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Zutphen 

De oude Hanzestad Zutphen geniet landelijke bekendheid om zijn gave 
historische binnenstad. Niet alleen vanwege de vele fraaie 
monumenten en originele stedelijke structuur, maar ook dankzij de 
levendige winkelstraten, markten en culturele evenementen. Zutphen 
vormt samen met het groene dorp Warnsveld de Gemeente Zutphen 
met circa 47.000 inwoners. Deze vitale gemeente beschikt over 
moderne voorzieningen op hoog niveau op cultureel, commercieel, 
educatief en sportief gebied. Ook de gezondheidszorg staat mede 
dankzij de regionale functie van de stad op een hoog niveau. 
 
Zutphen ligt in de landschappelijk unieke IJsselvallei en ook de 
Achterhoek en de Veluwe zijn nabij. Dit maakt de stad vanuit een 

recreatief oogpunt aantrekkelijk, zowel voor haar bewoners als voor 
toeristen. Al met al blijkt Zutphen een aantrekkelijke stad om in te 

wonen en te leven, met een groeiende bevolking als logisch gevolg. 

  

 

 

historische binnenstad 
 

 
 
Sinds 1994 bouwt Zutphen aan de nieuwe wijk Leesten. Leesten Oost 

vormt de afsluiting van deze stadsuitleg. De stedenbouwkundige heeft 
de bestaande topografie tot uitgangspunt van het stedenbouwkundig 
ontwerp genomen. De bestaande hoogteverschillen zijn benut om het 
regenwater op een natuurlijke manier over het maaiveld af te voeren. 
Het water dat niet infiltreert vindt via molgoten zijn weg naar de 
retentievijvers aan weerszijden van het hoger gelegen midden van 
Leesten Oost. De westelijk gelegen vijver is verruimd en gekoppeld aan 
een groene zone die uitloopt in het Park Overkamp. Juist op de oever 
van deze vijver bevindt zich de locatie voor de waterrandwoningen. 
 
Dankzij de unieke plek aan het water en de oriëntatie op het park 

komen de waterrandwoningen zonder twijfel op één van de mooiste 
locaties van Leesten. Bovendien bevinden zich belangrijke 
voorzieningen op loopafstand, zoals het nieuwe winkelcentrum met 
supermarkt, dagwinkels en een postagentschap. Vlakbij bevindt zich 
het multifunctioneel centrum met basisschool, kinderdagverblijf, 
sporthal en buurtcentrum. 
 

 

Leesten Oost 
 



het nieuwe wonen aan het water 
Leesten Oost, de nieuwste stadsuitleg van de oude Hanzestad Zutphen, 
biedt een aantrekkelijk woonmilieu. De wijk is ruim, groen en heeft 
volwaardige voorzieningen als een winkelcentrum, een basisschool en 
een kinderdagverblijf. Leesten heeft een mooi park aan een fraaie 
waterpartij. 

 
En juist hier, aan het water en tegenover het park, biedt de GZB 
eigentijdse Waterrandwoningen aan onder het motto: ”het nieuwe 
wonen aan het water”. Nieuw in de zin van “up to date”, zowel 
bouwkundig, architectonisch als installatietechnisch. Nieuw voor 
Leesten Oost is ook de praktische indeling. Met een slaapkamer en een 
badkamer op de begane grond, twee slaapkamers op de verdieping en 
de nodige indelingsvrijheid is de Waterrandwoning een woning voor 

iedereen. Gezinnen, empty nesters en jonge ouderen: iedereen kan 
hier wonen naar wens. Met een zonnig terras aan het water en een 
voorerf met twee eigen parkeerplaatsen heeft de Waterrandwoning 
veel te bieden. En dat voor een scherpe prijs: nog niet eerder was er 
op deze toplocatie een aanbod voor zo’n goede prijs. 

 
De GZB staat bekend om zijn klantgerichte aanpak. Er zijn de nodige 
opties beschikbaar als een achteruitbouw, een extra terras aan het 
water en een carport. Met de optionele dakopbouw kan de woning niet 
alleen aanzienlijk groter worden, maar ontstaat ook de mogelijkheid 
voor een andere indeling met een grote woonkamer keuken op de 
begane grond, en slaapvertrekken op de verdiepingen. En wil je een 
andere indeling? Voor de GZB is alles bespreekbaar. 



situatie 



  

voorerf met privé parkeerruimte 

 

wonen aan het water 



  

woning – begane grond 



  

1e verdieping 



  

gevels 



  

doorsneden 



opties: uitbouw, carport en vlonder – begane grond 



  

opties: uitbouw, carport en vlonder - gevels 



  

opties: dakopbouw – begane grond 



  

opties: dakopbouw – voorbeeld indeling 1e + 2e verdieping 

1e verdieping 

2e verdieping 



 

 

  

optie: dakopbouw  - doorsneden 



  

optie: dakopbouw  - gevels 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische omschrijving voor eengezinshuizen 
 

Te realiseren door bij WONINGBORG ingeschreven bouwondernemingen 

 

Het project bestaat uit 21 waterrand woningen in de wijk Leesten te Zutphen 

 

De bouw wordt gerealiseerd door 

Christiaans Bouwbedrijf en Aannemersbedrijf Peters bv, 

ingeschreven onder nummer W-1766 en W-2259 in het Register van Ingeschreven Ondernemingen. 

 

Deze technische omschrijving vormt één geheel met de tekeningen, zoals omschreven in paragraaf 

24 van deze omschrijving. 

 

 

 

 

 

 

Voor deze woning is /wordt*) door de garantieplichtige ondernemer een Woningborg-certificaat 

aangevraagd conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010. 

De bij deze Woningborgregeling behorende brochure dient vóór het waarmerken van de technische 

omschrijving en het tekenen van de overeenkomst aan u overhandigd te worden door de verkoper 

van de woning. 
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Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris 

gaat voor de eigendomsoverdracht! 

 

1. Voorrang Woningborg bepalingen 

Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de 

bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en 

voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving 

daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren 

onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. 

 

2. Indeling van de woning in verblijfsgebieden 

Het verblijfsgebied op de begane grond bestaat uit woonkamer, keuken en slaapkamer 1. 

Het verblijfsgebied op de eerste verdieping bestaat uit slaapkamer 2 en slaapkamer 3. 

 

3. Peil van de woning 

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant 

van de begane grondvloer; dit peil ligt ongeveer 20 cm boven de kruin van de weg. De juiste 

maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente. 

 

4. Grondwerk 

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen, leidingen, paden en terrassen. 

Als bodemafsluiting wordt toegepast zand. Onder paden en terrassen een aanvulling van zand, 

dik 20 cm. De tuinen worden afgewerkt met grond van bestaand terrein. 

 

5. Rioleringswerken 

De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC -buis. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem 

toegepast. 

Het hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlakte water en het vuilwater wordt afgevoerd 

naar het gemeentelijk riool stelsel 

Er wordt geen polderkoppeling gemonteerd en het systeem is voorzien van 

ontstoppingsmogelijkheden. 

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C 

hittebestendig is en wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. 

De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt. 

N.B. Drainage en infiltratie voorzieningen vallen buiten de Woningborg-garantie, als zijnde een 

voorziening buiten de woning. 

Ten behoeve van de plaats van de ontstoppingsmogelijkheden van de riolering en de 

doorspuitmogelijkheden wordt, indien van toepassing, bij de oplevering een revisietekening 

verstrekt. 

6. Bestratingen 

 Het terras (buitenruimte) achter de woning 20 m2 wordt bestraat met: betontegels 

afmeting 30 x 30 cm in de kleur grijs. 

 De toegang naar de woning wordt bestraat met betontegels afmeting 30 x 30 cm in de 

kleur grijs, breed 90. 

 De toegang naar de bergruimte wordt bestraat met  betontegels afmeting 30 x 30 cm in 

de kleur grijs, breed 90 cm. 

 De 2 parkeerplaatsen voor de woning worden bestraat met betonstraatklinker in de kleur 

grijs. 

 

7. Terreininventaris 

In de erfafscheiding wordt voorzien door middel van perkoenpaaltjes op de erfgrens 

De terrasafscheiding bestaat uit schanskorf hoog en lang 180 cm 

 

8. Funderingen 

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen / het uitgevoerde 

terreinonderzoek wordt het navolgende funderingssysteem toegepast: Fundering op palen. 

 

Korte omschrijving met toegepaste materialen, één en ander conform het advies van de 

constructeur en/of in overleg met bouw- en woningtoezicht: Betonpalen en Gewapende 

betonbalken 

De kruipruimte wordt geventileerd door middel van 6 roosters in de voor-, achter- en zijgevels  

 

9. Gevels en wanden 

Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast: 

 Buitengevels    Baksteen, genuanceerde handvorm steen in de   

     kleurstelling tussen bruin en geel volgens opgaaf  

     architect 

 Binnenspouwbladen   Kalkzandsteen lijmelementen 

 Dragend binnenmetselwerk  Kalkzandsteen  

 Woningscheidende wanden  Kalkzandsteen lijmelementen 

 Lichte scheidingswanden  Gipsblokken 

 

Voor de isolatie van de gevels (Rc ≥ 4,5 m2 K/W) wordt hoog rendement Pir hardschuim 

isolatieplaat toegepast.   

 

Het voegwerk van de buitengevels wordt in een nader te bepalen kleur uitgevoerd. 

 

In het buitengevelmetselwerk wordt een voldoende aantal open stootvoegen aangebracht ten 

behoeve van ventilatie en/ of afwatering. 

 

De volgende binnenmuren worden gedilateerd: kalkzandsteen lijmelementen 

 

Deze dilatatievoegen worden afgewerkt met een zogenaamd wapeningsgaas in het stucwerk. 

Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse een 

(krimp)scheur ontstaat. 

 

10. Vloeren 

 

 De begane grondvloer (Rc≥5,0 m2K/W Geïsoleerde kanaalplaatvloer 

 De eerste verdiepingsvloer   Kanaalplaatvloer 

 De dakvloer     Kanaalplaatvloer 

 Vloer bergruimte / garage   Geïsoleerde kanaalplaatvloer 

 

Voor de toegang tot de kruipruimte wordt in de hal een sparing gemaakt in de begane 

grondvloer. Deze sparing wordt afgedekt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik, voorzien van 

een luikoog. 

 

11. Daken 

Het dak van de woning wordt opgebouwd als een kanaalplaatvloer welke aan de bovenzijde 

wordt voorzien van een gesmeerde afschotvloer. Deze afschotvloer wordt geïsoleerd middels 

een EPS isolatie systeem en afgewerkt met A.P.P. gemodificeerde bitumineuze dakbedekking. 

 

Het dak van de berging wordt opgebouwd als een vuren balklaag bekleed met spaanplaat V 313, 

welke aan de bovenzijde afgewerkt wordt met bovenzijde voorzien van A.P.P. gemodificeerde 

bitumineuze dakbedekking. 

 

 Dakbedekking     Bitumineuze dakbedekking 

 Dakrandafwerking    Plastisol afwerkkap 

 

Indien een platdakconstructie wordt toegepast, heeft deze constructie een minimaal afschot van 

15 mm per m1. Tevens wordt de constructie voorzien van de noodzakelijke ventilatieopeningen. 

 

12. Ventilatievoorzieningen  

Ten behoeve van de ventilatie van de woning is er gekozen voor een systeem met natuurlijke 

toevoer middels roosters en mechanische afvoer. 

 

 

 

 



13. Materiaal- en / of uitvoeringsomschrijving van: 

13.1 Kozijnen, metaalwerken en meterruimte 

De gevel kozijnen van de woning worden uitgevoerd als ‘later te plaatsen’ kozijnen  Eén en 

ander wordt uitgevoerd in  aluminium, voorzien van een polyamide thermische onderbreking 

 

De gevel kozijnen van de buitenberging en de voordeur van woning worden uitgevoerd als 

traditioneel in de bouwfase geplaatste hardhouten kozijnen. 

 

 Buitenkozijnen   Aluminium 

 Voordeur   Hardhout 

 Bergingdeur  Okumé plaatdeur 

 Binnenkozijnen  Stalen fabrieksmatig afgelakte nastel kozijnen 

 Binnendeuren  Fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren, deurhoogte 231.5 cm 

 

Hang- en sluitwerk: 

Voordeur: 

 Meerpuntssluiting  

 3 stuks veiligheidsscharnieren 90 x 90 mm 

 Het slot voorzien van een europrofielcilinder 

 Deur voorzien van geanodiseerd voordeurbeslag met duwplaat op langschild aan de 

buitenzijde, kruk binnenzijde. 

 Briefplaat 

Bergingdeur: 

 Meerpuntssluiting  

 3 stuks veiligheidsscharnieren 90 x 90 mm 

 Het slot voorzien van een europrofielcilinder 

 Deur voorzien van geanodiseerd krukstel op langschild 

Ramen: 

 Voorzien van draaivalsysteem , waarbij de zichtbare beslagdelen zijn uitgevoerd in blank 

geanodiseerd beslag 

Binnendeuren: 

 1 paar deurkrukken met kortschilden 

 Vrij- en bezetsloten voor badkamer en toilet 

 Kastslot in meterkastdeur  

 Overige deuren loopsloten 

 

Met betrekking tot de inbraakwerendheid wordt voldaan aan de eisen conform het Bouwbesluit. 

 

 

 

13.2 Trappen en (af)timmerwerk 

Voor de toegang van de eerste verdieping wordt een dichte trap geplaatst.  

 

Materiaalomschrijving van: 

 Eerste verdiepingstrap  Vuren hout 

 Trapleuningen/-hekken  Meranti trapleuning en spijlen hekwerk 

 

Aftimmerwerk: 

 Trapgataftimmering met multiplex 

 Vuren plinten langs vloeren behalve in de natte ruimten 

 Aftimmeren van binnenzijde gevelkozijnen 

 Overig aftimmerwerk wat noodzakelijk is voor een goede afwerking 

 

13.3 Goten en hemelwaterafvoeren 

 

De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het oppervlakte water. 

 

Materiaalomschrijving van hemelwaterafvoeren: Pvc kleur grijs 

 

 

 

 

14. Plafond-, wand- en vloerafwerking 

14.1 Beschrijving plafondafwerking 

 

 Plafonds begane grond:   spackspuitwerk 

 Plafonds eerste verdieping:  spackspuitwerk 

 Plafonds buitenberging   geen afwerking 

 

14.2 Beschrijving wandafwerking 

De niet betegelde wanden worden behangklaar afgewerkt. 

 

14.3 Beschrijving vloerafwerking 

Er worden zand-cement smeervloeren toegepast . 

 

Ter plaatse van de voordeur mag het hoogteverschil, conform het Bouwbesluit, met de 

bovenzijde van de onderdorpel niet meer zijn dan 20 mm. U dient hiermee rekening te houden 

bij het maken van uw keuze van de vloerafwerking van de hal. 

 

14.4 Beschrijving tegelwerken 

  

Wandtegels 

 Omschrijving toe te passen wandtegels in de navolgende ruimten: 

 

 Toiletruimte met: 

 Mosa afmeting 15 x 20 cm 

 Type 2760, 2770, 2880, 2980, 3000 

 Wandtegels ( Stelpost € 22 / m2 ) 

  

 Badruimte tot plafond met: 

 Mosa afmeting 15 x 20 cm 

 Type 2760, 2770, 2880, 2980, 3000 

 Wandtegels ( Stelpost € 22 / m2 ) 

 

Vloertegels 

 Omschrijving toe te passen vloertegels in de navolgende ruimten: 

 

 Toiletruimte 1,20meter + vloerpeil met: 

 Mosa afmeting 20x 20 cm 

 Vloertegels ( Stelpost € 24 / m2 ) 

  

 Badruimte met: 

 Mosa afmeting 20 x 20 cm 

 Wandtegels ( Stelpost € 24 / m2 ) 

 

14.5 Beschrijving overige voorzieningen 

 Onder de raamkozijnen worden aan de binnenzijde kunststof vensterbanken toegepast. 

 Onder de deuren van de natte ruimte worden hardsteen dorpels toegepast. 

 Aan de buitenzijde worden aluminium waterslagen toegepast. 

 

15. Aanrecht en opstelplaats kooktoestel 

Omschrijving van de inrichting, maatvoering en de te verwerken materialen: er wordt geen 

keuken geleverd. 

 

16. Beglazing en schilderwerk 

Beglazing 

De isolerende beglazing (HR ++ glas) is gasgevuld. Er wordt een droog beglazingsysteem 

toegepast. 

Enkelglas wordt toegepast in de bovenlichten van de binnenkozijnen m.u.v. de meterruimte  

 

Schilderwerk 

Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem, van toepassing bij voordeur 

en berging deuren en kozijnen. 

 



Het kleurenschema van het buitenwerk: 

 Aluminium kozijnen Wit 

 Houten kozijnen grijs 

 Draaiende delen aluminium grijs 

 Voordeur wit 

 Berging deur grijs 

 

Het binnenwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem: 

 Trapbomen en traphek 

 Trapgat aftimmering 

 Betimmeringen binnenzijde gevelkozijnen 

 

Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud wordt u verwezen naar de door Woningborg, 

samen met het certificaat toegezonden folder ‘Alles over uw woning, aankoop, oplevering, 

gebruik en onderhoud’. Met name als de architect heeft gekozen voor donkere kleuren is 

opvolgen van de voorgeschreven onderhoudsfrequentie zeer belangrijk. 

 

17. Behangwerken 

De wanden en muren behangklaar opgeleverd. 

 

18. Water- en gasinstallatie 

18.1 Waterleidingen 

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterruimte; de 

waterleiding is afsluit- / aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing. 

 

De volgende tappunten worden aangesloten: 

 Toilet en fontein 

 Badruimte, bad ,douche en wastafel 

 Keuken 

 Wasmachine opstelling 

 Voor de vaatwasser is geen aansluitmogelijkheid voorzien. 

 

De warmwaterleiding wordt aangelegd naar de volgende ruimten: 

 Badruimte, bad, douche en wastafel 

 Keuken 

 

18.2 Gasleidingen 

Indien de woning wordt voorzien van een gasaansluiting, wordt er een gasleiding gelegd naar de 

volgende aansluitpunten: 

 Keuken opstelling 

 Cv opstelling 

 

19. Sanitair 

Het sanitair wordt geleverd en gemonteerd in een witte kleur. Toe te passen materialen in: 

 

De toiletruimte: 

 Toilet met laaghangend reservoir, zitting/deksel en closetrolhouder 

 Fonteincombinatie 

De badruimte: 

 Douchegarnituur, mengkraan, doucheslang met opsteekpen , douchekop 

 Wastafel met mengkraan, planchet spiegel en kunststof Siphon 

Stelpost sanitair groot € 1.500 incl. 21 % btw 

 

Overige sanitaire voorzieningen: 

 Wasmachine vulkraan 

 Vulkraan t.b.v. cv installatie 

 

 

 

 

 

 

20. Elektrische installatie 

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterruimte, verdeeld over 5 groepen naar 

de diverse aansluitpunten volgens NEN 1010. De aansluitpunten per ruimte zijn aangegeven op 

de plattegrondtekeningen. 

 

 Hal:   1 lichtpunt geschakeld d.m.v. twee wisselschakelaars 

 1 rookmelder 

 1 w.c.d. gecombineerd met schakelaar 

 1 complete belinstallatie bestaande uit beldrukker, schel en trafo 

 Voordeur:  1 lichtpunt geschakeld d.m.v. een enkelpolige schakelaar t.p.v. de 

    hal 

 Toilet:   1 lichtpunt geschakeld d.m.v. een enkelpolige schakelaar 

 Keuken:  1 lichtpunt geschakeld d.m.v. enkelpolige schakelaar 

 2 dubbele w.c.d. t.b.v. algemeen gebruik 

 1 w.c.d. t.b.v. afzuigkap (boven 2 meter) 

 1 w.c.d. t.b.v. koelkast 

 2 loze leidingen  

 1 standenschakelaar t.b.v. mechanische ventilatie 

 Woonkamer  1 lichtpunten  geschakeld d.m.v. serieschakelaar 

    3 dubbele w.c.d. t.b.v. algemeen gebruik 

 1 w.c.d. gecombineerd met schakelaar 

1 loze leiding  t.b.v. telefoon 

 1 loze leiding  t.b.v. CAI 

 1 leiding t.b.v. thermostaat 

 Berging binnen 1 lichtpunt geschakeld d.m.v. een enkelpolige schakelaar 

 1 dubbel w.c.d. t.b.v. algemeen gebruik 

 1 w.c.d. voor wasmachine op aparte groep 

 1 w.c.d. voor droger op aparte groep 

 1 w.c.d. gecombineerd met schakelaar 

 Trapkast  1 lichtpunt geschakeld d.m.v. een enkelpolige schakelaar 

 Slaapkamer 1  1 lichtpunt geschakeld d.m.v. een enkelpolige schakelaar 

 2 dubbel w.c.d. t.b.v. algemeen gebruik 

 1 w.c.d. gecombineerd met schakelaar 

1 loze leiding t.b.v. telefoon 

 1 loze leiding t.b.v. CAI 

 Badkamer  2 lichtpunten geschakeld d.m.v. een enkelpolige schakelaar 

    (waarvan 1 boven de wastafel) 

 1 w.c.d. t.b.v. algemeen gebruik 

 1 centraal aardpunt 

 1 standen schakelaar tbv mechanische ventilatie  

 Overloop  1 lichtpunt geschakeld d.m.v. 2 wissel schakelaars 

 1 rookmelder 

 1 enkele w.c.d. t.b.v. algemeen gebruik 

 Slaapkamer 2  1 lichtpunt geschakeld d.m.v. een enkelpolige schakelaar 

 2 dubbele w.c.d. t.b.v. algemeen gebruik 

 Slaapkamer 3  1 lichtpunt geschakeld d.m.v. een serieschakelaar 

  2 dubbele w.c.d. t.b.v. algemeen gebruik 

 Buiten berging 1 lichtpunt geschakeld d.m.v. een serieschakelaar 

 1 dubbele w.c.d. t.b.v. algemeen gebruik 

 Terras   1 wandlichtpunt geschakeld d.m.v. enkelpolige schakelaar  

 Techniek  1 dubbel w.c.d. t.b.v. cv ketel 

 1 leiding t.b.v. thermostaat 

 1 perilex w.c.d. t.b.v. mechanische ventilatie 

 

Zwakstroominstallatie 

De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit beldrukker, schel en trafo. 

 

20.1 Telecommunicatievoorzieningen 

De woningen zijn voorzien van twee onbedrade buizen met een inbouwdoos in de woonkamer 

en slaapkamer 1 voor telefoon en Centraal Antenne Systeem. 

 

 



21. Verwarmings-/warmwaterinstallatie 

De warmte voor deze woningen wordt individueel opgewekt door een cv ketel. De cv-ketel is 

berekend op een aanvoer-retour temperatuur van 80-60 graden. 

De cv ketel van het type HRE met warmwatervoorziening beschikt over CW klasse 4. 

Het tapwater wordt voorverwarmd door een zonneboiler welke op de overloop wordt geplaatst, 

deze wordt gevoed door de zonnecollector welke op het platte dak geplaatst wordt. 

 

De warmte afgifte vindt plaats via de vloeren ter plaatse van de woonkamer-keuken en 

badkamer en door radiatoren ter plaatse van de overige ruimten. 

 

De temperatuurregeling vindt plaats middels een ruimtethermostaat in de woonkamer.  

 

22. Schoonmaken en oplevering 

Minimaal twee weken voor de oplevering worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld 

van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De hele woning wordt 'bezemschoon' 

opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden schoon 

opgeleverd. 

 

23. Enkele aandachtspunten Woningborg  

23.1 Stelposten 

Indien er in deze technische omschrijving stelposten zijn opgenomen is het bedrag van de 

stelpost inclusief 21% B.T.W.  

 

N.B.: Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de betreffende stelpost is het mogelijk dat 

  er een lager bedrag aan u wordt gerestitueerd met betrekking tot de    

  aannemersprovisie. 

 

23.2 Meer- en minderwerk 

U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen met betrekking tot minderwerk 

kunnen worden ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de woning bij oplevering moet voldoen aan 

de garantievoorwaarden, dus ook het Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor eventuele door u 

gewenste meerwerk opties. 

Om uw garanties ten opzichte van de garantieplichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle 

meerwerkopdrachten alleen met deze ondernemer schriftelijk geregeld te worden. 

U dient rekening mee te houden dat meerwerk de geplande oplevering kan verschuiven. De 

ondernemer is gerechtigd het aantal werkbare werkdagen aan te passen in zijn offerte.23.3 

 

23.3 Oplevering 

Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan door de zogenaamde voorschouw / -

opname, dienen met betrekking tot de door u gesignaleerde gebreken op het proces verbaal van 

oplevering de uit te voeren herstelwerkzaamheden of eventuele andere concrete afspraken 

genoteerd te worden. 

 

23.4 Onderhoud algemeen 

Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en 

onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het 

noodzakelijk dat u hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt. Het is dringend aan te 

bevelen om een korte verslaglegging van de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk dat er, 

vanwege de huidige ARBO voorschriften, extra kosten bij u in rekening worden gebracht. 

Bijvoorbeeld voor het glazenwassen, één en ander afhankelijk van het ontwerp en locatie. 

 

Wij willen u ook verwijzen naar de brochure ‘Alles over uw woning, aankoop, oplevering, gebruik 

en onderhoud’, die u samen met het Woningborg-certificaat van Woningborg ontvangt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Waarmerking 

Waarmerking van de technische omschrijving met de opgenomen tekeningen d.d. ………..  

 

Waarmerking van de technische omschrijving en tekening(en) met bladnummer(s)………. 

 

Eerdergenoemde bescheiden, alsmede eventuele bijlagen, behorende bij de per ………….. 

gesloten overeenkomst voor de woning met bouwnummer ...... in het op pagina 1 van deze 

Technische Omschrijving genoemd project. 

 

____________________________________________________________________________ 

De ondernemer: 

 

 

Plaats: # 

 

 

Datum: # 

 

____________________________________________________________________________ 

De verkrijger(s): 

 

 

Plaats: # 

 

 

Datum: # 

 

____________________________________________________________________________ 


