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1. Welkom bij BAM Wonen 

 

Gefeliciteerd met uw nieuw appartement! 

 

Voor u ligt de Technische Omschrijving van De Weef, het nieuwe appartementencomplex in hartje 

centrum Helmond. In deze Technische Omschrijving leggen we per onderdeel uit hoe het appartement 

en het gebouw is samengesteld, afgewerkt en wat u in de diverse ruimtes mag verwachten. Deze 

Technische Omschrijving is onderdeel van de contractstukken. 

 

We hebben deze Technische Omschrijving met zeer veel zorg voor u samengesteld en we hebben 

ons best gedaan om het geheel zo begrijpelijk mogelijk te maken. Omdat we echter bouwers zijn, 

gebruiken we soms toch vaktermen en noemen we een regenpijp een “hemelwaterafvoer” of “hwa” en 

een stopcontact een “wandcontactdoos” of “wcd”. Dus als u ons soms niet helemaal begrijpt, dan ligt 

dat aan ons. Schroom niet om ons dan te vragen om verduidelijking. Als koper kunt u online, via Mijn 

Homestudios voor De Weef, eenvoudig contact opnemen met uw woonadviseur. Die staat u graag te 

woord! 

 

Natuurlijk mag u ervan uitgaan dat uw appartement voldoet aan de modernste eisen. Het complex is 

zeer goed geïsoleerd en dus energiezuinig. Natuurlijk is het volledig gasloos en toekomstbestendig. 

Terwijl de compleet ingerichte keuken en badkamer mede zorgen voor een comfortabele plek om 

lekker te wonen. 

 

Over lekker wonen gesproken: online, op Mijn Homestudios ontdekt u welke opties er mogelijk zijn 

voor uw nieuw appartement. Opties om leefruimtes naar wens in te delen, te vergroten, 

of te verfraaien. Keuze uit het woonklaar laten opleveren van (delen van) uw nieuwe 

appartement; kortom, alles wat u nodig hebt om van uw nieuwe huis een thuis te maken! 

 

 

We hebben er enorm veel zin in om uw nieuwe thuis te bouwen en wensen u nu alvast veel 

woonplezier. 

 

 

Welkom thuis, welkom bij BAM Wonen 
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2. Algemene projectgegevens 

 
Projectnummer BAM Wonen: 72018 

 

Korte omschrijving van het werk:  
 

“De Weef” bestaat in totaal uit 67 koopappartementen, verdeeld over 3 woontorens; Toren A, B en C 

met respectievelijk 11, 5 en 5 verdiepingen. De parkeerplaatsen, gezamenlijke fietsenberging en 

individuele bergingen zijn gelegen in de stallingsgarage. De afgesloten stallingsgarage is gelegen 

onder de drie woontorens en deels onder het openbaargebied en biedt enkel parkeergelegenheid voor 

bewoners van De Weef.  

 

Hieronder zijn de bouwnummers naar type en verdieping aangegeven:   

 

 

Toren A 

Verdieping 

Type 

bg 

(bnr) 

1e 

(bnr) 

2e 

(bnr) 

3e 

(bnr) 

4e 

(bnr) 

5e 

(bnr) 

6e 

(bnr) 

7e 

(bnr) 

8e 

(bnr) 

9e 

(bnr) 

 10e  

(bnr) 

Totaal 

A1  1 5 9 13 17 21 24 27 30 32 34  

A2a 2           

A2   6 10 14 18       

A3a 3           

A3  7 11 15 19       

A4 4 8 12 16 20 23 26 29    

A5      22 25 28    

A6         31 33  35  

Totaal aantal 4     4 4 4 4 3 3 3 2 2 2  35 
 

 

 

Toren B 

Verdieping 

Type 

bg 

(bnr) 

1e 

(bnr) 

2e 

(bnr) 

3e 

(bnr) 

4e 

(bnr) 

  Totaal 

 

B1a 

B1 

36 

37 38 39 40  

Totaal aantal 1     1 1 1 1 5 
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Toren C 

Verdieping 

Type 

bg 

(bnr) 

1e 

(bnr) 

2e 

(bnr) 

3e 

(bnr) 

4e 

(bnr) 

Totaal 

C1 a 41      

C1   47 53 58 63  

C2a 42      

C2   48     

C3 43 49     

C4 44 50     

C5 45 51 56 61 66  

C6 46 52 57 62 67  

C7   54 59   

C8   55 60   

C9     64  

C10     65  

Totaal aantal 6       6 5 5 5 27 
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Ontwikkeling en realisatie 

BAM Wonen 

Looyenbeemd 14 

Postbus 6081 

5600 HB Eindhoven 

www.bamwonen.nl 

 

Architect  

VFO Architects | Urban design b.v. 

Grote Berg 18D 

5611 KK  EINDHOVEN 

www.vfo-arch.nl  

 

Landschapsarchitect 

Buro Lubbers 

Reutsedijk 15 

5264 PC Vught 

www.burolubbers.nl 

 

Makelaars 

ERA vb&t Makelaars Helmond 

Steenweg 18A 

5707 CG  HELMOND 

www.eravbtmakelaars.nl 

 

Broeckx Makelaars 

Mierloseweg 3 

5707 AA  HELMOND 

www.woonplezier.nl 

 

Notaris 
VDB Advocaten Notarissen 

Eindhovenseweg 126 

5582 HW  WAALRE 

www.vdb-law.nl/nl 

 

Woonadvies  

Homestudios by BAM  

Proostwetering 31                                                                                                                                

3543 AB Utrecht  

Mijn Homestudios voor De Weef 

www.homestudios.nl/deWeef 
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3. Van toepassing zijnde bepalingen 

 

Wijzigingen en voorbehoud 

De brochure, Technische Omschrijving en verkooptekeningen zijn nauwkeurig en met zorg 

samengesteld. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien 

van wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid, nutsbedrijven en/of adviseurs. 

De verkopende partij is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen aan te brengen, waarvan de 

noodzakelijkheid tijdens de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, 

kwaliteit en bruikbaarheid van het appartement. Deze wijzigingen zullen geen van de partijen enig 

recht geven tot het vragen van verrekening van meerdere of mindere kosten. Wijzigingen worden 

vastgelegd in een erratum en gelden als aanvulling op de contractstukken. 

 

Het ontwerp voor de inrichting van het parkeerdek en het omliggende openbare gebied wordt in 

overleg met de gemeente opgesteld. Dit ontwerp is nog niet definitief vastgesteld. Wijzigingen hierop 

zijn dus mogelijk. 

 

De genoemde maten in de tekeningen en in de Technische Omschrijving zijn nooit exact maar een 

goede benadering. 

 

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) 

Op de appartementen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. Het 

SWK waarborgcertificaat beschermt de koper tegen risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van 

een nieuw appartement. Zo hebt u zekerheden ten aanzien van de kwaliteit en garanties van uw 

appartement maar bent u ook beter beschermd bij een faillissement van één van de partijen. Voor 

meer informatie verwijzen we u naar www.swk.nl. 

 

Forest Stewardship Council (FSC©) 

BAM Wonen heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Zo is BAM Wonen FSC gecertificeerd en 

wordt het toepassen van FSC-hout zo veel mogelijk gestimuleerd. 

 

Volgorde van stukken 

Ongeacht hetgeen in deze Technische Omschrijving is vastgelegd, gelden de door SWK 

gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, tenzij 

daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

Als een omschrijving in deze Technische Omschrijving onverenigbaar of nadeliger is voor de kopende 

partij, dan gelden nog steeds de bovengenoemde bepalingen van het SWK, inclusief 

Garantiesupplement – module I E en Garantiesupplement – Module II P. Waar geen beperkingen zijn 

opgenomen geldt de inhoud van de bepalingen voor zowel huizen als voor privé-gedeelten en 

gemeenschappelijke gedeelten van gebouwen. Bij tegenstrijdigheden gaat de Technische 

Omschrijving voor de contracttekeningen. 

 

Bouwbesluit en andere regelgeving 

In het Bouwbesluit (wetgeving) wordt niet geredeneerd in 'functionele eisen' maar wel in 'prestatie-

eisen'. De begrippen woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. In het 

Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, onbenoemde ruimten en inwendige 

verkeersruimten. Hieronder staan een aantal voorbeelden van de begrippen die van toepassing zijn op 

uw appartement. 
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Benaming Bouwbesluit Benaming brochure / Technische Omschrijving  

Verblijfsruimte woonkamer, keuken, slaapkamer, hobbyruimte 

Verkeersruimte entree, hal, overloop 

Onbenoemde ruimte (nader aangegeven ruimten in de woning)  

Technische ruimte MV/CV-ruimte, meterkast, techniek/werkkast  

Toiletruimte toilet 

Badruimte badkamer 

Buitenruimte balkon, dakterras, tuin 

 

Naast het Bouwbesluit zijn ook onderstaande voorschriften en bepalingen van toepassing: 

• de gemeentelijke bouwverordeningen van de gemeente 

•     voorschriften en bepalingen van gemeentelijke bouwtoezicht 

• nutsbedrijven 

• brandweer 

 

Verrekenposten 

Indien verrekenposten zijn opgenomen, wordt daaronder het bedrag van de verrekenposten in euro’s 

verstaan. Deze posten zijn inclusief montage en inclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk anders is 

aangegeven). 

 

Energielabel 

De appartementen in dit project voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde Energie Prestatie 

Coëfficiënt (EPC). De EPC-norm voor dit project is kleiner of gelijk aan 0,26 waardoor de 

appartementen het groene energielabel A++ krijgen. Het energielabel geeft met de klassen A (groen, 

zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is in vergelijking met 

soortgelijke woningen. 

 

Homestudios Experience Center 

In deze Technische Omschrijving is omschreven op welke wijze het gebouw standaard wordt 

samengesteld en afgewerkt. Maar persoonlijk wonen gaat over meer dan de constructie, 

dakbedekking en beglazing. Daarom heeft BAM het Homestudios Experience Center in het leven 

geroepen. Om u te helpen en te inspireren om van uw nieuwe huis ook echt een thuis te maken, 

biedt Homestudios u een aanbod van opties voor het creëren van een persoonlijk thuis.  

 

Na de aankoop van uw appartement, neemt de Homestudios woonadviseur tijdig contact met u op 

om een afspraak te maken voor uw bezoek aan het Homestudios Experience Center. In het 

gesprek dat u daar met uw woonadviseur voert, helpt hij of zij u bij het vertalen van uw 

woonwensen in slimme keuzes uit alle beschikbare mogelijkheden. 

 

Aansluitingen nuts algemeen 

Het appartement wordt aangesloten op het openbare waterleiding-, elektriciteits- en rioleringsnet. De 

kosten voor deze huisaansluitingen zitten in de v.o.n.-prijs inbegrepen. Voor de algemene 

voorzieningen in het gebouw, zoals lift, verlichting e.d. wordt een centrale voorzieningen kast geplaatst 

met daarin de water- en elektrameter voor gemeenschappelijk verbruik. De kosten van het verbruik 

komen vanaf oplevering voor rekening van de Vereniging van Eigenaars. 

 

De individuele water- en elektriciteitsmeters worden voor oplevering door de betreffende nutsbedrijven 

in de meterkast van het appartement geplaatst. Door de vrije energiemarkt bent u vrij om voor uw 

elektra een leverancier te kiezen. Hiervoor dient u wel tijdig een energiecontract met uw leverancier af 

te sluiten, zodat u vanaf de oplevering van uw appartement verzekerd bent van levering van elektra. 
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De levering van drinkwater wordt voor oplevering geregeld door Brabant Water. Hiervoor geldt geen 

vrije markt. 

 

In ieder appartement komt een aansluiting van glasvezel in de meterkast.  

Door de geliberaliseerde telecommarkt is het mogelijk dat uw appartement niet wordt voorzien van een 

telefoon- én cai-aansluiting voor telefonie, internet en/of televisie. De leveranciers zijn niet meer 

verplicht om standaard iedere woning aan te sluiten. U hebt de mogelijkheid om zelf een leverancier te 

kiezen. Wij adviseren u om uw aansluiting ruim op tijd aan te vragen. De kosten voor een 

huisaansluiting en abonnement voor telefonie, internet en/of televisie zitten niet in de v.o.n.-prijs van 

uw appartement inbegrepen. 

 

In het project wordt geen gasnet aangelegd.  

 

Kleuren 

De kleuren van de verschillende materialen/onderdelen zijn onder voorbehoud en nog niet definitief 

bepaald. Deze worden tijdens het bouwproces door de architect nader op elkaar afgestemd en definitief 

vastgesteld na goedkeuring van bouwdirectie en gemeente.  

 

Opleveren en schoonmaken 

Minimaal twee weken voor de oplevering, wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve 

datum en het tijdstip van oplevering. Uw appartement wordt bezemschoon opgeleverd. De toiletruimte, 

de badruimte, en de beglazing worden nat gereinigd.  

 

Algemene ruimtes, zoals entreehal, trappenhuis en lift worden separaat opgeleverd aan de VvE. De 

eerste weken na oplevering zal er veel verhuisd worden. Om de lift en algemene ruimtes te behoeden 

voor beschadigingen, zullen deze de eerste weken na oplevering beschermd worden met stucloper op 

de grond en houten beplating tegen de liftwanden. 

 

Veiligheid tijdens de uitvoering  

Binnen de huidige wetgeving (Arbowet) is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering 

verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaats bevindt. Daarom is het, 

ook voor toekomstige bewoners, niet toegestaan het bouwterrein zo maar te betreden. Om u toch de 

mogelijkheid te geven uw appartement te bezichtigen zullen er kijkmiddagen worden georganiseerd. 

Alleen op deze kijkmiddagen is het bouwterrein op eigen risico toegankelijk voor toekomstige 

bewoners. De Homestudios woonadviseur nodigt u online via Mijn Homestudios uit voor deze 

kijkdagen.  

 

Peil  
Het peil -P- van waaruit de hoogten zijn aangegeven, komt overeen met de bovenkant van de 

dekvloer van de begane grondvloer van het gebouw. 

Volgens het Bouwbesluit mag de drempel bij de voordeur van de woning niet hoger zijn dan 20 mm. In 

de uitvoering zal ca. 35 mm worden aangehouden voor de bovenzijde van de drempel t.o.v. de 

onafgewerkte anhydriet dekvloer. Hierdoor is ca. 15 mm beschikbaar voor diverse vloerafwerkingen 

(zoals laminaat, tapijt of parket). 

 

Arceringen 

Op de tekeningen zijn diverse arceringen weergegeven. Het betreft o.a. straatwerk, tegels in de 

algemene ruimten, tegels in toilet en badkamers en gevelafwerking. De arceringen geven niet de 
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werkelijkheid weer. Tegels kunnen in werkelijkheid anders worden aangebracht dan de arceringen 

doen vermoeden. Zaagwerk t.p.v. randen en hoeken is onvermijdelijk. 

 

Vloerafwerking 

De appartementen worden voorzien van vloerverwarming. De vloerverwarming moet zijn warmte goed 

kunnen afgeven. Dit betekent dat niet alle typen vloerafwerkingen zomaar aangebracht kunnen 

worden. Uiteraard voldoen alle vloeren die binnen Homestudios worden aangeboden aan de normen. 

Indien u uw vloer niet door Homestudios laat aanbrengen, is het belangrijk om de informatie over de 

vloer uit de Technische Omschrijving te overleggen aan uw leverancier van de vloeren, zodat deze het 

juiste advies kan geven. In verband met de vloerverwarming is het niet mogelijk om te boren of te 

spijkeren in de vloer. 

 

Houd bij de keuze voor vloerafwerking rekening met contactgeluid richting onderburen. De vloeren die 

bij Homestudios worden verkocht zijn voorzien van voldoende geluidisolatie om contactgeluid te 

voorkomen. 

 

Artist impressions 

De perspectieftekeningen, sfeerplattegronden en visualisaties in de brochure geven een impressie. 

Het is met recht een ‘artist impression’, waarin de ‘artist’ zich soms wat artistieke vrijheden gunt. De 

maatvoering en de reële kleuren van gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. De 

tuinaanleg en inrichting van de openbare ruimte is naar fantasie van de illustrator ingevuld. Aan deze 

tekening kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die wij nagestreefd hebben, geen rechten worden 

ontleend. Voor nadere specificaties verwijzen we naar Bijlage 1. Kleur- en materiaalstaat behorend bij 

deze Technische Omschrijving. 

 

Maatvoering en inrichting 

Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte (zowel positief als negatief) kunnen geen rechten 

worden ontleend, ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd 

op basis van door de gemeente en het Kadaster verstrekte gegevens. Hierover is een bepaling in de 

koopovereenkomst opgenomen. De juiste perceelgrootte wordt te zijner tijd door het Kadaster 

vastgesteld. 

De inrichting van het openbare gebied boven het parkeerdek en rondom het gebouw wordt in 

samenspraak met de gemeente zoveel als mogelijk afgestemd op de inrichting van het Burgemeester 

Geukerspark. Deels behoort het onderhoud van het groen tot de werkzaamheden van de VvE, deels 

wordt er een opstalrecht ten behoeve van de gemeente gevestigd en onderhoud de gemeente het 

groen. Voor het gedeelte waarop het opstalrecht van toepassing is, verwijzen wij naar de 

splitsingsakte.  

 

De in de plattegronden genoemde maten kunnen licht afwijken. Tenzij anders aangegeven zijn de 

afmetingen in millimeters. Op sommige plaatsen geven we ook de maatvoering tussen de wanden 

aan. Daarbij is nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegels, spuitwerk, 

enzovoort. Let dus op. Wij adviseren bij het inrichten van het appartement de maten ter plaatse op te 

nemen vóór u tot aanschaf van bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking overgaat.  

Op de verkooptekeningen gestippelde onderdelen zijn niet in de basis opgenomen maar worden als 

optie via Homestudios aangeboden.  

Daar waar u in tekeningen en plattegronden kasten, meubels en huishoudelijke apparaten getekend 

ziet, geven deze uitsluitend een mogelijke plaats weer voor uw eigen inboedel. Zij worden uiteraard 

niet geleverd. 
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Krijtstreepmethode 

Bij enkele woningen is bij de berekening van de daglichttoetreding gebruik gemaakt van de 

zogenaamde krijtstreepmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van reducties van verblijfsgebieden. 

Eén en ander conform de regelgeving van het Bouwbesluit. 

 

Installaties 

Ten tijde van de opmaak van deze technische omschrijving is het installatietechnisch ontwerp nog niet 

definitief. De exacte posities, aantallen en afmetingen van de benodigde installatie-onderdelen zoals 

elektrische radiatoren badkamer, verdelers van vloerverwarming, schakelaars, lichtpunten, 

stopcontacten, ventilatieroosters, rookmelders e.d. zijn dan ook nog niet op de verkooptekeningen 

verwerkt. Nadat de volledige installatie bekend is wordt deze aanvullend verwerkt op de 

verkooptekeningen en aan iedere koper als aanvullend contractstuk verstrekt. Uiteraard zijn de 

installatietekeningen tijdig gereed voordat uw persoonlijk gesprek met uw woonadviseur plaatsvindt. 

De omschrijving van alle installaties zijn zo uitvoerig mogelijk in deze technische omschrijving 

opgenomen even als de aantallen in de uittrekstaten per woningtype vermeld.  

 

Huishoudelijk afval 

Aan de Kanaaldijk NoordOost wordt voor het restafval een ondergrondse afvalcontainer, conform 

richtlijnen van de gemeente, geplaatst. Papier, glas, PMA etc. wordt conform richtlijnen van de 

gemeente verzameld.  

 

Werkzaamheden aan het appartement door derden voor de oplevering 

Werkzaamheden door derden vóór de oplevering zijn niet toegestaan. 

 

Werkzaamheden aan het appartement door derden na de oplevering 

Het aanbrengen van wijzigingen na de oplevering is geheel voor risico van de koper en mag, indien 

van toepassing, alleen gebeuren na vergunningverlening door de gemeente en/of goedkeuring van de 

Vereniging van Eigenaars. Dergelijke wijzigingen vallen buiten de SWK-garantie. 
 

De Vereniging van Eigenaars 

De wet verstaat onder een appartement (of zoals het officieel heet; appartementsrecht) een aandeel in 

een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald 

gedeelte van dat gebouw. Deze wat officiële omschrijving betekent dat er onderscheid wordt gemaakt 

tussen enerzijds de eigendom en anderzijds de gebruiksrechten.   

  

Het eigendom van het gehele gebouw komt toe aan de eigenaars gezamenlijk; daarnaast heeft iedere 

eigenaar het gebruiksrecht van een privé-gedeelte (het appartement) en het medegebruikrecht van 

die gedeelten van het gebouw, die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd. In deze situatie 

hebben ook de woningeigenaren van De Weef het medegebruikrecht van de gemeenschappelijke 

gedeelten gelegen op de begane grond en de kelder. Bij gemeenschappelijk te gebruiken gedeelten 

kunt u onder meer denken aan het trappenhuis, de hal, de lift, fietsenstalling, stallingsgarage en de 

gezamenlijke installatie.  

 

Als eigenaar van een appartement bent u met de mede-eigenaars in het gebouw verantwoordelijk 

voor het beheer waaronder begrepen het onderhoud. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

beheer schept een band tussen de eigenaars en om deze band een juridisch jasje te geven moet bij 

elke splitsing van een gebouw in appartementsrechten een vereniging van eigenaars (VvE) worden 

opgericht. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de vereniging van eigenaars van het 

betreffende gebouw. In de wet zijn regels opgesomd waaraan een vereniging van eigenaars moet 

voldoen. Zo moet de vereniging van eigenaars een ledenvergadering hebben: de vergadering van 
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eigenaars. De wet eist dat de vereniging van eigenaars tenminste eenmaal per jaar bijeen wordt 

geroepen. Dan worden de financiële jaarstukken besproken en wordt de voorschotbijdrage in de 

begrote gezamenlijke kosten, bestemd voor onderhoud, verzekeringen e.d., per appartement 

vastgesteld, de zgn. servicekosten. 

 

De regelgeving in het gebouw wordt bepaald door de vereniging van eigenaars. De vereniging van 

eigenaars, geleid door het bestuur, neemt alle beslissingen over het beheer van de 

gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Zij is daarin gebonden aan bepalingen in het 

splitsingsrecht. Daarnaast zijn er nog vele zaken die niet in het reglement zijn geregeld en waarvan de 

regeling aan de vergadering is overgelaten. Het bestuur van de vereniging wordt samengesteld uit de 

leden. De uitvoerende taak berust bij een administrateur, die daartoe door de vereniging wordt 

benoemd. De opstartkosten voor de VvE zit in de v.o.n. prijs opgenomen, de beheerskosten komen 

voor rekening van de VvE. Tot de taakstelling van de administrateur behoort onder meer het 

management van onderhoud aan installaties, het afsluiten van verzekeringen, het opstellen van een 

jaarlijkse begroting van de servicekosten, opstellen van een meerjarige onderhoudsbegroting en het 

beheren van de servicegelden.  

 

De Weef wordt juridisch gesplitst in meerdere verenigingen waarbij onderscheidt gemaakt wordt 

tussen het gebouw met de appartementen en gemeenschappelijke ruimten daarin en de 

stallingsgarage met parkeerplaatsen, bergingen en fietsenberging. 

 

Om een gebouw in appartementen te splitsen moet een notaris een akte opmaken. Deze 

splitsingsakte wordt met de bijbehorende tekening, waarop de grenzen van de gedeelten van het 

gebouw, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, in de openbare registers 

ingeschreven. Pas als dit laatste is gebeurd, is de splitsing een feit en ontstaan de 

appartementsrechten, die dan afzonderlijk verkocht kunnen worden. 

 

Koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) 

Op het moment dat u kiest voor de koop van het appartement, sluit u een koop-

/aannemingsovereenkomst (KAO) met BAM. Bij deze KAO gaan koper (verkrijger) en verkoper 

(ondernemer) een overeenkomst aan, waarbij de verkrijger zich onder meer verplicht tot betaling van 

de koop-/aanneemsom en de ondernemer zich verplicht tot de bouw van het appartement en de 

uitgifte in eigendom van de daarbij behorende grond met de daarbij behorende rechten en plichten. 

Nadat u deze KAO heeft getekend, ontvangt u binnen enkele dagen bericht dat de KAO door de 

ondernemer mede is ondertekend. Een kopie van de originele KAO wordt naar de notaris gezonden, 

die dan de notariële akte kan voorbereiden. De notaris nodigt u uit voor het tekenen van de 

transportakte, nadat (eventueel) uw hypotheekstukken door uw geldgever in zijn bezit zijn gesteld en 

aan de opschortende en ontbindende voorwaarden gesteld in de KAO is voldaan.  

  

In de KAO is aangegeven welke onderdelen wel en niet tot de overeenkomst behoren. Aan de 

onderdelen die niet tot de overeenkomst behoren, kunnen geen rechten worden ontleend.  

  

Vrij op naam (v.o.n.) 

Het appartement wordt "vrij op naam" aan u verkocht. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder 

genoemde kosten, die met het kopen van het appartement gemoeid zijn, in de koop-/aanneemsom 

zijn opgenomen:  

- Grondkosten, inclusief de aan de grond gerelateerde voorbereidingskosten; 

- Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging; 

- Inrichting openbare ruimte; 

- Kosten van de architect en overige adviseurs; 
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- Toezichtkosten tijdens de bouw; 

- Aanlegkosten van water, elektra en riolering; 

- Gemeentelijke leges; 

- Makelaarscourtage; 

- Kosten van het waarborgcertificaat SWK; 

- De notariskosten voor de aankoop van uw appartement (levering-/eigendomsakte); 

- Btw (thans 21%), eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften 

doorberekend; 

- De kosten van kadastrale inmeting.  

 

Niet in de ‘vrij op naam’-prijs is opgenomen: 

-  Kosten voor eventueel meerwerk; 

-  Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon en kabel; 

-  De afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek; 

-  Kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie; 

-  Renteverlies tijdens de bouw (waarover u meer leest onder ‘De betaling’). 

 

4. Grondwerk 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden van de fundering e/o (parkeer)kelder wordt de bouwkuip 

uitgegraven. Overtollige grond wordt afgevoerd. Een deel van de overtollige grond blijft op de bouw 

aanwezig om na gereed komen van de fundering e/o kelder de bouwkuip weer aan te vullen. 

 

5. Buitenriolering en drainage 

 

Het complex wordt voorzien van metalen hemelwaterafvoeren (regenpijpen). De buitenriolering wordt 

uitgevoerd als een gescheiden rioleringssysteem. Dit houdt in dat de vuilwater- en hemelwaterriolering 

separaat worden afgevoerd. Het vuilwater wordt aangesloten op het rioolsysteem van de gemeente, 

het schoonwater wordt geloosd op de AA. De exacte positie van de hemelwaterafvoeren wordt 

bepaald in overleg met de installatie-adviseur en de architect.  

 

De daktuin boven het parkeerdek wordt voorzien van waterbufferingssysteem met een overstort naar 

het schoonwaterriool. Onderhoud van de daktuin is deels voor de VvE en deels voor rekening van de 

Gemeente.  

 

6. Terreinverharding  

 

Semi-Openbaar gebied rondom het gebouw 

De bestrating van het semi-openbaar gebied rondom het gebouw wordt tijdens het bouwproces door 

de ontwerper nader uitgewerkt en definitief vastgesteld na goedkeuring van BAM en Gemeente. 

 

7. Beplanting 

 

De beplanting op de terrassen en het openbaar gebied rondom het gebouw wordt tijdens het 

bouwproces door de ontwerper nader uitgewerkt en definitief vastgesteld na goedkeuring van BAM en 

architect. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gemaakt met de inrichting van het reeds 

aangelegde Burgemeester Geukerspark. 
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De aanleg en het onderhoud van het groen inclusief bewateringssysteem op de terrassen wordt 

verzorgd door een gerenommeerd bedrijf. De aanlegkosten hiervan zijn opgenomen in de v.o.n. prijs, 

de onderhoudskosten worden opgenomen in de servicekosten. 

 

Het onderhoud van de daktuin boven het parkeerdek en rondom het gebouw komt deels voor rekening 

van de VvE en deels voor rekening van de Gemeente. Voor het gedeelte waarop het opstalrecht van 

toepassing is, verwijzen wij naar de splitsingsakte.  

 

Afhankelijk van het seizoen waarin het complex wordt opgeleverd, kan door BAM besloten worden om 

de beplanting in een later stadium, maar uiterlijk in het voorjaar na de oplevering aan te brengen. De 

VvE wordt hier in dat geval tijdig over geïnformeerd. Dit kan geen aanleiding zijn om de oplevering niet 

door te laten gaan. Het ontbreken van beplanting bij oplevering wordt in dat geval ook niet vermeld op 

het opleverformulier. 

 

8. Terreininrichting 

 

Onafhankelijk van het aanbrengen van de definitieve inrichting van het openbare gebied is de woning 

na oplevering bereikbaar en bewoonbaar. De aanwezige en ontworpen terreininrichting wordt in 

overleg met de gemeente afgestemd op de inrichting van het Burgemeester Geukerspark en kan naar 

aanleiding van voortschrijdend inzicht nog wijzigen. Plaats en aantal van de elementen zijn om die 

reden indicatief op de situatietekening aangegeven. 

 

9. Fundering 

 

Het appartementencomplex wordt gefundeerd op een betonnen fundering op betonnen palen. Het 

paalsysteem en de afmetingen van de funderingsconstructie worden bepaald door de constructeur en 

ter goedkeuring voorgelegd aan afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.  

 

10. Betonwerk 

 
De vloer van de bergingen, gangen, stallingsgarage en gemeenschappelijke ruimten in het souterrain 

is een in het werk gestorte betonvloer die direct na het storten glad wordt afgewerkt. Parkeervakken 

worden voorzien van belijning en een parkeerplaatsnummer. 

 

De begane grondvloer, verdiepingsvloeren en dakvloer worden uitgevoerd als een betonnen 

breedplaatvloer met een in het werk gestorte betonnen druklaag. Tussen de platen blijven de V-naden 

bij de plafonds zichtbaar, ook na het aanbrengen van het plafondspuitwerk, zie ook 24. 

Stukadoorswerk. 
De afwerkvloeren van de appartementen worden uitgevoerd als zwevende dekvloer opgebouwd uit 

een isolatielaag met daarop een anhydriet afwerkvloer. Ter plaatse van de badkamer wordt geen 

zwevende dekvloer toegepast, hier komt een zandcementvloer. 

 

In de stallingsgarage worden betonnen kolommen, wanden en balken aangebracht evenals opbouw 

leidingwerk. De vrije ruimte onder een betonnen balk bedraagt minimaal 2100 mm. Houdt hier 

rekening mee als u een hoog voertuig hebt.  

 

Het dek van de stallingsgarage waar boven geen appartementen zijn gelegen, wordt uitgevoerd in 

geprefabriceerd beton systeemvloer. Tussen de platen blijven de V-naden zichtbaar en de onderzijde 

van de vloer wordt niet nader afgewerkt. 
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De constructieve wanden worden uitgevoerd in beton. Deze worden in de kelder niet nader afgewerkt. 

De betonwanden in de woningen worden behangklaar opgeleverd.  

 

Betonwerk wordt voorzien van de benodigde wapeningsstaven en ter goedkeuring ingediend bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente. 

 

11. Metselwerk en isolatie 

 

De buitengevels worden uitgevoerd in metselwerk met lichtkleurige bakstenen. De voegen tussen de 

metselstenen worden gevoegd. De spouwisolatie wordt uitgevoerd met zachte isolatieplaten. Ten 

behoeve van de ventilatie worden open voegen in het metselwerk aangebracht. Definitieve 

kleurstelling en uitvoering nader te bepalen door architect. 

 

De gevels van de begane grond worden uitgevoerd in stucwerk. 

 

In de gevel  worden in overleg met de constructeur en architect dilataties aangebracht. Dit zijn 

verticale en horizontale naden waardoor eventuele scheurvorming in de gevelafwerking in de 

toekomst wordt voorkomen. 
 

Boven de kozijnen worden waar nodig de gevelstenen gedragen door stalen lateien. Metselwerk 

onder kozijnen wordt afgedekt met aluminium waterslagen. 

 

Ter plaatse van de bergingsgangen in de kelder worden de scheidingswanden gemetseld met 

kalkzandsteen velling blokken. De naden tussen deze blokken blijven onafgewerkt. 

 

De scheidingswanden binnen in de woning worden uitgevoerd in gasbeton panelen met een dikte van 

70mm. Tussen slaapkamers onderling worden 100mm dikke panelen toegepast i.v.m. geluideisen. 

Badkamers worden waar nodig voor het inwerken van leidingen of elektra voorzien van 100mm dikke 

wanden. 

 

De wanden kunnen vooral in de eerste jaren na oplevering bij de aansluiting op de gevel en het 

plafond scheurtjes vertonen als gevolg van krimp. Dit is helaas niet te voorkomen. 

 

12. Prefab beton 

 

De balkons worden uitgevoerd als prefab betonplaat, voorzien van een waterkerende laag en van 

keramische tegels 600x600mm gelegd op tegeldragers. Kleur volgens opgave architect. 

 

Door de diverse afmetingen van de balkons is er een beperkt hoogteverschil tussen de prefab 

balkonplaten onderling. Dit zal met name zichtbaar zijn bij het plafond van de balkons. 

 

Trappen en bordessen in het hoofd- en vluchttrappenhuis worden uitgevoerd in prefab beton en 

worden voorzien van een antislip toplaag. 

 

Een aantal wanden worden uitgevoerd in prefab beton volgens opgave constructeur.  
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13. Ruwbouwtimmerwerk 

 

Gevelelementen (toren A en C) 

De binnenspouwbladen van de appartementen (dat zijn de binnenste gedeeltes van de niet dragende 

buitengevels) worden opgebouwd uit een vuren houten regelwerk (met FSC-keurmerk) met isolatie. 

 

Aan de binnenzijde worden de elementen afgewerkt met een gipsvezelplaat.  

 

De wanden kunnen vooral in de eerste jaren na oplevering bij de aansluiting op de gevel en het 

plafond scheurtjes vertonen als gevolg van krimp. Dit is helaas niet te voorkomen. 

 

14. Metaalconstructiewerk 

 

Betonvloeren worden waar nodig ondersteund op aangeven van de constructeur door stalen 

kolommen. Deze zijn voor zover mogelijk opgenomen in het binnenspouwblad. Zichtbare delen 

worden afgetimmerd. 

 

15. Kanalen en schoorstenen 

 

Vanuit de technische ruimte worden ventilatiekanalen aangebracht naar de toevoerroosters in de 

woonkamer en slaapkamers en de afzuigroosters in de badkamer, toilet, keuken en opstelplaats 

wasmachine. De verticale kanalen komen in de schachten die op de contracttekeningen zijn 

aangegeven. De horizontale kanalen worden ingestort in de betonnen vloeren. Kanalen in de 

technische ruimte blijven zichtbaar.  

 

Op het dak wordt een verzamelkap aangebracht t.b.v. de ontluchting van het riool en de 

uitblaasopening van het ventilatiesysteem. De kap wordt voorzien van een coating in kleur. Voor de 

aanzuiging van het ventilatiesysteem worden via het dak kanalen- en aanzuigroosters aangebracht. 

 

16. Kozijnen, ramen en deuren 

 
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de appartementen, hoofdentrees en nooduitgangen worden 

uitgevoerd in hardhout met FSC keur, dekkend geschilderd. De buitenkozijnen, -ramen en -deuren 

voldoen aan de normen van inbraakveilige geveldelen volgens het Politie keurmerk Veilig wonen. De 

kozijnen worden voorzien van vaste, draai/kiep- en draai ramen conform verkooptekeningen.   

 

De hoofdentreedeur is voorzien van een automatische deurdranger en is aan de buitenzijde te openen 

met een sleutelschakelaar en aan de binnenzijde met een drukknop. Deze deur is tevens vanuit het  

appartement te ontgrendelen door middel van een video-/intercominstallatie. Ter plaatse van de 

hoofdentrees worden postkasten en een bellentableau geplaatst 

 

De zelfsluitende voordeuren van de appartementen worden uitgevoerd in multiplex, afgehangen in 

een hardhouten kozijn en voorzien van een valdorpel en spionoog.  

 

Ter plaatse van de in- en uitrit van de stallingsgarage wordt een open sectionaalpoort aangebracht.  

De fietsenstalling is bereikbaar middels een separatie toegang. De toegangsdeur wordt voorzien van 

een automatische deurdranger en is aan de buitenzijde te openen met een sleutelschakelaar en aan 

de binnenzijde met een drukknop. 



 

72018 Technische omschrijving “De Weef” te Helmond 18 - 36 

 

Kozijnen in algemene ruimten in de kelder worden voorzien van ingewerkte aluminium 

beschermingsprofielen. Deuren in de route vanaf de straat naar de bergingsgangen worden voorzien 

van schopplaten. 

 

Gevelroosters 

Er worden geen gevelroosters in de appartementen aangebracht, ventilatie gaat via het 

warmteterugwinsysteem (WTW), zie ook 40. Ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties. 

 

In de stallingsgarage worden ventilatieroosters aangebracht. Deze roosters zijn niet waterdicht. Bij 

regen i.c.m. wind kan er water in de stallingsgarage komen. Dat geldt ook voor het toegangshek tot de 

stallingsgarage. 

 

Dakluik 

Op de bovenste verdieping van ieder gebouw wordt in de lifthal een afsluitbaar dakluik aangebracht 

dat toegang geeft tot het dak t.b.v. onderhoud. De dakluiken zijn voorzien van een ladder. 

 

Binnendeuren en -kozijnen 

Alle woningen worden voorzien van verdiepingshoge binnendeuren en -kozijnen van Berkvens, type 

Verdi in de kleur kristal wit.  

 

De woningen in Toren A en C worden voorzien van gecoate stalen kozijnen type Verdi RZ Flex met 

Verdi opdek lakdeuren, daar waar mogelijk verdiepingshoog. 

De woningen in Toren B worden voorzien van houten kozijnen, type Verdi Wood RZ met Verdi stompe 

lakdeuren, daar waar mogelijk verdiepingshoog.  

  

De meterkast wordt uitgevoerd als Berkvens kozijn en deur conform overige binnendeuren en -

kozijnen en voorzien van kastslot. 

 

De houten binnendeuren van de algemene ruimten en bergingen worden aangebracht in een 

hardhouten houten kozijn met FSC keur. Daar waar nodig worden ze brandwerend uitgevoerd. 

 

Hang- en sluitwerk 

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren voldoen aan de normen van inbraakveilige geveldelen volgens 

het Politie keurmerk Veilig wonen en zijn voorzien van hang- en sluitwerk met SKG** beslag, voorzien 

van kerntrekbeveiling. De cilinders van de voordeur van de appartementen, de balkondeur en berging 

zijn gelijksluitend. U krijgt een tweede sleutel voor de  cilinders van de algemene ruimten en toegang 

fietsenberging, deze zijn eveneens gelijksluitend. Voor de postkasten wordt een aparte sleutel 

meegeleverd. 

 

Ter plaatse van de hoofdentree wordt een sleutelkluis in de gevel aangebracht t.b.v. de brandweer. 

 

De binnendeuren worden voorzien van hang- en sluitwerk met aluminium krukken en rozetten, type 

BS.01. De deuren van de woonkamer en slaapkamers worden voorzien van een loopslot. De toilet- en 

badkamerdeuren worden voorzien van een vrij/bezet-slot,  de meterkast wordt voorzien van een 

kastslot 

 

Het is mogelijk om de binnendeuren, inclusief hang- en sluitwerk naar smaak aan te passen. In het 

Homestudios Experience Center kunnen onze specialisten meer uitleg geven over het uitgebreide 

assortiment deuren en deurbeslag van Berkvens. 
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17. Gevelbekleding 

Niet van toepassing 

 

18. Trappen en balustraden 

 

De trappen en bordessen in het (vlucht) trappenhuis worden uitgevoerd in prefab beton en voorzien 

van een antislip profiel. 

 

Langs de trappen van het trappenhuis worden stalen muurleuningen aangebracht. Langs de 

schalmgaten worden stalen traphekken aangebracht. De leuningen en hekwerken worden gecoat in 

kleur.  

 

De balkons worden conform tekening voorzien van een metalen hekwerk met een hoogte volgens de 

veiligheidsvoorschriften. De hekken worden gecoat in kleur conform Kleur- en materiaalstaat.  De 

glooiende weef (het sierelement rondom het gebouw) wordt vervaardigd in metalen beplating conform 

geveltekening, gecoat in kleur. 

 

De Franse balkons worden conform tekening voorzien van metalen spijlen hekwerken met een hoogte 

volgens de veiligheidsvoorschriften. De hekken worden gecoat in kleur conform Kleur- en 

materiaalstaat.  

 

19. Dakbedekking 

 

De dakbedekking van de platte daken / balkons wordt uitgevoerd als vastliggende bitumineuze 

dakbedekking op isolatieplaten.  

 

Daar waar de balkons worden uitgevoerd als prefab beton, wordt de waterkering gemaakt door middel 

van spuitbitumen.  

 

De dakbedekking van het dek van de stallingsgarage wordt uitgevoerd als een ongeïsoleerde 

wortelwerende dakbedekking geschikt voor beplanting en straatwerk.  

 

In de dakrand worden op nader te bepalen plaatsen overstortvoorzieningen opgenomen. 

 

Op het dak worden looppaden aangebracht van grijze betontegels. Het dak wordt voorzien van een 

valbeveiligingssysteem t.b.v. onderhoud.  

 

20. Beglazing 

 

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de appartementen worden voorzien van hoog rendement 

isolerende beglazing.  

 

De buitenbeglazing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.  

 

21. Natuur- en kunststeen 

 

Kozijnen van algemene ruimten, zoals entree, trappenhuis, bergingsgang e.d. worden voorzien van 

kunststeen dorpels. 
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De dorpels behorend bij het appartement onder de voordeur en de balkon/terrasdeur worden 

uitgevoerd als kunststeen dorpel.  

De kozijnen van badkamer en toilet worden voorzien van een kunststeen dorpel (kleur: antraciet). 

Overige kozijnen krijgen geen dorpel. 

 

De vensterbanken in de woning worden uitgevoerd in marmercomposiet (kleur: Iceberg White Micro).  

 

22. Voegvullingen 

 

In de badkamer en het toilet wordt het tegelwerk in basis in de hoeken afgedicht met 

schimmelwerende siliconenkit. Verticale voegen in de hoeken tussen wandtegels en ter plaatse van 

kozijnen worden voorzien van witte kit. Horizontale voegen tussen vloer- en wandtegels worden 

voorzien van een grijze kit. 

 

Ter plaatse van de draingoot wordt het tegelwerk afgekit met grijze kit. Sanitair als hangtoiletten, de 

wastafel, optioneel bad, het fonteintje wordt afgekit met witte siliconenkit passend bij het sanitair. 

 

23. Zonwering  

 

In de verblijfsruimten (woonkamer, keuken en slaapkamers) worden loze elektravoorzieningen 

aangebracht ten behoeve van mogelijke zonwering, met uitzondering van de noordgevels.   

 

24. Stukadoorswerk 

 

Stucwerk algemene ruimten 

 

De wanden van de algemene ruimten, trappenhuizen en lifthallen worden conform Bijlage 2 afgewerkt.  

 

Stucwerk binnen het appartement 

 

Plafondafwerking 

Alle betonnen plafonds, behalve in de meterkast, worden voorzien van structuurspuitwerk. De V-

naden tussen de betonnen vloerplaten blijven zichtbaar. Optioneel is het mogelijk om deze V-naden 

tijdens de bouw dicht te laten zetten, echter kunnen wij als gevolg van drogen en zetten van de 

woning geen garantie geven op haarscheurtjes in het stuc/spuitwerk t.p.v. de V-naden. 

 

Wandafwerking 

De appartementen worden standaard behangklaar opgeleverd. Bij betonwanden betekent dit dat 

luchtbelletjes in het beton zichtbaar blijven. Voor fijnere behangsoorten op de wanden dienen de 

wanden vlakker te worden afgewerkt. 

 

Tijdens de bouw staan de wanden bloot aan regen en kou. In de eerste jaren na oplevering zit er nog 

veel vocht in de wanden waardoor scheurtjes kunnen ontstaan. Wij adviseren daarom om wanden niet 

direct na oplevering te voorzien van een stuclaag. Voor een vlakke wandafwerking adviseren wij eerst 

glasvlies aan te brengen en daarop latex of muurverf. 

 

De wanden in de meterkast en technische ruimte ter plaatse van techniekopstelling, worden niet nader 

afgewerkt. 
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In het toilet wordt op de wanden boven het tegelwerk structuurspuitwerk aangebracht gelijk aan het 

plafond. 

 

Het is mogelijk om de wanden en vloeren van uw appartement woonklaar afgewerkt te laten 

opleveren. In het Homestudios Experience Center kan de woonadviseur meer vertellen over de 

mogelijkheden, het uitgebreide assortiment aan kleuren en materialen tonen en een offerte op maat 

voor u samenstellen. 

 

25. Tegelwerk 

 

Tegelwerk in de algemene ruimten 

 

In de centrale entreehallen begane grond worden vloertegels inclusief tegelplint aangebracht conform 

opgave architect. Voor de afwerking van overige algemene ruimten, zie Bijlage 2. Afwerkstaat 

algemene ruimten. 

 

Tegelwerk in de appartementen 

 

Wandtegelwerk  

In het toilet worden tegels aangebracht tot een hoogte van circa 1500 mm, in de badkamer worden 

tegels tot het plafond aangebracht. Deze wanden worden betegeld met wandtegels Rako kleur wit, 

200 x 250 mm, horizontaal geplaatst.   

 

Ter plaatse van uitwendige hoeken rond schachten en inbouwreservoirs van hangtoiletten worden 

witte rechte kunststof hoekprofielen aangebracht. 

 

Wandtegels worden voorzien van een witte voeg. 

 

Vloertegelwerk 

De vloeren in toilet en badkamer worden betegeld met vloertegels Rako Form kleur donker grijs, 330 x 

330 mm. Ter plaatse van de douchehoek worden tegels verdiept op afschot aangebracht richting de 

draingoot. Vloertegels worden voorzien van een grijze voeg. 

 

Wand- en vloertegels worden “niet strokend” aangebracht (voegen van de wand- en vloertegels lopen 

niet in elkaars verlengde door).  

 

Het is mogelijk het tegelwerk naar smaak aan te laten passen. Voor een offerte op maat maakt u een 

afspraak met onze badkamerspecialist in het Homestudios Experience Center. 

 

26. Dekvloeren en vloersystemen  

 

De vloeren zijn glad afgewerkt met een afwerkvloer. In de badkamer is dit een zandcementvloer, in de 

rest van de woning is dit een zogenaamde “zwevende” anhydrietvloer. In de meterkast wordt geen 

afwerkvloer aangebracht. Een zwevende afwerkvloer is een vloer die ligt op een isolatielaag en dus 

losligt van de betonconstructie. Hierdoor wordt minder warmte afgedragen naar de onderliggende 

appartementen en wordt het contactgeluid met de onderburen gereduceerd. 
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In de afwerkvloer worden water- en cv-(vloerverwarmings) leidingen opgenomen. Wij raden spijkeren, 

schroeven of boren in de vloer daarom af. 

 

De afwerkvloer bevat bouwvocht en moet na oplevering nog nadrogen. Hierdoor kunnen 

krimpscheurtjes in de vloer ontstaan. Bij toepassing van gietvloeren kunnen deze scheuren door de 

vloer heen zichtbaar worden. Dit is helaas niet te voorkomen. Mocht u toch willen kiezen voor 

gietvloeren, laat u dan goed informeren door uw leverancier. 

 

Waar technisch noodzakelijk worden dilataties in de vloeren aangebracht.  

 

27. Metaal- en kunststofwerk 

 

De huisnummering wordt door de gemeente bepaald waarna de metalen huisnummerplaatjes worden 

aangebracht ter plaatse van voordeuren en bergingsdeuren. De parkeervakken worden voorzien van 

belijning en nummering.  

 

Algemene ruimten zoals werkkast, hydrofoorruimte en centrale verdeel- en voorzieningen kast worden 

voorzien van kunststof naamplaatjes. 

 

Ter plaatse van de hoofdentree worden metalen postkasten aangebracht. De postkasten worden 

voorzien van een briefklep die is geïntegreerd in een voorplaat. In de postkasten worden JA/NEE-

plaatjes geïntegreerd voor reclamefolders en huis-aan-huisbladen. U kunt zelf kiezen welk plaatje voor 

de postbezorger zichtbaar moet zijn. In de frontplaat wordt tevens een camera voor een 

videofooninstallatie geïntegreerd, zie ook 42. Communicatie- en beveiligingsinstallaties. In het 

bellentableau worden naamplaatjes van de bewoners geïntegreerd. Het beheer van de plaatjes 

gebeurt door de Vereniging van Eigenaars. 

 

28. Plafond- en wandsystemen 

 

Het plafond in de kelder onder de woningen wordt voorzien van houtwolcementplaten, voorzien van 

isolatie om de vloer te isoleren. 

 

Ter plaatse van betonnen wanden en kolommen in de kelder, onder de woningen, worden langs het 

plafond eveneens houtwolcementplaten aangebracht over een hoogte van circa 600mm. Dit om 

zogenaamde koudebruggen te voorkomen. 

 

29. Afbouwtimmerwerk 

 

In de lifthallen en trappenhuizen op de verdiepingen worden hardhouten plinten aangebracht. 

 

De meterkasten worden aan de binnenzijde afgetimmerd met underlayment beplating en verder niet 

afgewerkt. 

 

Er worden standaard geen plinten aangebracht in de woning.  

 

Daar waar nodig wordt aftimmering aangebracht ter plaatse van trapgaten, kozijnen e.d. 
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30. Schilderwerk 

 

Binnenschilderwerk 

Aftimmeringen binnen de woning en in de algemene ruimten worden in de fabriek voorzien van 

grondverf aangeleverd en op de bouw eenmaal afgelakt met een watergedragen verf. 

 

Buitenschilderwerk 

Houten gevelkozijnen, deuren en panelen worden in de fabriek gegrond en afgelakt.  

 

Afhankelijk van het seizoen waarin het complex wordt opgeleverd, kan door BAM besloten worden om 

eventueel buitenschilderwerk in een later stadium, maar uiterlijk in het voorjaar na de oplevering van 

de woningen uit te voeren. U wordt hier in dat geval tijdig over geïnformeerd. E.e.a. kan geen 

aanleiding zijn om de oplevering niet door te laten gaan.  

 

31. Binneninrichting/keukens 

 

Uw appartement wordt compleet opgeleverd met een keuken van Bruynzeel of SieMatic inclusief luxe 

apparatuur. De invulling van deze keuken die is inbegrepen in de v.o.n.-prijs van de woning staat 

omschreven op Mijn Homestudios en in de keukenbrochure.  

 

De keuken van woningtypen A2a, A4, C2a, C2, C5 en C9 vertegenwoordigt een stelpost van € 5.445,- 

incl. BTW. Voor woningtypen A1, A2, A3a, A3, A5, A6, C1a, C1, C3, C4, C6, C7 en C10 

vertegenwoordigt de keuken een stelpost van € 7.260,- incl. BTW. Voor woningtypen B1a, B1 en C8 

vertegenwoordigt de keuken een stelpost van € 9.075,- incl. BTW. Het is mogelijk om de keuken 

helemaal aan te passen conform smaak en functionele wensen. In het Homestudios Experience 

Center laat de keukenspecialist graag alle mogelijkheden zien. Naar aanleiding van uw gesprek met 

de keukenspecialist in Homestudios wordt een offerte voor u op maat gemaakt. 

 

Het is ook mogelijk om de keuken casco te laten opleveren en een keuken in een externe showroom 

te kiezen. Het retourbedrag voor de keuken van woningtypen A2a, A4, C2a, C2, C5 en C9 bedraagt in 

dat geval € 4.050,- incl. BTW. Voor de keuken van woningtypen A1, A2, A3a, A3, A5, A6, C1a, C1, 

C3, C4, C6, C7 en C10 bedraagt het retourbedrag in dat geval € 5.400,- incl. BTW. Voor de keuken 

van woningtypen B1a, B1 en C8 bedraagt het retourbedrag in dat geval € 6.750,- incl. BTW.  

Let op: het is niet mogelijk om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren voorafgaand aan de 

oplevering van de woning. Aanpassingen leidingwerk keuken door BAM is mogelijk bij de keuze voor 

een externe keukenleverancier, uw woonadviseur kan u hierover informeren.  

 

32. Behangwerk, vloerbedekking en stoffering 

 

Algemene ruimten 

 

De lifthallen op de verdiepingen worden afgewerkt conform Bijlage 2.   

 

Ter plaatse van de hoofdentree begane grond wordt een schoonloopmat aangebracht. 

 

Voor de overige afwerkingen van plafonds, wanden en vloeren, zie Bijlage 2. Afwerkstaat algemene 

ruimten. 
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33. Dakgoten en hemelwaterafvoeren 

 

Het hemelwater van de balkons en terrassen wordt afgevoerd via metalen hemelwaterafvoeren langs 

de gevel die zijn aangesloten op het vuilwaterriool.  

 

Hemelwaterafvoeren van de hoofddaken en de daktuin worden zoveel mogelijk uitpandig tegen de 

gevel aangebracht. Langs het plafond van de stallingsgarage, fietsenberging en bergingsblokken 

kunnen ze in het zicht worden opgehangen.  

 

34. Binnenriolering 

 

Het appartementencomplex wordt voorzien van een kunststof riolering die wordt aangesloten op het 

vuilwaterriool van de gemeente. 

 

Voor de volgende onderdelen worden rioolaansluitingen gemaakt: 

- toilet 

- toiletfontein 

- keuken 

- wastafel in badkamer 

- douchehoek 

- wasmachine opstelplaats 

- wasdroger opstelplaats 

- Warmtepomp 

 

Het rioolsysteem wordt voorzien van een ontluchtingspijp naar het dak. 

 

Langs het plafond van de stallingsgarage en de bergingen worden de rioolbuizen versleept naar de 

gevel. De rioolbuizen blijven hier in het zicht. De vrije ruimte onder een rioolbuis is minimaal 2100 mm. 

 

Onderaan de hellingbaan ter plaatse van de inrit van de stallingsgarage en de fietstrap wordt een 

draingoot aangelegd om het regenwater af te voeren. Deze wordt aangesloten op een pompput.  

 

In de stallingsgarage worden verder geen afvoerputjes of draingoten aangebracht. Eventueel lekwater 

van auto’s als gevolg van sneeuw of regen ventileert vanzelf weg. Dat geldt ook voor water dat via 

gevelroosters of het toegangshek de garage in komt.  

 

 

 

35. Waterinstallaties 

 

In het appartement wordt een kunststof waterleidingennet aangebracht voor warm en koud water. Er 

worden wateraansluitingen gemaakt t.b.v. de volgende onderdelen: 

 

Koud water 

- toilet 

- toiletfontein 

- wasmachine 

- toilet badkamer  
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Warm en koud water 

- keuken 

- wastafel badkamer 

- douche 

 

Ten behoeve van de waterdruk in de hoger gelegen appartementen, wordt een hydrofoorinstallatie 

aangebracht in de stallingsgarage. 

 

In de werkkast in de kelder wordt een uitstortgootsteen aangebracht ten behoeve van het 

schoonmaken van de algemene ruimten. De werkkast wordt voorzien van een koud-wateraansluiting, 

aangesloten op de algemene watermeter, en een elektrische boiler voor warm tapwater.  

 

De individuele watermeters van de appartementen worden aangebracht in de meterkast in het 

appartement. 

 

36. Sanitair  

 

De appartementen worden standaard voorzien van modern sanitair van Ideal. Het volgende sanitair is 

inbegrepen: 

- hangtoilet, 

- fonteintje in toilet met kraan en muurbuis, 

- hangtoilet in de badkamer  

- wastafel met muurbuis in badkamer met kraan en spiegel, 

- douchehoek met verdiepte tegelvloer, voorzien van RVS draingoot, 

- douchegarnituur voorzien van glijstang, thermostatische douchemengkraan en 

waterbesparende douchekop. 

 

De invulling van het sanitair dat is inbegrepen in de VON-prijs van de appartementen staat 

omschreven in de sanitair specificatie achterin deze Technische Omschrijving in Bijlage 4. Sanitair 

specificatie. 

 

Woningen Toren A + C: sanitairspecificatie Goud 

Woningen Toren B: sanitairspecificatie Platina 

 

Voor het toilet en de badkamer zijn afwerkpakketten voor tegels en sanitair samengesteld door 

Homestudios. De woonadviseur kan u informeren over de mogelijkheden van deze pakketten. 

 

Handdoekhaakjes, zeepbakjes en toiletrolhouders e.d. worden niet door ons geleverd en aangebracht. 

 

37. Brandbestrijdingsinstallaties 

 

De appartementen worden voorzien van rookmelders. De rookmelders staan op de plattegronden 

aangegeven. Ze zijn aangesloten op het lichtnet. 

 

In het trappenhuis wordt waar nodig conform voorschriften een droge blusleiding aangebracht ten 

behoeve van de brandweer. Daar waar volgens de voorschriften noodzakelijk, worden brandblussers 

opgehangen.  
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38. Gasinstallatie 

 

Uw appartement is klaar voor een gasloze toekomst. Een gasaansluiting wordt niet aangelegd. 

 

39. Verwarmingsinstallatie 

 

De appartementen worden voorzien van PVT-panelen op de daken in combinatie met een 

warmtepomp. Een PVT-paneel is een zonnepaneel (elektra) gecombineerd met een thermische 

module. In combinatie met een warmtepomp kan zo dag en nacht, zomer en winter warm water, 

verwarming en tapwater geleverd worden. 

Een PVT paneel wordt op dezelfde manier op het dak geplaatst als zonnepanelen, er komt alleen een 

extra aansluiting voor het collectieve warmte circuit. Vanuit het collectieve circuit komt er een 

individuele aansluiting op de warmtepomp in uw appartement.  

 

Uw appartement wordt voorzien van een moderne vloerverwarming. Onder de keukenkasten wordt 

geen vloerverwarming aangebracht. Het is mogelijk om op andere plaatsen in de woning een zone vrij 

van vloerverwarming te maken. Vraag uw woonadviseur naar de mogelijkheden. 

 

De vloerverwarming is aangesloten op de Warmtepomp en voorzien van een thermostaat in de 

woonkamer en naregeling voor de slaapkamers. De Warmtepomp wordt voorzien van een boilervat 

van 180 liter. Optioneel kan voor een extra boilervat gekozen worden.  Uw woonadviseur kan u 

informeren over de mogelijkheden.  

 

De vloerverwarming wordt voorzien van een verdeelunit. Deze worden zoveel als mogelijk geplaatst in 

de technische ruimte en of berging.  

 

Wij adviseren om de vloerverwarming het hele jaar op een vaste temperatuur in te stellen. Zo wordt er 

zuinig gestookt en is een comfortabel binnenklimaat verzekerd. 

 

De badkamer wordt tevens voorzien van een elektrische Designradiator van het merk Plieger Florian 

in kleur wit. Afmeting conform opgave installateur.  

 

Volgens de garantieregeling van SWK worden onderstaande temperaturen behaald bij gelijktijdig 

stoken van alle ruimten:  

- woonkamer    20o C 

- keuken     20o C 

- slaapkamers    20o C 

- badkamer    22o C 

- verkeersruimtes   15o C 

- toilet     onverwarmd 

- technische ruimte   onverwarmd 

- berging     onverwarmd 
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40. Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie 

 

Ventilatie in de algemene ruimtes 

 

De vluchttrappenhuizen van toren A en B staan in open verbinding met buiten en worden niet voorzien 

van een ventilatiesysteem.  

De inpandige verkeersruimte van toren C wordt voorzien van mechanische ventilatie.   

 

In de garage zullen stuwventilatoren worden aangebracht. Deze ventilatoren zorgen voor ventilatie 

van de parkeergarage. In geval van brand(melding) zorgen deze ventilatoren voor het afvoeren van 

rook welke ontstaan is door brand. 

 

Ter plaatse van de bergingen in de stallingsgarage worden enkele afzuigpunten aangebracht om 

stilstaande lucht te voorkomen. Ventilatie tussen de bergingen onderling gebeurt door de 

bergingswanden enkele centimeters vrij te houden van het plafond.  

 

Ventilatiesysteem in het appartement 

 

Het appartement wordt voorzien van een zogenaamde WTW-installatie (Warmte Terug Winning). Bij 

een WTW-installatie wordt het appartement geventileerd door inblaas roosters in de woonkamer en 

slaapkamers en afzuigroosters in keuken, badkamer, toilet en technische ruimte of berging waarin de 

wasmachine is beoogd. 

 

De warmte uit de afgezogen lucht wordt in een WTW-box gekruist met de koude buitenlucht. Hierdoor 

wordt de warmte teruggewonnen en wordt de buitenlucht voorverwarmd voordat het wordt ingeblazen 

in de woning. De luchtstromen worden niet gemengd. Dit zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en 

lage stookkosten.  

 

De kanalen van de WTW-installaties worden gecombineerd in schachten naar het dak. Op het dak 

wordt uitblaas in dakkappen gecombineerd met ontluchting van het rioolstelsel. De kappen worden 

gescheiden opgesteld van de aanzuigkanalen van het systeem. 

 

De ventilatie kan worden geregeld met een bedieningsschakelaar in de badkamer. Een tweede 

schakelaar kan optioneel in de keuken worden aangebracht.  

 

In de WTW-box zijn filters aangebracht die regelmatig moeten worden gereinigd / vervangen om 

schone lucht in de woning te borgen. Zorg dus dat deze installatie bereikbaar blijft voor onderhoud. 

 

Inblaas en afzuiging worden door onze installateur met elkaar in balans gebracht zodat er evenveel 

lucht wordt ingeblazen als afgezogen. Daarom wordt ook wel gesproken over “balansventilatie”. Door 

deze balansventilatie is het niet toegestaan om een afzuigkap met afvoer naar buiten toe te passen of 

op de WTW-installatie aan te sluiten. Hierdoor kan het systeem uit balans raken. Een afzuigkap op 

basis van recirculatie is wel geschikt. 

 

41. Elektrotechnische installaties 

 

Elektra in de algemene ruimten 
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De voeding voor de elektrotechnische installatie wordt collectief ingevoerd in de centrale 

voorzieningenkast door het Nutsbedrijf. Vanaf deze ruimte wordt de installatie via onderverdeelkasten 

verdeeld naar de individuele elektrameter in de meterkast van de appartementen en naar de 

algemene elektrameter. 

 

De elektrische voorzieningen ten behoeve van de hoofdentree, lift, lifthallen, trappenhuizen, 

bergingsgangen, technische ruimten en stallingsgarage worden aangesloten op de algemene 

elektrameter. Deze elektrameter komt op naam van de Vereniging van Eigenaars. 

 

De hoofdentree wordt voorzien van LED-verlichtingsarmaturen geschakeld door een 

schemerschakelaar. De stallingsgarage wordt voorzien van LED-verlichtingsarmaturen waarvan een 

deel continu brand en de overige armaturen reageren op bewegingsschakelaars. De lifthallen, 

trappenhuizen en bergingsgangen worden voorzien van LED-verlichtingsarmaturen en reageren op 

bewegingsschakelaars.  

 

Noodverlichting wordt daar waar mogelijk geïntegreerd in de normale verlichtingsarmaturen. 

 

In de bergingsgangen, de entreehal op de begane grond en in de lifthallen op de verdiepingen worden 

wandcontactdozen (stopcontacten) aangebracht t.b.v. schoonmaak en algemeen gebruik. Deze 

wandcontactdozen worden aangesloten op de algemene elektrameter.  

 

De hellingbaan ter plaatse van inrit naar de stallingsgarage wordt voorzien van hellingbaanverwarming 

om gladheid te voorkomen. 

 

De garage wordt voorzien van 2 oplaadpunten voor de deelauto’s. Individueel kan niet gekozen 

worden voor een elektrisch oplaadpunt in de parkeergarage.  

 

Vanuit de centrale invoerkast wordt langs het plafond van de bergingen/stallingsgarage een metalen 

kabelgoot aangelegd om de meterkasten van de appartementen te kunnen voeden. Deze kabelgoot 

loopt in het zicht en wordt niet nader afgewerkt. Onder de kabelgoot blijft een vrije ruimte van 

minimaal 2100 mm. 

 

Elektra in het appartement 

 

In de meterkast wordt een elektra-aansluiting met een elektrameter aangebracht door het nutsbedrijf. 

De keuze voor een energieleverancier is echter vrij voor de koper. Het advies is om dit tijdig te doen, 

zodat het appartement bij oplevering is voorzien van stroom. 

 

Vanuit de meterkast wordt een geaarde elektra-installatie aangelegd met schakelaars, 

wandcontactdozen (stopcontacten), centraaldozen (plafondlichtpunten) en loze leidingen (die worden 

voorzien van een controledraad en na oplevering kunnen worden voorzien van bedrading). 

De meterkast wordt voorzien van een 3 fase aansluiting en bevat een hoofdschakelaar en twee 

aardlekschakelaars. De volgende groepen worden standaard aangelegd: 

- twee groepen voor algemeen gebruik 

- één groep voor de wasmachine 

- één groep voor de wasdroger 

- één groep voor elektrisch koken 

- één groep voor de vaatwasser 

- één groep voor de combi oven/magnetron 

- een groep voor de warmptepomp 
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Leidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren, behalve de leidingen in de meterkast. 

 

De wandcontactdozen en schakelaars worden uitgevoerd als vlakke uitvoering, type Busch-Jaeger – 

Balance® SI, kleur Alpin Wit. Dubbele wandcontactdozen worden horizontaal aangebracht.  

 

De elektra-aansluitingen worden standaard op de volgende hoogte aangebracht (tenzij anders 

vermeld). 

- Schakelaars op circa 105cm 

- Schakelaars in het toilet op circa 105cm (tegen de wand) of 130cm (tegen de wand boven het 

plateau van het inbouwreservoir) 

- Wandcontactdozen en loze leidingen op circa 30cm 

- Wandcontactdozen in de badkamer op circa 105cm (m.u.v. de wandcontactdoos t.b.v. de 

elektrische radiator in de badkamer, volgens opgave installateur) 

- Wandcontactdozen boven het aanrecht op circa 1250cm 

- Lichtpunt in de badkamer boven de wastafel op circa 180cm 

 

Op ieder balkon / terras wordt één lichtaansluitpunt met armatuur aangebracht met schakelaar in de 

nabijgelegen verblijfsruimte. Bij woningtype A5, A6, B1a, B1 en C8 worden 2 lichtaansluitpunten met 

armatuur aangebracht. Ieder appartement wordt voorzien van één dubbel (opbouw) spatwaterdichte 

wandcontactdoos op het hoofdbalkon.  

 

De aantallen elektrapunten zijn opgenomen in de afwerkstaat appartementen Bijlage 3. De exacte 

plaats van de aansluitingen is ten tijde van uw bezoek aan Homestudios weergeven op de 

verkooptekeningen op advies van de elektricien en wordt voorafgaand aan u overhandigd. Natuurlijk is 

het mogelijk om dit naar eigen wens aan te passen. De Homestudios woonadviseur denkt hier tijdens 

de woonadviesgesprekken in het Homestudios Experience Center graag over mee. 

 

In de meterkast wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht die kan worden gebruikt om 

bijvoorbeeld een router aan te sluiten. 

 

De loze leidingen worden aangebracht vanuit de meterkast naar de aangegeven plaats op de 

plattegronden en voorzien van een controledraad. De leidingen kunnen worden gebruikt voor 

bijvoorbeeld telefoon of internet. 

 

De individuele berging in de stallingsgarage is voorzien van een 220V aansluiting voorzien van 

lichtpunt en een dubbel stopcontact. De elektra-installatie van de individuele bergingen wordt 

aangesloten op de meterkast van de betreffende woning. Er zijn daarnaast enkele wandcontactdozen 

aangebracht met 230V in de bergingsgang voor algemeen gebruik. 

 

Zoals bij hoofdstuk 39 staat omschreven worden de appartementen voorzien van PVT-panelen op de 

daken in combinatie met een warmtepomp. 

Het aantal zonnepanelen per appartement wordt afgestemd op de grote van het appartement. De 

PVT-panelen worden aangesloten in de meterkast van ieder appartement. In de technische ruimte 

wordt een omvormer geplaatst.  
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42. Communicatie- en beveiligingsinstallaties 

 

De appartementen worden standaard voorzien van loze leidingen voor telefonie en/of data, één in de 

woonkamer, één in de hoofdslaapkamer. De leidingen kunnen wordt gebruikt voor bekabeling met 

data kabels. 

 

Voor de aansluiting van telefoon, TV en internet is de koper vrij om zelf een leverancier te kiezen. We 

adviseren om dit tijdig te doen, zodat bij oplevering van het appartement alles functioneert. 

 

In het appartement worden rookmelders aangebracht die zijn aangesloten op de elektra-installatie. De 

rookmelders worden voorzien van een back-up batterij zodat ze in geval van brand bij stroomuitval 

toch werken. 

 

Nabij de hoofdingang is een centraal bellenpaneel opgenomen. Alle appartementen zijn voorzien van 

een videofooninstallatie met kleurenscherm, gekoppeld aan een elektrische deurontgrendeling van de 

hoofdentreedeur. In het bellentableau is een camera opgenomen die de beeldverbinding naar het 

betreffende appartement verzorgt.  

 

Elk appartement wordt voorzien van een beldrukker nabij de voordeur en bel nabij de meterkast. 

 

De stallingsgarage wordt afgesloten door een sectionaalpoort met open constructie. De 

toegangscontrole vindt plaats door middel van een verkeerslicht en afstandsbediening die de poort bij 

het inrijden opent. De poort opent bij het uitrijden automatisch. De in- en uitrit van de garage bereikt u 

via de Kanaaldijk N.O.  

Fietsers kunnen de stallingsgarage bereiken door gebruik te maken van de aparte fietsingang van de 

garage ter hoogte van toren B.  

 

In het gebouw worden volgens regelgeving vluchtwegaanduidingen aangebracht. 

 

De stallingsgarage wordt volgens regelgeving voorzien van een brandmeldinstallatie en een CO2/LPG 

detectie. 

 

43. Liftinstallatie 

 

Toren B en C worden voorzien van een liftinstallatie en Toren A van twee liftinstallaties. De liften 

hebben stopplaatsen in de stallinggarage, op de begane grond en op iedere woonverdieping. De 

liftcabine is voorzien van een spiegel, een neerklapbaar stoeltje en een handleuning.  

 

44. Gevelonderhoudinstallatie 

 

De gebouwen krijgen geen gevelonderhoudsinstallatie. Alle beglazing in de kozijnen is vanuit de 

woning of vanaf het balkon/terras bewasbaar.  

 

Bijlagen: 

1. Kleur- en materiaalstaat exterieur    

2. Afwerkstaat algemene ruimten  

3. Afwerkstaat appartementen 

4. Sanitair specificatie 
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Bijlage 1. Kleur- en materiaalstaat exterieur  

 

 

Onderdeel Materiaal Kleur 

Metselwerk  Bakstenen Lichtkleurig 

Plint begane grond Stucwerk Lichtkleurig 

Kozijnen in gevel  Hout Bronskleurig 

Entreepui Hout Bronskleurig 

Onderdorpel Kunststeen Bronskleurig 

Waterslagen Aluminium Bronskleurig 

Isolerende beglazing Glas Blank 

Hekwerk (franse)balkons   

Glooiende element balkons 

Metalen hekwerk  

Metaal                      

Gecoat in kleur 

Gecoat in kleur 

Balkons Prefab beton + keramische  

tegels 600x600mm 

Lichtkleurig 

Hemelwaterafvoeren Metaal N.t.b. 

Postkasten Staal N.t.b. 

   

 

 

Lichte kleurverschillen tussen de verschillende onderdelen en materialen kunnen voorkomen. 

 

Definitieve materialisering en kleurstellingen worden tijdens de uitvoering verder afgestemd i.o.m. de 

architect. 
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Bijlage 2.  Afwerkstaat algemene parkeergarage + bergingen 

 
Ruimte Vloer Wand Plafond Voorzieningen en 

installaties 

     

Stallingsgarage - 
parkeerplaatsen 
 

■ Betonvloer gevlinderd       
hellingbaan beton 
opgeruwd 

■ Beton in zicht 
 

■ Beton onafgewerkt 
■ Houtwolcementplaten 

■ Verwarmde hellingbaan 
■ Stuwventilatoren 
■ Verlichtingsarmaturen  
■ Rioleringsleidingen, 

kabelgoten in het zicht onder 
plafond 

■ Richting aanduidingen 
■ Nummering parkeervakken 

Bergingsgangen ■ Betonvloer gevlinderd ■ Beton onafgewerkt 
■ Kalkzandsteen 

vellingblokken   
 

■ Houtwolcementplaten ■ Verlichtingsarmaturen  
■ Wandcontactdozen 
■ Rioleringsleidingen, 

kabelgoten en nutsleidingen 
in het zicht onder plafond 

■ Mechanische ventilatie op 
verzamelleiding en een 
centrale motor  

Bergingen ■ Betonvloer gevlinderd ■ Beton onafgewerkt 
■ Kalkzandsteen 

vellingblokken   
 

■ Houtwolcementplaten ■ Schakelaar t.b.v. lichtpunt 
plafond 

■ Aansluiting voor lichtpunt 
plafond 

■ Dubbele wandcontactdoos  
 

Lifthal ■ Tegelwerk   
 

■ Glad vliesbehang + 
texwerk 

■ vloerplint 
 

■ Akoestisch plafond 
 

■ Verlichtingsarmaturen  
■ Lifttoegangsdeur van rvs 

Trappenhuis  ■ Tegelwerk hoofdbordes, 
prefab beton tussenbordes 

 

■ Spuitwerk          
■ vloerplint  
 

■ Akoestisch plafond ■ Verlichtingsarmaturen 
 

Werkkast ■ Betonvloer gevlinderd ■ Beton onafgewerkt 
■ Kalkzandsteen 

vellingblokken   
 

■ Houtwolcementplaten ■ Verlichtingsarmatuur met 
schakelaar 

■ Wandcontactdoos 
■ Uitstortgootsteen 
■ Close-in boiler 

Technische ruimte ■ Betonvloer gevlinderd ■ Beton onafgewerkt 
■ Kalkzandsteen 

vellingblokken   
 

■ Beton onafgewerkt  
■ Houtwolcementplaten 

■ Groepenkast met benodigde 
technische inrichting  

■ Watermeter / 
elektriciteitsmeter 

Fietsenberging ■ Betonvloer gevlinderd ■ Beton onafgewerkt 
■ Kalkzandsteen 

vellingblokken   
 

■ Beton onafgewerkt 
■ Houtwolcementplaten 

■ Verlichtingsarmaturen 
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Afwerkstaat algemene ruimten Toren A, B en C 

 

Ruimte Vloer Wand Plafond 
Voorzieningen en 

installaties 

     
Entreehal  
begane grond 

■ Tegelwerk  
■ Loopschoonmat  

■ Glad vliesbehang + 
texwerk  

■ vloerplint 
 

■ Akoestisch plafond 
 

■ Postkasten 
■ automatische deuropener 
■ Wandcontactdoos 
■ Verlichtingsarmaturen 
 

Trappenhuis, 
begane grond  

■ Tegelwerk  
■ Prefab beton in het zicht  

■ Spuitwerk (wit) 
■ vloerplint 
 
 

■ Akoestisch plafond 
 

■ Wandcontactdoos 
■ Verlichtingsarmaturen  

Lifthal, begane 
grond  

■ Tegelwerk  
 

■ Glad vliesbehang + 
texwerk 

■ Vloerplint 
 

■ Akoestisch plafond 
 

■ Verlichtingsarmaturen  
■ Lifttoegangsdeur van rvs 

Trappenhuis, 
verdiepingen  

■ Prefab beton ■ Spuitwerk 
■ vloerplint 

■ Prefab beton 
onafgewerkt 

■ (Akoestisch) spuitwerk 
(wit) hoofdbordes 

■ Wandcontactdoos 
■ Verlichtingsarmaturen 

Lifthal, 
verdiepingen  

■ Vloerbedekking ■ Glad vliesbehang + 
texwerk 

■ Vloerplint 
 
 

■ spuitwerk (wit) ■ Verlichtingsarmaturen  
■ Lifttoegangsdeur van rvs 

Hal verdieping ■ Vloerbedekking ■ Glad vliesbehang + 
texwerk 

■ Vloerplint 
 

■ spuitwerk (wit) ■ Verlichtingsarmaturen  
 

Buitenruimte 
vluchttrap 

■ Gebakken 
klinkerbestrating 

■ Gevelstuc 
■ Metselwerk 
 

■ Prefab beton  

Noodtrappenhuis 
Toren C 

■ Hoofdbordes 
vloerbedekking 

■ Tussenbordes prefab            
beton 

■ Spuitwerk 
■ vloerplint 

■ spuitwerk (wit)  

 

 

 

 

De omschreven afwerkingen in de algemene ruimten zijn onder voorbehoud. Definitieve 

materialisering en kleurstellingen worden tijdens de uitvoering verder afgestemd i.o.m. de architect. 



 

72018 Technische omschrijving “De Weef” te Helmond 34 - 36 

Bijlage 3. Afwerkstaat appartementen 

Ruimte Vloer Wand Plafond Voorzieningen en installaties 

     
Entree / hal ■ Afwerkvloer 

anhydriet 
■ Behangklaar 

afgewerkt 
 

■ Spuitwerk (wit) ■ Schakelaar(s) t.b.v. lichtpunt(en) 
■ Aansluiting(en) voor lichtpunt(en) plafond 
■ Wandcontactdoos (combi met schakelaar) 
■ Rookmelder(s) 
 

Dubbele meterkast ■ Geen 
vloerafwerki
ng 

■ hout, niet nader 
afgewerkt 

■ Onbehandeld  ■ Overnamepunt telefoon- en CAI aansluiting 
■ Watermeter / elektriciteitsmeter 
■ Dubbele wandcontactdoos (opbouw) 
■ Groepenkast met technische inrichting 
■ Afleverset warmte  

Toilet ■ Keramische 
vloertegels 
300 x 300 
mm  

■ Keramische 
wandtegels 200 x 
250 mm. Liggend 
verwerkt (tot circa 
1500 mm hoogte).  

■ spuitwerk boven 
tegelwerk 

■ Spuitwerk (wit) ■ Schakelaar t.b.v. lichtpunt 
■ Aansluiting voor lichtpunt plafond 
■ Wandclosetcombinatie 
■ Fontein en koudwaterkraan 
■ Afzuigventiel mechanische ventilatie 

Technische ruimte / 
berging 
 
 

■ Afwerkvloer 
anhydriet 

■ Niet nader afgewerkt 
 
 

■ Spuitwerk (wit) ■ Schakelaar t.b.v. lichtpunt 
■ Aansluiting voor lichtpunt plafond 
■ Wandcontactdoos (combi met schakelaar) 
■ Elektra aansluitpunt voor wtw ventilatiesysteem 
■ Elektra aansluitpunten verdeler vloerverwarming 
■ Elektra aansluitpunt wasmachine en droger 
■ Riool aansluitpunt t.b.v. wasmachine 
■ Riool aansluitpunt t.b.v. condensdroger / wtw 
■ Koud water aansluiting wasmachine  
■ WTW unit met afzuigventiel 
■ Verdeler vloerverwarming 

Inpandige berging 
type A2, B, C4, C7, 
C10,  
  
Note: Witgoed 
aansluiting conform 
verkooptekening in 
technische ruimte 
of in separate 
berging 

■ Afwerkvloer 
anhydriet 

■ Niet nader afgewerkt 
 
 

■ Spuitwerk (wit) ■ Schakelaar t.b.v. lichtpunt 
■ Aansluiting voor lichtpunt plafond 
■ Dubbele wandcontactdoos 
■ Elektra aansluitpunt wasmachine en droger  
■ Riool aansluitpunt t.b.v. wasmachine 
■ Riool aansluitpunt t.b.v. condensdroger 
■ Koud water aansluiting wasmachine 
■ Afzuigventiel mechanische ventilatie 

Badkamer 
 
 

■ Keramische 
vloertegels 
300 x 300 
mm 
■ T.p.v. 
douchehoek 
is het 
tegelwerk 
verlaagd 

■ Keramische 
wandtegels 200 x 
250 mm tot plafond, 
liggend verwerkt 

 

■ Spuitwerk (wit) ■ Schakelaars t.b.v. lichtpunt plafond en wastafel 
■ Aansluitingen voor lichtpunten 
■ Wandclosetcombinatie 
■ Wastafel, mengkraan en spiegel 
■ Dubbele wandcontactdoos naast wastafel 
■ Douchehoek met draingoot, thermostatische 

douchemengkraan en glijstangcombinatie met 
handdouche 

■ Afzuigventielen t.b.v. ventilatie 
■ Bediening mechanische ventilatie 
■ Designradiator met wandcontactdoos 

2e Badkamer 
Type B 
 

■ Keramische 
vloertegels 
300 x 300 
mm 
■ T.p.v. 
douchehoek 
is het 
tegelwerk 
verlaagd 

■ Keramische 
wandtegels 200 x 
250 mm tot plafond, 
liggend verwerkt 

 

■ Spuitwerk (wit) ■ Schakelaars t.b.v. lichtpunt plafond en wastafel 
■ Aansluitingen voor lichtpunten 
■ Wastafel, mengkraan en spiegel 
■ Dubbele wandcontactdoos naast wastafel 
■ Douchehoek met draingoot, thermostatische 

douchemengkraan en glijstangcombinatie met 
handdouche 

■ Afzuigventielen t.b.v. ventilatie 
■ Designradiator met wandcontactdoos 

Woonkamer ■ Afwerkvloer 
anhydriet 

■ Behangklaar 
afgewerkt 

 

■ Spuitwerk (wit) ■ Schakelaars t.b.v. lichtpunten plafond en balkon 
■ Aansluitingen voor lichtpunten plafond  
■ Wandcontactdozen  
■ Ruimte temperatuur regeling met thermostaat  
■ Loos aansluitpunt t.b.v. data / telefoon 
■ Videofoontoestel met kleurenscherm 
■ Toevoer ventielen t.b.v. ventilatie 
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Keuken ■ Afwerkvloer 
anhydriet 

■ Behangklaar 
afgewerkt 

 

■ Spuitwerk (wit) ■ Schakelaar t.b.v. lichtpunt plafond 
■ Aansluiting voor lichtpunt plafond 
■ Dubbele wandcontactdoos 
■ 2 Dubbele wandcontactdozen boven aanrecht  
■ Wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 
■ Wandcontactdoos t.b.v. koelkast / vriezer 
■ Wandcontactdoos t.b.v. kookplaat aparte groep 
■ Wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser aparte groep 
■ Wandcontactdoos t.b.v. combi-magnetron aparte 

groep 
■ Afzuigventielen t.b.v. mechanische ventilatie 
■ Koud- en warmwateraansluiting t.b.v. gootsteen 
■ Koudwateraansluiting t.b.v. vaatwasser 
■ Riolering t.b.v. gootsteen en vaatwasser 

Hoofdslaapkamer ■ Afwerkvloer 
anhydriet 

■ Behangklaar 
afgewerkt  

■ Spuitwerk (wit) ■ Schakelaar t.b.v. lichtpunt plafond 
■ Aansluiting voor lichtpunt plafond 
■ Dubbele wandcontactdozen 
■ Loos aansluitpunt t.b.v. data / telefoon 
■ Toevoer ventielen t.b.v. ventilatie 

Inloopkast type B 
en A5, A6, C1, C3, 
C4, C6, C7, C8 

■ Afwerkvloer 
anhydriet 

■ Behangklaar 
afgewerkt  

■ Spuitwerk (wit) ■ Schakelaar t.b.v. lichtpunt plafond  
■ Aansluiting voor lichtpunt plafond 
■ Dubbele wandcontactdoos 

Overige 
slaapkamers 

■ Afwerkvloer 
anhydriet 

■ Behangklaar 
afgewerkt  

■ Spuitwerk (wit) ■ Schakelaar t.b.v. lichtpunt plafond 
■ Aansluiting voor lichtpunt plafond 
■ Dubbele wandcontactdozen 
■ Toevoer ventielen t.b.v. ventilatie 

Balkon / terras ■ keramische 
tegels 
600x600 
mm 

■ metselwerk  ■ Prefabbeton 
plaat 

■ Aansluiting voor wandlichtpunt  
■ Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos 

(opbouw) 
 

Zonwering    ■  Loze aansluitpunten zonwering ter plaatse van 
gevelkozijnen verblijfsruimten, met uitzondering 
van noordgevel 
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Bijlage 4. Sanitair specificatie  

 

 

Toren A + C:  Afwerkstaat Goud. Datum 22-11-2019 

Toren B:  Afwerkstaat Platina. Datum 22-11-2019 

 



IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.   www.idealstandardnederland.nl

Bedieningspaneel

rechthoekig 
met rechte hoeken
wit

Zitting en deksel

wit

Wandcloset

diepspoel 
540 mm
geschikt voor spoeling v.a. 4,5l
exclusief closetzitting
wit

Closetcombinatie toilet

Toiletkraan

koud
straalregelaar
koppeling 12 mm
chroom
eco

Fontein

350 x 260 mm
met kraangat rechts
met overloop
wit

Fonteincombinatie toilet

22-11-2019

GoudClosetcombinatie toilet



IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.   www.idealstandardnederland.nl

Bedieningspaneel

rechthoekig 
met rechte hoeken
wit

Zitting en deksel

wit

Wandcloset

diepspoel 
540 mm
geschikt voor spoeling v.a. 4,5l
exclusief closetzitting
wit

Closetcombinatie badkamer

22-11-2019

GoudClosetcombinatie badkamer



IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.   www.idealstandardnederland.nl

Legplank

600 mm 
keramiek
wit

Wastafelmengkraan
ECO KoudeStart

met ketting
chroom

Wastafel

600 x 460 mm 
met kraangat
met overloop
wit

Wastafelcombinatie badkamer

Spiegel

600 x 700 mm

22-11-2019

GoudWastafelcombinatie badkamer



IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.   www.idealstandardnederland.nl

16
10

18
A-

RR

22-11-2019

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.   www.idealstandardnederland.nl

Doucheset / renovatieset

douchethermostaat
glijstangcombinatie

Douchecombinatie badkamer

Easy Drain Radiator

Afmetingen afhankelijk
van oppervlakte ruimte

Enkel 700 mm

Goud



Platina

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.   www.idealstandardnederland.nl

Bedieningspaneel

rechthoekig 
met rechte hoeken
wit

Zitting en deksel

wit

Wandcloset

diepspoel 
540 mm
geschikt voor spoeling v.a. 4,5l
exclusief closetzitting
wit

Closetcombinatie toilet

Toiletkraan

koud
draaibare uitloop
straalregelaar
koppeling 12 mm
chroom
eco

Fontein

350 x 260 mm
met kraangat rechts
met overloop
wit

Fonteincombinatie toilet

22-11-2019



Platina

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.   www.idealstandardnederland.nl

Bedieningspaneel

rechthoekig 
met rechte hoeken
wit

Zitting en deksel

wit

Wandcloset

diepspoel 
540 mm
geschikt voor spoeling v.a. 4,5l
exclusief closetzitting
wit

Closetcombinatie badkamer

22-11-2019



Platina

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.   www.idealstandardnederland.nl

Legplank

600 mm 
keramiek
wit

Wastafelmengkraan
GRANDE

met waste
chroom

Wastafel

600 x 460 mm
met kraangat
met overloop
wit

Wastafelcombinatie badkamer

Spiegel

600 x 700 mm

22-11-2019

PlatinaWastafelcombinatie badkamer



Platina

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.   www.idealstandardnederland.nl

16
10

18
A-

RR

22-11-2019

Douchecombinatie badkamer

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.   www.idealstandardnederland.nl

Douchethermostaat

h.o.h. 150 mm
Cool Body
inclusief S-koppelingen en 
rozetten
chroom

Glijstangcombinatie

glijstang M3 600 mm
Ø100 mm handdouche (3 
functies)
doucheslang “Idealflex” 175 cm
zeepschaal
chroom

Easy Drain Radiator

Afmetingen afhankelijk
van oppervlakte ruimte

Enkel 700 mm


