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INLEIDING   
Het Bouwbesluit 2012 kent voor de diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Zo wordt niet 
langer gesproken van woon-, slaapkamer, hal of bergingen maar van verblijfs-, verkeers- of 
onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze technische omschrijving gebruik 
gemaakt van de “ingeburgerde” aanduidingen en om u toch volledig te informeren vindt u 
hieronder de benamingen zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd: 

• hal     : verkeersruime 
• meterkast    : meterruimte 
• woon-/eetkamer   : verblijfsruimte 
• woon-/eetkamer    : verblijfsruimte  
• keuken    : verblijfsruimte  
• trapopgang/overloop   : verkeersruimte   
• badkamer    : badruimte   
• slaapkamer     : verblijfsruimte   
• berging     : bergruimte 
• technische ruimte   : technische ruimte  
• half verdiepte parkeergarage : stallingsruimte  

  

WONINGBORG  
Het appartement wordt gebouwd conform de Woningborg-Garantie en waarborgregeling. De 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouw 
woningen/appartementen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de aannemer 
tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door 
Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat.  
 
Woningborg geeft u meer zekerheid. Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij 
Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische 
vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische 
omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit en Woningborg voorschriften.  
 
Als u een appartement met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:  

• Gaat de aannemer tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw 
appartement. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg 
u een financiële schadeloosstelling; 

• De aannemer garandeert de kwaliteit van het appartement tot de in de garantieregeling 
genoemde termijnen na oplevering. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de 
aannemer, anders gezegd als de aannemer niet meer kan of wil herstellen dan draagt 
Woningborg hier zorg voor; 

• De aannemer die bij Woningborg is ingeschreven, is verplicht om het model  
aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te 
gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding 
tussen u als koper en de aannemer. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de 
koper en de aannemer evenwichtig vastgelegd; 

• Wanneer er na oplevering van het appartement geschillen tussen de koper en de aannemer 
ontstaan over de kwaliteit van het appartement dan kan Woningborg hierin bemiddelen.  

Meer informatie kunt u teruglezen op www.woningborg.nl.  
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VOORRANG WONINGBORG 
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, 
reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg 
garantie- en waarborgregeling nieuwbouw (model 01 januari 2016). Ingeval enige bepaling in deze 
technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de 
koper, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.  
Bij strijdigheid tussen hetgeen opgenomen in deze technische omschrijving en de 
verkooptekeningen prevaleert hetgeen opgenomen in de technische omschrijving.  
 

WAT VALT NIET ONDER DE WONINGBORG-GARANTIE  
Onderdelen die niet door of via de aannemer uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld bij minderwerk, 
vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Indien er een garantie komt te 
vervallen/niet van toepassing is, wordt u daar door aannemer van op de hoogte gesteld doormiddel 
van een ‘Melding-Minderwerk Woningborg’ met eventueel bijbehorende bijlagen.  
 
Ook worden in uw aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.  
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BOUWTERREIN 
De ligging van het bouwterrein en de appartementenvilla is globaal weergegeven op de 
situatietekening. Tijdens de bouw worden de nodige opslagloodsen, keten en materialen geplaatst 
op het bouwterrein. De aannemer en andere belanghebbenden hebben het recht op de 
bouwterrein reclameborden te plaatsen. 

MATEN EN MAATVOERING 
De ingeschreven maten op de verkooptekeningen zijn ‘circa-maten’. Indien deze maatvoering 
tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 

PEIL  
Het peil - P - waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant 
van de dekvloer van de begane grondvloer ter plaatse van de hoofdentree. De juiste hoogte ten 
opzichte van NAP wordt bepaald in overleg met de gemeente Helmond.  

ONTWERP 
Villa Berlaer is ontworpen door Pauwert Architectuur uit Eindhoven.  
 
Het eventueel op de verkooptekening aangegeven meubilair dient alleen ter oriëntatie voor de 
plaatsingsruimte en is, voor zover niet expliciet in de omschrijving genoemd, niet in de koop- of 
aanneemsom inbegrepen. Eventuele artist impressions en ander verkoopmateriaal van de woning 
zijn bedoeld om zo natuurgetrouw weer te geven hoe het appartement(en gebouw) eruit komt te 
zien. Op een aantal punten kunnen deze artist impressions afwijken van de verkooptekeningen. 
Aan de artist impressions en ander verkoopmateriaal kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend. 
 
GRONDWERK  
De nodige grondwerken - ontgravingen en aanvullingen - voor de verdiepte stallingsgarage, 
funderingen, vloeren, hellingbanen, kabels en leidingen worden verricht.  

De tuin worden aangevuld en afgewerkt met uitkomende grond. Eventuele overtollige grond 
wordt afgevoerd. 

TERREININRICHTING 
Het perceel rondom de appartementenvilla zal zodanig als tuin worden ingericht. Het ontwerp 
voor de landschapstuin wordt in een latere fase verder uitgewerkt en definitief afgerond.    

De indeling op de situatietekening van het openbaar terrein en de aangrenzende percelen, zijn 
aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens van de gemeente en gelden zodoende 
als indicatief. De aannemer is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de inrichting/indeling van het 
openbaar gebied en/of aangrenzende percelen.   

In de totale aanneemsom van de 6 appartementen is een stelpost van € 121.000,- incl. BTW 
opgenomen voor de complete tuininrichting. Onder de tuininrichting wordt verstaan het 
aanbrengen van bestrating, beplating, tuinverlichting, erfafscheiding (inclusief 2 poorten en 
looppoortje), een vlaggenmast, drainage en een bewateringsinstallatie. Hetgeen kosten aan 
constructies, metselwerk, verlichting moet worden gerealiseerd voor directe toegang tot bordes en 
stallingsgarage is in de totale aanneemsom van de appartementenvilla  opgenomen.  

ERFAFSCHEIDNG 
De erfafscheiding geschiedt in de vorm van hekwerken, hagen en struweel beplanting. Met aan de 
voorzijde van de villa aan de laan de Zoete Kers, twee sierpoorten vervaardigd uit staal 
gepoedercoat, één dubbele draaipoort ten behoeve van toegang inrit stallingsgarage en één ten 
behoeve van toegang tot de hoofdentree. De poorten worden bevestigd aan gemetselde pilasters 
welke worden beëindigd met kunststeen met overstek, kleur conform kleur- en materiaalstaat. 
Eveneens wordt het metselwerk muurtje nabij het hoofdentree bordes beëindigd met eenzelfde 

https://houta.nl/


 
 

 

 
 

Villa Berlaer | Technische Omschrijving | 22-05-2020  6 
 

kunststeen. In de pilasters nabij de hoofdentree worden de brievenbussen en video-intercom 
opgenomen. In de hoofdentree-poort wordt de tekst “Villa Berlaer” opgenomen.  

Ook wordt er een looppoortje voorzien, welke toegang verschaft tot de tuin.   

TOEGANG HOOFDENTREE 
De toegang tot de hoofdentree geschiedt middels traptreden en een hellingbaan. De 
verdiepingshoge voordeur wordt vervaardigd uit aluminium met glas en voorzien van een 
automatische deurdranger.  Ter plaatse van de voordeur komt een luifel. Ter indicatie onderstaande 
afbeelding:  
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DE CONSTRUCTIE VAN HET GEBOUW 
Alle als zodanig aangegeven constructies worden uitgevoerd met de benodigde wapening, 
verankeringen en dergelijke conform het advies van de constructeur en met goedkeuring van de 
gemeente Helmond.  Daar waar nodig worden ter opvang van vloeren, gevels en daken stalen 
kolommen, balken, spanten en overige hulpconstructies toegepast, plaats en afmeting conform 
opgave constructeur. 

FUNDERINGEN   
Op basis van de resultaten van het geotechnisch onderzoek en funderingsadvies, wordt het 
gebouw gefundeerd op avegaarpalen.  

RIOLERING 
De afvoerleidingen van het ‘vuile’ water van de appartementen en de hemelwaterafvoeren van de 
daken worden aangesloten op het gemeentelijke riool conform de gemeentelijke voorschriften. De 
binnen riolering wordt vervaardigd van PVC. Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van 
de noodzakelijke ontstoppingsmogelijkheden.  

STALLINGSGARAGE 
De stallingsgarage wordt verdiept aangebracht en vervaardig uit schoonwerk betonnen wanden 
en vloer. Het kelderdek wordt voorzien van isolatie met een akoestisch- en brandwerende 
spuitlaag. De keldervloer wordt gevlinderd monolithisch afgewerkt en middels belijning worden 
de 10 parkeervlakken aangeduid. De stallingsgarage wordt geventileerd doormiddel van 
natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging. De stallingsgarage wordt afgesloten met een 
dubbele draaiende poort vervaardigd uit staal gepoedercoat en is uitgerust met verkeerslichten 
voor het veilig in- en uitrijden.  

De hellingbaan wordt vervaardigd uit betonnen wanden en een gebezemde betonvloer, aan het 
einde/nabij de poort wordt een aan beide zijde op afschot liggende draingoot toegepast. De 
hellingbaan is uitgerust met elektrische hellingbaanverwarming  

De (scheidings)wand van de bergingen en werkkast worden uitgevoerd in schoonwerk 
kalkzandsteen vellingblokken.  

In een afsluitbare ruimte achter de lift wordt de hydrofoor geplaatst en is uitgerust met een 
uitstortgootsteen (warm en koud water). 

VLOEREN 
BEGANE GRONDVLOER 
De aan de onderzijde geïsoleerde begane grondvloer (RC=6) van de appartementen wordt 
uitgevoerd als een breedplaatconstructie, volgens advies constructeur / leverancier. Een betonnen 
bekistingvloerplaat wordt op de constructiewanden gelegd, waarna de nodige wapening en 
installatieleidingen op de vloerplaat worden aangebracht. Vervolgens wordt de vloerplaat voorzien 
van een in het werk gestorte zwevende dekvloer.  

VERDIEPINGSVLOEREN  
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een prefab betonnen breedplaatvloer, volgens advies 
fabrikant / constructeur, afgewerkt met een in het werk gestorte zwevende dekvloer.  In de 
betonvloeren worden diverse leidingen opgenomen, onder andere elektra-, 
water(vloerverwarming)- en rioleringsleidingen en de kanalen voor de ventilatie.  

ENTRESOL / VERDIEPING (APPARTEMENTEN 5 EN 6) 
De entresolvloeren worden uitgevoerd als een prefab betonnen breedplaatvloer, volgens advies 
fabrikant / constructeur, afgewerkt met een in het werk gestorte zwevende dekvloer. In de 
betonvloeren worden diverse leidingen opgenomen, onder andere elektra-, water 
(vloerverwarming)- en rioleringsleidingen en de kanalen voor de ventilatie.  
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In de individuele aanneemsom van appartementen 5 en 6 is een stelpost opgenomen ten 
bedragen van € 5.000 inclusief BTW voor het leveren en aanbrengen van een trap naar de entresol.  
De entresol wordt voorzien van een metalen balustrade met glasvulling.  

GEVELS  
De buitengevel wordt vervaardigd uit metselwerk, handvorm baksteen, in een kleur conform kleur- 
en materiaalstaat. In het gevelmetselwerk worden de noodzakelijke dilataties aangebracht. Deze 
dilataties zijn niet op tekening aangegeven. De gevels worden voorzien van isolatie Rc=4,5.  

Vocht- c.q. waterwerende afsluitingen worden op de noodzakelijke plaatsen aangebracht.  

Aan de buitenzijde worden als beëindiging van metselwerk onder de raamkozijnen kunststenen 
waterslagen/raamdorpels en boven de raamkozijnen stalen gevellateien met rollaag, toegepast.  

WANDEN 
De woningscheidende binnenwanden en stabiliteitswanden worden uitgevoerd als 
kalkzandsteenwanden, waarbij de woningscheidende wand enkelvoudig d=300 worden 
uitgevoerd. Ook de binnen spouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen d=214, voorzien van 
isolatie en de benodigde folies.  

De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in massieve lichte scheidingswanden van 
cellenbeton blokken/-elementen, dikte en kwaliteit volgens advies fabrikant / leverancier. 

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
BUITENKOZIJNEN- RAMEN EN -DEUREN: 
De buitenkozijnen, inclusief de draaiende delen, worden uitgevoerd in aluminium kleur conform 
kleur- en materiaalstaat. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen worden voorzien van de 
benodigde tocht- en aansluitprofielen. De te openen ramen worden uitgevoerd met draai-
kiepstand. 

Appartement 1 t/m 4: 
Ter plaatsen van de terrassen/balkons worden dubbele deuren toegepast. De gevelkozijnen in de 
slaapkamers worden uitgevoerd in Franse balkons welke worden voorzien van stalenspijlen, 
gepoedercoat hekwerk.  

Appartement 5 en 6: 
De gevelkozijnen worden uitgevoerd in Franse balkons welke worden voorzien van stalenspijlen, 
gepoedercoat hekwerk. Behoudens ter plaatse van de driehoekige pui woonkamer/keuken naar 
het balkon, deze wordt uitgevoerd met een schuifpui. Het balkon aan de achterzijde wordt 
voorzien van een glazen buitendeur.  

BINNENDEUREN- EN KOZIJNEN: 
De binnendeuren zijn van hout (massief MDF) in een stompe en vlakke uitvoering, fabrieksmatig 
afgelakt in een witte kleur. Behoudens de deur tussen de entree en woonkamer dit betreft een 
stijldeur met glas in een antraciet kleurenstelling. De binnendeurkozijnen betreffen afgelakte 
stompe houten kozijnen (deurmaat 93x231 cm) in een witte kleur, behoudens het kozijn tussen de 
entree en woonkamer deze wordt uitgevoerd in een antraciet kleurenstelling. De ruimte boven de 
kozijnen is dichtgezet met cellenbetonblokken of -elementen. De appartement toegangsdeur is 
vervaardig uit hout een n.t.b. afwerking.   

ZONWERING  
De gevelkozijnen worden voorzien van elektrisch bedienbare zonwering (screens), welke worden 
geplaatst in de spouw. De bediening van de zonwering geschiedt middels schakelaars per ruimte 
en gevel. Ook worden de dakramen aan de voor- en zijgevels en de lichtkoepels voorzien van 
zonwering aan de buitenzijde.   

https://houta.nl/
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Er wordt geen zonwering toegepast: in de dubbele deurkozijnen ter plaatse van: de overdekte 
terrassen/balkons, de ‘hoeken/punten’ van de dakkappelen (appartement 5 en 6), de 2 smalle 
kozijnen aan de voorgevel (appartementen 3 en 4) de kozijnen aan de Noordgevel (achterzijde) en 
de dakramen op Noord (achterzijde).  

HANG- EN SLUITWERK: 
Alle buitendeuren worden voorzien van standaard aluminium hang- en sluitwerk. De individuele 
voordeuren en de dubbele deuren (en schuifpui appartementen 5 en 6) worden voorzien van 
gelijksluitende veiligheidscilindersloten, inbraakwerendheidsklasse II met 3 sterren SKG (Stichting 
Kwaliteit Gevelbouw) hang- en sluitwerk. Ook de hoofdentree wordt voorzien van inbraakwerende 
sloten.  

De binnendeuren worden voorzien van standaard RVS hang- en sluitwerk. De bad- en toiletruimte 
worden voorzien van vrij- en bezetsloten, de meterkast van een kastslot en alle overige deuren van 
loopsloten. 

BEGLAZING  
Ramen en deuren in gevels worden voorzien van blank HR++ (Hoog Rendement) glas. Vanwege de 
sterk isolerende werking van HR++ glas warmt de buitenzijde minder snel op. Hierdoor kan ’s nachts 
en ’s-ochtends aan de buitenzijde condens optreden. Indien dat plaatst vindt, verdwijnt dat echter 
vanzelf.  

De beglazing is waar nodig voorzien van veiligheidsbeglazing overeenkomstig NEN3569. En waar 
nodig geluidswerend conform een nader op te stellen Akoestische rapportage.  

TERASSEN EN BALKONS 
De terrassen op de begane grond worden voorzien van op afschot in drainagemortel liggende 
terrastegels. Middels een talud sluit het maaiveld tuin aan op de terrassen. De terrassen aan de 
achterzijde zijn van de tuin gescheiden middels stalenspijlenhekwerk gelijkwaardig aan de 
balkonhekken. De voor- en zijterrassen zijn van de tuin gescheiden middels lage hagen.  

Het gedeelte van het terras(balkon) appartement 2 boven de inrit van de stallingsgarage, wordt 
vervaardigd uit prefab beton. Evenals de balkons op de eerste en tweede verdieping welke ook 
worden vervaardigd uit prefab beton met een motief (antislip). De staanders en balustrade van de 
balkons worden uitgevoerd in stalenspijlen, gepoedercoat.    

De bovenzijde van de betonnen breedplaatvloer, ter plaatse van het balkon aan de achterzijde van 
appartementen 5 en 6, wordt voorzien van een geïsoleerde dakbedekking met n.t.b. tegels op 
tegeldragers. En zijn uitgerust met een privacy scherm.  

De onderzijde van de prefab balkons worden afgewerkt met naturel beton structuur laag. 

DAKEN  

HELLENDE DAKCONSTRUCTIE: 
De geïsoleerde hellende dakconstructie (RC=6,0) van de appartementen is samengesteld door 
middel van een (prefab) houten sporenkap en waar nodig stalen spanten, volgens advies 
constructeur / fabrikant. En wordt bedekt met keramische dakpannen.  

PLATDAKCONSTRUCTIE:  
De geïsoleerde platdakconstructie (RC=6,0) is samengesteld uit prefab betonnen breedplaatvloer, 
isolatieplaten en bitumineuze dakbedekking, volgens advies constructeur / fabrikant.  

DAKKAPELLEN (APPARTEMENTEN 5 EN 6)  
De zijwangen van de dakkapellen worden bekleed met zink. Het dak van het dakkapel wordt 
vervaardigd uit dezelfde dakpannen die worden gebruikt op het hellend dak.  
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DAKRAMEN (APPARTEMENTEN 5 EN 6) 
In de schuine dakvlakken worden kanteldakramen toegepast.   

LICHTKOEPELS (APPARTEMENTEN 5 EN 6) 
Ten behoeve van de daglicht toetreding ter plaatse van de entresol worden vaste lichtkoepels in 
het  platte dak toegepast.  

SCHOORSTEEN  
De gemetselde schoorstenen welke worden beëindigd met kunststeen met overstek, maken 
onderdeel uit van de architectuur sierelementen en zijn niet voorzien van een rookkanaal en/of 
andere kanalen.  

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 
Houten bakgoot voorzien van een zinken goot en zinken kraal welke wordt aangesloten op zinken 
hemelwaterafvoeren en is voorzien van bladwering.  

VLOERAFWERKING 
De vloeren worden voorzien van een afwerkvloer, zijnde een zwevende dekvloer. De dikte is circa 
60 mm (met daaronder 30 mm EPS isolatie). Er wordt rekening gehouden met een n.t.b. 
vloerafwerking van maximaal25 mm dikte.  

Aangezien de binnentemperatuur via vloerverwarming geschiedt dient er rekening mee gehouden 
te worden dat niet alle vloerafwerkingen toegepast kunnen worden. De maximale weerstand van 
de giet-/smeervloer inclusief vloerafwerking bij toepassing van vloerverwarming mag 0,15 m2K/W 
bedragen.  

De vloeren in de technische-, toiletruimte en 2 badruimten worden afgewerkt met een vloertegel. 
Onder de deur van technische-, bad- en toiletruimte worden (kunst)stenen dorpels toegepast. 

In de aanneemsom is een stelpost opgenomen ten bedragen van € 100/m2 inclusief BTW voor het 
leveren en aanbrengen van alle vloerafwerking inclusief plinten.  

CONTACT GELUID  
De vloerbedekking dient van een zodanige samenstelling te zijn dat het ontstaan van 
contactgeluiden wordt voorkomen. De navolgende regels dienen in  acht te worden genomen:  

• het aanbrengen van een harde vloerbedekking in de appartementen is slechts toegestaan 
indien onder die vloerbedekking een dusdanig materiaal is aangebracht zodat na het 
aanbrengen van een harde vloerbedekking de gehele vloer (inclusief vloerbedekking) 
voldoet aan de minimale isolatie-index voor contactgeluid (Ico) van + 10dB;  

• de isolatie-index wordt bepaald volgens de (NEN 5077) “geluidswering in gebouwen”, 
uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut. 

 
WAND EN PLAFONDAFWERKINGEN 
WANDAFWERKING 
De wanden van de appartementen worden voorzien van glad pleisterwerk en één lichte kleur 
sauswerk. De uitwendige hoeken worden voorzien van hoekprofielen en het beëindigen van het 
stucwerk nabij de kozijnen geschiedt doormiddel van stucstops.  

De wanden van de toiletruime en 2 badruimten worden afgewerkt wandtegelwerk. In de 
aanneemsom is voor het leveren en aanbrengen van de wandafwerking in de badruimten en 
toiletruime een stelpost opgenomen ten bedragen van €5.000 inclusief BTW.  

PLAFONDAFWERKING  
De betonnen plafonds worden voorzien van glad pleisterwerk en één lichte kleur sauswerk. 
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De onderzijde van de “schuine” dakplaten en de binnenzijde van de zijwangen van de 
dakkappellen in appartementen 5 en 6, worden afgewerkt met gipsplaten, gladpleisterwerk en 
één lichte kleur sauswerk. Ten plaatse van de inwendige hoeken en aansluitingen met andere 
materialen worden stucstopprofielen geplaatst. In de badkamer op de entresol wordt een verlaagd 
plafond aangebracht, eveneens afgewerkt met gladpleisterwerk en één lichte kleur sauswerk.  

Wij attenderen u erop dat scheurvorming in wand- en plafondstucwerk in een nieuwbouw 
appartement nauwelijks te voorkomen is. Krimpscheuren kunnen dan ook voorkomen. De 
scheurvorming die het gevolg is van droog- en verhardingskrimp van het materiaal of van invloeden 
van buitenaf, vallen buiten de Woningborg garantie.   

SANITAIR   
In de aanneemsom is een stelpost opgenomen ten bedragen van €20.000 inclusief BTW voor het 
leveren en monteren van de sanitaire voorzieningen in de 2 badruimten en de toiletruimte.  

Voor de aansluiting van de wasmachine is een terugslagklep geplaatst.  

AFTIMMERINGEN 
Ter plaatse van de aansluiting van de dakconstructie op de gevelvlakken en vloeren worden zoveel 
als mogelijk stucstopprofielen toegepast, echter daar waar nodig worden aluminium hoeken 
toegepast.   

ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de aanneemsom begrepen. De 
aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot 
telefonie en centrale antenne zijn niet in de aanneemsom inbegrepen.  

METERKAST 
De meterkast wordt uitgevoerd en ingericht conform de geldende voorschriften van het 
energieleverend bedrijf.  In de meterkast wordt een meterbord (zij- en achterwand) geplaatst voor 
het bevestigen van de installatieonderdelen. De elektrische installatie wordt overeenkomstig de 
verkooptekening aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld in groepen naar de diverse 
aansluitpunten. 

De meterkast wordt ingericht met: 

• 1 hoofdschakelaar 3x40 A 
• 3 stuks aardlekschakelaar 
• 10 stuks lichtgroep 230 V 
• 1 stuk kookgroep 2x230 V (7,4 Kw)  
• 2 stuks aardlekautomaat 230 V/16 A/30 mA t.b.v. warmtepomp/boiler  
• 1 stuks aardlekautomaat 230 V/16 A/300 mA t.b.v. zonnepanelen-installatie 

Vanaf de algemene meterkast naar voorgevel nabij parkeerplaatsen op het maaiveld worden 2 
ledige leidingen aangebracht t.b.v. een elektrische laadpaal.  

SCHAKELMATERIAAL 
De hoogte van een lichtschakelaar bedraagt circa 1,05 m + vloer. De hoogte van wandcontactdozen 
in de woon-/eetkamer, keuken en slaapkamers bedraagt circa 0,30 m + vloer. De hoogte van 
wandcontactdozen in de keuken boven het aanrechtblad circa 1,20 m + vloer. De met schakelaar 
gecombineerde wandcontactdozen, alsmede de wandcontactdozen in de overige ruimten (bijv. 
t.b.v. de wasmachine) worden op 1,05 m + vloer gemonteerd. 

De installatie wordt uitgevoerd als inbouw, met uitzondering van de meterkast en waar de 
installatie (deels) als opbouw wordt uitgevoerd. Het elektra in de stallingsgarage en de bergingen 
in de stallingsgarage worden als opbouw uitgevoerd.  
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Conform de geldende voorschriften worden op het lichtnet aangesloten rookmelders gemonteerd. 

De woonkamer/keuken, de slaapkamers en entresol zijn voorzien van een bedrade leiding ten 
behoeve van de centrale antenne installatie op een hoogte van circa 0,30 m + vloer, met een CAT 
5E (UTP) bekabeling. De woonkamer/keuken wordt voorzien van 1 extra ledige leiding.  

De op de verkooptekening aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, schakelaars en dergelijke 
zijn indicatief en zo goed als mogelijk weergegeven. Echter kunnen in verband met technische 
redenen door de desbetreffende installateurs nog aan wijzigingen onderhevig zijn. Er worden, 
tenzij nadrukkelijk anders omschreven, geen armaturen geleverd in de appartementen. De balkons 
aan de achterzijde wordt voorzien van 1 LED-buitenwandarmatuur en de zijterrassen/balkons van 
2 LED-buitenwandarmaturen.  

De appartementen zijn standaard uitgerust de volgende elektra voorzieningen: 

- De benodigde elektra voorzieningen t.b.v. ventilatie- en verwarmingsinstallatie; 
- Elektra voor algemeen gebruik per appartement: 
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KEUKENINRICHTING   
In de aanneemsom is een stelpost opgenomen ten bedragen van €40.000,- inclusief BTW voor het 
leveren en monteren van de keuken.   

De keukenopstelling op tekening is illustratief. Onderstaande aansluitpunten worden ter plaatsen 
van de keukenopstelling aangebracht:   

- Perilex aansluiting t.b.v. inductie kookplaat en recirculatie afzuiging;  
- Aansluitingen t.b.v. 1x spoelbak; 
- Enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast; 
- Enkele wandcontactdoos t.b.v.. vriezer; 
- Enkele wandcontactdoos t.b.v. Quooker (op aparte groep);  
- Enkele wandcontactdoos t.b.v. stoomoven (op aparte groep); 
- Enkele wandcontactdoos t.b.v. combi magnetron/oven (op aparte groep); 
- Enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (op aparte groep); 
- Enkele wandcontactdoos t.b.v. wijnklimaatkast; 
- 2x enkele wandcontactdoos t.b.v. warmhoudlades;  
- 3x dubbele wandcontactdozen voor algemeen gebruik.  

** bovenstaande elektra aansluitingen worden ook weergegeven in pictogrammen onder 
het kopje “keuken” 
 

Vanwege de toepassing van een balansventilatie dient er een recirculatiekap als afzuigkap toe te 
worden gepast. De afzuigkap mag NIET op het ventilatiesysteem worden aangesloten.   

Indien de keuken bij ASWA wordt gekocht, dan wordt de keuken voor oplevering geplaatst. Door 
derden te plaatsen keukens kunnen alleen na de oplevering door derden worden aangebracht.  

WATERINSTALLATIES   
De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de aanneemsom begrepen. De koud 
waterleidingen worden aangelegd vanaf de individuele meterkast. In de meterkast wordt de 
watermeter geplaatst welke afsluitbaar is. De volgende tappunten worden aangesloten:  

Appartementen 1, 2, 3 en 4: 
- 1x leidingwerk t.b.v. keukenkraan/vaatwasser (incl. filterstop- en vaatwaskraan); 
- 1x leidingwerk t.b.v. stoomoven 
- 1x leidingwerk t.b.v. koffiezetapparaat  
- 1x tapkraan wasmachine; 
- 1x leidingwerk t.b.v. fonteintje toiletruimte (enkel koud);   
- 2x leidingwerk t.b.v. toiletcombinatie; 
- 1x leidingwerk t.b.v. dubbele wastafelcombinatie;  
- 1x leidingwerk t.b.v. enkele wastafelcombinatie; 
- 2x leidingwerk t.b.v. douchecombinatie; 
- 1x waterleiding t.b.v. boiler warmtepomp 
- 1x waterleiding t.b.v. buitenkraantje  
- 1x leidingwerk t.b.v. spoelbak in technische ruimte.  

Appartementen 5 en 6: 
- 1x leidingwerk t.b.v. keukenkraan/vaatwasser (incl. filterstop- en vaatwaskraan); 
- 1x leidingwerk t.b.v. stoomoven; 
- 1x leidingwerk t.b.v. koffiezetapparaat;  
- 1x tapkraan wasmachine; 
- 1x leidingwerk t.b.v. fonteintje toiletruimte (enkel koud);   
- 3x leidingwerk t.b.v. toiletcombinatie;  
- 1x leidingwerk t.b.v. dubbele wastafelcombinatie;  
- 1x leidingwerk t.b.v. enkele wastafelcombinatie  
- 2x leidingwerk t.b.v. douchecombinatie; 
- 1x waterleiding t.b.v. boiler warmtepomp;  
- 1x leidingwerk t.b.v. spoelbak in technische ruimte.  
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Algemene werkkast/hobbyruimte in de stallingsgarage:  
- 1x uitstortgootsteen warm- en koudwater (inclusief close-in boiler)  

 
Warmwatertapinstallatie: 
De warmwaterleiding wordt aangesloten op:  

• keukenkraan : 2,5 l/min 
• wastafelkraan : 2,5 l/min 
• douchekraan : 2,5 l/min 

 
Warmwatertoestellen: 
De warmwaterleiding wordt aangesloten op de boilerinstallatie die deel uit maakt van de 
warmtepomp en is geplaatst in de technische ruimte. 

Omdat gebruik wordt gemaakt van een boilervat is de beschikbare hoeveelheid warmwater 
limitatief. U dient hiermee rekening te houden in het gebruik. De boiler heeft een netto inhoud van 
circa 300 liter. 

VERWARMINGSINSTALLATIES   
Als warmtebron wordt per appartement een luchtwarmtepomp volgens de nog op te stellen EPC 
berekening toegepast. De berekening van het vermogen geschiedt overeenkomstig de ISSO 
publicatie 51 “Warmteverliesberekening voor appartementen en woongebouwen” zonder 
nachtverlaging. 

De luchtwarmtepomp met 300 liter boiler wordt geplaatst in de technische ruimte en bestaat uit 
een binnen- en een buitenunit. De buitenunit van de warmtepomp wordt op het platte dak 
geplaatst. De warmtepomp dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor onderhoud en inspectie.   

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat in de 
woonkamer/keuken. De slaapkamers worden voorzien van een naregeling waardoor deze per zone 
‘na te regelen’ zijn. De mogelijkheden voor naregeling zijn beperkt tot ca. + of - 2 graden ten 
opzichte van de kamerthermostaat.  

In de appartementen wordt vloerverwarming toegepast. De positie en afmetingen van de verdelers 
van de vloerverwarming zal definitief worden bepaald door de installateur. Naast de 
vloerverwarming wordt er in 2 badruimten elektrische design radiator geplaatst, deze dient als 
bijverwarming.  

De volgende temperaturen kunnen worden gehaald in de appartementen, bij gelijktijdige 
verwarming van alle vertrekken, waarbij geldt dat de minimale vereiste ventilatievoorzieningen in 
gebruik zijn en dat de ramen en deuren gesloten zijn: 

- entreehal/gang  : 15 °C 
- woonkamers incl. dressing : 20 °C  
- keuken   : 20 °C 
- badruimte   : 22 °C 
- slaapkamers   : 20 °C 
- toilet:    : 20 °C 
- berging   : 15 °C 

TOP KOELING 
De warmtepomp wordt standaard uitgevoerd met koelfunctie. De buitenunit van de warmtepomp  
gaat draaien en de werking van de warmtepomp wordt dus als ware ‘omgedraaid’. Deze 
koelmethode wordt ‘topkoeling’ genoemd. Er kan een verschil van ca. -3 graden ten opzichte van 
de buitentemperatuur worden behaald. Het is dus geen koeling zoals geschiedt met een airco.  
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ZONNEPANELEN 
Conform de EPC berekening worden er voor elk individueel appartement 5 zonnepanelen (325 Wp) 
geplaatst op het platte dak, ten behoeve van de opwekking van elektriciteit. In de technische 
ruimten in de appartementen wordt de omvormer geplaatst.   

VENTILATIEVOORZIENINGEN   
Het appartement is voorzien van een warmteterugwininstallatie (WTW) met balansventilatie en is 
regelbaar met een 3-standen schakelaar, welke worden geplaatst in de hoofd badruimte. 
Buitenlucht wordt naar binnengebracht en binnenlucht wordt naar buiten afgevoerd via een 
warmtewisselaar. Het ventilatiesysteem is gebaseerd op het evenwicht tussen aanvoer en afvoer 
van lucht. De toevoer van lucht geschiedt door middel van inblaaspunten in het plafond, posities 
bepaald door installateur. De afzuiging vindt plaats nabij de keuken en in de badruimten, 
toiletruimte en technische ruimte. Het afvoersysteem bestaat uit een mechanische ventilatorunit 
met afzuigventielen. Om de ventilatie te waarborgen dient voldoende ruimte onder de deuren in 
stand te worden gehouden.  

De spuiventilatie van de woonkamer, keuken en slaapkamers geschiedt door middel van draaiende 
delen in de buitenkozijnen. 

De dakconstructie wordt voorzien van dakdoorvoeren/schoorstenen ten behoeve van: 

• het ventilatie systeem 
• de ontluchting van het rioleringssysteem. 

 
De overige ruimten / constructieonderdelen worden uitgerust met de volgende 
ventilatievoorzieningen: 

• de meterkast  : natuurlijke ventilatie (indien nodig via rooster in deur) 
• de gevels  : open stootvoegen 
• de bergingen kelder : natuurlijke toevoer en mechanische afvoer 
• stallingsruimte: : natuurlijke toevoer en mechanische afvoer  
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ALGEMENE RUIMTE 
De hoofdentree wordt zodanig afgewerkt dat deze in overeenstemming is met de allure van de 
appartementenvilla.  

VIDEOFOON- EN BELINSTALLATIE 
Zowel bij de hoofdentree poort en de hoofdentree-voordeur wordt een videofoonsysteem met 
camera, luidspreker en microfoon geïnstalleerd. In het individuele appartement wordt de monitor 
geplaatst met luidspreker, microfoon en de deurbelinstallatie. Hiermee is het mogelijk een 
verbinding in geluid en beeld tot stand te brengen tussen het appartement en de poort en tussen 
het appartement en de hoofdentree. De installatie is tevens voorzien van een elektrische 
deuropener waarmee de hoofdentreepoort en de hoofdentreedeur vanuit de woonkamer te 
ontgrendelen is.  

TRAPPEN   
De dichte (binnen)trappen zijn vervaardigd uit schoonwerk beton met een n.t.b. vloerbedekking. 
De traphekken zijn van stalenspijlen gepoedercoat. Aan de muurzijde wordt een stalentrapleuning 
aangebracht op leuninghouders. 

De thermisch verzinkte stalen vluchtspiltrap wordt aan de achterzijde ‘buiten’ het gebouw 
geplaatst met een metselwerk omkleding. De vluchttrap is enkel toegankelijk vanuit de 
binnenzijde.  

Voor de toegankelijkheid van het platte dak wordt ter plaatsen van het trappenhuis een dakluik 
met ladder geplaatst. Voor natuurlijk daglicht in het trappenhuis wordt een lichtkoepel in het 
platte dak opgenomen.  

LIFTINSTALLATIE 
In de appartementenvilla komt een rolstoel toegankelijke elektrische liftinstallatie volgens de 
geldende eisen en voorschriften van het Nederlands Liftinstituut. 

Onderhoud liftinstallatie zal geschieden via de VVE.  

AFWERKING 

Vloerafwerking 
De hoofdentree wordt voorzien vloertegels en een schoonloopmat nabij de entreevoordeur. De 
vloerafwerking in de portieken en de trap, wordt vervaardig uit een n.t.b. vloerafwerking.  

Wandafwerking 
De wanden worden voorzien van gladpleisterwerk en één lichte kleur sauswerk.  

Plafondafwerking 
De plafonds worden voorzien van (akoestisch) spuitwerk.  

Elektra 
De hoofdentree, hallen en portieken (verkeersruimtes) en de stallingsgarage,  worden voorzien van 
LED verlichtingsarmaturen en per verdieping een wandcontactdoos. De hoofdentree wordt 
verwarmd middels een elektrische radiator.   

  

https://houta.nl/


 
 

 

 
 

Villa Berlaer | Technische Omschrijving | 22-05-2020  17 
 

 

DIVERSEN 
Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de maten uitgedrukt in millimeters. Deze maten zijn 
onder voorbehoud van “om en nabij”. Indien de maatvoering tussen wanden en/of vloeren wordt 
aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wand- of plafondafwerking en 
plinten. Eventuele maatverschillen zijn niet verrekenbaar.  

Bij deze technische omschrijving behoren tevens de tekeningen, die onderdeel uitmaken van de 
contractstukken.  

Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw uitdrukkelijk niet toegestaan. 

SCHOONMAKEN EN OPLEVERING 
Minimaal twee weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van 
de definitieve datum en het tijdstip waarop de oplevering gaat gebeuren. 

WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW 
Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving of 
tekeningen worden aangebracht, voortvloeiend uit bijvoorbeeld voorschriften, het niet meer 
leverbaar zijn van materialen, fysieke belemmeringen, eisen van de overheid of eisen van 
Woningborg en/of nutsbedrijven.  
Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk en worden door de 
bouwer kenbaar gemaakt middels een erratum. Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde 
wijzigingen is niet mogelijk. Alle wijzigingen in opdracht van de bouwer en/of in opdracht van de 
koper verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene 
Voorwaarden, behorend bij de koop- en/of aannemingsovereenkomsten. 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 
Voor wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering en indeling wordt een voorbehoud gemaakt. 
Ook kleine wijzigingen in de materiaalkeuze kunnen zonder vooroverleg en verrekening worden 
uitgevoerd. Aan de impressies als onderdeel van de verkoopdocumentatie kunnen geen enkele 
rechten worden ontleend. Uitgangspunt vormen de verkooptekeningen. 
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AFWERKSTAAT PER RUIMTE 
 
ENTREEHAL/GANG 
Vloer   : dekvloer met n.t.b. vloerafwerking 
wanden  : glad pleisterwerk met sauswerk 
plafond  : glad pleisterwerk met sauswerk 
 
METERKAST 
vloer   : onafgewerkt 
wanden  : onafgewerkt 
plafond  : onafgewerkt 
 
TOILETRUIMTE  
vloer   : n.t.b. vloertegels  
wanden  : n.t.b. wandtegels  
plafond  : glad pleisterwerk met sauswerk 
 
WOONKAMER  
vloer   : dekvloer met n.t.b. vloerafwerking 
wanden  : glad pleisterwerk met sauswerk 
plafond  : glad pleisterwerk met sauswerk 
  
KEUKEN  
vloer   : dekvloer met n.t.b. vloerafwerking 
wanden  : glad pleisterwerk met sauswerk 
plafond  : glad pleisterwerk met sauswerk 
 
BADRUIMTE   
vloer   : n.t.b. vloertegels  
wanden  : n.t.b. wandtegels  
plafond  : glad pleisterwerk met sauswerk 
 
SLAAPKAMERS  
vloer   : dekvloer met n.t.b. vloerafwerking 
wanden  : glad pleisterwerk met sauswerk 
plafond  : glad pleisterwerk met sauswerk 
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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT   
 

Onderdeel Materiaal  Afwerking Kleur 

STALLINGSGARAGE (KELDER)   

Keldervloer Schoonwerk beton 
Gevlinderde monolithische 
betonvloer 

Naturel / grijs 

Kelderwanden Schoonwerk beton Glad  Naturel  / grijs  

Kelderdek (plafond) Isolatie met spuitlaag Structuur  Naturel / grijs 

Wanden bergingen Kalkzandsteen vellingblokken Schoonwerk  Wit 

GEVELS 

Gevelmetselwerk 
Baksteen handvorm waalformaat, Engels 
sortering 16054501 

Schoonwerk  Koperbont  

Voegwerk metselwerk Mortel  5 mm terugliggend  Antraciet  

Spouwisolatie Minerale wol  - - 

AFWERKING EXTERIEUR 

Waterslagen/raamdorpels (kunst)steen  Glad Antraciet  

Afdeklaag ‘schoorsteen’ (kunst)steen  Glad  Antraciet  

Gevellateien Staal  Gepoedercoat Antraciet   

VLOEREN 

Vloeren: begane grond, 
hoofdentree en portieken, 1ste, 
2de verdieping en entresol 

Breedplaatvloer  Zwevende dekvloer n.t.b. 

Vloerafwerking Koperskeuze  n.t.b. N.t.b.  

WANDEN  

Dragende binnenwanden  Kalkzandsteen 
Glad pleisterwerk met 
sauswerk  

- 

Lichte scheidingwanden Verdiepingshoge cellenbeton panelen 
Glad pleisterwerk met 
sauswerk  

n.t.b.  

DAK  

Dakbedekking Keramische dakpan   - 
OVH Blauw 
gesmoord  

Zijwangen dakkapel Zink Onbehandeld  Naturel  

Dakbedekking dakkapel Keramische dakpan  - 
OVH Blauw 
gesmoord 

Goot met kraal  Zink   Onbehandeld  Naturel  

Bakgoot Hout Geschilderd Wit  

HWA Zink Onbehandeld  Naturel  

PV-panelen - - All-black  

 KOZIJNEN EN DEUREN  
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Gevelkozijnen 
 

Aluminium HR++ glas 
RAL 7016 (antraciet) 
/ blank glas   

Zonwering   Aluminium kaders met screendoek  Gepoedercoat, doek Ral 7016 / -  

Voordeur hoofdentree Aluminium met glas opening  Gepoedercoat  RAL 7016 (antraciet)  

Binnendeurkozijnen 
Houtenkozijnen t.b.v. stompe deuren             
(h: 2,3 m) 

Schilderwerk Wit  

Binnendeuren  
Stompe MFD binnendeuren met RVS 
deurbeslag 

Fabrieksmatig gelakt  Wit  

Binnendeur en -kozijn 
entree/woonkamer  

Stompe MFD stijldeur (h:2,3 m) met glas 
opening  

Fabrieksmatig gelakt Antraciet  

Poort stallingsgarage  Dubbele draaipoort met metalens pijlen  Gepoedercoat   RAL 7016 (antraciet)  

BALKON/DAKTERRAS  

Vloerafwerking terrassen app. 
1 en 2  

Betonnen terrastegel  - Grijs   

Vloerafwerking prefab balkon Prefab beton Antislip motief  Grijs   

Vloerafwerking balkon 
achterzijde app. 5 en 6  

Geïsoleerde dakbedekking  Betontegels op tegeldragers   Grijs   

Onderzijde prefab balkon 
(/plafond afwerking) 

Beton werk   Structuur gerold  Naturel / grijs  

Balkonhekken Rondstalenspijlen met koker boven en onder Gepoedercoat  RAL 7016 

TRAPPEN 

Trap in trappenhuis  Schoonwerk beton Projecttapijt  n.t.b. 

Vluchttrap 
Staal, thermisch verzinkt, met metselwerk 
omkleding  

- Naturel  

Entresol trap 
(appartementen 5 en 6) 

- - Koperskeuze   

TUININRICHTING  

Erfafscheiding Gaashekwerk, hagen en struweel beplanting    

Hoofdentree poort 
Staal gepoedercoat bevestigd aan 
gemetselde pilasters  

In de poort is de tekst                
“Villa Berlaer” verwerkt  

RAL  7016 (antraciet) 

Poort inrit stallingsgarage 
Staal gepoedercoat bevestigd aan 
gemetselde pilasters 

 RAL  7016 (antraciet) 

 Opgenomen in tuinplan 
Bestrating, beplanting, verlichting, 
bewateringsinstallatie, drainage en een 
vlaggenmast 

  

ELEKTRISCHE INSTALLATIES   

PV-panelen, noodverlichting algemene ruimte, brandalarminstallatie (rookmelders), videofooninstallatie via de intercom in de 
appartementen is de hoofdentreevoordeur en -poort te ontgrendelen, rolstoel toegankelijke lift, buitenverlichting LED armaturen 
ter plaatsen van de de balkons/terras, tuinverlichting.   

De appartementen zijn standaard voorzien van een zeer ruime hoeveelheid aan keukenaansluitpunten, wandcontactdozen en 
lichtpunten (incl. schakelaars), welke door een koper vrij te positioneren zijn.    

WERKTUIGBOUWKUNDIGE INTALLATIES    

Luchtwaterwarmtepomp met verwarming en koeling via de vloer (gasloos), warmterugwininstallatie (WTW) met balansventilatie, 
sanitaire en keuken aansluitingen en ten plaatsen van het terras/balkon een buitenkraantje.  
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INTERIEUR STANDAARD OPGENOMEN  

Onderdeel Stelpost   Afwerking  

Complete keukeninrichting Stelpost keuken €40.000 incl. BTW Koperskeuze    

Complete sanitair inrichting Stelpost sanitair €20.000 incl BTW Koperskeuze    

Wandtegelwerk in sanitaire ruimte Stelpost wandtegelwerk €5.000 incl BTW Koperskeuze    

Alle vloerafwerking inclusief plinten 
(in de appartementen)  

Stelpost vloerafwerking 100 p/m2 incl BTW Koperskeuze    

Wand- en plafondafwerking  Gladpleisterwerk met sauswerk in één lichte kleur  Koperskeuze    
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INLEIDING   
Het Bouwbesluit 2012 kent voor de diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Zo wordt niet 
langer gesproken van woon-, slaapkamer, hal of bergingen maar van verblijfs-, verkeers- of 
onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze technische omschrijving gebruik 
gemaakt van de “ingeburgerde” aanduidingen en om u toch volledig te informeren vindt u 
hieronder de benamingen zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd: 

• hal     : verkeersruime 
• meterkast    : meterruimte 
• woon-/eetkamer   : verblijfsruimte 
• woon-/eetkamer    : verblijfsruimte  
• keuken    : verblijfsruimte  
• trapopgang/overloop   : verkeersruimte   
• badkamer    : badruimte   
• slaapkamer     : verblijfsruimte   
• berging     : bergruimte 
• technische ruimte   : technische ruimte  
• half verdiepte parkeergarage : stallingsruimte  

  

WONINGBORG  
Het appartement wordt gebouwd conform de Woningborg-Garantie en waarborgregeling. De 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouw 
woningen/appartementen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de aannemer 
tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door 
Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat.  
 
Woningborg geeft u meer zekerheid. Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij 
Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische 
vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische 
omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit en Woningborg voorschriften.  
 
Als u een appartement met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:  

• Gaat de aannemer tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw 
appartement. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg 
u een financiële schadeloosstelling; 

• De aannemer garandeert de kwaliteit van het appartement tot de in de garantieregeling 
genoemde termijnen na oplevering. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de 
aannemer, anders gezegd als de aannemer niet meer kan of wil herstellen dan draagt 
Woningborg hier zorg voor; 

• De aannemer die bij Woningborg is ingeschreven, is verplicht om het model  
aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te 
gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding 
tussen u als koper en de aannemer. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de 
koper en de aannemer evenwichtig vastgelegd; 

• Wanneer er na oplevering van het appartement geschillen tussen de koper en de aannemer 
ontstaan over de kwaliteit van het appartement dan kan Woningborg hierin bemiddelen.  

Meer informatie kunt u teruglezen op www.woningborg.nl.  
 

https://houta.nl/
http://www.woningborg.nl/
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VOORRANG WONINGBORG 
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, 
reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg 
garantie- en waarborgregeling nieuwbouw (model 01 januari 2016). Ingeval enige bepaling in deze 
technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de 
koper, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.  
Bij strijdigheid tussen hetgeen opgenomen in deze technische omschrijving en de 
verkooptekeningen prevaleert hetgeen opgenomen in de technische omschrijving.  
 

WAT VALT NIET ONDER DE WONINGBORG-GARANTIE  
Onderdelen die niet door of via de aannemer uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld bij minderwerk, 
vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Indien er een garantie komt te 
vervallen/niet van toepassing is, wordt u daar door aannemer van op de hoogte gesteld doormiddel 
van een ‘Melding-Minderwerk Woningborg’ met eventueel bijbehorende bijlagen.  
 
Ook worden in uw aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.  
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BOUWTERREIN 
De ligging van het bouwterrein en de appartementenvilla is globaal weergegeven op de 
situatietekening. Tijdens de bouw worden de nodige opslagloodsen, keten en materialen geplaatst 
op het bouwterrein. De aannemer en andere belanghebbenden hebben het recht op de 
bouwterrein reclameborden te plaatsen. 

MATEN EN MAATVOERING 
De ingeschreven maten op de verkooptekeningen zijn ‘circa-maten’. Indien deze maatvoering 
tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 

PEIL  
Het peil - P - waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant 
van de dekvloer van de begane grondvloer ter plaatse van de hoofdentree. De juiste hoogte ten 
opzichte van NAP wordt bepaald in overleg met de gemeente Helmond.  

ONTWERP 
Villa Berlaer is ontworpen door Pauwert Architectuur uit Eindhoven.  
 
Het eventueel op de verkooptekening aangegeven meubilair dient alleen ter oriëntatie voor de 
plaatsingsruimte en is, voor zover niet expliciet in de omschrijving genoemd, niet in de koop- of 
aanneemsom inbegrepen. Eventuele artist impressions en ander verkoopmateriaal van de woning 
zijn bedoeld om zo natuurgetrouw weer te geven hoe het appartement(en gebouw) eruit komt te 
zien. Op een aantal punten kunnen deze artist impressions afwijken van de verkooptekeningen. 
Aan de artist impressions en ander verkoopmateriaal kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend. 
 
GRONDWERK  
De nodige grondwerken - ontgravingen en aanvullingen - voor de verdiepte stallingsgarage, 
funderingen, vloeren, hellingbanen, kabels en leidingen worden verricht.  

De tuin worden aangevuld en afgewerkt met uitkomende grond. Eventuele overtollige grond 
wordt afgevoerd. 

TERREININRICHTING 
Het perceel rondom de appartementenvilla zal zodanig als tuin worden ingericht. Het ontwerp 
voor de landschapstuin wordt in een latere fase verder uitgewerkt en definitief afgerond.    

De indeling op de situatietekening van het openbaar terrein en de aangrenzende percelen, zijn 
aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens van de gemeente en gelden zodoende 
als indicatief. De aannemer is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de inrichting/indeling van het 
openbaar gebied en/of aangrenzende percelen.   

In de totale aanneemsom van de 6 appartementen is een stelpost van € 121.000,- incl. BTW 
opgenomen voor de complete tuininrichting. Onder de tuininrichting wordt verstaan het 
aanbrengen van bestrating, beplating, tuinverlichting, erfafscheiding (inclusief 2 poorten en 
looppoortje), een vlaggenmast, drainage en een bewateringsinstallatie. Hetgeen kosten aan 
constructies, metselwerk, verlichting moet worden gerealiseerd voor directe toegang tot bordes en 
stallingsgarage is in de totale aanneemsom van de appartementenvilla  opgenomen.  

ERFAFSCHEIDNG 
De erfafscheiding geschiedt in de vorm van hekwerken, hagen en struweel beplanting. Met aan de 
voorzijde van de villa aan de laan de Zoete Kers, twee sierpoorten vervaardigd uit staal 
gepoedercoat, één dubbele draaipoort ten behoeve van toegang inrit stallingsgarage en één ten 
behoeve van toegang tot de hoofdentree. De poorten worden bevestigd aan gemetselde pilasters 
welke worden beëindigd met kunststeen met overstek, kleur conform kleur- en materiaalstaat. 
Eveneens wordt het metselwerk muurtje nabij het hoofdentree bordes beëindigd met eenzelfde 
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kunststeen. In de pilasters nabij de hoofdentree worden de brievenbussen en video-intercom 
opgenomen. In de hoofdentree-poort wordt de tekst “Villa Berlaer” opgenomen.  

Ook wordt er een looppoortje voorzien, welke toegang verschaft tot de tuin.   

TOEGANG HOOFDENTREE 
De toegang tot de hoofdentree geschiedt middels traptreden en een hellingbaan. De 
verdiepingshoge voordeur wordt vervaardigd uit aluminium met glas en voorzien van een 
automatische deurdranger.  Ter plaatse van de voordeur komt een luifel. Ter indicatie onderstaande 
afbeelding:  
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DE CONSTRUCTIE VAN HET GEBOUW 
Alle als zodanig aangegeven constructies worden uitgevoerd met de benodigde wapening, 
verankeringen en dergelijke conform het advies van de constructeur en met goedkeuring van de 
gemeente Helmond.  Daar waar nodig worden ter opvang van vloeren, gevels en daken stalen 
kolommen, balken, spanten en overige hulpconstructies toegepast, plaats en afmeting conform 
opgave constructeur. 

FUNDERINGEN   
Op basis van de resultaten van het geotechnisch onderzoek en funderingsadvies, wordt het 
gebouw gefundeerd op avegaarpalen.  

RIOLERING 
De afvoerleidingen van het ‘vuile’ water van de appartementen en de hemelwaterafvoeren van de 
daken worden aangesloten op het gemeentelijke riool conform de gemeentelijke voorschriften. De 
binnen riolering wordt vervaardigd van PVC. Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van 
de noodzakelijke ontstoppingsmogelijkheden.  

STALLINGSGARAGE 
De stallingsgarage wordt verdiept aangebracht en vervaardig uit schoonwerk betonnen wanden 
en vloer. Het kelderdek wordt voorzien van isolatie met een akoestisch- en brandwerende 
spuitlaag. De keldervloer wordt gevlinderd monolithisch afgewerkt en middels belijning worden 
de 10 parkeervlakken aangeduid. De stallingsgarage wordt geventileerd doormiddel van 
natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging. De stallingsgarage wordt afgesloten met een 
dubbele draaiende poort vervaardigd uit staal gepoedercoat en is uitgerust met verkeerslichten 
voor het veilig in- en uitrijden.  

De hellingbaan wordt vervaardigd uit betonnen wanden en een gebezemde betonvloer, aan het 
einde/nabij de poort wordt een aan beide zijde op afschot liggende draingoot toegepast. De 
hellingbaan is uitgerust met elektrische hellingbaanverwarming  

De (scheidings)wand van de bergingen en werkkast worden uitgevoerd in schoonwerk 
kalkzandsteen vellingblokken.  

In een afsluitbare ruimte achter de lift wordt de hydrofoor geplaatst en is uitgerust met een 
uitstortgootsteen (warm en koud water). 

VLOEREN 
BEGANE GRONDVLOER 
De aan de onderzijde geïsoleerde begane grondvloer (RC=6) van de appartementen wordt 
uitgevoerd als een breedplaatconstructie, volgens advies constructeur / leverancier. Een betonnen 
bekistingvloerplaat wordt op de constructiewanden gelegd, waarna de nodige wapening en 
installatieleidingen op de vloerplaat worden aangebracht. Vervolgens wordt de vloerplaat voorzien 
van een in het werk gestorte zwevende dekvloer.  

VERDIEPINGSVLOEREN  
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een prefab betonnen breedplaatvloer, volgens advies 
fabrikant / constructeur, afgewerkt met een in het werk gestorte zwevende dekvloer.  In de 
betonvloeren worden diverse leidingen opgenomen, onder andere elektra-, 
water(vloerverwarming)- en rioleringsleidingen en de kanalen voor de ventilatie.  

GEVELS  
De buitengevel wordt vervaardigd uit metselwerk, handvorm baksteen, in een kleur conform kleur- 
en materiaalstaat. In het gevelmetselwerk worden de noodzakelijke dilataties aangebracht. Deze 
dilataties zijn niet op tekening aangegeven. De gevels worden voorzien van isolatie Rc=4,5.  

Vocht- c.q. waterwerende afsluitingen worden op de noodzakelijke plaatsen aangebracht.  

https://houta.nl/
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Aan de buitenzijde worden als beëindiging van metselwerk onder de raamkozijnen kunststenen 
waterslagen/raamdorpels en boven de raamkozijnen stalen gevellateien met rollaag, toegepast.  

WANDEN 
De woningscheidende binnenwanden en stabiliteitswanden worden uitgevoerd als 
kalkzandsteenwanden, waarbij de woningscheidende wand enkelvoudig d=300 worden 
uitgevoerd. Ook de binnen spouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen d=214, voorzien van 
isolatie en de benodigde folies.  

De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in massieve lichte scheidingswanden van 
cellenbeton blokken/-elementen, dikte en kwaliteit volgens advies fabrikant / leverancier. 

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
BUITENKOZIJNEN- RAMEN EN -DEUREN: 
De buitenkozijnen, inclusief de draaiende delen, worden uitgevoerd in aluminium kleur conform 
kleur- en materiaalstaat. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen worden voorzien van de 
benodigde tocht- en aansluitprofielen. De te openen ramen worden uitgevoerd met draai-
kiepstand. 

Appartement 1 t/m 4: 
Ter plaatsen van de terrassen/balkons worden dubbele deuren toegepast. De gevelkozijnen in de 
slaapkamers worden uitgevoerd in Franse balkons welke worden voorzien van stalenspijlen, 
gepoedercoat hekwerk.  

BINNENDEUREN- EN KOZIJNEN: 
De binnendeuren zijn van hout (massief MDF) in een stompe en vlakke uitvoering, fabrieksmatig 
afgelakt in een witte kleur. Behoudens de deur tussen de entree en woonkamer dit betreft een 
stijldeur met glas in een antraciet kleurenstelling. De binnendeurkozijnen betreffen afgelakte 
stompe houten kozijnen (deurmaat 93x231 cm) in een witte kleur, behoudens het kozijn tussen de 
entree en woonkamer deze wordt uitgevoerd in een antraciet kleurenstelling. De ruimte boven de 
kozijnen is dichtgezet met cellenbetonblokken of -elementen. De appartement toegangsdeur is 
vervaardig uit hout een n.t.b. afwerking.   

ZONWERING  
De gevelkozijnen worden voorzien van elektrisch bedienbare zonwering (screens), welke worden 
geplaatst in de spouw. De bediening van de zonwering geschiedt middels schakelaars per ruimte 
en gevel.  

Er wordt geen zonwering toegepast: in de dubbele deurkozijnen ter plaatse van: de overdekte 
terrassen/balkons, de 2 smalle kozijnen aan de voorgevel (appartementen 3 en 4) de kozijnen aan 
de Noordgevel (achterzijde). 

HANG- EN SLUITWERK: 
Alle buitendeuren worden voorzien van standaard aluminium hang- en sluitwerk. De individuele 
voordeuren en de dubbele deuren worden voorzien van gelijksluitende veiligheidscilindersloten, 
inbraakwerendheidsklasse II met 3 sterren SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) hang- en sluitwerk. 
Ook de hoofdentree wordt voorzien van inbraakwerende sloten.  

De binnendeuren worden voorzien van standaard RVS hang- en sluitwerk. De bad- en toiletruimte 
worden voorzien van vrij- en bezetsloten, de meterkast van een kastslot en alle overige deuren van 
loopsloten. 

BEGLAZING  
Ramen en deuren in gevels worden voorzien van blank HR++ (Hoog Rendement) glas. Vanwege de 
sterk isolerende werking van HR++ glas warmt de buitenzijde minder snel op. Hierdoor kan ’s nachts 
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en ’s-ochtends aan de buitenzijde condens optreden. Indien dat plaatst vindt, verdwijnt dat echter 
vanzelf.  

De beglazing is waar nodig voorzien van veiligheidsbeglazing overeenkomstig NEN3569. En waar 
nodig geluidswerend conform een nader op te stellen Akoestische rapportage.  

TERASSEN EN BALKONS 
De terrassen op de begane grond worden voorzien van op afschot in drainagemortel liggende 
terrastegels. Middels een talud sluit het maaiveld tuin aan op de terrassen. De terrassen aan de 
achterzijde zijn van de tuin gescheiden middels stalenspijlenhekwerk gelijkwaardig aan de 
balkonhekken. De voor- en zijterrassen zijn van de tuin gescheiden middels lage hagen.  

Het gedeelte van het terras(balkon) appartement 2 boven de inrit van de stallingsgarage, wordt 
vervaardigd uit prefab beton. Evenals de balkons op de eerste en tweede verdieping welke ook 
worden vervaardigd uit prefab beton met een motief (antislip). De staanders en balustrade van de 
balkons worden uitgevoerd in stalenspijlen, gepoedercoat.    

De onderzijde van de prefab balkons worden afgewerkt met naturel beton structuur laag. 

DAKEN  

HELLENDE DAKCONSTRUCTIE: 
De geïsoleerde hellende dakconstructie (RC=6,0) van de appartementen is samengesteld door 
middel van een (prefab) houten sporenkap en waar nodig stalen spanten, volgens advies 
constructeur / fabrikant. En wordt bedekt met keramische dakpannen.  

PLATDAKCONSTRUCTIE:  
De geïsoleerde platdakconstructie (RC=6,0) is samengesteld uit prefab betonnen breedplaatvloer, 
isolatieplaten en bitumineuze dakbedekking, volgens advies constructeur / fabrikant.  

DAKKAPELLEN (APPARTEMENTEN 5 EN 6)  
De zijwangen van de dakkapellen worden bekleed met zink. Het dak van het dakkapel wordt 
vervaardigd uit dezelfde dakpannen die worden gebruikt op het hellend dak.  

DAKRAMEN (APPARTEMENTEN 5 EN 6) 
In de schuine dakvlakken worden kanteldakramen toegepast.   

LICHTKOEPELS (APPARTEMENTEN 5 EN 6) 
Ten behoeve van de daglicht toetreding ter plaatse van de entresol worden vaste lichtkoepels in 
het  platte dak toegepast.  

SCHOORSTEEN  
De gemetselde schoorstenen welke worden beëindigd met kunststeen met overstek, maken 
onderdeel uit van de architectuur sierelementen en zijn niet voorzien van een rookkanaal en/of 
andere kanalen.  

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 
Houten bakgoot voorzien van een zinken goot en zinken kraal welke wordt aangesloten op zinken 
hemelwaterafvoeren en is voorzien van bladwering.  

VLOERAFWERKING 
De vloeren worden voorzien van een afwerkvloer, zijnde een zwevende dekvloer. De dikte is circa 
60 mm (met daaronder 30 mm EPS isolatie). Er wordt rekening gehouden met een vloerafwerking 
van maximaal 25 mm dikte.  

Aangezien de binnentemperatuur via vloerverwarming geschiedt dient er rekening mee gehouden 
te worden dat niet alle vloerafwerkingen toegepast kunnen worden. De maximale weerstand van 
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de giet-/smeervloer inclusief vloerafwerking bij toepassing van vloerverwarming mag 0,15 m2K/W 
bedragen.  

De vloeren in de toiletruimte en 2 badruimten worden afgewerkt met een vloertegel. Onder de 
deur van bad- en toiletruimte worden (kunst)stenen dorpels toegepast. In de aanneemsom is een 
stelpost opgenomen ten bedragen van € 100/m2 inclusief BTW voor het leveren en aanbrengen 
van vloertegelwerk in de toilet- en 2 badruimten.   

CONTACT GELUID  
De vloerbedekking dient van een zodanige samenstelling te zijn dat het ontstaan van 
contactgeluiden wordt voorkomen. De navolgende regels dienen in  acht te worden genomen:  

• het aanbrengen van een harde vloerbedekking in de appartementen is slechts toegestaan 
indien onder die vloerbedekking een dusdanig materiaal is aangebracht zodat na het 
aanbrengen van een harde vloerbedekking de gehele vloer (inclusief vloerbedekking) 
voldoet aan de minimale isolatie-index voor contactgeluid (Ico) van + 10dB;  

• de isolatie-index wordt bepaald volgens de (NEN 5077) “geluidswering in gebouwen”, 
uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut. 

 
WAND EN PLAFONDAFWERKINGEN 
WANDAFWERKING 
De wanden worden behangklaar (groep 3) afgewerkt behalve de wanden waar tegelwerk zit en de 
wanden van de meterkast.  
 
Behangklaar groep 3 wil zeggen dat de wanden geschikt zijn gemaakt om te behangen. Dit 
betekent een gladde wand oppervlak met laagdikte van 0 mm tot maximaal 2 mm, uitgevoerd als 
ondergrond volgend filmwerk en dat naderhand kan worden voorzien van een dikker behang, 
sierpleister en dergelijke met een korreldikte vanaf 2,5 mm.  
De grootste gaten in de wanden worden gedicht. Kleinere gaten blijven onafgewerkt. De wanden 
zijn vlak genoeg om ze te behangen maar zullen nog wel voorbehandeld moeten worden. Dit geldt 
ook bij een andere wandafwerking zoals sauswerk, spuitwerk, spachtelputz. 
 
De wanden die zich boven 1,5 m het wandtegelwerk (toiletruimte) bevinden worden voorzien van 
structuur spuitwerk in een witte kleur.  
 
De wanden van de toiletruime en 2 badruimten worden afgewerkt wandtegelwerk. In de 
aanneemsom is voor het leveren en aanbrengen van de wandafwerking in de badruimten en 
toiletruime een stelpost opgenomen ten bedragen van €4.000 inclusief BTW.  

PLAFONDAFWERKING  
De betonnen plafonds worden voorzien van structuur spuitwerk in een witte kleur.  

De V-naden van de verdiepingsvloeren blijven in het zicht en worden niet dichtgezet.  
 

SANITAIR   
In de aanneemsom is een stelpost opgenomen ten bedragen van €15.000 inclusief BTW voor het 
leveren en monteren van de sanitaire voorzieningen in de toilet- en 2 badruimte.  

ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de aanneemsom begrepen. De 
aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot 
telefonie en centrale antenne zijn niet in de aanneemsom inbegrepen.  
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METERKAST 
De meterkast wordt uitgevoerd en ingericht conform de geldende voorschriften van het 
energieleverend bedrijf.  In de meterkast wordt een meterbord (zij- en achterwand) geplaatst voor 
het bevestigen van de installatieonderdelen. De elektrische installatie wordt overeenkomstig de 
verkooptekening aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld in groepen naar de diverse 
aansluitpunten. 

De meterkast wordt ingericht met: 

• 1 hoofdschakelaar 3x40 A 
• 3 stuks aardlekschakelaar 
• 10 stuks lichtgroep 230 V 
• 1 stuk kookgroep 2x230 V (7,4 Kw)  
• 2 stuks aardlekautomaat 230 V/16 A/30 mA t.b.v. warmtepomp/boiler  
• 1 stuks aardlekautomaat 230 V/16 A/300 mA t.b.v. zonnepanelen-installatie 

Vanaf de algemene meterkast naar voorgevel nabij parkeerplaatsen op het maaiveld worden 2 
ledige leidingen aangebracht t.b.v. een elektrische laadpaal.  

SCHAKELMATERIAAL 
De hoogte van een lichtschakelaar bedraagt circa 1,05 m + vloer. De hoogte van wandcontactdozen 
in de woon-/eetkamer, keuken en slaapkamers bedraagt circa 0,30 m + vloer. De hoogte van 
wandcontactdozen in de keuken boven het aanrechtblad circa 1,20 m + vloer. De met schakelaar 
gecombineerde wandcontactdozen, alsmede de wandcontactdozen in de overige ruimten (bijv. 
t.b.v. de wasmachine) worden op 1,05 m + vloer gemonteerd. 

De installatie wordt uitgevoerd als inbouw, met uitzondering van de meterkast en waar de 
installatie (deels) als opbouw wordt uitgevoerd. Het elektra in de stallingsgarage en de bergingen 
in de stallingsgarage worden als opbouw uitgevoerd.  

Conform de geldende voorschriften worden op het lichtnet aangesloten rookmelders gemonteerd. 

De woonkamer/keuken, de slaapkamers en entresol zijn voorzien van een bedrade leiding ten 
behoeve van de centrale antenne installatie op een hoogte van circa 0,30 m + vloer, met een CAT 
5E (UTP) bekabeling. De woonkamer/keuken wordt voorzien van 1 extra ledige leiding.  

De op de verkooptekening aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, schakelaars en dergelijke 
zijn zo goed als mogelijk weergegeven. Echter kunnen in verband met technische redenen door 
de desbetreffende installateurs nog aan wijzigingen onderhevig zijn. Er worden, tenzij nadrukkelijk 
anders omschreven, geen armaturen geleverd in de appartementen. De balkons aan de achterzijde 
wordt voorzien van 1 LED-buitenwandarmatuur en de zijterrassen/balkons van 2 LED-
buitenwandarmaturen.  

De appartementen zijn standaard uitgerust de volgende elektra voorzieningen: 

- De benodigde elektra voorzieningen t.b.v. ventilatie- en verwarmingsinstallatie; 
- Elektra voor algemeen gebruik per appartement: 
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KEUKENINRICHTING   
In de aanneemsom is een stelpost opgenomen ten bedragen van €15.000,- inclusief BTW voor het 
leveren en monteren van de keuken.   

De keukenopstelling op tekening is illustratief. Onderstaande aansluitpunten worden ter plaatsen 
van de keukenopstelling aangebracht:   

- Perilex aansluiting t.b.v. inductie kookplaat en recirculatie afzuiging;  
- Aansluitingen t.b.v. 1x spoelbak; 
- Enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast; 
- Enkele wandcontactdoos t.b.v.. vriezer; 
- Enkele wandcontactdoos t.b.v. combi magnetron/oven (op aparte groep); 
- Enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (op aparte groep); 
- 2x dubbele wandcontactdozen voor algemeen gebruik.  

 
Vanwege de toepassing van een balansventilatie dient er een recirculatiekap als afzuigkap toe te 
worden gepast. De afzuigkap mag NIET op het ventilatiesysteem worden aangesloten.   

Indien de keuken bij ASWA wordt gekocht, dan wordt de keuken voor oplevering geplaatst. Door 
derden te plaatsen keukens kunnen alleen na de oplevering door derden worden aangebracht.  

WATERINSTALLATIES   
De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de aanneemsom begrepen. De koud 
waterleidingen worden aangelegd vanaf de individuele meterkast. In de meterkast wordt de 
watermeter geplaatst welke afsluitbaar is. De volgende tappunten worden aangesloten:  

Appartementen 1, 2, 3 en 4: 
- 1x leidingwerk t.b.v. keukenkraan/vaatwasser (incl. filterstop- en vaatwaskraan); 
- 1x tapkraan wasmachine; 
- 1x leidingwerk t.b.v. fonteintje toiletruimte (enkel koud);   
- 2x leidingwerk t.b.v. toiletcombinatie; 
- 1x leidingwerk t.b.v. dubbele wastafelcombinatie;  
- 1x leidingwerk t.b.v. enkele wastafelcombinatie; 
- 2x leidingwerk t.b.v. douchecombinatie; 
- 1x waterleiding t.b.v. boiler warmtepomp 
- 1x waterleiding t.b.v. buitenkraantje  
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Algemene werkkast/hobbyruimte in de stallingsgarage:  
- 1x uitstortgootsteen warm- en koudwater (inclusief close-in boiler)  

 
Warmwatertapinstallatie: 
De warmwaterleiding wordt aangesloten op:  

• keukenkraan : 2,5 l/min 
• wastafelkraan : 2,5 l/min 
• douchekraan : 2,5 l/min 

 
Warmwatertoestellen: 
De warmwaterleiding wordt aangesloten op de boilerinstallatie die deel uit maakt van de 
warmtepomp en is geplaatst in de technische ruimte. 

Omdat gebruik wordt gemaakt van een boilervat is de beschikbare hoeveelheid warmwater 
limitatief. U dient hiermee rekening te houden in het gebruik. De boiler heeft een netto inhoud van 
circa 300 liter. 

VERWARMINGSINSTALLATIES   
Als warmtebron wordt per appartement een luchtwarmtepomp volgens de nog op te stellen EPC 
berekening toegepast. De berekening van het vermogen geschiedt overeenkomstig de ISSO 
publicatie 51 “Warmteverliesberekening voor appartementen en woongebouwen” zonder 
nachtverlaging. 

De luchtwarmtepomp met 300 liter boiler wordt geplaatst in de technische ruimte en bestaat uit 
een binnen- en een buitenunit. De buitenunit van de warmtepomp wordt op het platte dak 
geplaatst. De warmtepomp dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor onderhoud en inspectie.   

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat in de 
woonkamer/keuken. De slaapkamers worden voorzien van een naregeling waardoor deze per zone 
‘na te regelen’ zijn. De mogelijkheden voor naregeling zijn beperkt tot ca. + of - 2 graden ten 
opzichte van de kamerthermostaat.  

In de appartementen wordt vloerverwarming toegepast. De positie en afmetingen van de verdelers 
van de vloerverwarming zal definitief worden bepaald door de installateur. Naast de 
vloerverwarming wordt er in 2 badruimten elektrische design radiator geplaatst, deze dient als 
bijverwarming.  

De volgende temperaturen kunnen worden gehaald in de appartementen, bij gelijktijdige 
verwarming van alle vertrekken, waarbij geldt dat de minimale vereiste ventilatievoorzieningen in 
gebruik zijn en dat de ramen en deuren gesloten zijn: 

- entreehal/gang  : 15 °C 
- woonkamers incl. dressing : 20 °C  
- keuken   : 20 °C 
- badruimte   : 22 °C 
- slaapkamers   : 20 °C 
- toilet:    : 20 °C 
- berging   : 15 °C 

TOP KOELING 
De warmtepomp wordt standaard uitgevoerd met koelfunctie. De buitenunit van de warmtepomp  
gaat draaien en de werking van de warmtepomp wordt dus als ware ‘omgedraaid’. Deze 
koelmethode wordt ‘topkoeling’ genoemd. Er kan een verschil van ca. -3 graden ten opzichte van 
de buitentemperatuur worden behaald. Het is dus geen koeling zoals geschiedt met een airco.  
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ZONNEPANELEN 
Conform de EPC berekening worden er voor elk individueel appartement 5 zonnepanelen (325 Wp) 
geplaatst op het platte dak, ten behoeve van de opwekking van elektriciteit. In de technische 
ruimten in de appartementen wordt de omvormer geplaatst.   

VENTILATIEVOORZIENINGEN   
Het appartement is voorzien van een warmteterugwininstallatie (WTW) met balansventilatie en is 
regelbaar met een 3-standen schakelaar, welke worden geplaatst in de hoofd badruimte. 
Buitenlucht wordt naar binnengebracht en binnenlucht wordt naar buiten afgevoerd via een 
warmtewisselaar. Het ventilatiesysteem is gebaseerd op het evenwicht tussen aanvoer en afvoer 
van lucht. De toevoer van lucht geschiedt door middel van inblaaspunten in het plafond, posities 
bepaald door installateur. De afzuiging vindt plaats nabij de keuken en in de badruimten, 
toiletruimte en technische ruimte. Het afvoersysteem bestaat uit een mechanische ventilatorunit 
met afzuigventielen. Om de ventilatie te waarborgen dient voldoende ruimte onder de deuren in 
stand te worden gehouden.  

De spuiventilatie van de woonkamer, keuken en slaapkamers geschiedt door middel van draaiende 
delen in de buitenkozijnen. 

De dakconstructie wordt voorzien van dakdoorvoeren/schoorstenen ten behoeve van: 

• het ventilatie systeem 
• de ontluchting van het rioleringssysteem. 

 
De overige ruimten / constructieonderdelen worden uitgerust met de volgende 
ventilatievoorzieningen: 

• de meterkast  : natuurlijke ventilatie (indien nodig via rooster in deur) 
• de gevels  : open stootvoegen 
• de bergingen kelder : natuurlijke toevoer en mechanische afvoer 
• stallingsruimte: : natuurlijke toevoer en mechanische afvoer  
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ALGEMENE RUIMTE 
De hoofdentree wordt zodanig afgewerkt dat deze in overeenstemming is met de allure van de 
appartementenvilla.  

VIDEOFOON- EN BELINSTALLATIE 
Zowel bij de hoofdentree poort en de hoofdentree-voordeur wordt een videofoonsysteem met 
camera, luidspreker en microfoon geïnstalleerd. In het individuele appartement wordt de monitor 
geplaatst met luidspreker, microfoon en de deurbelinstallatie. Hiermee is het mogelijk een 
verbinding in geluid en beeld tot stand te brengen tussen het appartement en de poort en tussen 
het appartement en de hoofdentree. De installatie is tevens voorzien van een elektrische 
deuropener waarmee de hoofdentreepoort en de hoofdentreedeur vanuit de woonkamer te 
ontgrendelen is.  

TRAPPEN   
De dichte (binnen)trappen zijn vervaardigd uit schoonwerk beton met een n.t.b. vloerbedekking. 
De traphekken zijn van stalenspijlen gepoedercoat. Aan de muurzijde wordt een stalentrapleuning 
aangebracht op leuninghouders. 

De thermisch verzinkte stalen vluchtspiltrap wordt aan de achterzijde ‘buiten’ het gebouw 
geplaatst met een metselwerk omkleding. De vluchttrap is enkel toegankelijk vanuit de 
binnenzijde.  

Voor de toegankelijkheid van het platte dak wordt ter plaatsen van het trappenhuis een dakluik 
met ladder geplaatst. Voor natuurlijk daglicht in het trappenhuis wordt een lichtkoepel in het 
platte dak opgenomen.  

LIFTINSTALLATIE 
In de appartementenvilla komt een rolstoel toegankelijke elektrische liftinstallatie volgens de 
geldende eisen en voorschriften van het Nederlands Liftinstituut. 

Onderhoud liftinstallatie zal geschieden via de VVE.  

AFWERKING 

Vloerafwerking 
De hoofdentree wordt voorzien vloertegels en een schoonloopmat nabij de entreevoordeur. De 
vloerafwerking in de portieken en de trap, wordt vervaardig uit een n.t.b. vloerafwerking.  

Wandafwerking 
De wanden worden voorzien van gladpleisterwerk en één lichte kleur sauswerk.  

Plafondafwerking 
De plafonds worden voorzien van (akoestisch) spuitwerk.  

Elektra 
De hoofdentree, hallen en portieken (verkeersruimtes) en de stallingsgarage,  worden voorzien van 
LED verlichtingsarmaturen en per verdieping een wandcontactdoos. De hoofdentree wordt 
verwarmd middels een elektrische radiator.   
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DIVERSEN 
Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de maten uitgedrukt in millimeters. Deze maten zijn 
onder voorbehoud van “om en nabij”. Indien de maatvoering tussen wanden en/of vloeren wordt 
aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wand- of plafondafwerking en 
plinten. Eventuele maatverschillen zijn niet verrekenbaar.  

Bij deze technische omschrijving behoren tevens de tekeningen, die onderdeel uitmaken van de 
contractstukken.  

Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw uitdrukkelijk niet toegestaan. 

SCHOONMAKEN EN OPLEVERING 
Minimaal twee weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van 
de definitieve datum en het tijdstip waarop de oplevering gaat gebeuren. 

WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW 
Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving of 
tekeningen worden aangebracht, voortvloeiend uit bijvoorbeeld voorschriften, het niet meer 
leverbaar zijn van materialen, fysieke belemmeringen, eisen van de overheid of eisen van 
Woningborg en/of nutsbedrijven.  
Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk en worden door de 
bouwer kenbaar gemaakt middels een erratum. Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde 
wijzigingen is niet mogelijk. Alle wijzigingen in opdracht van de bouwer en/of in opdracht van de 
koper verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene 
Voorwaarden, behorend bij de koop- en/of aannemingsovereenkomsten. 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 
Voor wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering en indeling wordt een voorbehoud gemaakt. 
Ook kleine wijzigingen in de materiaalkeuze kunnen zonder vooroverleg en verrekening worden 
uitgevoerd. Aan de impressies als onderdeel van de verkoopdocumentatie kunnen geen enkele 
rechten worden ontleend. Uitgangspunt vormen de verkooptekeningen. 
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AFWERKSTAAT PER RUIMTE 
 
ENTREEHAL/GANG 
Vloer   : dekvloer  
wanden  : behang klaar  
plafond  : structuurspuitwerk  
 
METERKAST 
vloer   : onafgewerkt 
wanden  : onafgewerkt 
plafond  : onafgewerkt 
 
TOILETRUIMTE  
vloer   : n.t.b. vloertegels  
wanden  : n.t.b. wandtegels tot 1,5 m met daarboven structuurspuitwerk  
plafond  : structuurspuitwerk 
 
WOONKAMER  
vloer   : dekvloer  
wanden  : behang klaar  
plafond  : structuurspuitwerk  
 
KEUKEN  
vloer   : dekvloer  
wanden  : behang klaar  
plafond  : structuurspuitwerk  
 
BADRUIMTE   
vloer   : n.t.b. vloertegels  
wanden  : n.t.b. wandtegels  
plafond  : structuurspuitwerk  
 
SLAAPKAMERS  
vloer   : dekvloer  
wanden  : behang klaar  
plafond  : structuurspuitwerk  
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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT   
 

Onderdeel Materiaal  Afwerking Kleur 

STALLINGSGARAGE (KELDER)   

Keldervloer Schoonwerk beton 
Gevlinderde monolithische 
betonvloer 

Naturel / grijs 

Kelderwanden Schoonwerk beton Glad  Naturel  / grijs  

Kelderdek (plafond) Isolatie met spuitlaag Structuur  Naturel / grijs 

Wanden bergingen Kalkzandsteen vellingblokken Schoonwerk  Wit 

GEVELS 

Gevelmetselwerk 
Baksteen handvorm waalformaat, Engels 
sortering 16054501 

Schoonwerk  Koperbont  

Voegwerk metselwerk Mortel  5 mm terugliggend  Antraciet  

Spouwisolatie Minerale wol  - - 

AFWERKING EXTERIEUR 

Waterslagen/raamdorpels (kunst)steen  Glad Antraciet  

Afdeklaag ‘schoorsteen’ (kunst)steen  Glad  Antraciet  

Gevellateien Staal  Gepoedercoat Antraciet   

VLOEREN 

Vloeren: begane grond, 
hoofdentree en portieken, 1ste, 
2de verdieping en entresol 

Breedplaatvloer  Zwevende dekvloer  

WANDEN  

Dragende binnenwanden  Kalkzandsteen Behang klaar  - 

Lichte scheidingwanden Verdiepingshoge cellenbeton panelen Behang klaar   - 

DAK  

Dakbedekking Keramische dakpan   - 
OVH Blauw 
gesmoord  

Zijwangen dakkapel Zink Onbehandeld  Naturel  

Dakbedekking dakkapel Keramische dakpan  - 
OVH Blauw 
gesmoord 

Goot met kraal  Zink   Onbehandeld  Naturel  

Bakgoot Hout Geschilderd Wit  

HWA Zink Onbehandeld  Naturel  

PV-panelen - - All-black  

 KOZIJNEN EN DEUREN  

Gevelkozijnen 
 

Aluminium HR++ glas 
RAL 7016 (antraciet) 
/ blank glas   

Zonwering   Aluminium kaders met screendoek  Gepoedercoat, doek Ral 7016 / -  
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Voordeur hoofdentree Aluminium met glas opening  Gepoedercoat  RAL 7016 (antraciet)  

Binnendeurkozijnen 
Houtenkozijnen t.b.v. stompe deuren             
(h: 2,3 m) 

Schilderwerk Wit  

Binnendeuren  
Stompe MFD binnendeuren met RVS 
deurbeslag 

Fabrieksmatig gelakt  Wit  

Binnendeur en -kozijn 
entree/woonkamer  

Stompe MFD stijldeur (h:2,3 m) met glas 
opening  

Fabrieksmatig gelakt Antraciet  

Poort stallingsgarage  Dubbele draaipoort met metalens pijlen  Gepoedercoat   RAL 7016 (antraciet)  

BALKON/DAKTERRAS  

Vloerafwerking terrassen app. 
1 en 2  

Betonnen terrastegel  - Grijs   

Vloerafwerking prefab balkon Prefab beton Antislip motief  Grijs   

Vloerafwerking balkon 
achterzijde app. 5 en 6  

Geïsoleerde dakbedekking  Betontegels op tegeldragers   Grijs   

Onderzijde prefab balkon 
(/plafond afwerking) 

Beton werk   Structuur gerold  Naturel / grijs  

Balkonhekken Rondstalenspijlen met koker boven en onder Gepoedercoat  RAL 7016 

TRAPPEN 

Trap in trappenhuis  Schoonwerk beton Projecttapijt  n.t.b. 

Vluchttrap 
Staal, thermisch verzinkt, met metselwerk 
omkleding  

- Naturel  

TUININRICHTING  

Erfafscheiding Gaashekwerk, hagen en struweel beplanting    

Hoofdentree poort 
Staal gepoedercoat bevestigd aan 
gemetselde pilasters  

In de poort is de tekst                
“Villa Berlaer” verwerkt  

RAL  7016 (antraciet) 

Poort inrit stallingsgarage 
Staal gepoedercoat bevestigd aan 
gemetselde pilasters 

 RAL  7016 (antraciet) 

 Opgenomen in tuinplan 
Bestrating, beplanting, verlichting, 
bewateringsinstallatie, drainage en een 
vlaggenmast 

  

ELEKTRISCHE INSTALLATIES   

PV-panelen, noodverlichting algemene ruimte, brandalarminstallatie (rookmelders), videofooninstallatie via de intercom in de 
appartementen is de hoofdentreevoordeur en -poort te ontgrendelen, rolstoel toegankelijke lift, buitenverlichting LED armaturen 
ter plaatsen van de de balkons/terras, tuinverlichting.   

WERKTUIGBOUWKUNDIGE INTALLATIES    

Luchtwaterwarmtepomp met verwarming en koeling via de vloer (gasloos), warmterugwininstallatie (WTW) met balansventilatie, 
sanitaire en keuken aansluitingen en ten plaatsen van het terras/balkon een buitenkraantje.  
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INTERIEUR STANDAARD OPGENOMEN  

Onderdeel Stelpost   Afwerking  

Complete keukeninrichting Stelpost keuken €15.000 incl BTW  Koperskeuze    

Complete sanitair inrichting Stelpost sanitair €15.000 incl BTW Koperskeuze    

Vloertegelwerk in sanitaire ruimte Stelpost 100 p/m2 incl BTW  Koperskeuze  

Wandtegelwerk in sanitaire ruimte Stelpost wandtegelwerk €4.000 incl BTW  Koperskeuze    
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