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de, nieuwbouw woning? Op
een schitterende locatie, in het
buitengebied nabij Harderwijk en
Hierden biedt het project Paaslohof ruimte aan 14 woningen in
© De Paaslohof Hierden

een parkachtige omgeving.

De woningen zijn geschikt voor de doorstromer die
de natuur kiest boven de stad, maar ook voor de

senioren die kiezen voor de optionele slaapkamer

op de begane grond. Ben je een liefhebber van het

buitenleven, het buiten wonen en van een uitstapje in

de natuur? Dan is een vrijstaande woning op de Paaslohof jouw ideale vertrekpunt. Al is een uitstapje naar
het prachtige centrum en de boulevard van Harderwijk, op zo’n 10 minuten fietsafstand, af en toe ook

echt de moeite waard. Welkom in Paaslohof Hierden.

is veel aandacht besteed. Informatie in deze brochure is echter
omschrijving en verkoopinformatie. De opgenomen afbeeldingen dienen slechts om u een goede indruk te geven. Hieraan

kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure

Wonen in de Paaslohof?

ming van de opdrachtgever.

laardij uit Harderwijk kunnen jou er alles

mag gebruikt en/of vermenigvuldigd worden zonder toestem-

De makelaars van Van der Hoek Make-

over vertellen. Dat doen ze dan ook graag.
Neem contact op voor meer informatie of

plan een afspraak. Ze verwelkomen je ook
graag op de projectlocatie om de rust en
ruimte van dit unieke plekje te ervaren.
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“Niet voor niets
wordt het buitengebied
van Hierden weleens
het groene hart van
de Veluwe genoemd”

is ook absoluut een bezoek waard. In de buurt van de

projectlocatie zijn ook een aantal maneges gevestigd.
Voor de overige faciliteiten ben je als bewoner van een
woning in Paaslohof vooral aangewezen op de

bruisende stad Harderwijk, die zich op zo’n 10 minuten
fietsafstand van de projectlocatie bevindt. Ook de iets
verder gelegen plaatsen, zoals Ermelo en Nunspeet,
zijn een bezoekje meer dan waard.

KIES EEN KAVEL EN KOM WONEN IN PAASLOHOF

Alle ruimte voor
jouw woonideaal
Paaslohof biedt je rust en ruimte. De heerlijke
vrijstaande woningen, gebouwd op riante kavels
hebben je zoveel te bieden. Want houd je van tuinieren en lijkt het jou prachtig om je eigen groenten
te verbouwen, trek je graag de natuur of vind je het
fantastisch om vrienden uit te nodigen en ze een
heerlijke maaltijd voor de schotelen? Dan voel je je
in één van de woningen vast en zeker snel thuis.
Tussen Hierden en Harderwijk

Stap je even in? Vanuit het karakteristieke Hierden volgen we

de Molenweg om na een mooie rit tussen oude (woon)boerde-
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rijen, afgewisseld door het nodige groen, af te slaan richting
de Paasloweg. Niet voor niets wordt het buitengebied van

Paaslohof

De parkachtige nieuwbouwwijk met ruimte voor 14
woningen vindt zijn aansluiting bij de bestaande

bebouwing van omliggende (vakantie)parken die

inmiddels doorgaans permanent worden bewoond.

Het is dan ook een rustige omgeving met vrijwel alleen

bestemmingsverkeer. De riante kavels zijn gelegen aan
een nieuwe weg tussen de Bredeweg en Paasloweg en
aan een drietal, doodlopende aftakkingen van deze

nieuwe weg. De woningen zijn dusdanig gepositioneerd
dat er veel ruimte is voor privacy. Iedere kavel heeft

ruimte voor het parkeren van meerdere auto’s. Het park
gaat op in de omgeving met veel bebossing.

Hierden weleens het groene hart van de Veluwe genoemd.
Hoe dichter we de projectlocatie naderen, hoe dichter de

bebossing wordt. Helemaal tussen de bomen naderen we onze
eindbestemming: op de hoek van de Paasloweg en Bredeweg
ligt het toekomstige Paaslohof. een parkgebied met extra
ruimte voor 14 nieuw te bouwen vrijstaande woningen.

Hierden maakt onderdeel uit van Gemeente Harderwijk.

Voor de dagelijkse boodschappen kan je in het dorp terecht
bij de supermarkt. Naast het bekende wellnessresort De

Zwaluwehoeve zijn er een aantal kleinere winkels en horeca-

gelegenheden gevestigd. Het prachtige Kasteel de Essenburgh

Natuurrijke omgeving

Heb je een voorliefde voor de natuur of wil je wonen in een rustige
omgeving? Dan zal een woning in Paaslohof snel tegemoetkomen

aan jouw of jullie wensen. In Paaslohof heerst absolute rust en heb

je alle ruimte om tot rust te komen. Ga je er graag op uit? Ontdek het

Breekhuizerzand. Dit uitgestrekte natuurgebied is een stuifzandgebied
van ongeveer 200 hectare. De vele fiets- en wandelpaden bieden je

kilometers fiets- of wandelplezier. Het gebied is vanaf Paaslohof snel
te bereiken via de fiets- en voetgangersbrug.
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“Paaslohof biedt je
rust en ruimte”
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Situatieplattegrond

Oppervlakte

Type

2

648 m2

A

4

665 m2

B (gespiegeld)

6

756 m2

C

8

544 m2

A (gespiegeld)

A (gespiegeld)

14

545 m2

B

16

814 m2

C (gespiegeld)

18

650 m2

C

20

650 m2

B (gespiegeld)

22

477 m2

A

24

486 m2

C (gespiegeld)

26

464 m2

B

6

ENTREE

ENTREE

ENTREE

ENTREE

8

10

12

14

ENTREE

886 m2

ENTREE

E NT RE E

12

4

ENTREE

B

2

ENTREE

962 m2

ENTREE

E NT R E E

10

ENTREE

ENTREE

Huisnummer

eg

Paaslow

ENTREE

ENTREE

28

499 m2

A (gespiegeld)

20

18

ENTREE

16
Bredeweg

ENTREE

ENTREE

26

28

24

22
ENTREE

N

ENTREE

ENTREE
ENTREE

Geluidsscherm
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Welke
uitstraling
heeft jouw
voorkeur?

Binnen het project Paaslohof is er ruimte voor 14
nieuw te bouwen vrijstaande woningen. Het uitgangspunt, de opbouw en de afmetingen van deze nieuwbouwwoningen zijn in de basis gelijk. De woningen
variëren alleen in uitstraling. Daarnaast is een deel van
de woningen in gespiegelde weergave geplaats. In de
verdere brochure is één woning volledig uitgewerkt.
Voor de overige woningen komt dit praktisch op
hetzelfde neer.

Type B
De traditionele kleuren van dit

type maken deze woning o zo ver-

trouwd. In deze woning zijn minerale
steenstrips uitgevoerd in een rode
baksteen, die uitstekend past bij
de rode dakpannen.

Type A
De gestuukte buitenmuren maken

Ook de derde variant is uitgevoerd

Met donkere dakpannen en een

kleurige steen met donkere pan

dit type tot een frisse verschijning.
grijze spatrand is deze variant de
modernste in z’n soort.
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Type C
in minerale steenstrips . De zand-

vormt een welkome aanvulling ten
opzichte van de voorgenoemde
types.
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Gevels
De aanbouw geeft de woning extra veel woon-

7.000

+7.000

2.900

+2.900

+7.000

comfort. Rondom is de woning voorzien van

+7.000
+7.000 BK Dak (nok)

heerlijke glaspuien, zodat de binnenruimte
altijd in verbinding staat met de natuur.

4.950

4.950

3.700

3.700

+3.750 BK Goot (1ste verdieping)

+2.900

De woning wordt in onderstaande weergave en

+2.900

+2.900 BK 1ste verdieping

2.900
2.620

gespiegelde weergave toegepast. Het ontwerp van

2.203

de gevels is in de gespiegelde variant hetzelfde. Dit
geldt ook voor de verschillende uitvoeringen.

320
Peil
0
-402
-600

-1.200 Fundering

Doorsnede D-D
onderwerp
werknr.
status
schaal
datum
gewijzigd
bladnr.

De maatvoering is door AC&P BV niet in het werk gecontroleerd.
De maatvoering kan daardoor afwijken en is indicatief.
Maatvoeringen dienen te allen tijde in het werk te worden gecontroleerd.

Voorgevel
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Rechtergevel

Achtergevel

:
:
:
:
:
:
:

14 woningen te Hierden
Doorsnede
21024
Verkoop tekeningen
1:50
03-05-2022
VK - 011

Linkergevel

13

Ook aan duurzaamheid

is gedacht: alle woningen
zijn voorzien van zonnepanelen die een groot

deel van het jaar voorzien
in de benodigde energie.

Energiezuinige
woningen
De woningen in De Paaslohof zijn energiezuinig en worden BENG-gebouwd. BENG

betekend Bijna EnergieNeutraal Gebouw.
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Brc 1

4m01

Berging
00
15,65 m2

Wonen
04c
26,07 m2

In de basisindeling van de woning staat

5m010

3m93

Begane
grond

Brc 2

3m38

6m40

ruimte centraal. Het vloeroppervlak

voornamelijk uit één grote leefruimte

3m05

0m94

MK
02
0,37 m2

10m80

van de begane grond bestaat dan ook

Kast
05
1,66 m2

Entree
01
5,29 m2

die ingevuld wordt met een woon- en eet-

Koken
04b
13,27 m2

kamer. Beide ruimtes worden gescheiden
door de entree met trap en daaronder

03
WC
1,26 m2

4m90

een trapkast, de afzonderlijke toilet en
5m62

de opstelplaats voor de keuken.

Eten
04a
23,15 m2

3m30

De aanbouw wordt in het basisontwerp

voornamelijk benut als berging. Een deel
van deze bebouwing wordt gebruikt als

entree. De berging is vanuit de entree te

6m40

benaderen.

Oppervlakten
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Entree

circa 5,3 m2

Woonkamer

circa 26,0 m2

Eetkamer

circa 23,2 m2

Kookruimte

circa 13,3 m2

Toiletruimte

circa 1,3 m2

Berging

circa 15,7 m2
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De maatvoering is door AC&P BV niet in het werk gecontroleerd.
De maatvoering kan daardoor afwijken en is indicatief.
Maatvoeringen dienen te allen tijde in het werk te worden gecontroleerd.

onderwerp
werknr.
status
schaal
datum
gewijzigd
bladnr.

:
:
:
:
:
:
:

14 woningen te Hierden
Begane grond
21024
Verkoop tekeningen
1:50
03-05-2022
VK - 005
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1.500 + vl

2.400 + vl

2.600 + vl

2.600 + vl

2.400 + vl

1.500 + vl

Eerste
verdieping

4m02

5m35

Op de eerste verdieping start het

Slaapkamer
11
21,27 m2

schuine plafond vanaf ongeveer 85 cm
hoogte. Dit geeft de ruimtes op deze

voldoende ruimte over voor drie

Douche
8
3,96 m2

2m00

circa 21 vierkante meter en daarnaast

1m100

slaapkamers: één ouderslaapkamer van

Overloop
6
5,47 m2

3m04

de badkamer in de dakkapel blijft er

3m04

verdieping een intiem karakter. Met

2m20

1m48

twee slaapkamers van ruim negen

vierkante meter. Tenslotte is er een

kleinere berging voor de opstelplaats

1.500 + vl

2m63

2.400 + vl

2.600 + vl

2.400 + vl

1.500 + vl

2m63

3m53

Slaapkamer
10
9,20 m2

3m53

Slaapkamer
9
9,20 m2

2.600 + vl

van een wasmachine en wasdroger.

Oppervlakten
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Slaapkamer 1

circa 21,3 m2

Slaapkamer 2

circa 9,2 m

Slaapkamer 3

circa 9,2 m2

Overloop

circa 5,4 m2

Badkamer

circa 4,0 m2
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De maatvoering is door AC&P BV niet in het werk gecontroleerd.
De maatvoering kan daardoor afwijken en is indicatief.
Maatvoeringen dienen te allen tijde in het werk te worden gecontroleerd.

onderwerp
werknr.
status
schaal
datum
gewijzigd
bladnr.

:
:
:
:
:
:
:

14 woningen te Hierden
1ste verdieping
21024
Verkoop tekeningen
1:50
03-05-2022
VK - 006
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Opties

Brc 2

D

C

Achtergevel

Brc 1

5m20

4m01

Douche
00
2,74 m2

2m73

B

Slaapkamer
00
9,52 m2

Wonen
04c
22,96 m2

1m42

3m38

6m40
Berging
00
4,94 m2

Optie 1
Aanpassen indeling
begane grond
Slaap je liever op de begane grond of wil

Kast
05
1,66 m2

3m05
10m80

MK
02
0,37 m2
Entree
01
5,29 m2

Koken
04b
13,27 m2

A

03
WC
1,26 m2

4m90

je de woning laten bouwen als levensloop5m62

bestendige woning? Dan vormt de

Eten
04a
23,15 m2

3m30

alternatieve variant voor de begane grond
een goede optie. Binnen deze aanpassing
wordt de berging op de begane grond

sterk verkleind. De ruimte die dit oplevert,

6m40

zo’n 9,5 vierkante meter, wordt ingevuld

C

geval een kleine douche geplaatst op de
begane grond.

D

als slaapkamer. Daarnaast wordt er in dat

Voorgevel

OPTIE Begane grond (slaapkamer)

De maatvoering is door AC&P BV niet in het werk gecontroleerd.
De maatvoering kan daardoor afwijken en is indicatief.
Maatvoeringen dienen te allen tijde in het werk te worden gecontroleerd.

onderwerp
werknr.
status
schaal
datum
gewijzigd
bladnr.

:
:
:
:
:
:
:

14 woningen te Hierden
Optie begane grond
21024
Verkoop tekeningen
1:50
03-05-2022
VK - 012

4m02

5m35

Optie 2
Tweede dakkapel

Rechtergevel

Slaapkamer
11
21,27 m2

kan worden als hobbykamer, kantoor of

Overloop
6
m2
5,47 m2

Douche
8
3,96 m2

2m00

Hobby kamer
7a
6,10 m2

2m00

1m100
1m

levert extra veel ruimte op, dat gebruikt

3m05

voorzien van een tweede dakkapel. Dit

3m04

Binnen de tweede optie wordt de woning

extra slaapkamer. Deze keuze heeft geen

2m20
2

invloed op de hoeveelheid zonnepanelen.

Slaapkamer
9
9,20 m2

2m63
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3m53

3m53

Slaapkamer
10
9,20 m2

2m63

21

Ruimtestaat
en technische
omschrijving
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Ruimtestaat begane grond
Wanden

Plafond

Binnenkozijnen

Binnendeuren

Voordeur

Trap- en
trapleuning

Luik
kruipruimte

Cement
dekvloer/
vloerverwarming

Gladde
betonwand
(behangklaar)

Structuur
spuitwerk

Hout,
geschilderd

Vlakke,
stompe
honinggraatdeur

Hout

Vuren dichte
trap (niet
afgeschilderd)

Stalen matomrading,
geïsoleerd
vloerluik

Wit

Wit

Wit

Volgens
tekening

Wit gegrond

Plafond

Keukenblok en apparatuur

Cement dekvloer/
vloerverwarming

Gladde betonwand
(behangklaar)

Structuur spuitwerk

Geen keukeninrichting

Wit

Wanden

Plafond

Toilet

Binnenkozijn

Binnendeuren

Dorpel

Vloer

Wanden

Plafond

Binnenkozijn

Binnendeuren

Vloertegels/
vloerverwarming

Gladde
betonwand
tegels & spuitwerk

Structuur
spuitwerk

Vrij-hangend
toilet en fonteincombinatie

Hout

Vlakke, stompe
honingraat deur

Kunststeen
dorpel

Cement dekvloer/
vloerverwarming

Gladde betonwand
(behangklaar)

Structuur spuitwerk

Hout, fabrieksmatig
geschilderd

Vlakke, stompe
honinggraatdeur

Wit

Wit

Antraciet

Wit

Wit

Kleur

Wit

Materiaal

Vloer

Kleur

Materiaal

Wanden

Trapkast

Toilet

Berging

Meterkast
Wanden

Plafond

Binnenkozijn

Binnendeuren

Vloer

Wanden

Plafond

Binnenkozijn

Binnendeuren

Meterkastvloerplaat

Betonwand

Onderzijde betonvloer
onafgewerkt

Hout, fabrieksmatig
geschilderd

Vlakke, stompe
deur

Cement dekvloer

Gladde betonwand

Onderzijde betonvloer

Hout, fabrieksmatig
geschilderd

Vlakke, stompe
honinggraatdeur

Naturel

Wit

Wit

Wit

Wit

Kleur

Materiaal

Vloer

Kleur

Materiaal

Vloer

Kleur

Vloer

Materiaal

Keuken

Kleur

Materiaal

Entreehal

onafgewerkt

Vloer

Wanden

Plafond

Binnenkozijnen

Binnendeuren

Vensterbanken

Cement dekvloer/
vloerverwarming

Gladde betonwand
(behangklaar)

Structuur spuitwerk

Hout, fabrieksmatig
geschilderd

Vlakke, stompe
honinggraatdeur

Kunststeen
vensterbanken

Wit

Wit

Wit

Wit

Kleur

Materiaal

Woonkamer
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Exterieur

Overloop verdieping

Gevels

Wanden

Plafond

Binnenkozijn

Binnendeuren

Cement dekvloer/
vloerverwarming

Gladde betonwand
(behangklaar)

Onderzijde dakplaat

Hout, fabrieksmatig
geschilderd

Vlakke, stompe

Wit

Wit

Wit gespoten

Kleur

honinggraatdeur

Gevelstucwerk

Metselwerk

Voegwerk

Plint

Buitenkozijnen

Raamdorpels

Brievenklep

Volgens
monster

Volgens
monster

Volgens
monster

Overeenkomstig
gevelafwerking

Hout

Aluminium
waterslagen

Geanodiseerd
aluminium

Volgens
tekening

Volgens
tekening

Volgens
tekening

Volgens
tekening

Volgens
tekening

Volgens
tekening

Volgens
tekening

Woningtype A

Materiaal

Vloer

Kleur

Materiaal

Ruimtestaat eerste verdieping

Woningtype B
en C

Woningtype B
en C

Vloer

Wanden

Plafond

Wastafel

Douche

Binnenkozijn

Binnendeur

Dorpel

Vloertegels/
vloerverwarming

Gladde
betonwand,
tegelwerk

Structuur
spuitwerk

Wastafel-

Douchehoek,

Vlakke,

Kunststeen
dorpel

Een-hendel

mengkraan-

Hout,
fabrieksmatig
geschilderd

Wit

Wit

Spiegel

Douche-

combinatie,

stompe

honinggraatdeur

Doucheputje

Wit

Gevels berging
Houten gevelbekleding
Materiaal

combinatie,
mengkraan,

Antraciet
Kleur

Kleur

Materiaal

Badkamer

Wanden

Plafond

Binnenkozijnen

Binnendeuren

Vensterbanken

Dakraam

Dakpannen

Dakrandaftimmeringen,
boeidelen

Daktrimmen

Dakgoten en
hemelwaterafvoeren

Cement
dekvloer/vloerverwarming

Gladde
betonwand
(behangklaar)

Onderzijde
dakplaat

Hout,
fabrieksmatig
geschilderd

Vlakke, stompe

Kunststeen
vensterbanken

Geïsoleerde
kanteldakraam

Keramisch

Kunststof

Zink

Goot, kunststof, HWA zink

honinggraatdeur

Wit gegrond

Wit

Wit

Wit

Naturel

Volgens tekening

Wit
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Kleur

Materiaal

Vloer

Kleur

Materiaal

Volgens tekening

Dak

Slaapkamer en hobbykamer

26

Siberisch lariks of gelijkwaardig

Wit

27

Technische
omschrijving

zijde voorzien van hoogwaardige isolatie en regelwerk met daarop
houten gevelbekleding.

Stalen (hulp-)constructies worden behandeld met menie. De in het

zicht blijvende delen worden brandwerend bekleed of voorzien van
brandwerende verf, waar dit volgens de voorschriften vereist is.

Bepalingen bouwgarant

Daken en goten

u contractueel met ons bent overeengekomen), gelden onverkort de re-

scharnierkap/dak elementen, dragend op vurenhouten muurplaten/

De hellende dakconstructies bestaan uit gefabriceerde geïsoleerde

gelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voor-

knieschotten/gordingen volgens gegevens constructeur.

geschreven door Bouwgarant. Ingeval enige bepaling in deze technische

De dakplaten zijn aan de binnenzijde wit afgewerkt en de naden tussen

omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn voor de verkrijger,
prevaleren steeds bovengenoemde bepalingen van Bouwgarant.

Peil van de woning

Het peil -P- waaruit alle hoogte en diepten worden gemeten, komt

de dak elementen zijn voorzien van (aftimmer)latten en/of PVC strips.
berekening van de constructeur. Ten behoeve van de bereikbaarheid

van de kruipruimte wordt een geïsoleerd kruipluik aangebracht in de
begane grondvloer.

overeen met de bovenkant begane grondvloer. De juiste maat wordt
gemeente Harderwijk.

Grondwerk

De toegang van de woningen wordt bestraat met een pad van beton-

tegels naar de voordeur. De hoeken van de kavels worden aangegeven

door middel van stalen buisjes. Aan de voorzijde en het eerste gedeelte

heid worden de stalen buisjes aan de achterzijde gemarkeerd met een

perkoenpaal. De kavels langs de Bredeweg en de Paasloweg krijgen aan
de achterkant ook een haagje. Er is sprake van gebiedseigen grond. Dit
betekend dat er takken en wortels in de grond kunnen zitten.

Buitenriool

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van in gebruik

name met betrekking tot de riolering zijn in de koop-/ aanneemsom

inbegrepen. De riolering is van PVC met hergebruik garantie. Er wordt
een gescheiden rioleringssysteem toegepast.

Aan de voorzijde van de woning wordt vuilwater aangesloten op het

gemeenteriool. De vuilwaterafvoeren van de diverse lozingstoestellen
worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is en

worden met de nodige stankafsluiters aangesloten op het riool. Het
hemelwater wordt aangesloten op ondergrondse infiltratiekratten

(positie infiltratiekratten nader te bepalen). De hemelwaterafvoeren
worden in zink uitgevoerd.

Fundering

Er wordt een gewapende beton fundering aangebracht conform
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In het dak zijn dakramen of dakkappellen aangebracht volgens teke-

ning. Het totale dak-pakket heeft een gemiddelde isolatiewaarde van Rc
= 6,30 m2 K/W.

De onderzijde van de overstekken wordt ook kunststof. De platte daken

Vloeren

De begane grondvloer van de woningen en bergingen

wordt uitgevoerd als geïsoleerde systeemvloer met een

isolatiewaarde, Rc > 3,70m² K/W. De verdiepingsvloeren
worden uitgevoerd als betonsysteemvloeren.

van de zijgrenzen (tot aan de voorgevel) worden de kavels voorzien van

een haagje met een hoogte van ca. 60cm. Ten behoeve van de vindbaar-

De hellende daken worden afgewerkt met keramische dakpannen.

De dakgoten en boeidelen worden uitgevoerd in kunststof , kleur wit.

bepaald in overleg met de dienst bouw en woningtoezicht van de

van erkers, serre en/of uitbouwen en dakkappellen worden uitgevoerd

uitgevoerd in vuren achterhout en voorzien van Rc = 4,70 m K/W. De

dakkapel wordt aan de buitenzijde bekleed met houten gevelbekleding
gipsplaat.

wordt uitgevoerd in een vurenhouten dichte trap. Aan de wandzijde

De trap in de woning van de begane grond naar de eerste verdieping

houders. De benodigde traphekken zijn van vurenhout. De trapgat-

realistisch ogende minerale steenstrips in

afgeschilderd. In de hoeken van de trappen worden indien nodig lepe

buitenstucwerk in kleur volgens tekening

opgeleverd in grondverf.

roodbruine kleur

aftimmeringen worden uitgevoerd in multiplex en zijn geheel

gemêleerd geel/aarde kleur

hoeken opgenomen voor het verloop van leidingen. De trap wordt

Kozijnen, ramen en deuren

De gevelkozijnen deuren en ramen worden uitgevoerd in hout. De

ramen worden uitgevoerd als draai/kiepramen. Het hang en sluitwerk

De gevels hebben een isolatiewaarde van minimaal Rc >4,7m² K/W.

van de gevelkozijnen voldoet aan de eisen volgens bouwbesluit. Daar

volgens voorschrift van de leverancier in overleg met de architect.

Velux tuimel dakraam (afmeting en type volgens tekening).

tekening. De niet constructieve binnenwanden worden uitgevoerd in ge-

De binnen kozijnen zijn houten kozijnen. De toilet- en het badkamer-

spouwblad van gewapend beton. Deze betonwanden worden buiten-

onderdorpel. De overige binnendeuren worden zonder dorpels uit-

De gevels worden indien noodzakelijk voorzien van dilatatievoegen
De raamkozijnen worden voorzien van aluminium waterslagen volgens
wapend beton. De wanden van de berging uitgevoerd met een binnen-

werk. De uitvoering is conform het Bouwbesluit.

De toegangsdeuren van de woning en de loopdeur van de garage zijn
voorzien van meerpunts-sluiting. De cilinders in de buitendeuren

worden gelijk sluitend per woning uitgevoerd. De te openen ramen zijn
voorzien van draai-kiepbeslag.

De binnendeuren worden voorzien van:

een vrij-/bezetslot in de badkamer en toilet(ten);
een loopslot in de slaapkamers;
een kastslot in de meterkast;

een loopslot in de overige deuren.

De deurkrukken, rozetten en schilden van binnendeuren worden
uitgevoerd volgens monster.

De wanden van de woning welke niet worden voorzien van wandtegels,
de meterkast, trapkast en berging. De wanden boven het tegelwerk
in de toiletten worden voorzien van structuur spuitwerk. De vlakke

plafonds van de woningen met uitzondering van de meterkast, trapkast
en berging worden voorzien van structuur spuitwerk. De V-vormige

naden van deze plafonds worden niet dichtgezet. De plafonds onder

het hellende dak worden niet voorzien van verdere afwerking dan de
fabrieksmatige onderzijde van de dakplaat.

langs de trap komt een ronde houten leuning bevestigd op leuning-

realistisch ogende minerale steenstrips in gemêleerd

donkerdere plint.

Alle beweegbare delen zijn voorzien van het benodigde hang- en sluit-

worden behang klaar opgeleverd, met uitzondering van de wanden in

2

waardige isolatie aangebracht. Op deze isolatie wordt één van de

De onderzijde wordt bij alle drie de afwerkingen voorzien van een wat

de deurbreedte wordt volgens tekening uitgevoerd.

met een zinken kraal. De zijwangen van de dakkappellen worden

Trappen

volgende afwerkingen aangebracht (volgens tekening)

honinggraat binnendeuren in de kleur wit. De deurhoogte is 2315 mm,

Stukadoorwerken

of bitumen dakbedekking met isolatie Rc = 6,30 m2 K/W en afgewerkt

De gevelconstructie van de woningen bestaat uit een gewapend

betonnen binnenspouwblad. Daarop wordt aan de buitenzijde hoog-

worden gehouden. De binnendeuren in de woningen zijn stompe vlakke

in vuren houten balklaag met underlayment voorzien van een kunststof

(volgens tekening) en aan de binnenzijde deels betonwand en deels

Wandconstructies

gehouden. In verband met de goede werking van de ventilatie dienen
de onderzijden van de binnendeuren vrij van de vloerbedekking te

Staalconstructie

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald (en welke

gevoerd. De binnendeuren worden circa 28 mm vrij van de vloer

waar op tekeningen aangegeven worden de woningen voorzien van een

Tegelwerk

De vloeren van de badkamers en toiletten worden voorzien van vloertegels
volgens monster. De wanden van de badkamers tot plafond de wanden van
de toiletten tot 150 cm worden voorzien van wandtegels volgens monster.
De uitwendige hoeken worden voorzien van kunststof tegelstrips kleur

passend bij de tegel. Alle aansluitingen van wanden vloeren en plafonds
worden afgekit.

Voor aankoop van de vloertegels is een stelpost opgenomen van:
€ 40,- /m2 incl. BTW

Voor de aankoop van het wandtegels is een stelpost opgenomen van:
€ 30,- /m2 incl. BTW

deurkozijn worden voorzien van een antracietkleurige kunststenen
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De positie van de binnenunit van de warmtepomp is opgenomen op

Binnentimmerwerk

De meterkast wordt voorzien van een meterbord van plaatmateriaal. Overig
in het zicht komend timmerwerk wordt uitgevoerd met plaatmateriaal,

vurenhout of kunststof. In de woningen worden geen plinten geleverd of

aangebracht. De binnen- en buiten kozijnen worden waar nodig voorzien van

hardhouten aftimmeringen. Verdere aftimmeringen worden verricht zoals uit
de aard van het werk blijkt. De niet in de technische omschrijving genoemde
kasten, kastenwanden en inrichtingen vallen buiten de leveringen. Keukens
vallen buiten de leveringen.

Glas- en schilderwerk

De glasopeningen van de buitenkozijnen, ramen en deuren van de

woningen zullen worden bezet met blank isolerende beglazing (HR++).
Type beglazing en U waarden conform BENG berekening.

De woning wordt, voor zover nodig volgens de NEN 3569 norm,

voorzien van doorval veilig glas als vermeldt in de normeringen.
De aftimmeringen en alle in het zicht komende plaatmaterialen aan de

buitenzijde worden geschilderd met een dekkende verf in kleur conform
welstand advies.

De trappen zijn wit gegrond en verder niet geschilderd. Treden en/of

stootborden van de trappen zijn alleen voorzien van de fabrieksmatige
laag grondverf. De in het zicht komende water-, riolerings- en c.v.
leidingen in de toilet(ten) en badkamer(s) zijn onbehandeld.

Loodgieterswerk

Water: De woningen worden voorzien van een drinkwaterleidingnet met
een watermeter. De koud waterleiding wordt aangelegd naar de - op
tekening aangegeven - plaats van:
de gootsteen-mengkraan;
de closet-combinatie(s);

de fontein-combinatie(s);
de douche-mengkraan;

de wastafel-mengkranen;
de wasmachine-kraan;

de inlaat-combinatie voor de warmwatervoorziening.
De in de woningen aangebrachte warmtepomp verzorgt het verwarmen
van het warmtapwater. De warmwaterleiding wordt aangelegd naar de op tekening aangegeven - plaats van:
de gootsteen-mengkraan;
de douche-mengkraan;

de wastafel-mengkranen.
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de tekening. Op het platte dak van de uitbouw wordt een buitenunit
geplaatst.

De waterleidingen in de toiletten, de doucheruimte(n) en in de

badkamer(s) zijn waar mogelijk weggewerkt in de wanden. De toiletten
worden voorzien van onderstaand sanitair:

wandcloset met bril en deksel en inbouwreservoir;

fonteincombinatie.

De badkamer en doucheruimten worden voorzien van wit sanitair:

Telecommunicatie-installaties

T.b.v. een glasvezelaansluiting zal er vanaf de openbare weg tot in de

wandcloset met deksel en inbouwreservoir;

meterkast een mantelbuis aangebracht worden. Een daadwerkelijke

boven de wastafels een spiegel;

Vanuit de meterkast naar de woonkamer en alle slaapkamers zullen

wastafelcombinatie;

glasvezelaansluiting zal door de koper geregeld en betaald te worden.

douchehoek afwaterend getegeld naar afvoerputje;

loze leidingen met aansluitdoos voor aansluiting op het net

Voor aankoop van het sanitair is een stelpost in de koopsom

aangebracht worden.

ruimte onder de deur minimaal 13 mm blijft.

Algemeen

Ieder huis heeft een brievenbus bij de inrit. Waar in het bestek/

brochure fabrikaatnaam(en) zijn genoemd, hierbij te lezen en/of
gelijkwaardig.

Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan.
Inrichting wegen/openbaar gebied (groen, verlichting, verharding,
kliko-opstelplaatsen etc.): dit wordt gerealiseerd volgens de

opgenomen van € 5.000,– incl. BTW.

Centrale verwarming

Elektrawerk, telefoon en glasvezel

centrale verwarming en warmwatervoorziening. Voor opwekking

Meerwerk

NEN 1010 en het Bouwbesluit. De installatie in de meterkast beschikt

capaciteit conform bouwbesluit geplaatst. De woning wordt standaard

en het afwerkingsniveau van de woning nader kan worden bepaald

De leidingen, centraal- en montagedozen zijn opgenomen in de wanden

en op de 1e verdieping. De temperatuurregeling geschiedt door middel

kleur wit. De indicatieve plaats van lichtpunten, schakelaars en wand-

worden zoveel mogelijk opgenomen in de afwerklaag van de vloeren.

schakelaars en wandcontactdozen in één montageframe geplaatst en

De installatie is zodanig berekend dat, rekening houdend met een

1010 Apparaten en armaturen vallen buiten de leveringen. De benodig-

en bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, de volgende

De woning wordt voorzien van een verwarmingsinstallatie voor de

Elektrawerk wordt uitgevoerd conform de geldende Nederlandse Norm

verwarming/tapwater wordt een lucht warmtepomp van voldoende

over de benodigde groepen en is voorzien van een aardlekschakelaar.

voorzien van vloerverwarming op de begane grond (m.u.v. de berging)

en plafonds. De wandcontactdozen, schakelaars e.d. in de standaard

van een kamerthermostaat in de woonkamer. De verwarmingsleidingen

contactdozen is op tekening aangegeven. Waar mogelijk zijn

niet los van elkaar. Aantal aansluitpunten en kwaliteiten volgens NEN

buiten temperatuur en windsnelheid welke ter plaatse normatief zijn,

de zonnepanelen volgens de BENG-berekening

temperaturen gehaald worden:

Indicatieve hoogten van aansluitpunten gerekend vanaf de bovenkant
van de vloer:

de schakelaars 1,05 m;

de schakelaars gecombineerd met een wandcontactdoos 1,05 m;

verblijfsruimten		
Verkeersruimten		

20 °C
15 °C

toilet			15 °C
Badkamer		

22 °C

entree			15 °C

de wandcontactdozen 0,3 m;

De berging is niet verwarmd.

één wandcontactdoos in de keuken op 2,5 m;

Ventilatie

de leidingen t.b.v. telefoon/data op 0,3 m;

mechanische afvoer. De toevoer vindt plaats via in de gevelkozijnen op-

de wandcontactdozen in de keuken boven het werkblad;
het buitenlichtpunt 2,2 m;

De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem met

de loze leiding(en) t.b.v. keukenapparatuur 0,15 m.

genomen ventilatieroosters. De keuken, de toilet(ten), de badkamer(s),

De woning wordt voorzien van de benodigde rookmelders op het licht-

de doucheruimte(n) en de ruimte welke is voorzien van een opstel-

Zwakstroominstallaties

aangesloten op de ventilatie-unit. De wand en/of plafond afzuigpunten

net aangesloten (onderling gekoppeld) volgens tekening.

plaats voor een wasmachine worden voorzien van een afzuigpunt en

De woning voorzien van een belinstallatie bestaande uit:

worden uitgevoerd in kunststof. De berging wordt op natuurlijke wijze

een deurbelknop naast de voordeur;

geventileerd. Onder de binnendeuren wordt een vrije ruimte van circa

een transformator in de meterkast.

gehouden te worden met een vloerafwerking 15 mm, waardoor de

een schel in de entree;

geldende voorschriften en eisen.

Bij deze brochure behoort een meerwerklijst waarmee de indeling

tegen de in de lijst vermelde prijzen. Nadere individuele wijzigingen
ter beoordeling aan de aannemer en architect.

Wijzigingen

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van

gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect,
bouwkundig adviseur, constructeurs en adviseurs van het plan.

Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van

architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen en

maatvoeringen, alsmede eventuele afwijkingen welke voort kunnen

komen uit nadere eisen en/of wensen van overheden en/of Nutsbedrijven
en/of brandweer.

Tevens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in

materialen en/of afwerkingen zonder dat een en ander afbreuk doet aan
de kwaliteit. Een en ander onder voorbehoud van de onherroepelijke

omgevingsvergunning ten behoeve van indeling et cetera en goedkeuring
bestemmingsplan wijziging.

28 mm in acht genomen voor de doorstroming. Hierbij dient rekening
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