buitenkozijnen van de verblijfsruimten. Het ventilatiesysteem is
regelbaar door middel van een standenschakelaar in een
verblijfsruimte; het systeem is niet uitschakelbaar.
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De woningen worden ‘bezemschoon’ opgeleverd; het sanitair,
tegelwerk en de glasruiten worden schoon opgeleverd. Het
terrein bij de woningen wordt ontdaan van bouwvuil en
puinresten.
De kosten van gebruik van water en elektriciteit, welke door de
ondernemer zijn gemaakt voor zijn bouwkundige werkzaamheden komen tot de eerste oplevering voor rekening van deze
ondernemer. Energieverbruik voor bijvoorbeeld droogstoken
t.b.v. parketvloeren in de woningen komt voor rekening van de
verkrijger.

Indien het in verband met de weers-gesteldheid niet mogelijk is
het eventuele buitenschilderwerk voor oplevering uit te voeren
behoudt de ondernemer zich het recht voor dit in de eerstvolgende ‘goed weer periode’ uit te voeren, zonder dat dit de
betalingsverplichtingen van de verkrijger opschort.
De woningen worden aangeboden en gebouwd volgens de op dit
moment geldende gemeentelijke bouwverordeningen, normen,
eisen, bouwbesluit en verdere bepalingen. Kostenverhogende
zaken ten gevolge van wijzigingen hierin welke moeten worden
doorgevoerd voor het aanvragen van de definitieve bouwvergunning zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen.
De ondernemer behoudt zich het recht voor om kleine
wijzigingen in de constructie en /of uitvoering aan te brengen,
indien dit de bouw zijns inziens bevordert. Deze wijzigingen
mogen echter nimmer kwalitatief en /of kwantitatief een
vermindering inhouden; dit ter beoordeling van de projectontwikkelaar.
Tijdens de bouw is het voor verkrijger niet toegestaan werkzaamheden in de woning uit te voeren, dit in verband met de
aansprakelijkheden en verzekeringen van de ondernemer.
Met betrekking tot het spuitwerk wordt gewezen op mogelijke
vorming van haar-scheurtjes ter plaatse van aansluitingen tussen
de verschillende constructieonderdelen. Hiervoor is de ondernemer niet aansprakelijk te stellen. Indien de verkrijger zelf
behangwerk c.q. een andere wandafwerking gaat aanbrengen
wordt erop gewezen dat er zettings - en krimpscheuren op
kunnen treden omdat tijdens het eerste jaar van bewoning de
diverse constructies zich gaan ‘zetten’ en er nog veel vocht uit
de woning moet verdampen. Geadviseerd wordt zoveel mogelijk
en goed te ventileren en de mechanische ventilatie-unit nooit uit
te schakelen. Op de koop-/aanneemsom is geen risicoregeling
van toepassing. Prijswijzigingen van lonen en materialen kunnen
dus niet aan de verkrijger worden doorberekend, behoudens een
wijziging in het wettelijk vastgestelde btw-tarief, thans vastgesteld
op 21%.

Wegwijzer bij de aankoop van uw woning

Eigendomsoverdracht

teruggaaf inkomstenbelasting / premie volksverzekering aan te

De eigendomsoverdracht geschiedt middels een ‘akte van

vragen. In de praktijk betekent dit dat per maand de teveel

Contractstukken

levering’ welke passeert bij de projectnotaris. De overdracht vindt

ingehouden belasting aan u wordt terugbetaald.

Deze, bij de in de koop-/aannemingsovereenkomst genoemde

plaats nadat eventuele ontbindende en/of opschortende voor-

notaris gedeponeerde en door partijen getekende verkoop-

waarden als genoemd in de koop-/aannemingsovereenkomst niet

Betalingen

brochure, alsmede de bij de notaris gedeponeerde en door

meer ingeroepen kunnen worden en u tevens overeenstemming

De termijnen voor de betalingen staan aangegeven in de koop-/

partijen gewaarmerkte aanvullingen en/of wijzigingen zijn voor

heeft bereikt met uw hypotheeknemer (= geldverstrekker). Voor de

aannemingsovereenkomst. De grondkosten worden bij notarieel

partijen bindend. Tot de bindende contractstukken behoren:

datum van transport ontvangt u van de notaris de (concept) akte

transport voldaan, voor de overige (bouw)termijnen ontvangt u

• de koop-/aannemingsovereenkomst

van levering alsmede de nota van afrekening waarop het totale,

een factuur van de ondernemer.

• het (eventuele) optie- en keuzeformulier

op die datum verschuldigde bedrag staat aangegeven.

• verkoopbrochure

Opties (meer- en minderwerk)

Hierbij geldt dat het eerder vermelde prevaleert boven het erna

De volgende bedragen kunnen/zullen vermeld staan:

Het laten bouwen van een woning komt vaak maar eens in een

vermelde.

• grondkosten

mensenleven voor. Op zich al reden genoeg om stil te staan bij

• eventuele vervallen bouwtermijnen rente over de vervallen,

individuele wensen. Het is mogelijk om in nader overleg en na

maar nog niet betaalde grondkosten tot de transportdatum

goedkeuring sommige onderdelen van de woning te wijzigen of

De koopsom is vrij-op-naam, hetgeen betekent dat de onder-

• rente over de vervallen bouwtermijnen tot de transportdatum

aanvullende werkzaamheden te laten uitvoeren. U zult merken

staande kosten bij de woningprijs zijn inbegrepen:

• notariskosten met betrekking tot de hypotheekakte

dat er voldoende mogelijkheden zijn uw toekomstige woning af

• grondkosten

• financieringskosten, zoals kosten hypotheekakte, afsluitprovisie

te laten stemmen op uw persoonlijke wensen. Omwille van een

Koopsom

• bouwkosten

en taxatiekosten

• architecten- en constructeurhonorarium

goede bouworganisatie is het echter wel wenselijk om meer- en
minderwerk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor aanvang van

• notarishonorarium t.b.v. de transportakte

Belasting en financiële aspecten

de bouw, kenbaar gemaakt te hebben. Tijdens de bouw kunnen

• makelaarscourtage / verkoopkosten

Afhankelijk van uw inkomen en de gekozen hypotheekvorm

om organisatorische redenen geen wijzigingen meer gehonoreerd

• legeskosten bouwvergunning

worden de hypotheeklasten voor een deel door de overheid

worden.

• kosten bodemonderzoek (sonderingen)

‘betaald’, het zogenaamde ‘belastingvoordeel’. Dit krijgt

• 21% btw

gestalte door:

• kadastrale uitmetingskosten

A de fiscale aftrekbaarheid van uw hypotheekrente

• bouwvergunning

B de aftrekbaarheid van de financieringskosten zoals afsluit

• aansluitkosten water, elektra, CAI, telefoon en riolering

provisie en taxatiekosten

• Woningborg-waarborgcertificaat

Daartegenover staat de bijtelling van het zogenaamde

• Kosten welke niet in de koopsom zijn opgenomen zijn:

huurwaardeforfait. Normaliter vindt de verrekening van het

• financieringskosten, zoals kosten hypotheekakte,afsluitprovisie,

belastingvoordeel jaarlijks plaats.

hypotheekrente tijdens de bouw en taxatiekosten
• kosten van meer- en minderwerk

Maandelijks belastingvoordeel

• rentekosten over de eventueel reeds vervallen grondkosten en

Het is in veel gevallen ook mogelijk het hierboven genoemde

overige bouwtermijnen zoals aangegeven in de koop-/

belastingvoordeel maandelijks te ontvangen. U dient in dat

aannemingsovereenkomst

geval bij de Belastingdienst een verzoek om voorlopige
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Op dit project is onderstaande
garantieregelingen van toepassing:
Nieuwbouwgarantie BouwGarant

• Voldoende bescherming omdat er gewerkt wordt met

• De maatvoeringen op de brochuretekeningen zijn zo nauw-

standaard overeenkomsten en voorwaarden (gezamenlijke 		

keurig mogelijk aangegeven doch kunnen marginaal wijzigen

productie van producenten- en consumentenorganisaties).

ten gevolge van technische en/of architectonische over-

• Toegang tot laagdrempelige geschillenregeling.

wegingen zoals die bij de nadere uitwerking van het bouw
plan door de architect noodzakelijk worden geacht. Deze

De Nieuwbouwgarantie van BouwGarant valt sinds 18 juli 2013
onder het keurmerk van Stichting Garantiewoning. Voor het
verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie
(NHG) voor een nieuwbouwwoning is een garantie met dit
keurmerk een vereiste.
Zekerheid
Met de garantie van BouwGarant heeft u de zekerheid dat:
Afbouwwaarborg:
Indien uw bouwbedrijf tijdens de bouw failliet gaat, wordt de
schade vergoed op de in de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling beschreven wijze.

Let op!
• U kunt de garantie alleen afsluiten als u werkt met een
BouwGarant-aannemer.
• De aanvraag van de Nieuwbouwgarantie loopt via het
bouwbedrijf.
• Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.
Afwijzing van een aanvraag is dus mogelijk.
• U dient uw aannemer te betalen conform de
betalingsregeling van BouwGarant.
• U dient de standaardovereenkomsten te gebruiken met
de daarbij behorende algemene voorwaarden & 		
toelichting.
• Na het afsluiten ontvangt u een certificaat. Alleen met 		
dit certificaat heeft u garantie.

vloeien mogelijk voort uit eisen van overheid en/of
nutsbedrijven.
• Meubelen, kasten en keukeninrichting e.d. worden niet meegeleverd doch dienen slechts om een ruimtelijke indruk van
de vertrekken te geven.
• Het getekende openbare terrein op de impressies en situatietekening is aangegeven op basis van de laatst bekende
gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedsfeer
van de ondernemer.
• Installatietechnische voorzieningen (lichtpunten, wandcontactdozen, ventilatiekanalen etc.) staan zo nauwkeurig
mogelijk, doch schematisch op de tekeningen aangegeven en
kunnen om diverse uitvoeringstechnische redenen in
werkelijkheid ietwat afwijken in grootte en plaats.

Herstelwaarborg:
Indien uw bouwbedrijf wegens faillissement dan wel uit weiger-

Bouwstoffen

achtigheid niet langer voldoet aan diens verplichtingen uit de

De bouwstoffen dienen getransporteerd, opgeslagen en verwerkt

aannemingsovereenkomst, terwijl het reeds door hem uitgevoerde

Opleveringsdatum

te worden overeenkomstig de voorschriften van de hierop van

werk ondeugdelijk is, wordt de schade vergoed op de in de

De oplevering geschiedt binnen het aantal werkbare werkdagen

toepassing zijnde normen, normontwerpen, kwaliteitseisen en

BouwGarant Nieuwbouwgarantie-regeling beschreven wijze.

zoals in de koop-/aannemingsovereenkomst is bepaald. Tijdens

beoordelingsrichtlijnen, danwel overeenkomstig de richtlijnen

de bouw zult u worden geïnformeerd omtrent de te verwachten

opgenomen in de desbetreffende KOMO-attesten, KOMO-

De herstelwaarborg gaat drie maanden na oplevering van de

opleveringsdatum. Zodra de datum definitief is vastgesteld

certificaten, fabrikantsvoorschriften of beoordelingsrichtlijnen.

woning in. In de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling vindt u

worden de verkrijgers hiervan ongeveer drie weken van tevoren

de termijnen van de garantie. Deze is over het algemeen zes jaar,

schriftelijk in kennis gesteld middels het verzoek tot betaling van

CAR-verzekering

maar kent op onderdelen kortere termijnen. Voor ernstige

de laatste termijn.

Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid,

gebreken kent de BouwGarant Nieuwbouwgarantie een termijn
van tien jaar.
Door het afsluiten van de Nieuwbouwgarantie heeft u:
• Zekerheid bij faillissement van het bouwbedrijf en bij gebreken
na oplevering.
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verzekert de ondernemer tot en met de dag waarop het werk als
Wijzigingen tijdens de bouw

opgeleverd beschouwd wordt de risico’s van verlies of

Deze brochure is met veel zorg samengesteld. Er moet echter een

beschadiging van het werk met inbegrip van de fundering

voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van de volgende zaken:

alsmede de bouwstoffen en bouwmaterialen, welke ten behoeve

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

van het werk op de bouwplaats of elders aanwezig zijn. Onder

woningen weer. Zowel aan kleurstelling alsook aan

de verzekering zijn inbegrepen verlies of beschadiging uit eigen

detailleringen kunnen geen rechten worden ontleend.

gebrek, constructiefouten, fouten in ontwerp, ondeugdelijke ma-

terialen, onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in de art. 249 en 276 van het Wetboek
van Koophandel. De vorenvermelde verzekering ontslaat de
aannemer niet van zijn verplichtingen alle schade volledig te
herstellen en het werk zonder doorberekening van kosten volgens
het bestek op te leveren. Met ingang van de dag van oplevering
dient de opstal door de verkrijger verzekerd te worden.
Succes gewenst...
Het gehele bouwteam wenst u succes met uw beslissing om tot
aankoop van één van deze schitterende woningen over te gaan.
Wij garanderen u onze volledige inzet met betrekking tot de
bouw en hopen u als mogelijk toekomstige bewoner te zijner tijd
de sleutels te kunnen overhandigen.
Verklaring
Deze brochure met bijlagen is met de uiterste zorg samengesteld.
Desondanks kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden
ontleend.
December 2018
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Bijlage 1:
Kleur- en materialen
‘De Klamp’ de Zuidlanden Leeuwarden
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Opm.

Gevels woningen

Baksteen volgens monster

Rood- genuanceerd

Doostrijkvoeg zwart

Trasraam

Baksteen volgens monster

Paars- genuanceerd

Doostrijkvoeg zwart

Rollaag (rond voordeurkozijnen)

Baksteen volgens monster

Paars- genuanceerd

Doostrijkvoeg zwart

Raamdorpelsteen

Kunststeen

Antraciet

Wit t.p.v. Lichte gemetselde kaders

Rollagen (Rond of Recht)

Baksteen

Afstemmen op metselwerk

Volgens tekeningen / beeldmateriaal

Metselwerk-accenten

Baksteen

Afstemmen op metselwerk

Volgens tekeningen / beeldmateriaal

Kozijnen

Kunststof

Donkergrijs, Umbra

RAL 7022

Ramen

Kunststof

Donkergrijs, Umbra

RAL 7022

Voordeur

Geïsoleerde deur + vert. reliëf

Donkergroen

RAL 6009

Overige deuren

Kunststof

Donkergrijs, Umbra

RAL 7022

Dakpannen Dwarskap-woningen

Gebakken dakpan

Terracotta

type Röben Flandern plus o.g.

Dakpannen Langskap-woningen

Gebakken dakpan

Antraciet / Zwart Engobe

type Röben Flandern plus o.g.

Dakgoten

Polyester (ca. 180 mm)

Grijswit

RAL 9002 Polyplus

Hemelwater afvoeren

Zink

Naturel

rechthoekig, voork.hwa = voork.mets

Plafond gootoverstek

Polyester (ca. 200 mm)

Grijswit

RAL 9002 Polyplus

Muurafdekkers

Zink

Naturel

Bekleding (optionele) dakkapel

Zink, evt. plaatmateriaal

Stofgrijs

RAL 7037

Gevels garage

Hout, verticaal

Antraciet

RAL 7021

Gevels garage Bouwnummer 8

Baksteen volgens monster

Paars- genuanceerd

Doorstrijkvoeg antraciet
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Aantekeningen
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