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1. Algemeen

In de technische omschrijving staan de technische specificaties 
van het woongebouw en de privé-gedeelten, zoals onder andere 
de toepassing van materialen en kleuren, omschreven. Voor de 
indeling en maatvoering van de appartementen en algemene 
(verkeers-)ruimten verwijzen wij u naar de (losse) verkoopteke-
ningen die behoren bij de koop-/aannemingsovereenkomst.

Deze technische omschrijving vormt één geheel met de ver-
kooptekeningen. 

1.1 BOUWPLAN
Het project Weidse Weelde is gelegen in Zoetermeer gelegen bij 
de rotonde Martin Luther Kinglaan en Thomas Morelaan. 
Deze technische omschrijving betreft de bouw van 67 apparte-
menten met algemene ruimten, zoals bijvoorbeeld de entree-/
lifthal en fietsenstalling.

De woonomgeving wordt mee ontworpen door de inrichting van 
het parkeerterrein rond het woongebouw, inclusief voorzienin-
gen voor het stallen van fietsen van bezoekers. 

De glasbewassing en het gevelonderhoud wordt mogelijk  
gemaakt doordat alle ramen van de appartementen naar binnen 
toe te openen zijn en van binnenuit kunnen worden onder- 
houden.

De glasbewassing van de algemene ruimten op de begane grond 
kan door reguliere bewassingmethoden plaatsvinden. 

De afvalinzameling geschiedt via ondergrondse afvalcontai-
ners, welke door de gemeente in de nabije omgeving worden 
aangebracht.

1.2 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
De bepalingen volgens het Bouwbesluit (geldend op het  
moment van indiening van de omgevingsvergunning) en  
de bepalingen van Nutsbedrijven zijn van toepassing, als- 
mede de bepalingen van Stichting Waarborgfonds Koop- 
woningen (SWK) conform Garantie-en Waarborgregeling  
2020 en de aanvullende garantiesupplementen Module I E  
en Module II P van het SWK. 

1.3 RUIMTEBENAMING
De verschillende ruimten van het woongebouw, zoals ze op  
de tekening zijn aangegeven, worden volgens het Bouwbesluit 
als volgt aangeduid:
Tekening................................Bouwbesluit
Hal/Entree/Gang .................Verkeersruimte
Woonkamer ...........................Verblijfsruimte
Keuken ..................................Verblijfsruimte
Slaapkamer ...........................Verblijfsruimte
Kamer ....................................Onbenoemde ruimte
Toilet ......................................Toiletruimte
Badkamer ..............................Badruimte
Berging ..................................Onbenoemde ruimte
Kast ........................................Onbenoemde ruimte
Meterkast ..............................Technische ruimte
Technische ruimte ...............Technische ruimte
Tuin .......................................Buitenruimte
Terras .....................................Buitenruimte
Balkon ...................................Buitenruimte

Hoofdentree ..........................Gemeenschappelijke verkeersruimte
Lifthal ....................................Gemeenschappelijke verkeersruimte
Noodtrappenhuis .................Gemeenschappelijke verkeersruimte
Scootmobielstalling ..............Gemeenschappelijke bergruimte
Fietsenstalling ......................Gemeenschappelijke bergruimte
Hydrofoorruimte ..................Technische ruimte
Techniek ................................Technische ruimte
Werkkast ...............................Bergruimte

1.4 KRIJTSTREEPMETHODE
Het kan mogelijk zijn dat er in verband met beperking van 
daglichttoetreding in sommige verblijfsruimten gebruik ge-
maakt wordt van de ‘krijtstreepmethode’. De ruimte wordt dan 
verdeeld in een deel verblijfsruimte en een deel onbenoemde 
ruimte. De daglichttoetreding is bepaald op het deel verblijfs-
ruimte. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de bouwregel-
geving die gesteld worden aan het appartement. 

Indien gewenst kunt u verzoeken om de tekening voor uw 
appartement specifiek aan te leveren inclusief de lijnen van 
‘krijtstrepen’ voor zover er binnen het appartement gebruik 
gemaakt wordt van krijtstrepen. 
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1.5 ENERGIE PRESTATIE 
Conform de eisen van het Bouwbesluit moeten woningen 
voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen 
(BENG). De energieprestatie wordt behaald aan de hand van  
3 individueel te behalen eisen.
• BENG 1: BENG 1: Energiebehoefte voor verwarming en 

koeling (hoeveel warmte of koudebehoefte heeft mijn woning)
• BENG 2: Primair Fossiel energieverbruik (voornamelijk het 

energieverbruik van de installaties)
• BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (energie uit wind, 

waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa)

De waarden voor BENG zijn wettelijk vastgesteld voor wonin-
gen en woongebouwen. 

De woningen in Weidse Weelde voldoen allemaal aan de eisen 
die volgens het Bouwbesluit van toepassing zijn.

Naast de eisen voor BENG wordt er een grenswaarde voorge-
schreven voor temperatuuroverschrijding bij woningen, uitge-
drukt in de TOjuli. De grenswaarde is vastgesteld op 1,2, waarbij 
deze waarde voor maximaal 450 uur per jaar mag worden 
overschreden. Voor dit project wordt voldaan aan de TOjuli.
 
1.6 RC-WAARDE (isolatiewaarden)
De Rc-waarde is een getal dat aangeeft in welke mate een con-
structie weerstand biedt tegen energie (=warmte)verliezen. Deze 
Rc-waarde wordt uitgedrukt in m2K/W en is volgens de huidige 
normen 3,7 m2K/W ten behoeve van begane grondvloeren, 
Rc=4,7 m2K/W ten behoeve van de gevels en Rc=6,3 m2K/W 
(gemiddeld) ten behoeve van daken. Hoe hoger het getal hoe 
beter de constructie weerstand biedt tegen warmteverliezen. 
Voor de appartementen realiseren wij de volgende Rc-waarden:
• begane grond: 3,7 m2.K/W
• buitengevel: 4,7 m2.K/W
• dak: 6,3 m2.K/W
• dakvloer dakterras: 6,3 m2.K/W
• wand tussen woning – fietsenstalling/scootmobiel:  

4,7 m2.K/W
• plafond fietsenstalling/scootmobielstalling: 4,7 m2.K/W
• vloer tussen onverwarmde ruimte en woning: 3,7 m2.K/W
• wanden tussen corridors en appartementen: n.v.t. (alleen 

akoestische isolatie)

1.7 WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 
Deze verkoopdocumentatie van het project Weidse Weelde is 
met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het blijft echter 
een momentopname in het dynamische proces van ontwikkelen 
en bouwen.
 

Conform de Algemene Voorwaarden SWK versie 2020, 
behorend bij de koop-/aannemingsovereenkomst voor appar-
tementen, is de ondernemer gerechtigd tijdens de (af)bouw 
wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de 
noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen 
geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en 
bruikbaarheid van het gebouw casu quo het privé-gedeelte. 
Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot 
het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten.

De ondernemer zal de wijzigingen, tenzij die van zeer onderge-
schikte aard zijn, ten minste veertien dagen voorafgaand aan de 
oplevering schriftelijk mededelen aan de verkrijger.

Wijzigingen kunnen onder andere voortvloeien uit:
• Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en voorschrif-

ten;
• Wijzigingen ter voldoening aan de eisen van de constructeur;
• Voorzieningen of wijzigingen ter voldoening aan eisen van 

Nutsbedrijven.

Als er strijdigheid is tussen deze technische omschrijving en de 
bijbehorende verkooptekeningen, gaat deze omschrijving voor 
de tekeningen. Als er strijdigheid is tussen de verkooptekenin-
gen onderling, gaat de tekening met de grootste schaalverdeling 
voor (1:50 gaat voor 1:100, 1:100 gaat voor 1:200, enzovoort).

De artist impressies, foto’s en plattegronden zoals opgenomen 
in de verkoopbrochure en op de website zijn bedoeld om een 
zo goed mogelijke indruk te geven van de toekomstige situatie 
en mogelijke woningindeling, maar kunnen niet gezien worden 
als een exacte weergave van het product. Hiervoor zijn de 
verkooptekeningen bedoeld. Verrekeningen als gevolg van alle 
bovengenoemde punten is niet mogelijk.

1.8 ENERGIELABEL
Het Energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw of 
appartement is. Het is ook bedoeld om inzicht te geven in 
maatregelen die energie besparen. Het energielabel kent een 
schaal die loopt van A++++ tot en met G. Appartementen met 
een A++++ label zijn het energiezuinigst. Appartementen die 
het minst zuinig zijn, krijgen een G-label. Het energielabel is 
maximaal 10 jaar geldig.

De appartementen hebben een energielabel A+++ en voldoen 
hiermee aan de eisen van het Bouwbesluit.
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2. Exterieur

2.1 PEILEN EN MATEN 
Als peil geldt de bovenkant van de afwerkvloer direct achter 
de entreedeur van het woongebouw. Op de verkooptekening 
staat de peilmaat ten opzichte van NAP aangegeven. Het peil 
van de begane grondvloer wordt bepaald door de gemeente en 
wordt uitgezet op aanwijzing van gemeentelijke instanties. Voor 
het bepalen van de opstaphoogte ter plaatse van de dorpel bij 
de entreedeur van het privé-gedeelte is voor de vloerafwerking 
een dikte aangehouden van 15mm. Dit betekent dan dat de 
bovenkant van de dekvloer 35 mm lager ligt dan de bovenkant 
van de woningentreedeurdorpel. Deze vloerafwerking is echter 
niet inbegrepen in de koopsom. Alle maten op tekeningen zijn 
indicatief en aangegeven in millimeters (mm).

2.2 GRONDWERK
Onder het grondwerk vallen alle noodzakelijke werkzaamheden 
voor de aanleg van de fundering, de leidingen in de grond en 
de bestrating op eigen kavel. Het terrein onder het woonge-
bouw wordt afgegraven tot de onderkant van de fundering. Een 
deel van de uitkomende grond wordt gebruikt voor het ophogen 
van het omringend terrein. 

Als bodemafsluiting in de kruipruimte wordt tussen de fun-
deringsbalken zand aangebracht. Bij hoge grondwaterstanden 
of natte weerperiodes kan water in de kruipruimte gezien de 
bodemgesteldheid van de locatie niet worden vermeden. 

Als gevolg van de plaatselijke grondsamenstelling kunnen in de 
toekomst zettingen optreden die het nodig maken dat bestrating 
en/of tuinen periodiek opgehoogd moeten worden. Deze werk-
zaamheden maken geen deel uit van de overeenkomst.

2.3 TERREININRICHTING, BEPLANTING  
EN TUINAANLEG 
De volgende erfafscheidingen en/of terreininventaris worden 
volgens de situatietekening aangebracht:

STRAATWERK PARKEERTERREIN/TROTTOIR 
RONDOM HET WOONGEBOUW
Het terrein rondom het woongebouw wordt voorzien van beton-
klinkers aangebracht op een voldoende dik zandpakket.

De rijbaan wordt uitgevoerd in een visgraat legverband.

De parkeervakken en het trottoir met een halfsteens leg- 
verband.

De parkeervakken worden gemarkeerd met afwijkende kleur 
betonklinker.

De parkeervakken worden begrensd door een beton opsluitband 
die grenst aan een groenstrook, gevuld met bodem bedekkende 
beplanting.

Het trottoir wordt begrensd door een beton opsluitband. 

De parkeervakken zijn voorzien van een nummertegel. Bij 
aankoop van een appartement zal er een parkeerplaats met 
bijbehorend nummer worden toegewezen.

STRAATWERK OVERIG 
De bestrating van de buitenruimte begane grond appartement 
bestaat uit betontegels, afmeting 600x600mm, aangebracht op 
een zandbed.

HAGEN
Op en rond het gebouw worden op diverse plekken hagen 
geplant.

Op aangeven van de stadsecoloog van Zoetermeer is gekozen 
voor een Zeeuwse haag. Een Zeeuwse haag is een haag die 
bestaat uit 60% meidoorn, 20% sleedoorn en 20% veldesdoorn. 
Verder is de haag opgevuld met hondsroos, egelantier, vlier en 
koebraam.

Ter plaatse van de overgang van de privé buitenruimte van 
woningtype Kiekendief naar het parkeerterrein komt op de 
erfgrens een haagafscheiding. 

De haag heeft een hoogte van circa 1800mm vanaf Peil=0. 

Dit is een hoogte van circa 1350mm ten opzichte van het terras.

De breedte wordt circa 600mm.
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De overige hagen op en rond het parkeerterrein hebben een 
hoogte van circa 1000mm vanaf Peil=0. De breedte varieert  
van 300mm tot 600mm.

De positionering van de hagen is weergegeven op de situatie- 
tekening. 

De haag is een natuurproduct en heeft onderhoud nodig. Voor 
het wel of niet aanslaan van de begroeiing verstrekken wij geen 
garanties.

De haag zal niet volledig zijn dichtgegroeid. Dit zal een aantal 
seizoenen in beslag nemen en is tevens afhankelijk van het 
onderhoud.

De haag wordt aangebracht in het plantseizoen, hierdoor is het 
mogelijk dat er bij de oplevering van het appartement/gebouw 
nog geen haag aanwezig is.

TUINAANLEG
Rond het woongebouw worden gemetselde plantenbakken 
gemaakt, voorzien van diverse plantsoorten.

De parkeervakken worden ter voorkoming van te ver doorrijden 
opgesloten door groenstroken voorzien van bodem bedekkers.

Op het parkeerterrein wordt op diverse plekken voorzien in een 
boomvak met bodem bedekkers. 

Type beplanting, bodembedekker en boom zal op aangeven van 
de stadsecoloog van Zoetermeer worden bepaald, u wordt hier 
later over geïnformeerd.

De positionering van de plantvakken, groenstroken en boom-
vakken is weergegeven op de situatietekening. 

Beplanting wordt aangebracht in het plantseizoen, hierdoor is 
het mogelijk dat er bij de oplevering van het appartement/ge-
bouw nog geen beplanting aanwezig is.

Naast bovengenoemde voorzieningen is de aanleg van de privé-
tuin type Kiekendief niet bij de levering inbegrepen.

TERREININVENTARIS
Op aangeven van de gemeente wordt er voorzien in het stallen 
van fietsen van bezoekers door middel van fietsrekken op  
diverse plekken rond het woongebouw. Uitgangspunt vanuit  
de gemeente is 1 bezoekersplek per appartement.

Terreinverlichting zal in overleg met de stadsecoloog van  
Zoetermeer nog nader worden bepaald.

OPENBARE TERREININRICHTING
De openbare terreininrichting buiten de erfgrenzen van het 
(parkeer)terrein zal door de gemeente worden uitgevoerd.

2.4 HEIWERK
Het woongebouw wordt gefundeerd op in het werk gevormde 
betonpalen. Het aantal, de lengte en de afmetingen van de 
palen zijn bepaald door de constructeur. 

2.5 FUNDERING
De aard en de afmetingen van de funderingsconstructies zijn 
bepaald door de constructeur. 

2.6 VLOEREN, BOUWMUREN EN GEVELS 

BEGANE GRONDVLOER
De begane grondvloer van het woongebouw wordt uitgevoerd 
als een geïsoleerde prefabbetonvloer. De begane grondvloer kan 
door zetting tekenen in de dekvloer. Bij bepaalde type vloeraf-
werking kan dit later zichtbaar worden. Dit valt niet onder de 
garantie.

Onder de begane grondvloer bevindt zich de kruipruimte. Voor 
de toegankelijkheid van de kruipruimte wordt een sparing 
gemaakt in de begane grondvloer. Deze sparing wordt afgedekt 
met een geïsoleerd vloerluik in een metalen omranding. De 
exacte plaats van het kruipluik kan in werkelijkheid afwijken 
van de positie op de verkooptekeningen.

De kruipruimte wordt geventileerd door middel van roosters in 
de gevels. Bij een hoge grondwaterstand of natte weersperiodes 
kan het voorkomen dat er water in de kruipruimte blijft staan. 
Dit heeft geen gevolgen voor de bovenliggende constructie.
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VERDIEPINGSVLOEREN
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als in het werk 
gestorte betonvloeren.

In woningtype Torenvalk en Goudhaantje op de 12e verdieping 
wordt voor de opvang van de overspanning van de betonvloeren 
een metalen ligger toegepast. De afmeting van de constructie 
wordt bepaald door de constructeur en steekt onder de beton-
vloer uit. De metalen ligger wordt afgewerkt met een brand-
werend plaatmateriaal die wordt meegenomen in de plafondaf-
werking met structuur spuitwerk. Op de verkooptekening is dit 
door middel van een stippellijn bij het betreffende wanddeel 
aangegeven.

Ligger bekleed met plaatmateriaal (nog niet afgewerkt)

DRAGENDE WANDEN
De woningscheidende wanden, dragende gevelwanden en stabi-
liteitswanden worden massief uitgevoerd in beton, dikte volgens 
opgave constructeur. Muren kunnen dilataties bevatten.
De dragende gevelwanden worden voorzien van isolatie, 
luchtspouw en een buitenspouwblad.

NIET DRAGENDE GEVELS
De niet-dragende gevels worden als volgt samengesteld:
• Geïsoleerd houtskeletbouw element, aan de binnenzijde  

van het appartement afgewerkt met een gipsvezelplaat;
• Luchtspouw;
• Een buitenspouwblad.

BUITENSPOUWBLAD
Het buitenspouwblad wordt gemaakt van gemetseld baksteen. 
Er worden meerdere soorten baksteen toegepast overeenkomstig 
de kleur- en materialenstaat in deze technische omschrijving. 
Het metselwerk wordt afgewerkt met een doorstrijk metsel-
mortel, overeenkomstig de kleur- en materialenstaat in deze 
technische omschrijving.

In het metselwerk worden zogenoemde open stootvoegen aan-
gebracht voor ontwatering en ventilatie van de spouw. Tevens 
worden conform opgave constructeur dilataties aangebracht in 
het metselwerk.

Het metselwerk wordt boven de kozijnen opgevangen door 
middel van prefab beton lateien.

Op aangeven van de stadsecoloog van Zoetermeer zullen er 
vogel en/of vleermuis nestvoorzieningen worden opgenomen in 
de gevels van bouwnummers 01-02 / 01-03 / 01-04 en 01-05.

In de gevel bij de hoofdentree worden sleutelbuizen opgeno-
men. In de sleutelbuizen wordt de hoofdsleutel van het woon-
gebouw geplaatst. De brandweer en de NUTS-bedrijven hebben 
toegang tot deze sleutelbuizen om in geval van calamiteiten 
toegang te krijgen tot het gebouw.

In de gevel bij de hoofdentree wordt een Droge Blusleiding 
Gevelkast opgenomen. Hierop kan de brandweer bij calamitei-
ten de brandslangen aankoppelen ten behoeve van het blussen 
van de brand.

BALKONS 
De appartementen worden voorzien van prefab beton balkons 
voorzien van een goot en reliëfribbels ter plaatse van de balkon-
deuren.

Inherent aan de eigenschappen van beton kunnen er luchtbel-
len en kleurnuances aanwezig zijn in betonelementen.

OVERIG BETONWERK / RAAMDORPELS
Op sommige plaatsen worden prefab betonnen spekbanden toe-
gepast. Tevens worden er prefab betonnen afdekplaten toegepast 
bij de afdekking van gemetselde terrasmuren en plantenbakken.

De situering van de betonnen onderdelen staat aangegeven op 
de gevels van de verkooptekeningen.

Ter plaatse van de onderzijde van de gevelkozijnen, exclusief 
deurkozijnen, worden er prefab betonnen raamdorpels toege-
past.

Ter plaatse van het hoogteverschil tussen het terras en de tuin 
van de begane grond woning wordt een prefab beton keere-
lement toegepast. De trap wordt uitgevoerd met prefab beton 
‘bloktreden’ in zand opgelegd.

Inherent aan de eigenschappen van beton kunnen er lucht- 
bellen en kleurnuances aanwezig zijn in betonelementen.

BALUSTRADEN 
Diverse ramen worden voorzien van een metalen stang in ver-
band met valbeveiliging, een en ander afhankelijk van de regels 
volgens het Bouwbesluit. 

Langs de randen van de balkons en dakterrassen worden 
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metalen balustraden aangebracht, uitgevoerd als aluminium 
hekwerk voorzien van een helder glasinvulling. De balustraden 
worden direct op de balkonplaat bevestigd, of tegen een gemet-
selde afscheiding ter plaatse van de balkons op de 1e verdieping 
en de dakterrassen op de 11e en 12e verdieping.

De balustrade van de balkons op de 1e verdieping worden deels 
uitgevoerd met metselwerk aan de buitenzijde en een vezelce-
ment beplating aan de balkonzijde, afgedekt met een prefab 
beton afdekband. 

De balustrade van de dakterrassen op de 11e en 12e verdieping 
worden deels uitgevoerd als metselwerk aan buitenzijde en 
terraszijde afgedekt met een prefab beton afdekband. 

2.7 BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren in de gevel worden 
uitgevoerd in aluminium, met uitzondering van de buitenkozij-
nen/-deuren naar de fietsenstalling. Deze worden uitgevoerd in 
hardhouten kozijnen en deuren. 

De buitendeur van de hoofdentree wordt uitgevoerd als alumi-
nium schuifpui.

De te openen ramen en deuren in de kozijnen worden aangege-
ven op de verkooptekeningen.

Onder de houten buitendeuren van de fietsenstalling worden 
kunststof onderdorpels aangebracht.

Onder de buitendeuren van de hoofdentree en appartementen 
worden aluminium onderdorpels aangebracht.

De houten kozijnen en deuren worden fabrieksmatig afgewerkt 
met een dekkende verf. 

De aluminium kozijnen, ramen en deuren van de appartemen-
ten worden fabrieksmatig afgewerkt met poedercoating.

De aluminium schuifpui en gevelkozijnen op de begane grond 
worden fabrieksmatig afgewerkt met een anodiseerlaag. 

2.8 BEGLAZING
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden voorzien van 
3-voudig isolerende beglazing. 

Conform de adviserende richtlijnen wordt letselwerend glas 
toegepast.

Daar waar het volgens de regelgeving noodzakelijk is, wordt 
doorvalveilig glas toegepast en/of beglazing met een geluidsiso-
lerende, brandvertragende en/of zonwerende werking. Door de 

verschillende dikten en/of thermische eigenschappen van de 
beglazing kan onderling kleurverschil optreden.

Beglazing wordt beoordeel aan de hand van de richtlijn  
‘Beoordeling van glas bij oplevering’ 1. 
 
1 Beoordeling van glas bij oplevering, zie bijlage pagina 31

2.9 HANG-EN SLUITWERK BUITEN
De buitendeuren en –ramen van de appartementen en alge-
mene (verkeers-) ruimten worden voorzien van inbraakwerend 
hang-en sluitwerk door middel van driepuntsluitingen met 
kerntrekbeveiliging in het deurbeslag (SKG**). Hiermee vol-
doet het hang- en sluitwerk aan de eisen van Politie Keurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) op woning- en gebouwniveau. Het keur-
merk/certificaat voor PKVW wordt niet aangevraagd. 

De buitendeuren van de hoofdentree en de fietsenstalling 
worden voorzien van een deurautomaat. Dit betekend dat de 
deuren door middel van een sleutelschakelaar aan de buitenzij-
de automatisch te openen zijn.

De buitendeur van de hoofdentree wordt eveneens aangestuurd 
door elektrische ontsluiting vanuit de videofooninstallatie.

De buitendeur van de hoofdentree wordt van binnenuit aan-
gestuurd door een sensor. De buitendeur van de fietsenstalling 
wordt van binnenuit aangestuurd door een knopbediening.

2.10 DAKEN

PLATTE DAKEN
De platte daken van het woongebouw worden voorzien van iso-
latie en een mechanisch bevestigde bitumineuze dakbedekking.

De platte daken van de dakterrassen worden voorzien van  
isolatie geschikt voor het belopen, afgewerkt met betontegels  
op verstelbare tegeldragers, afmeting 600x600mm.

Op het dakterras van woningtype Blauwborst worden planten-
bakken geplaatst op de erfscheiding. De plantenbak wordt ge-
vuld met een staalraster en klimbeplanting Euonymus fortunei 
‘Dart’s Blanket (Japanse kardinaalsmuts). 

Links de haag zoals deze geleverd wordt,  
rechts dezelfde haag na een groeiseizoen
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Op de dakvlakken worden waar nodig voorzieningen aange-
bracht ten behoeve van de afvoer van hemelwater, ventilatie, 
ontluchting van de riolering en valbeveiliging.

DAKTOETREDING
Op het dak zijn voorzieningen aangebracht voor gebruik van 
valbeveiliging. Het dak is via de lifthal op de bovenste verdie-
ping bereikbaar door middel van een afsluitbaar dakluik met 
een losse ladder. 

De personen die het dak betreden dienen zelf persoonlijke 
beschermmiddelen mee te nemen en te gebruiken, bijvoorbeeld 
een lijn en harnas om te kunnen aanklikken aan de aan- 
gebrachte voorzieningen.

Aan de VvE wordt 1 harnasgordel en veiligheidslijn geleverd.

DAKRAND
De dakranden worden uitgevoerd met een vezelcement  
beplating en aluminium daktrim. 

BUITENPLAFOND
Ter plaatse van de hoofdentree wordt het plafond uitgevoerd 
met een vezelcement beplating.

 
Voorbeeld vezelcement plaatafwerking 

Ter plaatse van een aantal balkons worden inkassingen gemaakt  
die voorzien zijn van een akoestische afwerking. Exacte afwer-
king is nog nader uit te werken, afhankelijk van de minimaal 
benodigde geluid absorptiewaarden. De betreffende bouw-
nummers zullen hier later over worden geïnformeerd. Op de 
verkooptekeningen staat aangegeven bij welke balkons deze 
afwerking wordt aangebracht.

HEMELWATERAFVOEREN (HWA)
De balkons en dakterrassen 12e verdieping worden voorzien 
van aansluitingen op zinken hemelwaterafvoeren langs de 
gevels.

De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het schoon 
water gemeenteriool. 

Het dak van het woongebouw en het dakterras van de 11e 
verdieping wordt voorzien van een afvoersysteem, waarbij de 
leidingen ingestort in de vloer liggen en kanalen in de schach-
ten weggewerkt zijn. 

De platte daken krijgen zogenaamde noodoverstort voorzie-
ningen (spuwers), die dienst doen als signaalfunctie. Dit zijn 
extra afvoeren bij de gevels, die het regenwater afvoeren indien 
de normale afvoeren verstopt zitten of bij extreme regenval 
overbelast zijn.
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3. Interieur  
algemene ruimten

3.1 TRAPPEN EN BALUSTRADEN
De trappen in de noodtrappenhuizen worden uitgevoerd in 
standaard grijze prefab beton.
 
Langs één muurzijde van het trappenhuis wordt een metalen 
leuning gemonteerd.

3.2 BINNENWANDEN
De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in verdie-
pingshoge cellenbeton elementen.
 
Wanneer dit vanuit regelgeving noodzakelijk is wordt er een 
thermisch of akoestisch isolerende voorzetwand geplaatst die 
wordt afgewerkt met een stootvaste gipsplaat. 

3.3 BINNENKOZIJNEN EN-DEUREN
De deur tussen de hoofdentree en de lifthal wordt uitgevoerd 
in een aluminium schuifpui, fabrieksmatig afgewerkt met een 
anodiseerlaag.
 
De overige binnendeurkozijnen van de lifthallen, trappenhuis, 
techniekruimten, werkkast, fietsenstalling, scootmobielstalling, 
privé bergingen en hydrofoorruimte worden uitgevoerd in hout 

en zijn afgewerkt met een dekkende verf, kleur overeenkomstig 
de kleur- en materiaallijst achter in deze omschrijving.
 
De deuren van deze ruimten worden uitgevoerd als houten 
deuren, waarbij de deuren van de fietsenstalling, scootmo-
bielstalling, trappenhuis en lifthal worden voorzien van een 
glasopening. De deuren zijn afgewerkt met een dekkende verf, 
kleur overeenkomstig de kleur- en materiaallijst achter in deze 
omschrijving.

Middels spleten boven/onder de deur wordt bijgedragen aan de 
ventilatie van de privé bergingen op de begane grond.
 
De deur van de eigen woningentree, uitkomend in de lifthal, 
wordt uitgevoerd als stalen deur en kozijn, fabrieksmatig 
afgewerkt met een poedercoating, kleur overeenkomstig de 
kleur- en materiaallijst achter in deze omschrijving. De deur 
wordt voorzien van een deurspion. De deuren worden conform 
regelgeving uitgevoerd met akoestische en/of brandwerende 
voorzieningen.

Impressie lifthal P=0 (kunnen geen rechten aan ontleend worden)
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3.4 HANG- EN SLUITWERK BINNENDEUREN
De deuren naar de noodtrappenhuizen worden zonder cilinder-
sloten uitgevoerd.
 
De deur naar de fietsenstallingen en scootmobielstalling wor-
den uitgevoerd met inbraakwerend hang- en sluitwerk (SKG**) 
en is gelijksluitend met de buitendeur en de tussendeur van de 
hoofdentree.

De deuren naar de techniekruimte, werkkast, hydrofoorruim-
te worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk 
(SKG**) en zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegde 
personen. Sleutels worden in beheer van de VvE gegeven.

De deur tussen de hoofdentree en de lifthal wordt uitgevoerd 
met een automatische deuropener. De deur wordt vanuit de 
hoofdentree bediend door middel van een sleutelschakelaar en 
elektrische ontsluiting vanuit de videofooninstallatie. Vanuit de 
lifthal wordt de deur bediend door middel van een sensor.

De deur naar de scootmobielstalling wordt voorzien van een 
deurautomaat. Dit betekend dat de deur vanuit de lifthal door 
middel van een sleutelschakelaar automatisch te openen is. De 
deur wordt vanuit de staling aangestuurd door een knopbedie-
ning.

De houten deuren in de lifthallen worden opengehouden 
door kleefmagneten. Deze zorgen er voor dat de deuren in een 
‘normale’ situatie altijd volledig geopend zijn. De kleefmag-
neet wordt aangestuurd door rookmelders in de lifthal. Op het 
moment dat een rookmelder afgaat zullen de kleefmagneten 
‘los laten’ waardoor de deur met behulp van een deurdranger 
dichtvalt. 

De woningentreedeur wordt voorzien van inbraakwerend hang- 
en sluitwerk (SKG**). De deur naar de privé-berging van de 
woning (voor zover van toepassing) wordt voorzien van inbraak-
werend hang- en sluitwerk (SKG**). 
 
De woningentreedeur en de bergingsdeur (indien van toepas-
sing) hebben dezelfde cilinder en zijn met dezelfde sleutel te 
openen.

De woningentreedeur wordt eveneens voorzien van een zo-
genoemde ‘vrijloop’ deurdranger. Dit is een deurdranger die 
gekoppeld is aan de rookmelder in de lifthal. In het dagelijks 
gebruik zal de deurdranger geen weerstand geven bij het ope-
nen van de woningentreedeur. Zodra de rookmelder afgaat, zal 
de ‘vrijloop’ stand uitschakelen en treed de drangerfunctie in 
werking, zodat de deur vanzelf dichtvalt. 

Deurdrangers worden aangebracht waar deze volgens de 
regelgeving noodzakelijk zijn en mogen niet van de betreffende 
deuren worden verwijderd. Dit geldt ook voor de woningentree-
deuren.

3.5 POSTKASTEN/BELLENTABLEAU
In de hoofdentree van het woongebouw worden postkasten op 
de wand aangebracht, uitgevoerd in verzinkt staal voorzien van 
poedercoating.
 
De postkasten hebben inworp en uitname aan de voorzijde van 
de postkast. 
 
De postkast wordt voorzien van een naamplaatje / huisnummer.

3.6 PLAFONDAFWERKING
Het plafond van de hoofdentree en een gedeelte van de lifthal 
op de begane grond (P=0) wordt uitgevoerd met een verlaagd 
akoestisch panelenplafond, waarboven rechtstreeks tegen de 
betonvloer nog een thermische isolatielaag wordt aangebracht. 
De plafondpanelen zijn uitneembaar en worden bevestigd met 
een verdekt ophangsysteem.
 

Voorbeeld verlaagd plafond hoofdentree en deel lifthal P=0

Het overige deel van de lifthal op de begane grond (P=0) en 
wordt uitgevoerd met een gipskartonplaat plafond, waarboven 
rechtstreeks tegen de betonvloer een thermische isolatielaag 
wordt aangebracht. Dit plafond wordt afgewerkt met structuur 
spuitwerk.

De plafonds van de fietsenstallingen, privé-bergingen, hydro-
foorruimte, techniekruimte en werkkast worden voorzien van 
thermische isolatie met een houtwolcementplaat afwerking, 
rechtstreeks gemonteerd tegen de onderkant van de betonvloer. 
De schroeven worden afgedekt met witte doppen.

Voorbeeld houtwolcement plaat bv. fietsenstalling
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De plafonds van de lifthal op de begane grond (P=450+) en de 
overige verdiepingen, alsmede het noodtrappenhuis worden 
afgewerkt met structuur spuitwerk. Daarnaast worden hier 
akoestisch isolerende plafondeilanden aangebracht om galm in 
de lifthal te beperken.

Voorbeeld plafondeiland lifthallen P=450+ en hoger

De onderzijde van de betontrappen wordt voorzien van spuit-
werk.

Uitvoeringen en kleuren overeenkomstig de kleur- en materi-
aallijst achter in deze omschrijving.

3.7 WANDAFWERKING
De wanden van de hoofdentree en lifthal op de begane grond 
(P=0) worden afgewerkt met een tegelplint (tegelhoogte 
150mm). Daarboven worden de wanden afgewerkt met een 
structuur behang tot bovenzijde deurkozijn fietsenstalling. 
Boven het behangwerk wordt de wand afgewerkt met structuur 
spuitwerk. Ter plaatse van de overgang wordt een lichtbalk 
aangebracht. 

De wanden van de lifthal op de begane grond (P=450+) en de 
verdiepingen, alsmede het noodtrappenhuis worden afgewerkt 
met structuur spuitwerk.

De wanden van de fietsenstalling, privé-bergingen en scootmo-
bielstalling worden afgewerkt met structuur spuitwerk.

De wanden van de werkkast wordt afgewerkt met wandtegel-
werk, afmeting tegels 200x400, liggend verwerkt tot een hoogte 
van 1200mm +vloer en daarboven tot plafond afgewerkt met 
structuur spuitwerk.

De wanden van de technische ruimten en hydrofoorruimte wor-
den niet nader afgewerkt. Hierdoor blijven de materialen waar 
de betreffende bouwdelen van gemaakt zijn in het zicht zonder 
nadere afwerking.

Indien tegelwerk van toepassing, dan wordt dit uitgevoerd con-
form de uitvoeringsrichtlijn IKOB-BKB URL 35-101, groep 2 3.

Uitvoering tegelwerk en behang conform de kleur- en materi-
aallijst achter in deze omschrijving.

3.8 VLOERAFWERKING
De vloer van de hoofdentree op de begane grond wordt voor-
zien van een zand-cement dekvloer afgewerkt met een schoon-
loopmat.

De vloeren van de lifthal op de begane grond en de werkkast 
worden voorzien van een zand-cement dekvloer en afgewerkt 
met vloertegels, afmeting 300x600mm. 

De betontrap in de lifthal wordt afgewerkt met vloertegels, 
afmeting 300x300mm.

De vloeren van de lifthal op de verdiepingen en het noodtrap-
penhuis (m.u.v. de betontrappen) worden voorzien van een 
anhydriet dekvloer en afgewerkt met tapijttegels. 

De vloeren van de fietsenstalling, privé-bergingen en scootmo-
biel worden voorzien van een zand-cement dekvloer met een 
instrooilaag tegen vroegtijdige slijtage. 

De vloeren van de technische ruimten en hydrofoorruimte 
worden voorzien van een zand-cement dekvloer en worden niet 
nader afgewerkt.

Uitvoeringen en kleuren overeenkomstig de kleur- en materi-
aallijst achter in deze omschrijving.

3.9 ALGEMENE AFWERKINGEN
Vloerranden en trapgaten worden afgewerkt met houten plaat-
materiaal.

In de lifthallen worden aluminium huisnummer verwijsborden 
aangebracht en t.p.v. de entreedeur een huisnummerbordje 
voorzien van een geïntegreerde deurbel.

Indien noodzakelijk zullen conform de regels van het Politie 
Keurmerk Veilig Wonen in de bergingsgangen en entree-/
lifthallen bolspiegels worden toegepast.
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4. Interieur  
privé-gedeelte

4.1 BINNENWANDEN
De niet-dragende binnenwanden (scheidingswanden) in het 
appartement worden uitgevoerd in verdiepingshoge cellenbeton 
elementen, dikte 70 en 100 mm. De wanddikte en -zwaarte is 
afhankelijk van de functie van de diverse ruimten. 

De wanden worden behangklaar afgewerkt tot circa 50mm 
boven de dekvloer conform groep 3 van ‘TBA-Tabelkaart 2  
Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen’ 2,  
dit betekent dat er nog wel kleine gaatjes en oneffenheden  
in kunnen zitten. 

De dragende binnenwanden ten behoeve van de stabiliteit 
worden uitgevoerd in beton, dikte conform opgave constructeur. 
De wanddikte is afhankelijk van de positie, zie hiervoor de 
verkooptekening. De betonwanden worden behangklaar afge-
werkt tot circa 50mm boven de dekvloer conform groep 3 van 
‘TBA-Tabelkaart 2 Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoors-
werk binnen’ 2.

De wand tussen een verblijfsruimte en scootmobielstalling op 
de begane grond, alsmede de wand tussen een verblijfsruimte 
en het noodtrappenhuis op de 12e verdieping wordt voorzien 
van een thermisch geïsoleerde voorzetwand aan de woningzijde 
afgewerkt met een gipskartonplaat. De gipsplaat wordt behang-
klaar afgewerkt tot circa 50mm boven de dekvloer conform 
klasse C van ‘TBA-Tabelkaart 2 Oppervlaktebeoordelingscriteria 
stukadoorswerk binnen’ 2.

2 TBA_Tabelkaart 2, zie bijlage pagina 33

4.2 BINNENKOZIJNEN EN-DEUREN
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig 
afgelakte plaatstalen montagekozijnen. De binnendeurkozijnen 
worden uitgevoerd zonder bovenlichten. 

De appartementen worden voorzien van vlakke opdekdeuren 
type SL01, met uitzondering van de woningtypen Kiekendief, 
Blauwborst, Torenvalk en Goudhaantje. Deze appartementen 
worden voorzien van stijldeuren type CN56 en tussen de hal en 
de woonkamer type CN08. 

Alle binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt en voorzien 
van RVS krukken en rozetten, waar nodig voorzien van kast-, 
loop- of vrij/bezet sloten. 

 Model SL01 Model CN56 Model CN08

Onder de deur van de toiletruimte, badruimte, meterruimte 
en techniekruimte wordt een kunststenen dorpel aangebracht. 
Onder de overige binnendeuren in het appartement worden 
geen dorpels aangebracht. 

Onder de deuren is een minimale ruimte van 13mm nood- 
zakelijk ten behoeve van ventilatie binnen het appartement.  
De ruimte onder de deur is 28mm, waarbij er rekening is  
gehouden met een vloerafwerking (bv. laminaat of tapijt)  
van 15mm.

De deur van de meterkast wordt voorzien van 2 deurroosters  
(1 boven/1 onder) ten behoeve van ventilatie.

Kleuren overeenkomstig de kleur- en materiaallijst achter in 
deze omschrijving.

4.3 PLAFONDAFWERKING
De plafonds binnen het appartement worden voorzien van 
structuur spuitwerk. Met uitzondering van het plafond in de 
meterkast, deze wordt niet nader afgewerkt. 

In de vloer van woningtype Torenvalk en Goudhaantje worden 
stalen balken gelegd. Deze worden aan de onderzijde (brand-
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werend) afgewerkt met brandwerende bekleding wat ook wordt 
voorzien structuur spuitwerk. 

4.4 WANDAFWERKING
Alle gevelwanden en de binnenwanden in het appartement wor-
den behangklaar tot circa 50 mm boven de dekvloer afgewerkt 
conform groep 3 (steenachtige wanden) of klasse C (gipskarton-
plaat) van ‘TBA-Tabelkaart 2 Oppervlaktebeoordelingscriteria 
stukadoorswerk binnen’ 2, met uitzondering van:
• de wanden in de meterkast: deze worden niet nader  

afgewerkt;
• de wanden van de badruimte: deze worden uitgevoerd  

met tegelwerk;
• de wanden van de toiletruimte: deze worden uitgevoerd  

met tegelwerk en structuurspuitwerk. 
 
In de appartementen worden geen vloerplinten aangebracht. 
Wij gaan er van uit dat u bij de eindafwerking zelf een plint 
met een hoogte van minimaal 50 mm aanbrengt.

Aan de binnenzijde van de raamkozijnen worden, ter plaatse 
van borstweringen, marmercomposiet vensterbanken aange-
bracht. De vensterbanken kunnen worden opgedeeld in meer-
dere elementen. In dat geval zal de naad tussen de elementen 
worden voorzien van een kitvoeg.

Ter plaatse van de wandclosets wordt de bovenzijde van het 
inbouwframe meegenomen met het wandtegelwerk.

1 TBA_Tabelkaart 2, zie bijlage pagina 34

4.5 VLOERAFWERKING
Op de vloeren binnen het appartement wordt een ‘zwevende’ 
dekvloer aangebracht bestaande uit een egalisatielaag, isolatie 
en anhydriet. Uitzondering is het vloergedeelte in de meterkast 
en onder de warmtepomp; hier blijft de ruwe vloer zichtbaar. 
Ook uitgezonderd is de vloer van de badkamer; hier wordt een 
zand-cement dekvloer aangebracht.

De dekvloeren worden niet geschuurd. Er kunnen lichte onef-
fenheden aanwezig zijn2. 

In de bad- en toiletruimte wordt een tegelvloer aangebracht. 
Bij de keuze van uw vloerafwerking adviseren wij om advies 
in te winnen over de verwerkingsvoorschriften bij een erkend 
bedrijf. Niet alle vloerafwerkingen kunnen (direct) op de vloer 
worden aangebracht, bijvoorbeeld in verband met hechting, 
vereiste vlakheid van de vloer of bouwvocht dat nog in de vloer 
of het appartement aanwezig is. Houdt er rekening mee dat een 
nabewerking van de vloer noodzakelijk is.

In verband met de vloerverwarming mag de warmteweerstand 
van de vloerafwerking maximaal Rc=0,09 W/m2K bedragen.
Vanuit geluidstechnische eisen naar onderliggende apparte-
menten mogen er geen zwevende vloerafwerkingen op de reeds 
aanwezige zwevende dekvloer worden aangebracht.

De vloeren worden aangebracht conform vlakheidsklasse 4 
overeenkomstig de NEN 2747:2001-Tabel 1 3.

3 NEN 2747:2001-Tabel 1, zie bijlage pagina 35

4.6 TEGELWERK
Het tegelwerk wordt uitgevoerd conform de uitvoeringsrichtlijn 
IKOB-BKB URL 35-101, groep 2 4.

De wanden en vloeren van de bad- en toiletruimte worden 
voorzien van tegelwerk. Badkamer wordt tot plafond getegeld, 
toilet tot circa 1200mm boven de vloer.

Afmeting en kleur overeenkomstig de kleur- en materiaalstaat 
interieur, achter in deze omschrijving. 

De douchehoek zal op afschot worden getegeld richting de 
draingoot en aan de aflopende zijde worden voorzien van een 
metalen overgangsprofiel. Het tegelpatroon is recht en de wand- 
en vloertegels worden niet strokend met elkaar aangebracht.

4 IKOB-BKB URL 35-101, zie bijlage pagina 36

4.7 KEUKENOPSTELLING
De appartementen worden met een basis keukeninrichting 
geleverd.

In de keuken is rekening gehouden met de onderstaande 
apparatuur van het merk Pelgrim, inclusief de bijbehorende 
installatie aansluitingen;
• Vaatwasser
• Oven met magnetronfunctie
• Kookplaat inductie 
• Afzuigkap (recirculatie)
• Koel-/vriescombinatie
• Loze leiding ten behoeve van een boiler

De positie van de keuken opstelplaats is op de verkooptekening 
aangegeven. 

De posities van de aansluitpunten vindt u op de zogenoemde 
‘0-tekening’ van de keukenopstelling.

4.8 BINNENTIMMERWERK
De meterkast wordt voorzien van betimmering conform de 
eisen van de Nutsbedrijven en overige regelgeving.
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5. Installaties  
algemene ruimte

5.1 RIOLERING
De vuilwaterriolering wordt in de vloer ingestort en versleept 
naar de standleiding in de leidingschachten. De standleiding 
zakt tot onder de vloer van de begane grond en wordt verza-
meld en versleept naar de gevel.

De rioleringsleidingen worden aangesloten op het gemeentelijk 
vuilwaterriool. In verband met de bereikbaarheid worden, waar 
nodig, schachten uitgevoerd met een inspectieluik. 

Er wordt een schrobput aangebracht in de werkkast en  
de lifthal op niveau Peil=0.

De liftput van de brandweerlift wordt voorzien van een put/
pomp en aangesloten op het vuilwaterriool.

5.2 WATERINSTALLATIE
Vanaf de hoofdaansluiting op de drinkwaterleiding van het 
waterleidingbedrijf wordt de hoofdleiding aangelegd naar de 
drukverhogingsinstallatie (hydrofoor). Deze drukverhogings- 
installatie wordt geïnstalleerd in de hydrofoorruimte. Vanaf de 
hydrofoor worden verdeelleidingen aangelegd naar de aansluit-
punten in alle meterkasten van de appartementen. 

In de werkkast wordt een tapkraan aangebracht boven een 
uitstortgootsteen.

De warmwatervoorziening voor de werkkast wordt geregeld  
via een close-up boiler.

Ten behoeve van onderhoud aan het parkeerterrein wordt voor-
zien in een buitenkraan, vorstvrij aangesloten. 

5.3 VERWARMINGSINSTALLATIE
Algemene (verkeers-)ruimten worden niet verwarmd. Indien 
nodig worden de wanden en vloeren grenzend aan de apparte-
menten voorzien van isolatie.

5.4 VENTILATIE 
De hoofdentree, lifthallen en scootmobiel stalling worden, 
volgens de regelgeving, geventileerd op basis van mechanische 
lucht toe- en afvoer.

De fietsenstalling en privé-bergingen worden, volgens de regel-
geving, geventileerd op basis van een natuurlijke lucht toe- en 
afvoer. Hiervoor zullen gevelroosters worden aangebracht die 
een natuurlijke doorstroming zullen geven. 

De liftschachten worden geventileerd door een natuurlijke 
toe- en afvoer. Hiervoor zal een ventilatieopening op het dak 
worden aangebracht voor de toe- en afvoer. 

5.5 ELEKTRA
De collectieve elektrische installatie wordt aangelegd volgens  
de voorschriften van het energiebedrijf. De installatie voldoet 
aan normblad NEN 1010, geldend op het moment van de 
bouwaanvraag.

De collectieve installatie wordt verdeeld over de benodigde 
groepen en, waar nodig, voorzien van een aardlekschakelaar. 

Deze groepenverdeelkast wordt opgenomen in de collectieve 
voorzieningen (CVZ) meterkast. De leidingen worden weg-
gewerkt in vloeren en wanden of boven verlaagde plafonds, 
met uitzondering van de leidingen in technische ruimten, 
hydrofoorruimte, werkkast, fietsenstalling, privé-bergingen en 
scootmobielstalling, waar de leidingen in het zicht blijven. 

De volgende onderdelen worden aangesloten op de CVZ-kast:
• verlichting in hoofdentree, lifthallen, noodtrappenhuis, 

werkkast, hydrofoorruimte, techniekruimten, fietsenstalling, 
scootmobielstalling

• verlichting privé-bergingen van bnr. 00-01, 11-62, 11-63,  
11-64, 11-65, 12-66 en 12-67 worden aangesloten op de 
CVZ-installatie

• video-/intercominstallatie
• liften
• boiler werkkast
• hydrofoor
• centrale deurautomaten en elektrische sluitplaten
• wandcontactdozen in de algemene (verkeer-)ruimten
• brandmeldinstallatie (indien van toepassing)
• basisvoorziening t.b.v. mogelijkheid tot opladers auto 

(3 verdeelkasten op het parkeerterrein en loze leidingen  
naar elk kruispunt van 2 parkeerplaatsen) 

• oplaadpunten scootmobiel
• oplaadpunten fietsenstalling (4x dubbele wandcontactdoos 

per fietsenstalling)
• verlichting parkeerterrein

Armaturen in de hoofdentree, lifthallen, noodtrappenhuis, 
fietsenstalling, scootmobielstalling worden aangesloten op een 
basis lichtniveau van 10%, welke tot 100% wordt opgeschakeld 
met behulp van een sensor in het armatuur.
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Armaturen in de werkkast, hydrofoorruimte, techniekruimten 
worden aangesloten op een lichtschakelaar.

Armaturen in de privé-bergingen worden aangesloten op een 
sensor in het armatuur.

Armaturen buitenverlichting van het parkeerterrein worden 
aangesloten op een astro-klok, waarbij de verlichting op een in 
te stellen tijdstip wordt ingeschakeld.

Armaturen in het noodtrappenhuis en lifthal begane grond 
worden eveneens voorzien van noodverlichting.

Alle armaturen worden uitgevoerd in LED verlichting, conform 
de armaturenlijst achter in deze technische omschrijving.
In de bergingsgangen en de lifthallen wordt op elke verdieping 
een afsluitbare 230V wandcontactdoos aangebracht ten behoeve 
van bijvoorbeeld schoonmaakdoeleinden.

De verlichting wordt ontworpen volgens de eisen van het 
Bouwbesluit, het Liftinstituut en het Politie Keurmerk Veilig 
Wonen (PKVW). Er wordt geen PKVW certificaat aangevraagd.
Op het parkeerterrein worden drie elektra buitenkasten ge-
plaatst die gekoppeld zijn aan de CVZ-kast. Vanaf de buitenkas-
ten worden loze leidingen aangebracht naar de kruispunten van 
2 parkeerplaatsen. Na oplevering kan via de VvE een laadsta-
tion worden aangevraagd. De te koppelen laadstations moeten 
worden voorzien van ‘load balancing’ (vermogensverdeling) en 
van een smart charge network, wat inhoudt dat het laadstation 
zelf actueel de beschikbare energie verdeelt over de voertuigen 
die worden geladen om te voorkomen dat de hoofdzekering uit-
schakelt. Het is om die reden niet toegestaan om in eigen be-
heer een laadstation aan te vragen c.q. te plaatsen. Afhankelijk 
van het door de VvE te kiezen abonnement kunnen de kosten 
bijvoorbeeld direct worden verrekend met koper, werkgever en/
of bezoekers.

Bij de oplevering ontvangt de Vereniging van Eigenaren (VvE) 
een schema van de groepenindeling. De elektriciteit wordt gele-
verd door een nader door ERA Contour te bepalen leverancier. 
Na oplevering van de algemene ruimten kan de VvE eventueel 
van energieleverancier veranderen. De kosten voor een wijzi-
ging zijn voor rekening van de VvE.

DEUROPENER-/VIDEOFOONINSTALLATIE
Bij de buitendeur hoofdentree, alsmede de tussendeur in de 
hoofdentree wordt een collectieve videofooninstallatie aange-
bracht. De entree tussendeur kan op afstand vanuit de apparte-
menten worden geopend met de elektrische deuropener.
De buitendeur van de hoofdentree zal gedurende een in te 
stellen tijdsduur door middel van een bewegingssensor openen. 
Buiten die tijden kan de buitendeur op afstand vanuit de appar-

tementen worden geopend met de elektrische deuropener.  
De entree tussendeur zal in dat tijdvak juist met een bewegings-
sensor openen. Beide deuren zullen van binnen naar buiten 
door middel van een bewegingssensor openen.

5.6 LIFTINSTALLATIE
Ter plaatse van de hoofdentree wordt een brandweer liftinstal-
latie met stopplaatsen op alle verdiepingen aangebracht. Het 
hefvermogen van de liftinstallatie is max. 1000 kg met een 
hefsnelheid van 1,6m/s.

Ter plaatse van de lifthal op P=450+P wordt een liftinstallatie 
met stopplaatsen op de verdiepingen vanaf 450+P aangebracht. 
Het hefvermogen van de liftinstallatie is max. 630 kg met een 
hefsnelheid van 1,6m/s.

De kooitoegang is een automatische, eenzijdig, openende 
schuifdeur met een deurhoogte van 2300mm. 

De liftkooi is uitgerust met een grote spiegel, leuning tegen de 
achterwand, een opklapbaar zitbankje, (nood)verlichting en een 
spreek-/luisterverbinding met een servicedienst bij calamiteiten.
Wand- vloer en plafondafwerkingen van de kooi zijn nader te 
bepalen, afhankelijk van de liftleverancier.

De liftkooi van de 1000kg lift heeft een afmeting van (bxdxh) 
1100x2100x2400mm. 

De liftkooi van de 630kg lift heeft een afmeting van (bxdxh) 
1100x1400x2400mm.

In het woongebouw wordt een brandweerlift toegepast, gekop-
peld op een brandmeldinstallatie. Bij brand zal de lift naar een 
vooraf geprogrammeerde verdieping worden gestuurd waarna 
deze wordt uitgeschakeld voor gebruik. De brandweer kan de 
lift dan met een speciale sleutel weer bedienbaar maken om via 
de lift toegang tot de verdiepingen te krijgen.

5.7 OVERIGE INSTALLATIES
Het gebouw wordt voorzien van een droge blusleiding die vanaf 
de gevelkast via de lifthal tot de bovenste verdieping wordt 
aangebracht. Bij calamiteiten kan de brandweer de brandslan-
gen op deze droge blusleiding koppelen ten behoeve van het 
bestrijden van de brand.

In de fietsenstalling en ter plaatse van de techniekkasten 
NUTS worden draagbare handblustoestellen gehangen.
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6. Installaties  
privé-gedeelte

6.1 RIOLERING
De vuilwaterriolering van het appartement wordt in de vloer 
ingestort en versleept naar de standleidingen in de schachten 
en wordt aangesloten op het gemeenteriool.

De hemelwaterafvoeren staan omschreven bij de daken van 
deze technische omschrijving.

Ter plaatse van de douche wordt een douchegoot WTW aan-
gebracht. Bij het douchen gaat veel warmte rechtstreeks met 
het douchewater het riool in. Een douchegoot WTW heeft een 
warmtewisselaar waarmee het water dat naar de douchekraan 
gaat wordt voorverwarmd door het afvoerwater van de douche, 
hetgeen het verbruik van de warmwaterbereider vermindert 
tijdens het douchen.

Voor een goede werking van de douchegoot WTW dient deze 
wel frequent te worden schoon gemaakt.

6.2 WARMTEPOMP
De appartementen worden aangesloten op een warmtepompsys-
teem. Dit warmtepompsysteem verzorgt het verwarmen van de 
woning, evenals de bereiding van warm tapwater met behulp 
van een boilervat.

Alle appartementen worden voorzien van een individuele  
bodemwarmtepomp installatie. 

Dit betekent dat alle appartementen worden aangesloten op een 
bodemenergiesysteem voor zowel de verwarming in de winter-
periode al koeling in de zomerperiode. 

Door het gebruik van de warmtepomp in de wintermaanden zal 
de bodemtemperatuur afkoelen. Het is daarom noodzakelijk de 
bron in de zomer te regenereren. Door in de zomer gebruik te 
maken van de zogenoemde “vrije koeling” kan het appartement 
enigszins worden gekoeld terwijl de temperatuur van de bron 
wordt hersteld.

De bodemwarmtewisselaars (de ‘bron’) bevindt zich onder het 
woongebouw en parkeerterrein. 
Het type warmtepomp en de bodemwarmtewisselaar(s) worden 
bepaald op basis van de grote van de appartementen. 

De warmtepomp in combinatie met het boilervat is opgesteld 
in de technische ruimte. De positie is op de verkooptekening 
aangegeven met het symbool ‘WP’.

6.3 WATERINSTALLATIE
Vanaf de hoofdaansluiting in de meterkast wordt een water-
meter en waterinstallatie aangelegd. Het leidingwerk wordt tot 
aan de aansluitpunten in de leidingschacht, vloeren of wanden 
weggewerkt. De watermeter wordt aangebracht door het water-
leidingbedrijf.

De volgende tappunten worden aangesloten op het koudwater-
systeem:
• kraanaansluiting in de keuken;
• vaatwasser aansluiting in de keuken;
• spoelinrichting van de closetcombinatie(s);
• fonteinkraan in de toiletruimte;
• wastafelkraan in de badruimte;
• douchekraan in de badruimte;
• tapkraan van de wasmachineaansluiting;
• warmwaterbereider (warmtepomp)

Vanaf de warmtepomp worden warmwaterleidingen aangebracht 
naar de volgende tappunten:
• kraanaansluiting in de keuken;
• wastafelkraan in de badruimte;
• douchekraan in de badruimte.

Het warm tapwater wordt geregeld door een boilervat, aange-
sloten op de warmtepomp. Elk appartement krijgt een bruto 
boilerinhoud van 150 liter.

In onderstaande tabel staat indicatief aangegeven wat volgens 
de bron Milieucentraal de gemiddeld totaal beschikbare  
douchetijd is, uitgaande van een gemiddelde douchetijd van  
9 minuten per persoon, bij een watertemperatuur van 38 gra-
den Celsius en zonder het vullen van een ligbad. De handdou-
che die volgens deze technische omschrijving wordt toegepast 
betreft een 9l/min douchekop.

De opwarmtijd van een leeg boilervat bedraagt circa 2 uur.
Het boilervat is opgesteld in de technische ruimte.
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6.4 SANITAIR
In het appartement wordt sanitair geleverd en aangesloten op 
de toe-en afvoerleidingen. Het sanitair wordt geleverd over-
eenkomstig de kleur- en materiaalstaat sanitair achter in deze 
omschrijving.

6.5 VERWARMINGSINSTALLATIE
De warmtepomp zorgt voor de verwarming van de woning. 

De appartementen worden voorzien van vloerverwarming, 
aangestuurd middels een vloerverwarmingsverdeler. Ter plaatse 
van de badkamer, het toilet, onder het keukenblok, de technie-
kruimte en de berging met de opstelplaats wasmachine wordt 
geen vloerverwarming aangelegd. 

De warmteafgifte via de vloer wordt geregeld door middel 
van een regeling, bestaande uit een hoofdthermostaat in de 
woonkamer en ruimte thermostaten in alle overige verblijfs-
ruimten. Er wordt geadviseerd om de vloerverwarming altijd 
op een behaaglijke basistemperatuur in te stellen en daarop te 
handhaven, aangezien een vloerverwarmingssysteem een lange 
opwarmtijd heeft.
De vloer hoeft niet egaal warm te worden om de temperatuur 
te bereiken. 

In de badkamer wordt er een elektrische radiator aangebracht. 
De capaciteit van de radiator wordt afgestemd op het benodigd 
vermogen. Dit bepaald ook het type en de afmeting van de 
radiator. In verband met legionella veilig ontwerpen is het niet 
mogelijk een andere badkamerradiator te kiezen. De warmte-

afgifte via de radiator wordt aangevangen door de radiator aan 
te zetten. 

Om de warmtepomp in werking te houden mag de ruimte waar 
de hoofdthermostaat hangt niet onder de 15 graden Celsius 
komen.

Bij gelijktijdige verwarming van vertrekken in het appartement 
middels de vloerverwarming/elektrische radiator met gesloten 
ramen en deuren, met de juiste vloerafwerking en in gebruik 
zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorziening wordt vol-
daan aan de navolgende ruimtetemperaturen volgens de SWK 
module II P:
Hal ................................................................................................ 15ºC
Woonkamer ..................................................................................20ºC
Keuken .........................................................................................20ºC
Slaapkamer ..................................................................................20ºC
Kamer (onbenoemde ruimte) ....................................................20ºC
Toilet ............................................................................................. 15ºC 
Badkamer .....................................................................................22ºC
Berging ......................................................................................... 15ºC

Om de verwarmingsinstallatie te kunnen testen, vindt de aan-
sluiting enkele weken voor de oplevering plaats. De verbruiks-
kosten van het testen zijn tot het moment van de oplevering 
voor rekening van ERA Contour B.V.

Bij de oplevering zal de woning minimaal 15ºC zijn. Bij 
vloerverwarming kan het langer duren voor het appartement 
volledig is opgewarmd tot de gewenste temperatuur.
 

De tabel gaat uit van theoretische waarden. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden

www.ithodaalderop.nl

grondgebonden warmtepompen (WPU) verwarmen 

het tapwater door de relatief hoge brontempe-

ratuur met een beter rendement en naar een hogere 

temperatuur (max. 62°C) dan onze lucht/water 

warmtepompen (HP-S) dat doen (ca. 55°C). Voor een 

beter rendement kan de opslagtemperatuur van het 

voorraadvat iets worden verlaagd, maar dat gaat ten 

koste van de beschikbare douchetijd. 

Omdat het tapwater in onze WPV-vaten direct 

verwarmd wordt vanuit de warmtepomp in plaats van 

met een traditionele spiraal, is er bij de HP-S lucht/

water warmtepomp een scheidingswisselaar (i-WPV 

module) tussen cv-water en tapwater nodig om het 

tapwater te verwarmen. Door het ontbreken van de 

spiraal is de netto beschikbare inhoud van het vat 

groter, wat in de praktijk betekent dat onze vaten 

vergelijkbaar zijn met 20% grotere vaten waar een 

spiraal in aanwezig is. 

Een bijkomend voordeel is dat het tapwater in het 

vat volledig wordt verwarmd, terwijl bij een vat met 

spiraal het gedeelte onder de spiraal altijd kouder 

in temperatuur blijft. Ook de wekelijkse bacte-

riële ontsmetting vindt over het gehele vat plaats, 

waardoor een grotere veiligheid geboden wordt.

Hoe lang doucht men gemiddeld in Nederland?

Volgens Milieu Centraal is de gemiddelde douchetijd 

in Nederland negen minuten. Om mensen bewust 

te maken van energiebesparing, probeert Milieu 

Centraal te stimuleren de gemiddelde douchetijd te 

verkorten naar vijf minuten. Om te voorkomen dat 

u zonder warm water onder de douche staat, is een 

douchetimer een goed idee.

Méér warm water

Wanneer u warm water tapt in de keuken, wordt dit 

uit het voorraadvat getapt, waardoor de beschikbare 

douchetijd wordt verkort. Door een Itho Daalderop 

Close-in boiler of Close-in More kokendwaterkraan 

in uw keuken te installeren blijft de volledige inhoud 

van het boilervat voor het douchen beschikbaar. 

In de nieuwbouw wordt vaak onze verticale 

douche-WTW geïnstalleerd (douchewarmte-terug-

win-unit). Hiermee wordt in een warmtewisselaar 

het koude toevoerwater opgewarmd via het warme 

water dat door het doucheputje wegstroomt, zonder 

dat beide stromen elkaar raken. Dit vergroot de 

douchetijd met meer dan 60%. Dit positieve effect is 

niet meegenomen in onderstaande tabel.

Gemiddelde douchetijd is 9 min. (bron: Milieucentraal) 
Vermelde douchetijden zijn bij 38°C douchewater

WPV 90l 2G Douchekop en douchetijd [min]

Watertemperatuur vat 
[°C]

Beschikbaar douche-
water [ltr]

6 ltr/min 8 ltr/min 10 ltr/min 

62 159 27 20 16

58 147 25 18 15

55 137 23 17 14

45 107 18 13 11

WPV 150l 2G Douchekop en douchetijd [min]

Watertemperatuur vat 
[°C]

Beschikbaar douche-
water [ltr]

6 ltr/min 8 ltr/min 10 ltr/min 

62 265 44 33 27

58 244 41 31 24

55 229 38 29 23

45 178 30 22 18
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6.6 VENTILATIE 

WARMTE TERUG WIN VENTILATIESYSTEEM (WTW)
Het appartement wordt voorzien van een ventilatiesysteem met 
een Warmte Terug Win systeem. Er wordt ‘gebruikte’ lucht 
afgezogen in de keuken, toiletruimte, badruimte, inpandige 
berging in het appartement en ter plaatse van de opstelplaats 
van de wasmachine. 

Vanuit de WTW-unit wordt via een warmtewisselaar de “koude” 
verse lucht verwarmd door middel van de “warme” afgezogen 
lucht en via in de betonvloer ingestorte kanalen en toevoerroos-
ters in de verblijfsruimten gebracht. 

De ventilatie-unit wordt in de technische ruimte geplaatst, waar 
de kanalen in het zicht worden gemonteerd. De positie is op de 
verkooptekening aangegeven met het symbool ‘WTW’. 

De posities van de toevoer- en afzuigventielen zijn op de 
verkooptekening indicatief aangegeven. Posities en aantallen 
kunnen nog wijzigen. 

 
Indicatie aanzicht WTW-unit (links) en warmtepomp (rechts), 
exacte uitvoering kan afwijken

De appartementen worden voorzien van een recirculatiekap 
ter plaatse van de kookplaat. Het plaatsen van een motorloze 
afzuigkap is niet mogelijk, dit geeft een te snelle vervuiling 
van het ventilatiesysteem. Een afzuigkap met aansluiting naar 
buiten is eveneens niet mogelijk aangezien hier geen kanalen 
voor zijn aangebracht.

6.7 ELEKTRA
In het appartement wordt een elektrische installatie aange-
legd volgens geldende normeringen, alsmede de voorschriften 
van het energiebedrijf. De installatie wordt verdeeld over de 
benodigde groepen en voorzien van de benodigde aardlek-
schakelaar(s). Deze groepen verdeelkast wordt opgenomen in 
de meterkast. De leidingen worden weggewerkt in vloeren en 
wanden, met uitzondering van de leidingen in de meterkast.

In het appartement worden de wandcontactdozen en schake-
laars van het type inbouw toegepast, met uitzondering van  
de wandcontactdozen in de meterkast en techniekruimte,  
welke van het type opbouw worden. 

In de verblijfsruimten worden de wandcontactdozen horizontaal 
geplaatst op circa 300mm boven de afwerkvloer, uitgezonderd 
de wandcontactdozen bij de keuken en wandcontactdozen die 
gecombineerd worden met een lichtschakelaar. 

In de keuken worden de wandcontactdozen horizontaal  
geplaatst op circa 1250mm boven de afwerkvloer. 

In de overige ruimten worden de wandcontactdozen geplaatst 
op circa 1050mm boven de afwerkvloer, al dan niet gecombi-
neerd met een lichtschakelaar. 

De wandcontactdozen ten behoeve van technische apparaten 
worden conform voorschriften geplaatst. 

De lichtschakelaars in het appartement worden op circa  
1050 mm boven de afwerkvloer geplaatst, uitgezonderd de  
lichtschakelaar bij de keukenopstelplaats. Deze wordt  
geplaatst op circa 1250 mm boven de afwerkvloer. 

In de badkamer wordt een wandlichtpunt boven de wastafel 
aangebracht op circa 1800mm+vloer en valt weg achter de 
spiegel.

Het aardpunt wordt afgedekt met een ‘klemdeksel’ nabij de 
wastafel. 

De levering en aansluiting van armaturen binnen het apparte-
ment is niet in de koopsom inbegrepen. 

Ter plaatse van de woningentreedeur wordt aan de halzijde een 
deurbelinstallatie aangebracht geïntegreerd met het huisnum-
merbordje, welke wordt aangesloten op de woninginstallatie.

Ter plaatse van de tuin-/balkondeur wordt een buitenarmatuur 
aangebracht welke wordt aangesloten op de woninginstallatie.

Op de verkooptekeningen staat de elektrische installatie aan-
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gegeven m.u.v. de keuken. De elektrische installatie ter plaatse 
van de keukenopstelling is aangegeven op de ‘0-tekening’ van 
de keukenopstelling.

De elektriciteit wordt geleverd door een nader door ERA Con-
tour te bepalen leverancier. Na oplevering van het appartement 
kunt u eventueel van energieleverancier veranderen. De kosten 
voor een wijziging zijn voor rekening van de koper.

WASMACHINEAANSLUITING
De opstelplaats voor de wasmachine bevindt zich in het appar-
tement en is op de tekening aangegeven met de letters ‘WM’. 
De opstelplaats zal bestaan uit een elektra-aansluiting op een 
aparte groep, een waterkraan en een afvoerleiding met sifon. 
De leidingen blijven in het zicht.

CONDENSDROGERAANSLUITING 
De opstelplaats voor een condensdroger bevindt zich in het 
appartement nabij de opstelplaats van de wasmachine en is op 
de tekening aangegeven met de letters ‘WD’. De opstelplaats zal 
bestaan uit een elektra-aansluiting op een aparte groep en een 
gecombineerde afvoer met de wasmachineaansluiting.

ROOKMELDERS
In het appartement worden volgens het bouwbesluit rookmel-
ders aangebracht. De rookmelders worden aangesloten op de 
elektra-installatie en worden voorzien van een batterij back-
up. Indien er meerdere rookmelders worden aangebracht in 
verband met de vluchtweg worden alle melders geactiveerd bij 
alarm.

AANSLUITINGEN T.B.V. TELEFONIE EN TELEVISIE
Het appartement wordt ingericht met een DATA aansluiting 
ten behoeve van televisie. Hiervoor wordt vanuit de meterkast 
een bedrade leiding aangelegd ten behoeve van een enkel 
DATA aansluitpunt in de woonkamer. De montagedoos wordt 
aangebracht op circa 300 mm boven de vloer. Ten behoeve van 
telefonie wordt er vanuit de meterkast een loze leiding met een 
diameter van 19 mm in de woonkamer aangebracht en afgedekt 
met een zogenoemde ‘klemdeksel’ op circa 300mm boven de 
vloer. 

De huisaansluitingen in de meterkast worden verkregen door 
het afsluiten van een abonnement en het voldoen van de 
entreekosten bij de provider(s). Deze kosten zijn niet bij de 
koopsom inbegrepen. 

LOZE LEIDINGEN
Per slaapkamer wordt er een loze leiding met een diameter van 
19mm aangebracht die doorloopt tot in de meterkast. De mon-
tagedoos wordt aangebracht op circa 300 mm boven de vloer en 
afgedekt met een zogenoemde ‘klemdeksel’.

Via de koperskeuzelijst kan er voor worden gekozen om 
loze leidingen te bedraden en af te monteren voor een 
functie naar keuze.
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7. Kleur- en materiaalstaat 
exterieur

Onderdeel Materiaal (Ral)Kleur

 Gevelsteen plint Baksteen Bruin

 Gevelsteen bovenbouw Baksteen Geel

 Gevelsteen uitkragend geveldeel Baksteen Antraciet

Gevelsteen accent Baksteen geglazuurd Blauw

Voegwerk plint en bovenbouw Metselmortel doorstrijken Grijs

Voegwerk uitkragend geveldeel Metselmortel doorstrijken Grijs

Voegwerk accentsteen Metselmortel doorstrijken Grijs

Buitenplafond hoofdentree Vezelcementplaat Lichtgrijs

Dakrand en onderzijde luifel 12e verdieping Vezelcementplaat Lichtgrijs

Daktrim Aluminium Zijdegrijs

Hemelwaterafvoer Zink Naturel kleur materiaal

Hemelwaterafvoer onderste 2m Staal Naturel kleur materiaal

Waterslagen onder kozijnen Prefab beton Grijs

Lateien boven kozijnen Prefab beton Grijs

Banden in gevel uitkragend gedeelte Prefab beton Grijs

Muur afdekbanden Prefab beton Grijs

Gevelkozijnen en schuifdeur begane grond  
m.u.v. appartement en fietsenstalling

Aluminium Brons

Gevelkozijnen appartementen Aluminium Beigegrijs

Gevelkozijnen fietsenstalling Hardhout Beigegrijs

Buitendeuren en -ramen appartementen Aluminium Beigegrijs

Buitendeuren fietsenstalling Hardhout Beigegrijs

Dorpels onder aluminium schuifpui begane grond Hardsteen Grijs
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Onderdeel Materiaal (Ral)Kleur

Dorpels onder aluminium draai-/kiepdeuren 
appartementen

Aluminium Beigegrijs

Dorpels onder houten kozijnen/deuren fietsenstalling Kunststeen Antraciet

Panelen tussen kozijnen 11e en 12e verdieping Aluminium Beigegrijs

Ventilatieroosters in gevel Aluminium Grijsbruin

Hekwerk balkon Aluminium / Helder glas Zijdegrijs

Spuwers dakrand t.p.v. donker metselwerk Aluminium Grijsbruin

Spuwers dakrand t.p.v. donker metselwerk Aluminium Zijdegrijs

Schoorstenen en dakkappen Metaal Zwart

Straatwerk parkeerterrein en trottoirs Betonklinkers Bruin

Trottoirbanden en opsluitbanden groenstrook Prefab beton Antraciet

Hoekelement t.p.v. niveauverschil terras → tuin 
woningtype Kiekendief

Prefab beton Grijs

Trap t.p.v. niveauverschil terras → tuin woningtype 
Kiekendief

Prefab beton Grijs

Terrastegels woningtype Kiekendief, Torenvalk en 
Goudhaantje

Prefab beton 600x600mm Antraciet

Fietsrekken bezoekers t.p.v. zuidgevel (entreezijde) Velopa Tulip Antraciet

 Fietsrekken bezoekers t.p.v. westgevel Velopa Variant + Antraciet

Zitelement

 

Falco Linea staal Antraciet
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8. Kleur- en materiaalstaat 
interieur algemene ruimten

Onderdeel Materiaal Kleur

Plafondafwerking hoofdentree/lifthal P=0 Verlaagd systeemplafond met 
isolatie tegen plafond

Wit

Plafondafwerking lifthal P=450+ en verdiepingen Structuur spuitwerk + 
akoestische plafondeilanden

Wit

Plafondafwerking trappenhuis en onderzijde 
betontrappen

Structuur spuitwerk Wit

Plafondafwerking fietsenstalling, scootmobielstalling, 
privé-bergingen, werkkast, techniekruimte en 
hydrofoorruimte

Houtwolcementplaat met 
isolatie, schroeven afgedekt 
met doppen

Wit

Wandafwerking hoofdentree/lifthal P=0 tot bovenkant 
deurkozijn fietsenstalling

Tegelplint 150x600mm Grijs

Structuur behangwerk met koof t.b.v. lichtbalk Antraciet Grijs

Lichtgrijs Metselmortel doorstrijken Grijs

Wandafwerking hoofdentree/lifthal P=0 van bovenkant 
deurkozijn fietsenstalling tot plafond

Structuur spuitwerk Wit

Wandafwerking lifthal en trappenhuis P=450+ (incl. 
wand naast trapje)

Tegelplint 150x600mm Lichtgrijs

Structuur spuitwerk Antraciet Zijdegrijs

Wit Zink Naturel kleur materiaal

Wandafwerking lifthal verdiepingen en trappenhuis Structuur spuitwerk Wit

Wandafwerking fietsenstalling, scootmobielstalling en 
privé-bergingen, techniekruimte en hydrofoorruimte

Structuur spuitwerk Wit

Wandafwerking werkkast Wandtegelwerk tot 1200mm + 
vloer, afm. tegel 200x400mm 
liggend getegeld.

Grijs

Daarboven structuur spuitwerk Wit Grijs

Wandafwerking techniekruimte en hydrofoorruimte Cellenbeton, niet afgewerkt Naturel kleur materiaal

Vloerafwerking hoofdentree Schoonloopmat Donkerbruin

Vloerafwerking lifthal P=0, trapje en lifthal / 
trappenhuis P=450+ 

Vloertegelwerk 300x600mm Beigegrijs

Vloertegelwerk op trap; afmeting afgestemd op 
traptreden

Licht grijs Beigegrijs

Vloerafwerking accentrstrook lifthal P=0 Vloertegelwerk 150x600mm Antraciet

Vloerafwerking lifthal en trappenhuis verdiepingen Tapijt Licht grijs

Vloerafwerking fietsenstalling, scootmobielstalling en 
privé-bergingen

Zand-cement dekvloer 
voorzien van slijtlaag

Naturel kleur materiaal

Vloerafwerking werkkast Vloertegelwerk 300x600mm Licht grijs

Vloerafwerking techniekruimte en hydrofoorruimte Zand-cement dekvloer Naturel kleur materiaal

Voegwerk vloertegelwerk Cement Licht grijs

Schuifpui hoofdentree / lifthal Aluminium Brons

Kozijn lifthal P=450+ en lifthal verdiepingen Hout Crèmewit

Deur lifthal P=450+ en lifthal verdiepingen Hout met glasstrook Transparante lak
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Onderdeel Materiaal Kleur

Kozijnen fietsenstalling, scootmobielstalling, 
trappenhuis

Hout Crèmewit

Deuren fietsenstalling, scootmobielstalling, 
trappenhuis

Hout met glasstrook Transparante lak

Kozijnen werkkast, techniekruimte, hydrofoorruimte Hout Crèmewit

Deuren werkkast, techniekruimte, hydrofoorruimte Hout Crèmewit

Liftdeuren RVS Naturel kleur materiaal

Trappen Prefab beton Grijs

Trapleuning muurzijde trappenhuis Staal Naturel kleur materiaal

Trapleuning muurzijde hoofdentree Staal Antraciet

Wandcontactdozen en schakelaars Kunststof Wit

Postkasten Metaal Beigegrijs
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9. Kleur- en materiaalstaat 
interieur appartementen

Onderdeel Materiaal Kleur

Plafondafwerking Structuur spuitwerk Wit

Wandafwerking boven tegels toilet Structuur spuitwerk Wit

Wandafwerking toilet tot Wandtegels liggend verwerkt 
Villeroy & Boch 
200x400mm tot 1200+ 

Mat wit

Wandafwerking badkamer Wandtegels liggend verwerkt 
Villeroy & Boch 
200x400mm tot plafond

Mat wit

Voegwerk wandtegelwerk Wit

Hoekafwerking uitwendige hoeken RVS Naturel kleur materiaal

Vloerafwerking toilet en badkamer Vloertegels 
Villeroy & Boch 
450x450mm

Mat mid-grey

Voegwerk vloertegelwerk Grijs

Kozijn woningentreedeur Staal Crèmewit

Woningentreedeur Staal Crèmewit

Kozijnen in het appartement Metaal Wit

Deuren in het appartement Fabrieksmatig aangebrachte 
laklaag met honingraat 
vulling 
Vlakke deur, type SL 01

Wit

Deuren woningtype Kiekendief, Blauwborst, 
Torenvalk en Goudhaantje

Fabrieksmatig aangebrachte 
laklaag met honingraat 
vulling 
Stijldeur, type CN 56 en CN 
08 t.p.v. deur woonkamer

Wit

 Vensterbank Marmercomposiet Wit

Dorpels toegang toilet, badkamer, meterkast en 
techniekruimte 

         

Kunststeen Antraciet 
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Onderdeel Materiaal Kleur

 Ruimte thermostaat verwarming Afhankelijk van 
productinnovaties kunnen 
modellen enigszins afwijken 
bij oplevering.

 WTW unit Afhankelijk van 
productinnovaties kunnen 
modellen afwijken bij 
oplevering.

 WTW ventilatie toevoer roosters 

 

Kunststof Wit

 WTW ventilatie afzuig roosters Kunststof Wit

Wandcontactdozen en schakelaars

    

Kunststof Wit

Videofooninstallatie buitenunit Afhankelijk van 
productinnovaties kunnen 
modellen afwijken bij 
oplevering.

Videofooninstallatie in de woning Afhankelijk van 
productinnovaties kunnen 
modellen afwijken bij 
oplevering.
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10. Kleur- en materiaalstaat 
sanitair

Onderdeel Merk / type Materiaal Kleur

 Toilet 
 

Duravit / Wall Mounted 
Compact

Porselein Wit

 Bedieningsplaat Geberit Sigma 01 Kunststof Wit

 Hoekfontein Duravit / ME by Starck 
430x380mm

Porselein Wit

Fonteinkraan Grohe / Universal 
Hoge C uitloop

Metaal Chroom

 Sifon Fontein / wastafel Metaal Chroom

Wastafel Kraan komt niet overeen Duravit / Vero Air 
600x470mm

Porselein Wit

Wastafel woningtype Blauw- 
borst, Torenvalk en Goud-
haantje Kraan komt niet overeen 

 

Duravit / Vero Air 
1000x470mm

Porselein Wit
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Onderdeel Merk / type Materiaal Kleur

Wastafelmengkraan 
 

Grohe / Eurosmart 
Cosmopolitan M-size

Metaal Chroom

 Spiegel boven wastafel Raminex verborgen 
ophangsysteem
600x600mm c.q. 
1000x600mm (liggend) bij 
woning type 
Blauwborst, Torenvalk en 
Goudhaantje 

Douchegoot WTW Technea, Joulia 5p RVS Naturel

Douchemengkraan + 
Glijstangcombinatie 

Hans Grohe / 
Croma 100 doucheset 
eco 65cm glijstang met 
thermostaatkraan

Metaal Chroom

 Elektrische radiator Zehnder Aura, afmeting nader 
te bepalen (afhankelijk van 
transmissie berekening)

Metaal Wit
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11. Keuken

Onderdeel Merk Type / Kleur

 Afzuigkap (recirculatie) Pelgrim Schouwkap

Kookplaat Pelgrim Inductie 

Achterwand kookplaat Pelgrim RVS

Combi-magnetron Pelgrim

Koel-/vriescombinatie Pelgrim 178 cm

Keukenmengkraan Grohe Eurosmart 
Cosmopolitan

Supersteel

Keukenkastjes Atlas Laser Lichtgrijs

Aanrechtblad Kunststof Rocky 
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Bijlage 1: Beoordeling van glas bij oplevering

12. Bijlagen
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Bijlage 2:  TBA-Tabelkaart 2 Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen, maart 2018.

Toepassing voor steenachtige materialen:

Toepassing:

Plaatselijke
onregelmatigheden:

Kleurverschillen:

Vlakheidstolerantie
in mm bij een
onderlinge 0,2 m
afstand tussen 0,4 m
de meetpunten 1,0 m
van (5): 2,0 m

Glad oppervlak, verkregen
door het aanbrengen van een 
één- of meerlaagssysteem, 
waaraan zeer hoge visuele 
en functionele eisen worden 
gesteld en dat naderhand 
kan worden voorzien van een 
glanzend (zijde-/hoogglans), 
handmatig of mechanisch 
aangebracht, afwerksysteem.

Niet toegestaan
Proefvlak verplicht (1)

Toegestaan (2)

0,5
1

1,5
2

Glad oppervlak waaraan
hoge visuele en functionele
eisen worden gesteld en dat
naderhand kan worden 
voorzien van een mat af-
werksysteem, vinylbehang,
een glasvlies versterkt 
verfsysteem of een fijne 
sierpleister met een
korreldikte tot 1 mm.

Volgens proefvlak
Proefvlak verplicht (1)

Toegestaan (2)

n.v.t.
1
2
5

Glad oppervlak dat
naderhand wordt voor-
zien van een afwerklaag 
zoals dikker behang, 
sierpleister en dergelijke 
met een korreldikte vanaf 
1 mm.

Tot maximaal 1 mm
toegestaan (3)

Toegestaan

n.v.t.
1,5
3
5

| Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

Glad oppervlak met een laag-
dikte van 0 mm tot maximaal 
2 mm, uitgevoerd als film-
werk en dat naderhand kan
worden voorzien van een
dikker behang, sierpleister
en dergelijke met een
korreldikte vanaf 2,5 mm.

Tot maximaal 1 mm
toegestaan (3)

Toegestaan

Geen eisen, volgt
oppervlak

ondergrond.

   Criteria  Groep 0  Groep 1  Groep 2  Groep 3  Groep 4  Groep 5  Groep 6

Gelijkmatig
gestructureerd
(geschuurd of
gespoten) oppervlak
met een maximale
korreldikte tot 3
mm.

Volgens proefvlak (1)

Niet toegestaan (4)

n.v.t.
1,5
3
5

Grof gestructureerd,
geschuurd of
gespoten oppervlak
met een korreldikte
groter dan 3 mm.

Volgens proefvlak (1)

Niet toegestaan (4)

n.v.t.
2
3
5

Glad oppervlak
uitgevoerd als
plaatselijke reparatie.

Tot maximaal 1 mm
toegestaan (3).

In de aangebrachte
dunpleister rondom 
het gerepareerde 
oppervlak van beton 
zijn luchtbelgaten 
toegestaan tot 4 mm.

Toegestaan

Geen eisen, volgt
oppervlak
ondergrond.
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Techniek

Afwerkingsniveaus van in het 
werk af te werken gipskarton- 
en gipsvezelplaten op 
systeemwanden en -plafonds

Kwaliteitsniveau Q1 Q2 Q3 Q4

Afwerkingsniveau. Afgevoegd oppervlak. Glad oppervlak voor nor-
male visuele eisen.

Glad oppervlak voor hoge 
visuele eisen.

Glad oppervlak voor zeer 
hoge visuele eisen.

Visuele eisen van het op-
pervlak.

Geen eisen. Normale eisen. Hogere eisen. Grotendeels 
gereduceerde oneffenheden 
en groeven onder direct 
licht. Onder strijklicht zijn 
oneffenheden nog steeds 
mogelijk.

Hoogste kwaliteit. Nagenoeg 
geen oneffenheden en groe-
ven zichtbaar onder direct 
strijklicht. Schaduwwerking 
onder strijklicht wordt gro-
tendeels voorkomen.

Bewerkingseisen van opper-
vlak en voegen.

Voegen en schroefgaten 
gevuld met een geschikte 
voegenvuller.

Voegen en schroefgaten 
gevuld en gefinisht om een 
vloeiende overgang naar het 
plaatoppervlak te krijgen.

Voegen en schroefgaten 
gevuld en gefinisht (Q2) met 
een brede finishlaag. Een 
geschraapte finishlaag aan-
brengen over het resterende 
plaatoppervlak. Indien nodig 
schuren.

Voegen en schroefgaten 
gevuld en oppervlak volledig 
gefimd met een laagdikte 
van minimaal 1 mm dikte.

Toepassingsgebied. Uitsluitend geschikt voor 
functionele toepassing, zoals 
voor stabiliteit, brand-
werendheid of geluidsisola-
tie. Tegelwerk op gipsvezel-
plaat. Stucwerk.

Geschikt voor zwaar 
vinylbehang of middelgrof 
gestructureerde afwerking 
zoals glasvezelvlies met 
grove structuur en (spuit)
pleisters met korrelgrootte 
van 1 t/m 3 mm.

Fijn gestructureerde wand-
bekledingen, (spuit)pleisters 
met een korrelgrootte 
< 1 mm. Gematteerde verf-
systemen.

Gladde, (zijde)glanzende 
wandbekledingen zoals 
metallic- en/of vinylbehang. 
(Zijde)glanzende verf-
systemen en hoogwaardige 
dunne glanspleister-
systemen.

Kwaliteitsniveaus gipskartonplaatsystemen

 |  Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds

Conversietabel
Er bestaan veel overeenkomsten tussen de Nederlandse tabel “Afwerkings-
niveaus gipskarton en gipsvezelplaten” en de Europese tabel “Kwaliteits-
niveaus gipskar-tonplaatsystemen”.

Om daar inzicht in te krijgen is de volgende conversietabel opgesteld.

Afwerkingsniveau 
klasse

A N.v.t. B C D E F

Kwaliteitsniveaus Q4 Q3 N.v.t. Q2 N.v.t. Q1 N.v.t.

De Q-niveaus komen in Nederland zeer dichtbij de in de tabel aangegeven corres-
ponderende Afwerkingsniveauklasses. 
In Nederland zijn de Afwerkingsniveauklasses leidend ten opzicht van Q-niveaus, 
omdat de Afwerkingsniveauklasses meetbaar zijn.
Q3 wordt in Nederland (nog) niet uitgevoerd. Deze bewerking omvat het breed 
uitmessen van de finishlaag en het aanbrengen van een schraaplaag over het 
resterende oppervlak.

Versie juli 2015

Toepassing voor gipsplaat afwerking:
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Bijlage 3: NEN 2747:2001 Vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken

De relevante meetpuntafstanden (L il) die bij de beoordeling moeten worden aangehouden, moeten zijn bepaald volgens 7.4.2.
Bij zeer kritische vloeroppervlakken (zoals gangen in hoogstapelmagazijnen> 6 m hoog) mogen in aanvulling op tabel 1 afwijkende 
vlakheden met strengere keuringscriteria tussen de partijen worden overeengekomen.

Wanneer geen vlakheidsklasse voor een te meten vloer is overeengekomen wordt, ongeacht het voorgenomen gebruik van de vloer, 
de vlakheidsklasse 7 uit tabel 1 van toepassing verklaard.

Tabel 1 - Classificatie van de vlakheid van vloeren 

Vlakheidsklasse

Afstand tussen de 
meetpunten (L il)

Mm 

Maximaal toelaatbaar hoogteverschil in mm
(afgerond op 0,5 mm nauwkeurig)

maximale maat-
afwijking (Δh) toets laag (h l) toets hoog (h h)

1

500 1,5 2,0 3,0

1000 2,0 2,5 4,0

2000 3,0 3,5 5,5

4000 6,0 6,5 10,0

2

500 2,0 2,5 4,0

1000 3,0 3,5 5,5

2000 4,0 4,5 7,0

4000 7,0 7,5 11,5

3

500 3,0 3,5 5,5

1000 4,0 4,5 7,0

2000 6,0 6,5 10,0

4000 8,0 8,5 13,0

4

500 4,0 4,5 7,0
1000 5,0 5,5 8,5
2000 7,0 7,5 11,5
4000 10,0 10,5 16,5

5

500 4,0 4,5 7,0

1000 6,0 6,5 10,0

2000 8,0 8,5 13,0

4000 12,0 12,5 19,5
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Bijlage 4:  Uitvoeringsrichtlijn IKOB-BKB URL 35-101: Regelmatigheid van tegelwerk

UITVOERINGSRICHTLIJN VOOR HET AANBRENGEN VAN WAND- EN VLOERTEGELWERK IN 
REGULIERE TOEPASSING  35-101 d.d. 2009-03-16   
  

IKOB-BKB URL 35-101 pagina 28/47

8.1.4 Regelmatigheid van voegpatronen 
De regelmatigheid van voegpatronen dient alleen in het geval van geschillen of bij een externe beoordeling te 
worden bekeken. De eisen conform tabel 9 zijn van toepassing op  zowel vloer- als wandbetegelingen. 
 
 
Tabel 9; regelmatigheid van tegelwerk 

Groep 1 2 3 

Onderling verschil * 
 

 
 

het onderling verschil t.o.v. 
het voorgeschreven 
tegelpatroon bedraagt ten 
hoogste 1 mm, bij boven 
resp. naast elkaar gelegen 
tegels. 

het onderling verschil t.o.v. 
het voorgeschreven 
tegelpatroon bedraagt ten 
hoogste 1,5 mm, bij boven 
resp. naast elkaar gelegen 
tegels. 

het onderling verschil t.o.v. 
het voorgeschreven 
tegelpatroon bedraagt ten 
hoogste 2 mm, bij boven 
resp. naast elkaar gelegen 
tegels. 

Verloop patroon ** 
 

 

het verloop van een 
patroonlijn per tegelrij t.o.v. 
het voorgeschreven 
tegelpatroon, bedraagt ten 
hoogste 2 mm/m’ met een 
maximum1) van 6 mm. 

het verloop van een 
patroonlijn per tegelrij t.o.v. 
het voorgeschreven 
tegelpatroon, bedraagt ten 
hoogste 3 mm/m’ met een 
maximum1)  van 9 mm. 

het verloop van een 
patroonlijn per tegelrij t.o.v. 
het voorgeschreven 
tegelpatroon, bedraagt ten 
hoogste 4 mm/m’ met een 
maximum1)  van 12 mm. 

Maximale voegbreedte 
afwijking *** 
 
 

 

de afwijking van 
de voorgeschre- 
ven voegbreedte 
mag gemeten 
over 2 m ten 
hoogste 1 mm 
bedragen 

de afwijking van 
de voorgeschre- 
ven voegbreedte 
mag gemeten 
over 2 m ten 
hoogste 1,5 mm 
bedragen 

de afwijkingen 
van de voorge- 
schreven voeg- 
breedte mag 
gemeten over 2 m 
ten hoogste 2 mm 
bedragen 

 
Maximaal 
hoogteverschil in 
mm bij 
een onder- 
linge 
afstand tus- 
sen de meet- 
punten van ****: 

0,2 m 

2 m 

4 m 

10 m 

15 m 

0,5 

3 

6 

12 

 15 

1 

4 

7 

13 

17 

2 

6 

8 

15 

20 

1) het maximum geldt over de gehele afstand van de betreffende tegelrij 
 
Omschrijving groepen: 
Groep 1 =,  tegelwerk dat moet voldoen aan een hoge visuele kwaliteit (bijvoorbeeld bepaalde typen 

natuursteen waaronder marmer, bij smalle voegen, bij hooggepolijste tegels en bij gezaagde 
tegels). 

Groep 2 =   tegelwerk met voegbreedte 2-6 mm, of tegelwerk dat moet voldoen aan een  gemiddelde 
visuele kwaliteit (bijvoorbeeld regulier tegelwerk in woningen). 

Groep 3 =  tegelwerk met voegbreedte > 6 mm, of tegelwerk zonder nader gestelde visuele  kwaliteit 
(bijvoorbeeld regulier tegelwerk toegepast in een industriefunctie). 

 
Opmerkingen: bij deze aanbevolen tolerantie moet de relevante tolerantie van de gebruikte tegel, indien deze afwijkt van de 
tolerantie zoals aangegeven in Bijlage 6, nog opgeteld worden, zie paragraaf 4.6. 
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Bijlage 5:  Begrippenlijst 
 
Anhydriet:

Een anhydriet vloer is een gipsgebonden vloer die in één 
keer op het vloeroppervlak wordt aangebracht. De vloer 
wordt in tegenstelling tot de zandcement dekvloer niet ge-
smeerd, maar gevloeid.

Anodiseren:
Bij anodiseren wordt geen laag aangebracht op het alumini-
um (zoals bij poedercoaten) maar wordt een laag opgebouwd 
uit het aluminium door middel van een elektrochemisch 
proces waardoor het metaalaspect behouden blijft.

BENG:
BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. De ener-
gieprestatie wordt behaald aan de hand van 3 individueel te 
behalen eisen, zie begrippenlijst 5:
1. De maximale energiebehoefte; de energie die nodig is 
voor verwarming en koeling
2. Het maximaal primair fossiel energiegebruik; de optelsom 
van primair verbruik voor verwarming, koeling, warmtapwa-
terbereiding en ventilatoren)
3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie; dit is af-
komstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem

Balustrade:
Een balustrade is een laag hek of muurtje dat bij een 
hoogteverschil mensen die zich aan de hoge zijde bevinden, 
beveiligt tegen vallen van bijvoorbeeld een balkon, galerij, 
trap o.d.

Dilatatie:
Dilatatie is de methode om het in- en uitzetten van materia-
len op te vangen door het materiaal op te delen in meerdere 
stukken. De naad die dan ontstaat kan open blijven of hij 
kan worden afgedicht met bijvoorbeeld kit of zwelband.

Krijtstreep:
Een woning moet voldoen aan de eisen voor daglicht. Deze 
eisen worden gesteld aan verblijfsgebieden en verblijfsruim-
ten. Door belemmeringen zoals bijvoorbeeld dakoverstek, 
uitbouwen of dergelijke kan het voorkomen dat de kozijnen 
en ramen of deuren niet voldoende daglicht doorlaten om 
aan die eisen te voldoen.
In dat geval is het toegestaan om de ruimte fictief op te 
splitsen in een deel verblijfsgebied of verblijfsruimte en een 
deel onbenoemde ruimte. De daglicht toetreding hoeft in dat 
geval alleen over het gedeelte van verblijfsgebied of verblijfs-
ruimte te worden uitgerekend. 

MV:
Mechanische ventilatie waarbij lucht via een elektrisch appa-
raat wordt toegevoerd of afgezogen.

Opsluitband:
Een prefab beton element die een begrenzing is voor bestra-
ting. Hierdoor wordt de bestrating opgesloten, waardoor deze 
geen kant meer op kan. 

PKVW:
Politie Keurmerk Veilig Wonen.  
Zie hiervoor www.politiekeurmerk.nl

Poedercoaten:
Poedercoaten is het proces waarbij een elektrische lading 
wordt gecreëerd die ervoor zorgt dat het poeder aan het 
oppervlak van het metaal plakt. Vervolgens wordt het in een 
hardingsoven gebakken om een gladde coating te krijgen. 

Raamdorpels:
Een waterslag of raamdorpel is een gevelonderdeel dat 
voorkomt dat regenwater direct op of in de onderliggende 
gevel loopt. De raamdorpels of waterslagen worden onder de 
onderdorpel van een kozijn aangebracht, steken iets buiten 
de gevel (overstek) en lopen schuin af zodat het water dat van 
de kozijnen komt de gelegenheid heeft er af te lopen. Vuil 
dat met het water meekomt loopt hierdoor ook niet direct 
langs de onderliggende gevel. 
Metalen waterslagen kunnen bij regenval meer geluid pro-
duceren dan andere materialen. Er wordt anti-dreun folie 
toegepast om dit te verminderen.

RC:
De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een 
materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van 
dubbelglas, muren, vloeren, daken. 
De R is de warmteweerstand van een materiaallaag. 
Met Rc wordt de totale R-waarde aangegeven van een con-
structie (spouwmuur, combinatievloer, dubbelglas e.d.); denk 
bij de R aan Resistance (weerstand) en bij de c van Rc aan 
het woord combination of construction (combinatie van de 
constructie).

Stootvoeg:
De stootvoeg is de verticale voeg bij metselwerk (de horizon-
tale voeg heet lintvoeg).De voegen worden gevuld met specie 
(een mengsel van zand, water en cement).
Een open stootvoeg is een staande voeg zonder voegspecie voor 
een goede beluchting van de spouw en als uitlaat om water 
naar buiten af te voeren, bv. het zakwater boven loketten.

SWK:
Stichting Waarborgfonds Koopappartementen

Verkooptekeningen:
De verkooptekeningen zijn de tekeningen die onderdeel zijn 
van de koop- c.q. aannemingsovereenkomst en zijn daarmee 
onderdeel van het contract.

Wandcontactdozen (WCD):
Een wandcontactdoos is niets anders dan een stopcontact 
geschikt voor het insteken van stekkers van elektrische 
apparaten. 

WTW:
Warmte Terug Winning. Hierbij wordt afgevoerde warme 
lucht hergebruikt bij de invoer van verse lucht of de warmte 
van het douchewater wordt hergebruikt voor de opwarming 
van tapwater. 
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Bij ERA Contour bouwen, ontwikkelen, renoveren, 
transformeren en onderhouden wij woningen. Dat doen 
wij met ons hoofd én met ons hart. 

Wij zijn denkers en doeners. We kijken verder dan mooie 
woningen van goede kwaliteit alleen. Alle medewerkers van 
ERA Contour werken vanuit passie. Voor de stad, de buurt,  
de bewoners, en voor de maatschappij. 

Bij ERA Contour kijken we wat er leeft. We betrekken 
mensen bij projecten. Want als mensen gelukkig zijn in de 
buurt waar zij wonen, dan zijn wij gelukkig. Dat is bouwen 
en ontwikkelen volgens ERA Contour. 

Zoetermeer kennen we goed. Ons kantoor is er gevestigd en 
we hebben in Oosterheem meerdere projecten ontwikkeld en 
gebouwd. Op dit moment is de bouw van de eengezinswoningen 
van Weidse Weelde in volle gang en zijn we druk met de 
ontwikkeling van nieuwbouwproject Happy Days. 

Eerste Stationsstraat 3a
2712 HA Zoetermeer
Tel. 079 - 30 30 036
E-mail zoetermeer@vanherk.nl

Colofon
Dit magazine is een uitgave van ERA Contour, 
april 2021. 

Disclaimer
Alhoewel dit magazine met de grootst mogelijke zorgvuldig-
heid is samengesteld kunnen hier geen rechten aan worden 
ontleend. De beelden en situatietekeningen in dit magazine 
zijn impressies, en bedoeld om een zo goed mogelijke indruk 
te geven van de woningen en de woonomgeving. De inrichting 
van het groengebied, de openbare weg en de uitvoering in 
detail van de woningen kunnen ten opzichte van deze 
impressies bij de uiteindelijke totstandkoming afwijken.

Informatie
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weidseweeldezoe termeer .n l
een project van ERA Contour


