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Groenvoorziening - onderhoud 

Buitenkozijnen, -ramen en -deuren 

–

–

– cilindersloten op alle entreedeuren van de woningen en de algemene

–

ruimten waartoe je gerechtigd bent

Binnenkozijnen en -deuren 

uitgevoerd in 

stalen montagekozijnen zonder bovenlicht en voorzien van stompe 

deuren. De kozijnen en deuren in de woningen worden fabrieksmatig 

afgelakt en voorzien van aluminium beslag. 

worden 

uitgevoerd met meranti kozijnen zonder bovenlicht. Deze kozijnen 

worden geschilderd opgeleverd.

De verschillende mogelijkheden voor wat betreft de uitvoering van de 

in overleg met de kopersbegeleiding. 

Beglazing 

Ter plaatse van de zuid- en westgevel wordt zonwerende beglazing 

verwijzen wij je naar de koperskeuzelijst. Indien je na oplevering kiest voor 

zonwering buitenzijde (screens) ben je gebonden aan de 

architectonische normen die ter zake van deze zonwering en een pergola 

in de kopers keuzelijst zijn opgenomen. 

metalen 

balustrade aangebracht (Frans balkon). 

beglazing toegepast. 

toegepast. 

Trappen

verband met de veiligheid worden rondom het trapgat en de vide houten 

hekwerken geplaatst.  Aan de muurzijden van de trappen wordt een 

houten leuning op leuningdragers aangebracht. 

Schilderwerk 

meterkasten worden niet geschilderd. 

Hekwerken, schermen en balustrades 

Ter plaatse van de uitpandige balkons komen metalen balustrades 

met een lamellenhek. Ter plaatse van dakterrassen van de woningen 

worden doorvalveilige glazen balustrades aangebracht. In het centrale 

aan de open zijde metalen balustrade lamellenhek. 

Ter plaatse van de galerijen aan de binnenzijde van het gebouw worden 

een lamellenhek. De galerijen van de 5e en 6e verdieping krijgen een 

doorvalveilige glazen balustrade.



Tegelwerk, sanitair 

Met betrekking tot het tegelwerk en het sanitair in je woning hebben 

verdere 

verrekening je keuze maken. Wanneer je besluit tot het kiezen van 

Het is niet mogelijk om in de badkamer(s) en toilet(ten) een gietvloer 

wij 

hier geen garantie ten aanzien van waterdichtheid en op voorkomen van 

scheurvorming kunnen geven. 

Alle keuzes die je maakt bij de projectshowrooms zullen tijdens de 

toilet(ten) volledig tot je beschikking hebt.  

Het is niet mogelijk de badkamer(s) en toilet(ten) casco op te laten 

blijven 

garanderen.

Dorpels, vensterbanken 

De deurkozijnen van de badkamers en toiletten worden voorzien van 

Onder de gevelopeningen met een borstwering (dus die niet tot de vloer 

doorlopen) wordt een kunststeen vensterbank toegepast. Ter plaatse van 

de borstweringen in badkamers wordt er geen vensterbank toegepast  

maar worden de dagkanten betegeld. 

Plafond-, wand- en vloerafwerking 

In de woningen worden de wanden (m.u.v. de betegelde wanden) 

Tijdens de 

gesprekken met de kopersbegeleider kunnen wij op basis van 

wandafwerking. Als eerste aanzet vind je in de koperskeuzelijst de optie 

voor sausen van de wanden en plafonds. De keuzes die door u gemaakt 

worden middels de ondertekende koperskeuzelijst zullen tijdens de bouw 

en plafond tot je beschikking hebt. 

Alle woningen worden voorzien van een zwevende dekvloer dikte circa 70 

mm (exclusief onderliggende isolatie).  Je woning wordt voorzien van 

de 

mogelijkheden m.b.t. de zelf aan te brengen vloerafwerking. Het boren 

leidingen in de vloer beschadigen. 

In de woningen worden geen vloerplinten aangebracht. 

Keuken 

leidingen en de afvoer op de riolering worden op vooraf vastgestelde 

plaatsen afgedopt in de keuken aangebracht. Er is een voorziening 

afzuigkap. Het is niet mogelijk om een afzuigkap toe te passen die een 

afvoer naar buiten nodig heeft.  

standaard aansluitpunten.  

houden 

dat er wijzigingen kunnen optreden met betrekking tot de 

kopersbegeleider kan je hierover informeren. 

standaardwijze (conform verkooptekening) worden afgedopt.  Je hebt 

op basis waarvan wij tegen een nader op te geven meerprijs 

het leidingwerk kunnen aanpassen aan de door jouw gewenste situatie. 

Het plaatsen van de keuken kan alleen na oplevering gedaan worden. 

Loodgieterswerk 

Vanaf de watermeter in de meterkast wordt in de woning een compleet 

die al aangegeven zijn op de verkooptekening.  

Vanaf deze boosterboiler wordt een warmwaterleidingnet aangelegd 

naar de tappunten die zijn aangegeven op de verkooptekeningen. 

Verwarmingssysteem 

De installatie van de woning is all-Electric. Dit wil zeggen dat er geen 

gasaansluiting is. De verwarming van de woning zal geschieden door 

naar koeling. 

Middels vloerkoeling zal de woning in mindere mate opwarmen. De 

verbruikte energie zal door Vaanster met u afgerekend 

elektrische radiator geplaatst. 



Woningborg-regeling: 

–

–

–

–

–

–

De overige ruimten worden niet verwarmd. Er wordt een 

bedieningsvoorschrift t.b.v. de installatie bijgeleverd. 

De temperatuurregeling vindt plaatst via een ruimtethermostaat per 

verblijfsruimte. Voor de positie van deze thermostaten verwijzen wij je 

naar de verkooptekeningen.

Ventilatie 

De woning wordt voorzien van een WTW-balansventilatie met 

mechanische luchttoevoer en afvoer door middel van opbouw 

afvoerventielen zijn aangegeven op de verkooptekeningen. De exacte 

met de installateur en constructeur. 

In de installatieruimte wordt een ventilatie-unit aangebracht. De 

luchtkanalen t.b.v. de WTW-installatie worden in deze ruimte in het zicht 

De capaciteit wordt bepaald volgens berekeningen aan de hand 

ventilatie in het appartement wordt op basis van CO2 gestuurd middels 

een hoofdbediening in de woonkamer. Tevens is het mogelijk het 

schakelaar. 

Elektrische installatie 

In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de 

voorschriften van het elektriciteitsbedrijf. De installatie voldoet aan het 

over 

de  benodigde groepen en voorzien van een  aardlekschakelaar. 

Hoogtemaatvoering vanaf de onafgewerkte vloer: 

–

–

– wandcontactdozen gecombineerd met een lichtschakelaar: ca.

– wandcontactdozen boven het aanrechtblad in de keuken: ca.

–

–

In de gehele woning worden inbouwwandcontactdozen en 

wordt opbouw materiaal toegepast. Alle wandcontactdozen worden 

wandcontactdozen en dergelijke is schematisch aangegeven op 

tekening. 

op de posities als op de verkooptekening aangegeven. 

De hierboven genoemde aansluitpunten van de elektrische installatie 

naar wens verplaatst worden. Extra aansluitpunten worden verrekend.  

Conform de huidige geldende wet- en regelgeving worden er op het 

elektranet rookmelders aangesloten en eventueel meerdere rookmelders 

Op het gebied van domotica kunnen wij diverse opties aanbieden. 

Hiervoor verwijzen wij je naar de koperskeuzelijst. Tijdens de gesprekken 

met onze kopersbegeleider vertellen wij je hier graag meer over.  

Deuropener installatie 

De appartementen (met uitzondering van de woningen op de 

begane grond met een eigen voordeur) worden voorzien van een 

deuropener-installatie. Met deze installatie kun je vanuit de woning 

Tevens wordt bij de voordeur van de woning een beldrukker aangebracht. 

De videofooninstallatie wordt bij de centrale entree geïntegreerd in de 

gevel. Hier komen tevens de naamplaatjes en huisnummers

Aansluitkosten 

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van 

De kosten voor gebruik van water en elektriciteit tot de dag van 

Data inrichting 

De voorzieningen voor data (CAT5) en centrale antenne inrichting (cai) 

worden uitgevoerd in de gemeenschappelijke meterruimte (CVZ-kast) en 

verdeeld naar de meterruimten van de woningen. De woningen 

worden. 

Afhankelijk van de wens is dit zonder of met verdere verrekening. Extra 

aansluitpunten worden wel verrekend. 



Entree, centrale hal, trappen en lift 

Garantie 

Voorrang bepalingen 

Prijsstijgingen 

Meer- en minderwerk 

Aanleveren van kopersopties 

Wijzigingen tijdens de bouw 

Schoonmaken 

Oplevering 



Sleuteloverdracht 

Onderhoudsperiode 

Werken van materialen (krimp) 

Vloerafwerking 

Verzekering 

WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING 



 – Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en

de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan 

kan Woningborg hierin bemiddelen

naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht. 

Wat valt niet onder de Woningborggarantie? Onderdelen die 

niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals 

waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn 

uitgesloten. 

Voorrang Woningborg-bepalingen 

reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de 

aansluitvoorwaarden voor water en elektra. 

Algemeen 

Deze documentatie is met zorg samengesteld. De bouw geschiedt 

afwijkingen en eventueel van overheidswege verlangde wijzigingen. 

De bouwonderneming is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen 

het 

uiterlijk en de bruikbaarheid van de woning(en). Deze wijzigingen zullen 

geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van 

minder of meer kosten. 

Als de woning  gekocht terwijl deze al in aanbouw of gereed is 

en er een verschil tussen de technische omschrijving en de 

woning. 

De maten op de tekeningen zijn “circa maten”. De maatvoering is 

niet geschikt voor opdrachten door koper aan derden (bijvoorbeeld 

keukeninrichting). 

fouten in deze technische omschrijving of andere verkoopdocumentatie. 

De inrichting van het openbaar gebied is gebaseerd op de laatst 

bij ons bekende gegevens. Wijzigingen daarop vallen buiten onze 

verantwoordelijkheid. 

Tot slot 


