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TECHNISCHE OMSCHRIJVING 
 
 
 
Algemeen 
De vermelde prijzen voor de basiswoningen zijn inclusief  21% BTW. 
 
Kosten die niet inbegrepen zijn; 

• aansluitkosten NUTS voorzieningen, 
• leges gemeente, 
• bodemonderzoek, 
• sonderingen, 
• architect en constructeurskosten, 

 
De aannemer verzekerd het werk door middel van een C.A.R.-
verzekering. 
 
De woning voldoet aan de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Dat wil 
zeggen dat, met betrekking tot de energiezuinigheid, de woning voldoet 
aan de in de bouwvergunning vermelde eisen. De EPC mag conform 
deze eisen maximaal 0,4 bedragen. Bij de bepaling van deze waarde 
wordt onder andere rekening gehouden met de ligging van de woning, 
de isolatiewaarde van de diverse bouwonderdelen, de keuze van de 
verwarmingsinstallatie, de opgenomen apparatuur voor ventilatie van de 
diverse ruimten enz. 
 
De maatvoering op de tekeningen betreft "circa" maten. Als peil wordt 
aangehouden bovenkant afgewerkte begane grondvloer van de woning. 
De peilmaat en hoofdafmetingen van de woning worden uitgezet op 
aanwijzing van de gemeente. 
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Grondwerk 
Voor de aanleg van de fundering, de NUTS-leidingen en 
rioleringsleidingen wordt het nodige grondwerk verricht. De ontgravingen 
worden met uitkomende grond weer aangevuld en op hoogte gebracht. 
De bodemafsluiting onder de begane grondvloer bestaat uit een laag 
van 
ca. 100mm schoon zand. Er wordt uitgegaan van een gesloten 
grondbalans, dat wil zeggen dat de uitgekomen grond egaal over het 
perceel wordt verspreid en niet wordt afgevoerd. 
 
Fundering 
De aard en afmeting van de funderingsconstructies worden bepaald 
door de constructeur. De fundering van de woning en garage wordt 
voorzien van betonnen heipalen. Het aantal, de lengte en de afmetingen 
van deze palen wordt door de constructeur bepaald. De 
funderingsbalken zijn van gewapend beton. 
 
Betonwerken 
Elk betonwerk wordt uitgevoerd met voldoende wapening, volgens 
berekeningen van de constructeur en onder controle van bouw- en 
woningtoezicht van de gemeente. 
Beton in het werk te storten: 

• de funderingsbalken; 
• voegvullingen van de geïsoleerde ribcassettevloer van de 

begane grond van de woning en garage; 
• voegvullingen van de kanaalplaatvloer van de 1e verdieping. 

Prefab beton: 
• de geïsoleerde ribcassettevloer van de begane grond van de 

woning 
en garage; 

• de kanaalplaatvloer van de 1e verdieping. 
• de lateien in de wanden; 
• de funderingspalen. 

 
Riolering 
De binnen- en buitenriolering wordt samengesteld uit kunststof PVC-
buizen met bijbehorende hulpstukken. De hemelwaterafvoeren (HWA) 
worden, evenals de vuilwaterafvoeren (VWA), aangesloten op een 
septic-tank of, indien aanwezig, het rioleringstelsel van de gemeente. 
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Buitengevels 
De buitenspouwmuren van de woning worden uitgevoerd in gebakken 
gevelstenen in halfsteens verband. Het type en kleur van de gevelsteen 
wordt samen met u bepaald.  
De binnenspouwmuren worden op de begane grond uitgevoerd in 
Poriso. De binnenspouwmuren worden op de 1e verdieping en zolder 
uitgevoerd in houtskeletbouwwanden.  
De houten gevels van de woning worden uitgevoerd in verduurzaamd 
Douglas hout, voorzien van een nader te bepalen beits. 
Alle buitengevels worden voorzien van voldoende isolatie in 
overeenstemming met de EPC berekening. De gevels van de garage 
worden uitgevoerd als halfsteens metselwerk zonder isolatie. U dient er 
rekening mee te houden dat deze wanden vocht kunnen doorlaten. 
 
Buitenkozijnen, ramen en deuren 

De buitenkozijnen, ramen en deuren van de woning en garage worden 
uitgevoerd in hardhout. De glasopeningen in de buitenkozijnen, ramen 
en deuren van de woningen worden voorzien van isolerende 
HR++beglazing. 
Buitenkozijnen, ramen, deuren van de woning, die conform NEN 5087 
bereikbaar zijn, worden conform NEN 5096 uitgevoerd met een 
weerstandsklasse voor inbraakwerendheid van minimaal 2. De cilinders 
van de buitendeuren worden per woning gelijksluitend 
uitgevoerd. 
De garage is voorzien van een fabrieksmatig afgelakte metalen 
kanteldeur van het fabricaat Hörmann of gelijkwaardig. 
De kleuren van de kozijnen, ramen en deuren worden bepaald met u. 
 
Dakconstructies 
De schuine dakvlakken van de woningen worden uitgevoerd als een 
geïsoleerde sporenkap welke zijn samengesteld uit houten sporen 
voorzien van voldoende isolatie. De dakelementen worden aan de 
binnenzijde met een groene  spaanplaat afgewerkt. De buitenzijde van 
de dakelementen worden voorzien van tengels en panlatten waarop de 
dakpannen worden aangebracht. De kleur en het type dakpan wordt met 
u bepaald.  
Het dak van de garage is opgebouwd uit een vuren houten balklaag 
waarop houten platen met isolatie en bitumineuze dakbedekking wordt 
aangebracht. De onderzijde van de houten balklaag wordt niet 
afgewerkt. 
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Binnenwanden 
De dragende wanden en scheidingswanden worden op de begane 
grond uitgevoerd in Poriso, op de 1e verdieping worden ze uitgevoerd als 
houtskeletbouwwanden met een dikte van ca. 130mm. Op de zolder 
worden geen binnenwanden geplaatst. 
 
Binnenkozijnen en deuren 
De binnendeurkozijnen in de woningen zijn houten kozijnen. De 

binnendeurkozijnen worden niet voorzien van dorpels met uitzondering 

van de toilet- en badruimte. De binnendeuren in de woningen zijn vlak. 

In de binnendeuren zijn geen glasopeningen opgenomen. De kleur van 

de binnendeuren en -kozijnen is standaard helder wit, met een 

standaard type hang- en sluitwerk. De bodemplaat van de meterkast 

wordt luchtdicht afgewerkt en wordt voorzien van isolatie. In de 

meterruimte vindt geen afwerking plaats aan wanden, vloer en plafond. 

De leidingen komen in het zicht. 

Vensterbanken, waterslagen en dorpels 
Ter plaatse van de buitenkozijnen welke op borstweringshoogte op het 
binnenblad aansluiten worden aan de binnenzijde vensterbanken van 
mdf. toegepast. In de badkamer wordt de vensterbank uitgevoerd als 
tegelwerk. Bij buitenkozijnen welke doorlopen tot op het vloerniveau 
worden 
geen vensterbanken toegepast.  
Buiten, aan de onderzijde van de buitenkozijnen, worden keramische 
waterslagen toegepast. Ter plaatse van binnendeurkozijnen naar de 
toilet- en badruimte in de woning worden 
kunststenen dorpels aangebracht. 
 
Goten, boeidelen en hemelwaterafvoeren 
De woningen zijn voorzien van houten getimmerde bakgoten en worden 
voorzien van een zinken goot of een zinken mastgoot. De goten, 
boeidelen, windveren en gootplafonds worden gemaakt van WBP 
hechthout of Western Red Cedar. De hemelwaterafvoeren worden 
uitgevoerd in zink die worden bevestigd aan het metselwerk. 
 
Trappen en balustraden 
De trap in de woning is een wit gegronde vuren houten trap voorzien van 
een enkele slijtstrip. De trap wordt geleverd in een open uitvoering. De 
bijbehorende trapleuningen, balustraden en traphekken worden 
eveneens uitgevoerd in wit gegrond vuren. 
Er zal een vlizotrap worden aangebracht om vanaf de eerste verdieping 
de zolder te kunnen bereiken. 
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Aftimmerwerk 
De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde voorzien van wit gegronde 
aftimmerlatten van MDF. 
De binnenwanden worden op de eerste verdieping voorzien van 
gipskartonplaten. De zoldervloer wordt aan de onderzijde voorzien van 
gipskartonplaten op rachelwerk. De hellende dakvlakken worden niet 
afgewerkt. 
 
Dekvloeren 
De ruwe betonvloeren van de woning en garage worden op de begane 
grond en 1e verdieping afgewerkt met een dekvloer. In de vloer worden 
het leidingwerk van de CV-, water- en elektrotechnische installaties 
opgenomen. 
 
Stukadoorswerk 
De wanden worden behangklaar afgewerkt. Alle wanden worden zonder 
behangwerk opgeleverd. Het betonplafond van de begane grond en het 
gipsplafond van de eerste 
verdieping wordt voorzien van wit structuur spuitwerk. De wanden van 
het toilet en de badkamer worden boven het tegelwerk voorzien van wit 
structuur spuitwerk. 
 
 
Buitenschilderwerk 

Al het houtwerk wordt aan de buitenzijde van de woning voorzien van 

een grondverfsysteem en wordt in het werk dekkend afgeschilderd, 

laagdikte 80mu. Dit betreft de goten, gootplafonds, boeidelen, 

overstekplafonds, kozijnen,  ramen en deuren.  

 
Binnenschilderwerk 
Er is geen binnenschilder- en plamuurwerk opgenomen. Al het houtwerk 
wordt opgeleverd voorzien van een 1-laags grondverfsysteem. 
 
Keuken 
Er is geen keuken opgenomen. Leidingen worden op standaard plaatsen 
afgedopt opgeleverd. 
 
badkamer en toilet 
Voor leveren en aanbrengen tegels, sanitair en kranen wordt een 
stelpost aangehouden. 
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Ventilatie 
De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. De 
ruimtes die afgezogen worden betreffen de keuken, toilet en de 
badkamer. De hoeveelheid af te zuigen lucht volgens bouwbesluit. De 
toevoer van verse lucht geschied door middel van ventilatieroosters 
opgenomen in de kozijnen, deze zorgen tevens voor de ventilatie van de 
overige ruimtes. De ventilatieroosters worden thermisch gescheiden 
uitgevoerd in blank geanodiseerd aluminium. De ventilatiebuizen worden 
voorzien van een omtimmering van hechthout.  
 
Waterleiding 
Vanaf een door het waterleidingbedrijf te plaatsen individuele 
watermeter in de meterkast in de woning wordt een compleet koud- en 
warmwaterleidingnet aangebracht en aangesloten. 
Koudwateraansluitingen bevinden zich in de volgende ruimten: 

• keuken: aansluitpunt voor de gootsteenmengkraan 
• opstelplaats wasmachine: wasautomaatkraan 
• toilet: toiletreservoir en fonteinkraan 
• badkamer: wastafelmengkraan, douchemengkraan en 

toiletreservoir 
• CV-ruimte: tapkraan 

Warmwateraansluitingen bevinden zich in de volgende ruimten: 
• keuken: aansluitpunt voor de gootsteenmengkraan 
• badkamer: wastafelmengkraan en douchemengkraan 

 

Gasleiding 
Vanaf een door het gasbedrijf te plaatsen individuele gasmeter in de 
meterkast van de woning wordt een gasleiding aangebracht naar de CV 
ruimte waar hij wordt aangesloten op de CV-ketel. 
 
Elektrische installaties 

In de woning wordt een complete elektrotechnische installatie aangelegd 
conform de eisen van NEN1010. 
In de meterkast wordt een groepenverdeelkast aangebracht met de 
benodigde groepsautomaten en aardlekschakelaars. De 
elektrotechnische installatie zal worden uitgevoerd volgens het 
gemodificeerde centraaldozensysteem. De installatie zal zoveel mogelijk 
aan het zicht worden onttrokken. De wandcontactdozen en schakelaars 
zullen worden uitgevoerd in een standaard witte uitvoering, type half 
inbouw. In de garage en op de 2e verdieping wordt het leidingwerk, de 
wandcontactdozen en de schakelaars uitgevoerd als opbouw.  
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De plaats van de lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen wordt 
samen met u bepaald. Aantal lichtpunten en wandcontactdozen conform 
NPR 5310, tabel 1; eenvoudig. 
De woningen worden voorzien van rookmelders. 
 
Centrale verwarming 
In de CV-ruimte wordt een Hoog Rendement CV- ketel met 
warmwatervoorziening opgesteld, compleet met expansievat, 
overstortventiel en vulslang. 
In de woonkamer wordt een modulerende kamerthermostaat geplaatst. 
De kanalen voor de rookgasafvoer en luchttoevoer worden geplaatst in 
de gevel en zullen in de woning voorzien worden van een omtimmering 
van hechthout. 
In de te verwarmen ruimten op de 1e verdieping worden radiatoren 
geplaatst. De vertrekken op de begane grond worden voorzien van 
vloerverwarming.  
 
Ruimte temperaturen; 

• verblijfsruimten 20ºC 
• verkeersruimten binnen de woning 15ºC 
• badruimte 22ºC 
• toiletruimte 15ºC 
• zolder 15ºC 

De radiatoren worden fabrieksmatig afgelakt. De installatie wordt 
uitgevoerd als een tweepijpssysteem en wordt zoveel als mogelijk in de 
afwerkvloer weggewerkt. De in het zicht komende leidingen worden niet 
geschilderd. 
 
Kabel- / telefoonaansluiting 
Het aanleggen en aansluiten van de dienstleiding voor de kabeltelevisie 
(CAI) en telefoon (KPN) is niet inbegrepen. 
Vanaf de meterkast worden onbedrade buizen t.b.v. de telefoon en 
kabeltelevisieaansluitingen naar de woonkamer aangelegd. 
Het afmonteren en aansluiten van de installaties wordt na oplevering 
door en voor rekening van de koper uitgevoerd door telefoon- en 
kabeltelevisiebedrijven (na het afsluiten van een abonnement door de 
koper). 
 


