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Plangegevens
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herenhuizen met bouwnummer 1 t/m 7, 13 en 14.
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
De technische omschrijving vormt een onderdeel van het contract tussen verkoper (ondernemer)
en koper (verkrijger). In de koop-/aannemingsovereenkomst van de woning wordt onder andere de
verkoop van de grond vastgelegd, alsmede de verplichting tot realisering van de woningen door de
aannemer. De verkrijger koopt een woning die nog niet is gerealiseerd. De indeling van de woning en
de plaats van de technische installaties van de woning staan weergegeven op de verkooptekening.
De toe te passen materialen en technische installaties van de woning worden beschreven in deze
technische omschrijving.
Het ontwikkelen van een bouwplan is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert,
een steeds verdere verfijning van het ontwerp plaatsvindt. De impressies opgenomen op de website en
de tekeningen opgenomen in de verkoopbrochure zijn geen verkoopcontractstuk. Er valt geen rechten
te ontlenen aan de impressies en tekeningen in de verkoopbrochure. De koper wordt aangeraden de
separate aan de koper overhandigde en gewaarmerkte verkooptekeningen hiervoor te raadplegen.

Algemeen
1.
Bouwbesluit
De woningen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, die ten tijde van de indiening van de
bouwaanvraag geldig was. Met de invoering van het Bouwbesluit is de benaming van de diverse
vertrekken gewijzigd. Er wordt niet meer gesproken over een woon- en slaapkamer, keuken of hal,
maar over bijvoorbeeld verblijfs-, verkeers- en technische ruimte. Ter verduidelijking de volgende
begripsbepaling:
Benaming					Benaming volgens bouwbesluit
Woonkamer, keuken, slaapkamer		
Verblijfsruimte
Hal, entree, gang, overloop			
Verkeersruimte
Toilet						Toiletruimte
Badkamer					Badruimte
Meterkast					Technische ruimte
Berging						Bergruimte
Overig						Onbenoemde ruimte
2.
-
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Geldende administratieve bepalingen
De U.A.V. 2012, vastgesteld bij beschikking van de Minister van Volkshuisvesting en 			
Ruimtelijke Ordening;
De voorschriften van de Overheid;
De voorschriften van de nutsbedrijven;
De in paragraaf Onderhoud van de U.A.V. genoemde onderhoudstermijn, t.w. een
termijn van drie maanden;
De betaling dient te geschieden in termijnen volgens de regeling opgenomen in de
koop-/ aannemingsovereenkomst.

De Raad Bouw B.V.

www.koningshofhaarlem.nl

3.
Woningborg
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen,
reglementen en standaard voorwaarden welke worden gehanteerd en voorgeschreven in de
basisregeling van de geldende Woningborg Garantie- en Waarborgregeling.
Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn
ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de genoemde bepalingen van de
Woningborg-garantie.
Niet onder de Woningborg-garantie vallen de voorzieningen buiten het woongebouw. Hierbij kunt u
denken aan de kruipruimte, losstaande bergingen, etc.
4.
Tegenstrijdigheden
Bij tegenstrijdigheden in de stukken hebben de verkooptekeningen altijd voorrang boven de overige
verstrekte informatie.
5.
Maatvoering en peil
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de maten in de verkooptekening uitgedrukt in centimeters.
Indien de maatvoering tussen de wanden wordt aangegeven is daarbij nog geen rekening gehouden
met enige wandafwerking, tevens dient u de maten aan te houden als “circa” maten.
Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de
begane grondvloer ter plaatse van de woningentree. Het peil ten opzichte van de openbare weg wordt
in overleg met de afdeling Openbare werken van de gemeente Haarlem vastgesteld.

Buiten de woning
6.
Grondwerk
Voor de te maken parkeerkelder, funderingen en rioleringen worden de benodigde grondwerken
verricht. Onder de woning, met uitzondering van de (parkeer)kelder, wordt een kruipruimte
gerealiseerd.
7.
Buitenriolering
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de
riolering zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.
8.
Bestrating
De grondgebonden herenhuizen worden voorzien van een Delftse Stoep. De bestrating wordt
aangebracht vanaf de grens met de openbare ruimte tot de voorgevel. Er wordt een tegelpad in de
achtertuin gelegd vanaf de achterdeur naar de toegang van het semi-openbare tuindek.
9.
Buiteninrichting
Het openbaar buitenterrein wordt voorzien van de benodigde bestrating, straatkolken en riolering,
straatverlichting, beplanting e.d. conform de gestelde richtlijnen en eisen van de gemeente Haarlem.
Het park nabij de Koningsteinstraat wordt door de gemeente in samenwerking met de (huidige)
bewoners ingericht.
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De erfafscheidingen aan de achterzijde van de herenhuizen naar het (semi) openbare dek wordt
voorzien van een laag hekwerk. De Vereniging van Eigenaren zal besluiten welk soort beplanting er
tegen het hek zal worden geplaatst. Deze erfafscheiding moet als een groene erfafscheiding worden
uitgevoerd. De erfafscheidingen tussen de privégebieden (achtertuinen) dienen door de kopers zelf te
worden gerealiseerd.
De bergingen van de woningen worden gerealiseerd in de parkeerkelder. De wanden van de berging
worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De verlichting in de bergingen wordt uitgevoerd in een 220 volts
installatie en er zal een wandcontactdoos worden aangebracht.

Ruwbouw
10.
Fundering
De woningen worden gefundeerd volgens funderingsplan en berekeningen van de constructeur en
goedkeuring van de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Haarlem. De fundering wordt
opgebouwd uit betonnen heipalen en betonnen funderingsbalken.
11.
Kelder
Er wordt gedeeltelijk onder de woningen een half verdiepte parkeergarage gerealiseerd. Hierin
bevinden zich de parkeerplaatsen, garageboxen, bergingen en een plantenbak met een boom. De
constructie van de keldervloeren en –wanden is in het werk gestort beton.
12.
Vloeren
De begane grond vloer wordt uitgevoerd als geïsoleerde kanaalplaatvloer of geïsoleerde ribcassettevloer
aan de zijde van de voorgevel en breedplaatvloer aan de achtergevel. Conform de BENG-eis (geldt
vanaf 1 januari 2021) moet de begane grondvloer een warmteweerstand hebben met een Rc-waarde
van minimaal 3,7 m2 K/W. De woningen van Koningshof worden optimaal geïsoleerd. De begane
grondvloer-constructie heeft een warmteweerstand van Rc ≥ 4,0 m2 K/W. Deze optimale isolatie
benadrukt het niveau van duurzaamheid van deze woningen. Daarnaast zal het direct resulteren in
lagere energiekosten.
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als breedplaatvloer. De installaties worden in de
breedplaatvloer meegenomen. De leidingen van de vloerverwarming/-koeling worden in de dekvloer
meegenomen.
13.
Wanden
De binnenspouwmuren en woningscheidende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De dikte
van deze wanden kan verschillen en is volgens de opgave van de constructeur. De, niet dragende,
binnenwanden worden uitgevoerd als lichte scheidingswand. Afhankelijk van de situatie kunnen deze
lichte scheidingswanden gerealiseerd worden in gipsblokken, metalstud of gelijkwaardig in een dikte
van 70 en/of 100 mm, volgens de geldende geluidsnorm van de desbetreffende ruimte.
14.
Gevelbekleding / Metselwerk
Om de woning optimaal te kunnen isoleren worden de buitenspouwmuren uitgevoerd in minerale
steenstrips, kleur volgens kleur- en materiaalstaat van de architect. Conform de BENG-eis (geldt vanaf
1 januari 2021) moet de gevelconstructie een warmteweerstand hebben met een Rc-waarde van
minimaal 4,7 m2 K/W. De woningen van Koningshof worden optimaal geïsoleerd. De gevelconstructie
heeft een warmteweerstand van Rc ≥ 5,5 m2 K/W. Deze optimale isolatie benadrukt het niveau van
duurzaamheid van deze woningen. Daarnaast zal het direct resulteren in lagere energiekosten.
8
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15.
Dak
Het hellende dak wordt voorzien van een prefab dakkap en deze zijn zelfdragend. Conform de BENGeis (geldt vanaf 1 januari 2021) moet de dakconstructie een warmteweerstand hebben met een Rcwaarde van minimaal 6,3 m2 K/W. De woningen van Koningshof worden optimaal geïsoleerd. De
dakconstructie heeft een warmteweerstand van Rc ≥ 7,0 m2 K/W. Deze optimale isolatie benadrukt
het niveau van duurzaamheid van deze woningen. Daarnaast zal het direct resulteren in lagere
energiekosten.
De binnenzijde wordt afgewerkt met witte spaanplaat. Voor de constructie van de dakelementen
worden knieschotten toegepast. Deze zijn onderdeel van de constructie van het dak en mogen niet
worden verwijderd. Het platte dak wordt voorzien van dakbedekking.

Afbouw
16.
Kozijnen, ramen en deuren
De kozijnen in de gevels worden uitgevoerd in fabrieksmatig afgelakt hardhout, volgens de kleuren materiaalstaat van de architect. De buitendeuren worden uitgevoerd in fabrieksmatig afgelakt
hardhout, volgens de kleur- en materiaalstaat van de architect. De onderdorpels bij buitendeuren en
ter plaatse van de delen van buitenkozijnen die in het maaiveld gesitueerd zijn, worden uitgevoerd in
kunststeen.
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in staal en zijn geschikt voor opdekdeuren. De kozijnen
zijn voorzien van bovenlicht. De meterkast een dicht paneel, de overige ruimte helder glas. De
binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. Zie tevens de afwerkstaat en de optiepakketten
voor de extra mogelijkheden.
Alle buitendeuren en buitenramen worden voorzien van deurkrukken of raamsluitingen, in
inbraakwerende uitvoering. De buitendeuren worden voorzien van inbraakwerende sloten. Alle
binnendeuren worden voorzien van aluminium deurkrukken met deurschilden, m.u.v. de meterkast.
De meterkast wordt voorzien van kastslot met rozet. De deuren van de badkamer en toilet worden
voorzien van een vrij/bezet rozet en de overige deuren hebben een loopslot. Alle draaiende delen in
de buitenkozijnen van de woning worden waar nodig voorzien van tochtstrippen. De kwaliteit van het
hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen als genoemd in het Bouwbesluit en aan de classificatie van het
Politie Keurmerk Veilig Wonen (een PKVW-certificaat wordt niet verstrekt). Zie tevens de afwerkstaat en
de optiepakketten voor de extra mogelijkheden.
17.
Beglazing
Alle glasopeningen in de buitenkozijnen, buitendeuren en ramen worden voorzien van isolerende
HR++ beglazing.
18.
Dakbedekking, randen en goten
Het hellende dak wordt voorzien van keramische dakpannen in de kleur volgens de kleur- en
materiaalstaat van de architect. De platte daken worden voorzien van EPDM/APP dakbedekking.
De boeidelen worden gerealiseerd in hout volgens de uitwerking van de architect. De goten worden
bekleed met zink of EPDM. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in pvc conform de berekeningen
van de installateur.
Technische Omschrijving & Afwerkstaat
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19.
Stucadoor- en schilderwerk
De in het zicht blijvende wanden in de verblijfsruimten die niet voorzien zijn van tegelwerk worden
behangklaar afgewerkt. Dit betekent dat ze geschikt zijn voor dik behang. Voor scan- en glasvliesbehang
is de wandafwerking sausklaar benodigd. Door de droging en krimp van diverse bouwonderdelen,
welke meerdere jaren voortduurt, zullen vrijwel altijd krimpscheuren ontstaan. Deze zetten zich door
in sierpleister en wordt daarom afgeraden.
De betonplafonds in de woningen zijn voorzien van v-voegen en worden voorzien van spuitwerk.
Zie tevens de afwerkstaat en de optiepakketten voor de extra mogelijkheden.
De buitenkozijnen, -ramen, -deuren en geveltimmerwerken worden geschilderd conform de kleur- en
materiaalstaat van de architect. De binnendeuren- en kozijnen worden fabrieksmatig afgelakt.
20.
Tegelwerk
De woning wordt in de sanitaire ruimten voorzien van tegelwerk. Het tegelwerk in de badkamer wordt
aangebracht tot het plafond. In het toilet wordt het tegelwerk aangebracht tot een hoogte van circa
120 cm boven de vloer. Boven het tegelwerk worden de wanden behangklaar afgewerkt. De dagkanten
en de vensterbank ter plaatse van het raamkozijn in de badkamer worden betegeld tot de hoogte van
het tegelwerk op de naastgelegen wand.
Zie tevens de afwerkstaat en de optiepakketten voor de extra mogelijkheden.
21.
Kunststeen / hardsteen
In de dagopening van het deurkozijn van het toilet en de badkamer wordt een kunststeen
binnendeurdorpel aangebracht in kleur volgens de afwerkstaat. De vierkante douchehoek wordt
voorzien van een kunststeen dorpel. Onder de raamkozijnen met een gemetselde borstwering wordt
aan de binnenzijde een kunststeen vensterbank aangebracht, volgens verkooptekening. Zie tevens de
afwerkstaat.
22.
Dekvloeren
Alle woningvloeren worden afgewerkt met een dekvloer. In deze dekvloer zitten de leidingen van
de vloerverwarming en koeling verwerkt. Het boren in deze vloeren is niet toegestaan. Belangrijk
bij dit systeem is een juiste keuze van de vloerafwerking. Uw vloerafwerking mag een maximale
warmteweerstand hebben welke is uitgedrukt in een Rc-waarde. Deze waarde mag niet meer zijn
dan 0,1 m² K/W. Vloerbedekking, laminaat en PVC zijn beperkt mogelijk. Uw leverancier dient dit te
berekenen. Tevens dient de vloerafwerking geschikt te zijn voor vloerverwarming als hoofdverwarming
en koeling. Geef dit ook aan bij uw leverancier.
Houd er bij de keuze van uw vloerafwerking rekening mee, dat de afwerk vloer kan gaan scheuren ten
gevolge van het drogingsproces. Bij een PVC-vloer, gietvloer e.d. bestaat het risico dat deze scheuren
zich (op termijn) aftekenen in de afgewerkte vloer. De Raad Bouw is hiervoor niet aansprakelijk. Wij
adviseren u zich hierover te laten informeren bij uw vloeren leverancier.
Opstap: De hedendaagse eisen vermelden een maximale opstaphoogte van 20 mm ter plaatse van
de woningtoegangsdeur (voordeur). Deze 20 mm geldt voor de definitieve situatie en is inclusief de
vloerafwerking. Daar on de definitieve vloerafwerking onbekend is, hebben wij hiervoor een extra
hoogte van 15 mm opgenomen in de detaillering zodat de voordeur naar binnen over de vloerafwerking
heen kan draaien. Houdt u hierbij rekening met de keuze van uw vloerafwerking en/of schoonloopmat.
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23.
Metaal- en kunststofwerk
Als er in de woning een staalconstructie benodigd is, is dit volgens berekening van de constructeur
en/of leverancier en gecontroleerd door de gemeente Haarlem. Eventuele lateien boven de kozijnen
zijn van staal in kleur volgens kleur- en materiaalstaat van de architect. De waterslagen onder de
raamkozijnen zijn van aluminium/beton in kleur volgens kleur- en materiaalstaat van de architect. De
aluminium waterslagen worden voorzien van een antidreun folie.
24.
Houten constructies
De dakkapel wordt uitgevoerd volgens de uitwerking van de architect en/of leverancier. De binnenzijde
wordt afgewerkt met wit plaatmateriaal. Diverse gevel- en kozijnbetimmeringen worden uitgevoerd in
multiplex. Al het andere timmerwerk wordt uitgevoerd in standaard bouwhout.
25.
Binnentimmerwerken en – inrichtingen
De woning wordt zonder vloerplinten opgeleverd. In bouwnummer 1 t/m 7 en 14 wordt de trap van
de keuken naar de woonkamer uitgevoerd als dichte trap. De overige trappen worden uitgevoerd
als open trap. In bouwnummer 13 wordt de trap van de begane grond naar de eerste verdieping
uitgevoerd als dichte trap. De trap van de eerste verdieping naar het dakterras wordt uitgevoerd als
open trap. De leuningen aan de muren worden uitgevoerd in blank hout (rond), op leuningdragers
van aluminium. Optioneel is het mogelijk om alternatieve trappen en leuningen te kiezen. Zie tevens de
optiepakketten voor de extra mogelijkheden.
De woning wordt opgeleverd met een standaard keuken. Zie de afwerkstaat van Bulthaup en de
optiepakketten voor de extra mogelijkheden.

Technische installaties
26.
Loodgieterswerk
De woning wordt standaard voorzien van sanitair. Het is mogelijk om leidingwerk te wijzigen indien
voor in de daarvoor gestelde sluitingsdata is doorgegeven. Zie tevens de afwerkstaat en de optiepakketten
voor de extra mogelijkheden.
De daken en goten worden aangesloten op de hemelwaterafvoeren die zijn aangesloten op de
buitenriolering. De complete installatie voor de riolering wordt aangebracht met aansluitingen voor
de diverse afvoerpunten.
De installatie voor warm en koud water wordt uitgevoerd volgens de voorschriften en is
legionellabestendig ontworpen. Alle sanitaire voorzieningen worden naar het gemeenteriool
afgevoerd via pvc-buizen. De binnen- en buitenriolering worden op diverse punten voorzien van hulpen ontstoppingsstukken. Zie tevens de optiepakketten voor de extra mogelijkheden.
27.
Gasleiding
De woning is niet aangesloten op het gasnetwerk.
28.
Verwarming en koeling
De woning zal worden voorzien van een zogeheten lage temperatuur verwarming. Dit werkt met
een warmtepomp en vloerverwarming als hoofdverwarming. Tevens wordt dit systeem benut als
koelsysteem (met uitzondering van de badkamer). Zie voor meer informatie de pagina van Enera
Services in de afwerkstaat. Alle verblijfsruimten worden voorzien van naregeling. De badkamer wordt
voorzien van vloerverwarming en een elektrische handdoekradiator. Zie tevens optielijst voor de extra
mogelijkheden.
Technische Omschrijving & Afwerkstaat
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29.
Mechanische ventilatie
De woning wordt mechanisch geventileerd door middel van een Warmte Terug Win-unit (WTW). Dit
houdt in dat de WTW-unit in diverse ruimtes de lucht afzuigt door kunststof afzuigventielen in de
plafonds. In de volgende ruimtes worden de kunststof afzuigventielen geplaatst: keuken/woonkamer,
badkamer en toiletruimte. Verse lucht wordt aangevoerd door de WTW-unit met behulp van ventielen
in de verblijfsruimtes. In de woonkamer/keuken zit een schakelaar waar de WTW-unit mee kan worden
bediend.
30.
Elektrische installatie
Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen worden uitgevoerd als inbouw. In de bergingen worden
deze als opbouw gemonteerd. De kleur is wit. De schakelaars en wandcontactdozen worden op circa
30 cm boven de vloer gemonteerd. De leidingen en elektrapunten in de bergingen worden uitgevoerd
als opbouw op circa 150 cm boven de vloer.
De lichtaansluitpunten worden op een nader te bepalen standaard plaats gemonteerd en voorzien van
kroonsteentjes. De installatie wordt gemaakt volgens het centraaldozen systeem en voldoet aan de
eisen en voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf. De woning wordt voorzien van zonnepanelen.
Het aantal panelen is bepaald met de energieprestatie berekening en worden op de pannen en/of
platte daken gemonteerd. Zie tevens de afwerkstaat en de optiepakketten voor de extra mogelijkheden.
31.
NUTS-aansluitingen
De woningen worden aangesloten op het openbare water-, elektriciteit en rioleringsnet. De
aansluitkosten hiervoor zijn in de koopsom inbegrepen.

Overige informatie
32.
Energie prestatie norm / BENG / GPR
Vanaf 1 januari 2021 moet in de omgevingsvergunning worden aangetoond dat de woningen voldoen
aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Er worden bijvoorbeeld hogere eisen gesteld aan
de isolatiewaarde, luchtdichtheid, aantal zonnepanelen, etc. De woningen hebben daardoor een goed
binnencomfort en zijn erg duurzaam.
De woningen voldoen ook aan de prestatienormen van het GPR. GPR is een tool waarmee kan worden
aangetoond dat het gebouw duurzaam wordt gebouwd. Dit wordt in vijf thema’s beoordeeld: energie,
milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De eisen die aan de GPR worden gesteld,
zijn strenger dan de BENG-eisen en zorgen ervoor dat er een duurzaam plan wordt gerealiseerd.
33.
Alternatieve bouwmethoden / bouwmaterialen
De Technische Omschrijving is zorgvuldig opgesteld. Desondanks kan het voorkomen dat door
afwijkingen van bouwmethoden en/of levertijden van bouwmaterialen, materialen niet beschikbaar
zijn of vertraging geven op het bouwproces. De aannemer behoudt zich derhalve het recht andere
materialen dan omschreven toe te passen, minimaal gelijkwaardig of een beter product. Dit zal altijd
schriftelijk gemeld worden aan de koper.
34.
Schoonmaken en oplevering
De woning wordt bezemschoon opgeleverd.
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35.
Veiligheid tijdens uitvoering
Binnen de huidige wetgeving is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering verantwoordelijk
voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend
bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal
daarom alleen personeel van het bedrijf zelf of van onderaannemers op het bouwterrein toelaten.
Alleen deze personen vallen dan ook onder de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is
het, in het belang van de persoonlijke veiligheid van verkrijgers zelf, niet toegestaan het bouwterrein
vrij te betreden.
Om verkrijgers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige woning te bezichtigen, eventueel
inmetingen te verrichten, foto’s te nemen enz. zullen er kijkdagen worden georganiseerd. Alleen op
deze kijkdagen is het bouwterrein voor verkrijgers, op eigen risico, toegankelijk. Middels nieuwsbrieven
zullen de data van deze kijkdagen bekend worden gemaakt. Kinderen zijn, voor hun eigen veiligheid,
niet toegestaan op de bouwplaats.
36.
Veiligheid na oplevering
Voor bewassing van de ramen is ervan uitgegaan dat dit door de bewoners zelf geschiedt en/of door
een erkend glazenwasbedrijf met hoogwerker, afhankelijk van de situatie. Indien dit door een erkend
glazenwasbedrijf wordt uitgevoerd, kan het zijn dat er in het kader van de ARBO-wetgeving aanvullende
voorzieningen door de bewoners/eigenaren moeten worden getroffen. Voorzieningen bijvoorbeeld
voor het aanlijnen van de glazenwasser en/of voor de bevestiging van de ladder.
37.
Onderhoud
Tijdens de bouw van de woning wordt veel water gebruikt. Denk hierbij aan betonstorten, specie en
afwerken van de vloer. Om dit “bouwvocht” uit de woning te krijgen is het noodzakelijk veelvuldig te
ventileren en de verwarming niet te “hoog” in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de
meer dan normale verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt.
Door toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging
zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze doen geen afbreuk aan de
constructie van de woning en zijn niet te vermijden. Kopers kunnen eventueel ontstane scheuren zelf
bijwerken met overschilderbare kit of andere flexibele materialen.
De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze verouderd en krimpt. Wij verwijzen voor de
onderhoudsvoorschriften van de beglazingskit naar de opleveringsinformatie welke de verkrijger bij
de oplevering van de woning ontvangt.
38.
Risico en verzekeringen
De woning is bij de aannemer verzekerd tot de oplevering. Vanaf dat moment is de eigenaar die de
sleutel in ontvangst heeft genomen verantwoordelijk voor de verzekering van de woning.
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AFWERKSTAAT
• Deze impressie geeft de
standaard keuken weer
van bouwnummer 1 t/m
7. De keukens van bouwnummer 13 en 14 zijn in
de basis gelijk (zoals in de
afwerkstaat aangegeven).
De opstelling van deze
keukens kan anders zijn
dan
in
bovenstaande
impressie weergegeven (zie
verkooptekening).

Keuken
De woningen worden standaard voorzien van een keuken. Bij de keukenshowroom van Bulthaup
Haarlem is het mogelijk om uw persoonlijke wensen door te laten voeren. Wij vragen de kopers deze
eventuele wijzigingen in een vroeg stadium van de bouw door te geven zodat wij die voor u kunnen
realiseren. De standaard Bulthaup keuken (zoals in de impressie weergegeven) heeft een waarde van
€17.145,00.
Keukentype

Bulthaup B1 1ML1 met mat pigmentlak bewerkt front
Hoekkeuken

Keukenfronten

Alpinewit 3

Werkbladen

Laminaat – Q8 Alpinewit 3

Grepen

Greeplijst

Spoelbak

RVS spoelbak

Kraan

Doeco Eenhendelmengkraan

Vaatwasser

Siemens Volledig integreerbare vaatwasmachine

Combi-magnetron

Siemens Multifunctionele oven

Koelkast

Siemens Integreerbare koelvriescombinatie

Kookplaat

Siemens Inductiekookplaat inclusief afzuigsysteem
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Badkamer
De badkamers en toiletruimten worden standaard uitgevoerd met sanitair en tegelwerk. Binnen het
standaard door ons geleverde sanitair en tegelwerk zullen er tijdens de bouwperiode mogelijkheden
zijn voor het uitvoeren van persoonlijke wensen. Wij vragen de kopers deze eventuele wijzigingen in
een vroeg stadium van de bouw door te geven zodat wij dit voor u kunnen realiseren. De showroom
voor het sanitair wordt nader bekend gemaakt. In de showroom is het mogelijk om af te wijken van
het standaard sanitair.
Afwerkstaat sanitaire ruimten
De sanitaire ruimten worden standaard als volgt uitgevoerd (of gelijkwaardig):
Badkamer
Wastafel enkel
Merk: 		
Geberit o.g.
Type:		
Smyle square
Formaat:
600 mm (conform
verkooptekening)
Wastafelkraan
Merk:		
Grohe o.g.
Type:		
Eurosmart

Sifon
Plugbekersifon met muurbuis

Spiegel
Merk: 		
Formaat:

Silkline o.g.
600 mm (conform
verkooptekening, gelijk
aan formaat wastafel)

Waterafvoer douchehoek
Merk:		
Easydrain o.g.
Type: 		
Multi-Fixt 1

Technische Omschrijving & Afwerkstaat
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Wandcloset met softclose zitting
Merk: 		
Geberit o.g.
Type: 		
300 basic 28

Doucheset
Merk: 		
Grohe o.g.
Type: 		
Grohterm 800 comfort
		thermostatische 		
		douchemengkraan

Toilet
Wandcloset met softclose zitting
Merk: 		
Geberit o.g.
Type: 		
300 basic 28

Bedieningspaneel
Merk: 		
Geberit o.g.
Type: 		
Sigma 20

Fontein
Merk: 		
Type: 		

Geberit o.g.
iCon

Fonteinkraan
Merk: 		
Grohe o.g.
Type: 		
Bauloop

Sifon
Plugbekersifon met muurbuis
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Afwerkstaat tegelwerk
Standaard worden de woningen voorzien van tegelwerk. Het wandtegelwerk wordt in de badkamer
aangebracht tot het plafond. In het toilet wordt het wandtegelwerk aangebracht tot een hoogte van
circa 120 cm boven de vloer.
Het standaard tegelwerk in de sanitaire ruimten worden als volgt uitgevoerd:

Vloertegel
Zand, mat
30x30 cm

Wandtegel
Wit, mat
25x33 cm

Tegel douchehoek
Zand, mat
30x30 cm

Technische Omschrijving & Afwerkstaat
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Binnendeuren en hang- en sluitwerk
De binnendeuren worden uitgevoerd als standaard opdekdeuren met stalen kozijn en bovenlicht van
Svedex conform afbeelding of vergelijkbaar. Garnituur conform afbeelding of vergelijkbaar. De deur
van het toilet en de badkamer zullen worden voorzien van een vrij/bezet rozet. Via het portaal van
Svedex is het mogelijk om online alternatieve deuren en garnituur uit te zoeken.
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Verwarmings- en koelingsinstallatie & ventilatiesysteem
De woningen in Koningshof worden voorzien van een zogenoemde lage temperatuurverwarming. Dit
werkt met een warmtepompinstallatie en vloerverwarming als hoofdverwarming en koeling. Deze
manier van verwarmen en koelen wordt door de bewoners van woningen waarin dit reeds is toegepast
als zeer aangenaam ervaren.
Werking systeem
De warmte, welke door de warmtepompinstallatie wordt afgegeven aan de vloerverwarming en het
warme tapwater, komt voor een groot gedeelte uit de bodem en/of buitenlucht en voor het resterende
deel van elektriciteit om de pomp te laten werken. Naast een verwarming biedt dit systeem ook de
mogelijkheid om de woning in de zomer te koelen tot een aangename temperatuur. In dat geval gaat
de warmte vanuit de woning retour naar de grond, wat bijdraagt aan een betere energiebalans in de
grond. De warmtepomp gebruikt een deel van deze warmte de volgende winter weer om de woning te
verwarmen. Deze manier van koelen kan de binnentemperatuur enkele graden koeler maken dan de
buitentemperatuur zodat een comfortabel klimaat kan worden gerealiseerd, ook in de zomer.
De bronnen en de warmtepomp blijven te allen tijde eigendom van de exploitant. U betaalt voor het
gebruik van deze apparatuur een vastrecht ten behoeve van de energie uit de bodemwisselaars en
gebruik van de warmtepomp. Deze lasten stijgen jaarlijks met de prijsindex door het CBS gepubliceerd.
Geen radiatoren
Groot bijkomend voordeel van deze manier van verwarmen is dat er in de woning geen radiatoren
zullen worden toegepast. Alleen de badkamer zal, naast vloerverwarming, ook worden voorzien van
een elektrische radiator die uw handdoeken lekker warm houdt.
Warm tapwater
In de warmtepomp is tevens de warm-tapwatervoorziening opgenomen. De warm- en
koudwaterinstallatie wordt conform de voorschriften van het plaatselijk waterleidingsbedrijf
aangesloten en de leidingen worden aangelegd naar de verschillende tappunten in de woning.
Bij een buitentemperatuur van -10°C en een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken worden de
navolgende temperaturen bereikt en behouden:
-

Woonkamer:
Slaapkamers:
Toilet: 		
Badkamer:
Hal: 		

≥ 20°C
≥ 20°C
≥ 15°C
≥ 22°C
≥ 15°C

De verdelers voor de vloerverwarming en vloerkoeling zullen op een nader te bepalen plaats in uw
woning worden aangebracht. Indien deze in een verblijfsruimte worden geïnstalleerd zullen deze
worden omtimmert.
Technische Omschrijving & Afwerkstaat
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Ventilatiesysteem
De woning wordt geventileerd door middel van een gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem met
warmteterugwinning. In de woning worden afzuig- en inblaas ventielen geplaatst in het plafond. Ter
compensatie van de afgezogen lucht wordt verse buitenlucht ingeblazen welke wordt voorverwarmd
via de warmte-terugwin-unit (WTW).
Afwerkstaat installatie
De woning wordt voorzien van de volgende installaties:

Vloerverwarming / koeling

Ja, aangesloten op een individuele
warmtepompinstallatie

Naregeling vloerverwarming / koeling Ja, iedere verblijfsruimte is afzonderlijk te regelen middels
de thermostaat welke in deze ruimten wordt aangebracht
Kamerthermostaat

Locatie: Woonkamer

Ventilatiesysteem

Mechanische Ventilatiebox (WTW)
Locatie: technische ruimte
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Elektrische installatie
Algemene elektrische installatie
De elektrische installatie in de woningen wordt uitgevoerd volgens het centraaldozensysteem conform
regelgeving. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast verdeeld over voldoende
groepen naar de diverse aansluitpunten. De leidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren,
met uitzondering van de techniekruimte en berging waar deze wel in het zicht worden aangebracht.
De installatie wordt als zogenoemd inbouwsysteem uitgevoerd. De standaard inbouwhoogte van de
wandcontactdozen is circa 30 cm boven de vloer. Het schakelmateriaal wordt aangebracht op circa
105 cm+ vloerpeil (tenzij anders vermeld op tekening / in de omschrijving). De globale posities van de
lichtpunten, wandcontactdozen en schakelaars worden op de verkooptekening aangegeven.
Telecommunicatie / CAI
De woning is voorzien van bedrade buizen, met een inbouwdoos voor tv en telefoon (CAI & UTP)
in de woonkamer en in slaapkamer 1 een loze leiding (voor eventueel een CAI-aansluiting, conform
verkooptekening).
Rookmelders
De woning zal worden voorzien van een rookmelder. De rookmelders worden aangesloten op het
lichtnet en voorzien van een batterij.
Afwerkstaat elektra
De woningen zullen worden voorzien van de volgende elektrische aansluitingen:
Wandcontactdoos

Aantal: conform verkooptekening
Hoogte: circa 30 cm+ vloerpeil (tenzij anders aangegeven)

Schakelaar

Aantal: conform verkooptekening
Hoogte: circa 105 cm+ vloerpeil (tenzij anders aangegeven)

TV-aansluiting (CAI)

Locatie: Woonkamer
Hoogte: circa 30cm+ vloerpeil (tenzij anders aangegeven)

Telefoon/internet aansluiting (UTP)

Locatie: Woonkamer (conform verkooptekening)
Hoogte: circa 30cm+ vloerpeil (tenzij anders aangegeven)

Aansluitpunten lichtpunt

Aantal: conform verkooptekening

Aantal groepen

Standaard wordt de woning voorzien van aparte groepen
voor:		
Wasmachine
Wasdroger					
Vaatwasser
Combi oven		
Inductie kookplaat (kookgroep)

Aardlek schakelaar

n.t.b. door installateur

Kabelaansluiting

Onder voorbehoud aanleg Ziggo/KPN

Glasvezelaansluiting

Onder voorbehoud aanleg Ziggo/KPN
Technische Omschrijving & Afwerkstaat
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Afwerkstaat per ruimte
De woningen worden als volgt uitgevoerd:
Hal
Vloer
Wanden
Plafond
Elektra
Uitrusting

Glad afgewerkte dekvloer
Behangklaar afgewerkt
Spuitwerk
Volgens verkooptekening
Kruipluik

Meterkast
Vloer
Wanden
Plafond
Uitrusting

Prefab meterkastvloerplaat
Houten achterschot
Niet afgewerkt
Meters

Techniekruimte / WKO ruimte
Vloer
Wanden
Plafond
Elektra
Uitrusting

Toilet
Vloer
Wanden

Glad afgewerkte dekvloer
Niet afgewerkt
Niet afgewerkt
Volgens verkooptekening
Installaties (opstelplaats WTW-unit, verdeler
vloerverwarming, omvormer PV-panelen, wasmachine,
wasdroger)

Plafond
Elektra
Uitrusting

Tegelwerk (zie afwerkstaat tegelwerk)
Tegelwerk tot 120 cm + vloer, daarboven behangklaar
afgewerkt (zie afwerkstaat tegelwerk)
Spuitwerk
Volgens verkooptekening
Sanitair (zie afwerkstaat sanitair)

Woonkamer
Vloer
Wanden
Plafond
Elektra

Glad afgewerkte dekvloer
Behangklaar afgewerkt
Spuitwerk
Volgens verkooptekening

Keuken
Vloer
Wanden
Plafond
Elektra
Uitrusting

Glad afgewerkte dekvloer
Behangklaar afgewerkt
Spuitwerk
Volgens verkooptekening
Standaard keuken (zie afwerkstaat keuken)

Overloop
Vloer
Wanden
Plafond
Elektra

Glad afgewerkte dekvloer
Behangklaar afgewerkt
Spuitwerk
Volgens verkooptekening
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Slaapkamer(s)
Vloer
Wanden
Plafond
Elektra
Uitrusting

Glad afgewerkte dekvloer
Behangklaar afgewerkt
Spuitwerk
Volgens verkooptekening
Verdeelunit vloerverwarming in één van de
slaapkamers

Badkamer
Vloer
Wanden
Plafond
Elektra
Uitrusting

Tegelwerk (zie afwerkstaat tegelwerk)
Tegelwerk (zie afwerkstaat tegelwerk)
Spuitwerk
Volgens verkooptekening
Sanitair volgens verkooptekening en afwerkstaat

Zolder
Vloer
Wanden
Planfond

Glad afgewerkte dekvloer
Behangklaar afgewerkt
Witte spaanplaat

Elektra
Uitrusting

Volgens verkooptekening
Verdeelunit vloerverwarming

Disclaimer
Alle informatie op de site, in de technische omschrijving en verkooptekening(en) zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Alle
betrokkenen hebben ernaar gestreefd om u een zo nauwkeurig mogelijk beeld te geven van de woning, de omgeving en de
procedures.
Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, o.a. voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/
of nutsbedrijven en veranderende modelovereenkomsten van Woningborg N.V.
Eveneens behouden wij ons het recht voor om naar ons oordeel noodzakelijk architectonische of technische wijzigingen aan te
brengen (materialen danwel afwerking).
-

De artist-impressies en indelingssuggesties van de plattegronden zijn zoals de naam al zegt een artistieke weergave 		
van de woningen. Hoewel deze met de grootste zorg zijn gemaakt, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

-

De op tekening ingeschreven maten zijn “circa” maten, evenals de aanduidingen van voorzieningen als warmtepomp,
verdeler(s) vloerverwarming, ventilatieventielen en elektra. Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden.

-

De situatietekening(en) geldt alleen voor de nieuwbouwlocatie, deze zijn afhankelijk van de gemeente. De inrichting
van het openbare gebied is gebaseerd op de laatste bij ons bekende gegevens. Derhalve worden afwijkingen 		
voorbehouden.

Wijzigingen en afwijkingen, waarvan de wenselijkheid en de noodzakelijkheid tijdens de bouw blijken, zullen geen
kwaliteitsvermindering van de woningen inhouden en voor de kopers of De Raad Bouw B.V. geen aanleiding geven tot enige
verrekening. Deze zullen zo spoedig mogelijk aan de kopers worden doorgegeven.
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