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HET PARKGEBOUW

Minstens 75 redenen om hier te willen wonen  

Vijfenzeventig. Zoveel appartementen telt het nieuwe Parkgebouw aan 
de Veentjes in Doetinchem. En er zijn minstens zoveel redenen om hier 
te willen wonen. Zo zijn de appartementen ruim, licht en gelijkvloers met 
grote terrassen of balkons en een gezamenlijk daktuin. Half- 
ondergronds vindt u de kelder met bergingen en parkeerplekken en 
veel parkeergelegenheid voor de deur. Daarnaast een doordachte 
architectuur met een hoog kwaliteitsniveau. U bent snel uit en thuis van 
bioscoop of theater. Openbaar vervoer  vindt u om de hoek. Onbezorgd 
en veilig wonen. Onderhoudsvrije nieuwbouw, duurzaam en 
energiezuinig. Nog meer redenen? 

Dat lijkt te mooi om waar te zijn. Bijna…Want met trots presteren wij u 
het Parkgebouw in Doetinchem. 

doetinchem

Het bijzondere Parkgebouw dat door de verhoogde ligging, het gebruik 
van architectuur, visuele effecten, groenaanleg, een unieke 
woonomgeving wordt. Een plek waar privacy, uitzicht, groenbeleving en 
stads wonen samen vallen!
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TECHNISCH ONTWERP



Het nieuwe woongebouw aan De Veentjes is ontworpen als een parkgebouw.  
Het gebouw is alzijdig met zijn terrassen naar het park en de stad als een groot paviljoen. Door de open structuur met terrassen en glazen puien rondom worden 
nieuwe verbindingen gemaakt  met de omgeving. Zo ontstaat een nieuwe dimensie die een krachtige impuls geeft aan het gebied. De deels zichtbare constructie, 
visuele effecten in het ontwerp en begroeiing verrast het gebouw uit alle kijkhoeken. Het groen van het park wordt in en om het gebouw doorgezet, waardoor het 
gebouw als het ware meebeweegt met het seizoensritme van het park. 

Het parkgebouw is opgebouwd uit een betonnen plint die de terrassen vormen voor de begane grond. De verdieping daarboven is een open constructie met een 
horizontaal karakter. Het volume is naar het park open gewerkt en daar is ruimte voor een dakterras die de bewoners een bijzondere blik geeft op het park. De twee 
entrees die het gebouw ontsluiten komen uit op het atrium waar de galerijen aan liggen en het daglicht komt diep het gebouw binnen. De toegangsdeuren zijn in één 
oogopslag in beeld en geeft de bewoner beslotenheid en overzicht. Het gebouw ontleent zijn kracht aan de heldere structuuropbouw, het gebruik van zuivere en 
mooie materialen en het groene karakter door de begroeiing in en rondom het gebouw. Hoogwaardige materialen met oog voor duurzaamheid en kwaliteit gebouwd, 

over het ontwerp



4  TYPES 
•

Type	2:	91	m2
Type	1:	78	m2 Type	3:	115	m2 Type	4:	88	m2Vanaf	EUR	293.000,- Vanaf	EUR	364.500,- Vanaf	EUR	273.000,-Vanaf	EUR	242.000,-
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• 3 kamer appartement 

• 78m2 woonoppervlakte 

• terras BG 24 m2 of balkon van 14 m2  

• volledig Voorzien van vloerverwarming 

• keuken type 1 

• all electric 

APPARTEMENT  
TYPE 1 
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KEUKEN ONTWERP 
TYPE 1 
๏ Keukenindeling conform plattegrond 

Keukenmeubelen Sensea in de kleur zand (271),  

๏ melaminehars coating met getrapte randlijst.  

๏ Inclusief metalen grepen (708) met middenboringen 

๏ Kunststof werkblad in de kleur Decor steel vintage 

(158) met een Lanesto opbouwspoelbak vierkant met 

korfplug (310063).  

๏ Apparaten ETNA:  

๏ EEK136VA koelkast met vriesvak;  

๏ T4410LRVS motorloze schouwkap (90cm);  

๏ CM244RVS combimagnetron nis 45;  

๏ VW149ZIL vaatwasser;  

๏ T303ZT inductiekookplaat;  

๏ EKR700CR Mengkraan    
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APPARTEMENT  
TYPE 2 

Balkon 
21,04 m2

• 3 kamer appartement 

• 91 m2 woonoppervlakte 

• terras BG 36 m2 of balkon van 21 m2  

• volledig Voorzien van vloerverwarming 

• keuken type 2 

• optioneel 2e badkamer ensuite aan 2e slaapkamer 



KEUKEN ONTWERP 
TYPE 2 
๏ Keukenindeling conform plattegrond 

๏ Keukenmeubelen Sensea in de kleur zijde grijs (259),, 

melaminehars coating met getrapte randlijst.  

๏ Inclusief metalen greeplijst (430)  

๏ Kunststof werkblad in de kleur Caledonia (266) met 

een Lanesto opbouwspoelbak vierkant met korfplug 

(310063).  

๏ Apparaten ETNA:  

๏ EK136VA koelkast met vriesvak;  

๏ T4410LRVS motorloze schouwkap (90cm);  

๏ CM244RVS combimagnetron nis 45;  

๏ VW149ZIL vaatwasser;  

๏ T303ZT inductiekookplaat;  

๏ EKR700CR Mengkraan    
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APPARTEMENT  
TYPE 3 

๏ 3 kamer appartement 

๏ 115 m2 woonoppervlakte 

๏ terras BG 90 m2 of balkon van 49 m2  

๏ volledig Voorzien van vloerverwarming 

๏ keuken type 3 

๏ all electric  

๏ optioneel 2e badkamer ensuite  
in 2e slaapkamer 



KEUKEN ONTWERP 
TYPE 3
๏ Keukenindeling conform plattegrond 

Keukenmeubelen Magnolia mat (418), melaminehars 

coating met getrapte randlijst.  

๏ Inclusief metalen greeplijst (760)  

๏ Kunststof werkblad in de kleur eiken ontario (196) 

met een Lanesto opbouwspoelbak vierkant met 

korfplug (310063).  

๏ Apparaten ETNA:  

๏ EEK136VA koelkast met vriesvak;  

๏ CVMI970LX motorloze eilandschouw;  

๏ CM244RVS combimagnetron nis 45;  

๏ VW149ZIL vaatwasser;  

๏ T303ZT inductiekookplaat;  

๏ EKR700CR Mengkraan    
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APPARTEMENT  
TYPE 4 

๏ 3 kamer appartement 

๏ 88 m2 woonoppervlakte 

๏ terras BG 24 m2  

๏ volledig Voorzien van vloerverwarming 

๏ keuken type 4 

๏ all electric 



KEUKEN ONTWERP 
TYPE 4
๏ Keukenindeling conform plattegrond 

๏ Keukenmeubelen Sensea in de kleur zand (271), 

melaminehars coating met getrapte randlijst.  

๏ Inclusief metalen greeplijst (430)  

๏ Kunststof werkblad in de kleur Caledonia (266) met 

een Lanesto opbouwspoelbak vierkant met korfplug 

(310063).  

๏ Apparaten ETNA:  

๏ EEK136VA koelkast met vriesvak;  

๏ T4410LRVS motorloze schouwkap (90cm);  

๏ CM244RVS combimagnetron nis 45;  

๏ VW149ZIL vaatwasser;  

๏ T303ZT inductiekookplaat;  

๏ EKR700CR Mengkraan    
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1e verdieping
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2e verdieping
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3e verdieping
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prijslijst parkgebouw

Bouw 
#

Type Woon-
laag

Koopsom 
VON

Woon-
opp.

Buiten
ruimte 
opp.

Berging Parkeer 
plaats

1 3 BG VERKOCHT 115,05 88,38 nr. 1 ja

2 2 BG VERKOCHT 91,18 35,64 nr. 2 ja

3 1 BG € 242.000 78,32 23,76 nr. 3

4 1 BG € 242.000 78,32 23,76 nr. 4

5 1 BG VERKOCHT 78,32 23,76 nr. 5

6 2 BG € 293.000 91,18 35,64 nr. 6 ja

7 3 BG € 380.000 115,05 88,38 nr. 7 ja

8 4 BG VERKOCHT 88,74 24,77 nr. 8

9 4 BG VERKOCHT 88,74 24,77 nr. 9

10 3 BG VERKOCHT 115,05 88,38 nr. 10 ja

11 2 BG VERKOCHT 91,18 35,64 nr. 11 ja

12 1 BG VERKOCHT 78,32 23,76 nr. 12

13 1 BG VERKOCHT 78,32 23,76 nr. 13

14 1 BG VERKOCHT 78,32 23,76 nr. 14

15 2 BG € 296.000 91,18 35,64 nr. 15 ja

16 3 BG € 380.000 115,05 88,38 nr. 16 ja

17 4 BG VERKOCHT 88,74 24,77 nr. 17

18 4 BG VERKOCHT 88,74 24,77 nr. 18

Bouw 
#

Type Woon-
laag

Koopsom 
VON

Woon-
opp.

Terras / 
Balkon 
opp.

Berging Parkeer 
plaats

19 3 1e € 364.500 115,05 49,03 nr. 19 ja

20 2 1e € 296.000 91,18 21,04 nr. 20 ja

21 1 1e € 245.000 78,32 14,03 nr. 21

22 1 1e € 245.000 78,32 14,03 nr. 22

23 1 1e € 245.000 78,32 14,03 nr. 23

24 2 1e VERKOCHT 91,18 21,04 nr. 24 ja

25 3 1e VERKOCHT 115,05 49,03 nr. 25 ja

26 1 1e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 26

27 1 1e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 27

28 1 1e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 28

29 3 1e VERKOCHT 115,05 49,03 nr. 29 ja

30 2 1e VERKOCHT 91,18 21,04 nr. 30 ja

31 1 1e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 31

32 1 1e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 32

33 1 1e € 247.000 78,32 14,03 nr. 33

34 2 1e € 296.000 91,18 21,04 nr. 34 ja

35 3 1e € 364.500 115,05 49,03 nr. 35 ja

36 1 1e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 36

37 1 1e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 37

38 1 1e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 38



prijslijst parkgebouw

Bouw 
#

Type Woon-
laag

Koopsom 
VON

Woon-
opp.

Terras / 
Balkon 
opp.

Berging Parkeer 
plaats

59 3 3e VERKOCHT 115,05 49,03 nr. 59 ja

60 2 3e VERKOCHT 91,18 21,04 nr. 60 ja

61 1 3e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 61

62 1 3e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 62

63 1 3e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 63

64 1 3e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 64

65 1 3e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 65

66 3 3e VERKOCHT 115,05 49,03 nr. 66 ja 

67 2 3e VERKOCHT 91,18 21,04 nr. 67 ja

68 1 3e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 68

69 1 3e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 69

70 1 3e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 70

71 2 3e VERKOCHT 91,18 21,04 nr. 71 ja

72 3 3e € 382.500 115,05 49,03 nr. 72 ja

73 1 3e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 73

74 1 3e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 74

75 1 3e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 75

Bouw 
#

Type Woon-
laag

Koopsom 
VON

Woon-
opp.

Terras / 
Balkon 
opp.

Berging Parkeer 
plaats

39 3 2e VERKOCHT 115,05 49,03 nr. 39 ja

40 2 2e VERKOCHT 91,18 21,04 nr. 40 ja

41 1 2e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 41

42 1 2e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 42

43 1 2e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 43

44 2 2e € 296.000 91,18 21,04 nr. 44 ja

45 3 2e VERKOCHT 115,05 49,03 nr. 45 ja

46 1 2e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 46

47 1 2e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 47

48 1 2e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 48

49 3 2e VERKOCHT 115,05 49,03 nr. 49 ja

50 2 2e VERKOCHT 91,18 21,04 nr. 50 ja

51 1 2e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 51

52 1 2e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 52

53 1 2e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 53

54 2 2e € 297.000 91,18 21,04 nr. 54 ja

55 3 2e € 364.500 115,05 49,03 nr. 55 ja

56 1 2e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 56

57 1 2e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 57

58 1 2e VERKOCHT 78,32 14,03 nr. 58



algemeen 
introductie  
Hier treft u de zogenaamde technische omschrijving. In de technische 
omschrijving staan de specificaties van de woningen, zoals de toepassing 
van materialen en kleuren omschreven. Het doel is in de eerste plaats u zo 
goed mogelijk te informeren over hoe uw woning eruit gaat zien en 
afgewerkt wordt. Daarnaast is de technische omschrijving één van de 
contractdocumenten. Bij het ondertekenen van de koop- 
aanneemovereenkomst wordt u dus geacht op de hoogte te zijn van de 
inhoud ervan. Mocht u na het lezen van deze technische omschrijving nog 
vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de makelaar. Hij helpt u graag 
verder. 

Woningborg 
Naast hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden 
onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, 
gehanteerd en voorgeschreven voor Woningborg. Indien enige bepaling 
in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn, dan 
wel nadeliger mocht zijn voor de koper, prevaleren steeds de bepalingen 
van Woningborg.  

Wijzigingen voorbehouden  
De verkoopdocumentatie van het project is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Het blijft echter een momentopname tijdens het 
dynamische proces van ontwikkelen en bouwen. Hierdoor is de aannemer 
genoodzaakt voorbehouden te maken voor alle wijzigingen die zich 
tijdens het proces van ontwikkelen en bouwen voordoen.  
De voorbehouden hebben onder meer betrekking op:  
-voorzieningen ten behoeve van nutsaansluitingen;  
-wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en voorschriften;  
-wijzigingen ter voldoening aan eisen van Nutsbedrijven;  
De aannemer is tijdens het project gemachtigd om die wijzigingen aan te 
brengen welke voor de uitvoering van het werk noodzakelijk blijken, mits 
die wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit. Deze wijzigingen 
geven tussen de koper en aannemer naar beide zijden geen recht op 
verrekening.  

PARKGEBOUW.

TECHNISCHE 
OMSCHRIJVING  



Bouwplanomschrijving  
Het project Parkgebouw is gelegen in het centrum van Doetinchem aan het 
Amphionpark.  Het project betreft 75 appartementen ontworpen door Phoen’x 
Estate Concepts in samenwerking met architect JCR Architecten.  Onder de 
appartementen wordt een kelder gebouwd ten behoeve van 36 parkeerplaatsen, 
de WKO installatie en de bergingen. 

Het Bouwbesluit 
Bij het samenstellen van deze technische omschrijving is uitgegaan van de eisen, 
zoals deze zijn gesteld in het bouwbesluit. Om begripsverwarring te voorkomen is 
daarin onder meer bepaald, dat alle vertrekken in een woning eenduidig naar het 
karakter van het vertrek worden vernoemd. Voor alle duidelijkheid vindt men 
hieronder een opsomming:   

Energie Prestatie Gebouw  
De energiezuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in de zogenaamde 
‘energie prestatie gebouw’, kortweg EPG genoemd. Hoe lager het EPG-getal, hoe 
lager het energieverbruik. Volgens de normen, mag deze EPG maximaal 0,4 zijn. 
Voor de woningen realiseren wij een EPG gelijk aan of lager dan 0,2.  

Energielabel  
Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw of woning is. Het is ook 
bedoeld om inzicht te geven in maatregelen die energie besparen. Het 
energielabel kent een schaal die loopt van A+++ tot en met G. Woningen met een 
A(+++)-label zijn het energiezuinigst. Woningen die het minst zuinig zijn, krijgen 
een G-label. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.  Het bouwplan heeft een 
energielabel van A+++.  

terreininrichting 
Peilen en maten  
Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Het peil van de 
begane grondvloeren is +/- 15,04+NAP. De begane grondvloer ligt ongeveer 1,5 
meter boven het maaiveld. Alle maten op tekeningen zijn indicatief en zijn 
aangegeven in millimeters (mm).  

Sloopwerk 
Hieronder valt de sloop en afvoer van de bestaande opstallen. 

Grondwerk  
Onder het grondwerk vallen alle noodzakelijke werkzaamheden voor de aanleg 
van de fundering, de leidingen in de grond en de bestrating. Het terrein onder de 
appartementen wordt afgegraven tot de onderkant van de fundering. Een deel van 
de uitkomende grond wordt gebruikt voor het ophogen onder de terrassen, de 
overige grond wordt afgevoerd.  

Terrassen 
De terrassen van de appartementen op de begane grond worden voorzien van 
betontegels met afmeting 500x500mm.  

Privacyschermen 
Privacy schermen op de balkons aan de buitenzijde van het gebouw, worden  als 
afscheiding tussen de terrassen van de afzonderlijke appartementen  aangebracht. 
Het privacy scherm wordt opgebouwd uit een aluminium kader voorzien van een 
glasvulling met melkwitte folie.  

Bergingen  
De appartementen zijn voorzien van een berging met bijbehorend nummer die te 
vinden is in de half-ondergrondse kelder. De scheidingswanden van de bergingen 
worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Het houten kozijn wordt voorzien van een 
HPL deur.  De bergingen zijn voorzien van een lichtpunt en een dubbel 
stopcontact. De vloeren worden uitgevoerd met in het werk gestort en monoliet 
afgewerkt beton. De plafonds zijn bekleed met heraklith platen.   

Tekening Bouwbesluit

Hal Verkeersuimte
Overloop Verkeersuimte
Woonkamer Verblijfsruimte
Keuken Verblijfsruimte
Slaapkamer Verblijfsruimte
Toilet Toiletruimte
Badkamer Badruimte
Berging Onbenoemde ruimte
Meterkast Technische ruimte
Technische ruimte Technische ruimte



constructie 
Fundering 
De funderingspalen bestaan uit mortelschroefpalen lengte en afmeting bepaald 
a.d.h.v. de sonderingen. De fundering bestaat uit in het werkt gestort beton.   

Vloeren:   
De vloeren worden uitgevoerd als in het werk gestort beton, als kanaalplaat of als 
betonnen breedplaatvloeren. Indien nodig worden er voor de opvang van de 
overspanning van de betonvloeren metalen liggers en/of kolommen toegepast. 
De dikte van de vloeren als ook de benodigde wapening is bepaald door de 
constructeur.  

Gevels appartementen:  
De voorgevel wordt gevormd door met name de grote aluminiumpuien 
gecombineerd met aluminium gevelbekleding.  De achtergevel aan de 
atriumzijde bestaat uit gevelmetselwerk uitgevoerd in een langformaat 
betonsteen in wildverband gemetseld. Stootvoegloos uitgevoerd met 
doorgestreken lintvoeg.  

Dak 
Het dak van het gebouw bestaat uit breedplaatvloeren voorzien van isolatie met 
een RC waarde conform EPG berekening afgewerkt met een bitumineuze 
dakbedekking. De dakrandafwerking wordt uitgevoerd met een aluminium trim.  
Op het dakvlak worden voorzieningen aangebracht ten behoeve van de afvoer 
van ventilatie, hemelwater, ontluchting van de riolering en zonnepanelen.  

Buitenkozijnen, ramen en deuren:  
Alle buitenkozijnen worden gemaakt van aluminium in de kleur golden beach. De 
kozijnen aan de atriumzijde zijn voorzien van aluminium waterslagen. De 
aluminium voordeuren van de appartementen worden voorzien van beglazing en 
aluminium hang en sluit werk. Het benodigde hang- en sluitwerk van de 
buitenkozijnen voldoet aan inbraakwerendheidsklasse 2. De sloten met dag- en 
nachtschoot worden voorzien van gelijksluitende cilinders, zodat deze met 
dezelfde sleutel te openen zijn. De draairichting van ramen en deuren wordt 
uitgevoerd conform de verkooptekeningen. Op de verkooptekening is 
aangegeven welke ramen zijn voorzien van draai- /kiepbeslag.   

Beglazing:  
De buitenkozijnen, ramen en deuren van de woningen worden voorzien van 
isolerende HR++ beglazing.  

Wanden:  
De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen en/of in het 
werk gestort beton. De niet-dragende binnenwanden (scheidingswanden) in de 
woning worden uitgevoerd in gipsblokken.  

metaalwerken 
Metalen kolom en ligger structuur rondom de buitenzijde van de bebouwing en 
ter plaatse van het dakterras op de 3e verdieping. De constructie is opgebouwd 
uit kolommen van 300x200mm en liggers van 200x300mm met een plaatselijk 
aangelaste hoeklijnen conform opgaaf constructeur. De onderdelen worden 
thermisch verzinkt en gepoedercoat conform de kleur- en materialenstaat.  

Het zonnerooster uitgevoerd als aluminium lamellenschermen boven de balkons 
op de 3e verdieping gepoedercoat in een kleur conform de kleur- en 
materialenstaat. 

Hemelwaterafvoeren:  
De hemelwaterafvoer geschiedt via uitpandige hemelwaterafvoeren. De 
hemelwaterafvoer wordt geïnfiltreerd op eigen terrein. De hemelwaterafvoeren in 
het zicht uitgevoerd in wasblank zink.  



Binnenafwerking 
Vloerafwerking 
Op de vloeren binnen de woning wordt een zwevende cementdekvloer 
aangebracht. Er kunnen lichte oneffenheden aanwezig zijn. In de bad-en 
toiletruimte wordt een tegelvloer aangebracht. 

Bij de keuze van uw vloerafwerking adviseren wij om advies in te winnen over de 
verwerkingsvoorschriften bij een erkend bedrijf. Niet alle vloerafwerkingen 
kunnen (direct) op de vloer worden aangebracht, bijvoorbeeld in verband met 
hechting, vereiste vlakheid van de vloer of bouwvocht dat nog in de vloer of 
woning aanwezig is. In verband met de vloerverwarming mag de 
warmteweerstand van de vloerafwerking maximaal Rc=0,09 W/m.K bedragen. 

Wandafwerking 
In de toiletruimte wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van circa1200 mm 
boven de vloer aangebracht. In de badkamer wordt het wandtegelwerk tot het 
plafond aangebracht.  
Wandtegels Villeroy & Boch, gelijmd, afmetingen 20x25cm, staand verband. 
Voegen : Zilvergrijs.  
Vloertegels Villeroy & Boch verwerkt in een mortelbed, afmetingen 20x20cm, 
douchehoek onder afschot. Voegen: grijs   
Alternatieve tegels kunnen via het meer- en minderwerk worden gekozen. De 
binnenwanden in de woning, met uitzondering van de meterkast en de 
betegelde wanden, worden ‘behangklaar’ afgewerkt. Als u de wanden van uw 
woning wilt voorzien van bijvoorbeeld behang of sierpleister (kans op 
scheurvorming), dan is het van belang dat u nog enkele voorbereidende 
werkzaamheden verricht. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de verwijdering 
van kleine oneffenheden, het vullen van kleine gaatjes, het schuren en stofvrij 
maken van de wanden en de behandeling van eventueel sterk zuigende 
ondergronden.  

Plafondafwerking 
De plafonds in de woningen worden afgewerkt met wit spuitwerk met 
uitzondering van het plafond in de meterkast, deze worden onafgewerkt 
uitgevoerd. De v-naden van het plafond blijven in het zicht.   

Binnendeurkozijnen: 
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in fabrieksmatig afgelakte plaatstalen 
kozijnen. De binnendeuren zijn hoge, zonder bovenlicht, fabrieksmatig afgelakte 
opdekdeuren.  

kunststeen 
Onder de deur van de toiletruimte en badruimte wordt een kunststenen dorpel 
aangebracht. Onder de overige binnendeuren in de woning worden geen 
dorpels aangebracht. Vensterbanken uitgevoerd in kunststeen, dik 20mm, de 
vensterbanken steken ca. 25mm buiten het binnenspouwblad, kleur standaard 
wit.  

Hang en sluitwerk 
De deuren van de toiletruimte en de badkamer worden voorzien van vrij- en 
bezetsloten.  De deuren van de prefab meterkast wordt voorzien van een kastslot. 
Alle overige deuren worden voorzien van een loopslot. De deuren worden 
voorzien van aluminium deurkrukken en schilden. 

Binnentimmerwerk  
De meterkast wordt voorzien van betimmering conform de eisen van de 
Nutsbedrijven en regelgeving. De HSB elementen en stijlkozijnen worden waar 
nodig voorzien van een betimmering. In de woningen worden geen vloerplinten 
aangebracht.  

Schilderwerk  
De aftimmeringen van de gevelkozijnen aan de zijde van het binnenterrein 
worden in het werk dekkend afgelakt.  

Keukenopstelling 
De woningen worden met keuken geleverd. Keukeninrichting en indeling 
conform “Keukenontwerp Parkgebouw” in deze brochure, afgemonteerd en 
inclusief de benodigde aansluitingen. De positie van de opstelplaats en 
aansluitpunten is op de verkooptekening aangegeven.  

Sanitair 
Het sanitair wordt uitgevoerd in geglazuurd keramiek geleverd door Plieger. De 
toegepaste kranen zijn van het fabrikaat Grohe. Sanitair uitvoering conform 
“Sanitairboekje” verderop in deze documentatie. Alternatief sanitair kan via het 
meer-minderwerk traject worden gekozen.  



Installaties 
Riolering 
De vuilwaterriolering van de woning wordt aangesloten op het gemeenteriool.  

Waterinstallatie 
Vanaf de hoofdaansluiting in de meterkast wordt een waterinstallatie aangelegd, 
compleet met hulpstukken en een watermeter. Het leidingwerk wordt tot aan de 
aansluitpunten in de leidingschacht, vloeren of wanden weggewerkt. De 
watermeter wordt aangebracht door het waterleidingbedrijf.  

De volgende koudwatertap- en/of aansluitpunten zijn voorzien: 
- Fonteinkraan en toiletreservoir in toiletruimte;  
- Wastafel-, thermostaat douche- en mengkraan in de badkamer;  
- Keukenaansluitpunt in de keuken (afgedopt);  
- Aansluitpunt wasmachine en boilervat;  
- Bij appartementstype 3 een badkraan; 

De kraanaansluiting in de keuken, spoelinrichting van de closetcombinatie(s), 
fonteinkraan in de toiletruimte begane grond, wastafelkraan in de badruimte, 
douchekraan in de badruimte en tapkraan van de wasmachineaansluiting en de 
worden aangesloten op het koudwatersysteem.  

Het warm water wordt opgewekt door een booster warmtepomp met boilervat. 
Vanaf het boilervat worden warmwaterleidingen aangebracht naar 
kraanaansluiting in de keuken, wastafel-, douche -,en eventueel bad-kraan in de 
badruimte. 

Verwarmings- en koelingsinstallatie 
De voor het appartement benodigde verwarming wordt centraal opgewekt door 
warmtepompen. Er zal dus geen gasaansluiting worden gerealiseerd. U gaat 
hiervoor een exploitatieovereenkomst aan met de exploitant conform de 
warmtewet.  In het gebouw zijn hiervoor de benodigde transportleidingen voor 
verwarming en koeling aanwezig. Door de warmte exploitant wordt in de 
bergruimte de warmte en koude geleverd. Vanaf dit punt wordt de individuele 
installatie van het appartement aangesloten. Op de verkooptekeningen is de 
globale positie van de warmtepomp aangegeven met de letters ‘WP’. De vloeren 
worden voorzien van vloerverwarming. De horizontale leidingen worden in de 

dekvloer weggewerkt. De woonkamer wordt voorzien van een ruimtethermostaat 
(230V) voor het regelen van de verwarming / koeling in de woonkamer. Deze 
thermostaat bepaald ook of er in het appartement verwarmd of gekoeld kan 
worden. In de overige verblijfsruimten (slaapkamer(s) en badkamer(s) wordt een 
thermostaat aangebracht waarmee de ruimtetemperatuur van de betreffende 
ruimte is te regelen. De thermostaten aangesloten op een regelmodule die nabij 
de vloerverwarmingsverdeler worden gemonteerd. 

Ventilatie:  
In de appartementen wordt mechanische ventilatie voor zowel de toevoerlucht als 
de afvoerlucht toegepast met warmteterugwinning (WTW) systeem. De 
luchttoevoer wordt aangesloten op het collectieve luchttoevoer kanaal. Het 
luchtafvoer wordt aangesloten op het afblaas kanaal dat in de schacht zit.  De 
positie van de ventilatie-unit is op de verkooptekening aangegeven met de letters 
‘MV’. De regeling van het systeem werkt volautomatisch. Bij het systeem wordt een 
hoofdbediening geleverd welke in de keuken wordt gemonteerd. Afzuigpunten 
worden aangebracht in de badkamer(s), toilet, keuken en bergruimte. Voor de 
keuken is de keuze gemaakt voor een motorloze afzuigkap die wordt aangesloten 
op de wtw-installatie. 

Elektra 
In het appartement wordt een elektrische installatie aangelegd die voldoet aan 
normblad NEN 1010, zoals dat geldt op het tijdstip van de bouwaanvraag. De 
installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een 
aardlekschakelaar. Deze groepenverdeelkast wordt opgenomen in de meterkast. 
Er zijn separate groepen voor de wasmachine, elektrisch koken, vaatwasser en 
combimagnetron. De leidingen worden weggewerkt in vloeren en wanden, met 
uitzondering van de leidingen in de meterkast en berging. In het appartement 
worden de wandcontactdozen en schakelaars van het type inbouw in de kleur wit, 
met uitzondering van de wandcontactdozen in de meterkast en berging die van 
het type opbouw worden. In de woonkamer, keuken en slaapkamers worden de 
wandcontactdozen geplaatst op 300 mm boven de afwerkvloer, uitgezonderd de 
wandcontactdozen bij de keukenopstelplaats. Deze worden, evenals in de 
badruimte, geplaatst op 1200 mm boven de afwerkvloer. In de overige  ruimten 
worden de wandcontactdozen geplaatst op 1050 mm boven de afwerkvloer.



De lichtschakelaars in de woning worden op 1050 mm boven de afwerkvloer 
geplaatst, uitgezonderd de lichtschakelaar bij de keukenopstelplaats. Deze wordt 
geplaatst op 1200 mm boven de afwerkvloer.  Bij de oplevering ontvangt de 
koper een schema van de groepenindeling. De elektriciteit wordt geleverd door 
een nader door de aannemer te bepalen leverancier. Na oplevering van de 
woning kunt u eventueel van energieleverancier veranderen.Het aantal 
wandcontactdozen en schakelaars wordt vastgesteld aan de hand van 
onderstaand schema en in sommige gevallen bepaald aan de hand van het soort 
verblijfsruimte en het oppervlak van de ruimte. 

Glasvezel 
Voor internet wordt een bedraad en afgemonteerd aansluitpunt in de woonkamer 
geplaatst en een loze leiding aangebracht in de hoofdslaapkamer.  

Videofoon 
Bij de entree van het woongebouw wordt een video-deurtelefooninstallatie 
geplaatst bestaande uit een weersbestendige buitenpost voorzien van infrarood 
kleuren CCD camera met microfoon/luidspreker, op ca. 1,6 m +peil;  
In de woonkamer van de woning een wandtelefoon met LCD scherm 
gemonteerd. 
Bij de toegang tot het appartement wordt een beldrukker geplaatst op de 
kozijnstijl naast de entreedeur op 1200 mm gekoppeld aan de intercompost in de 
woonkamer (afwijkend belsignaal). 

Wasmachineaansluiting 
De opstelplaats voor de wasmachine bevindt zich in de woning en is op de 
tekening aangegeven met de letters ‘WM’. De opstelplaats zal bestaan uit een 
elektra-aansluiting, een waterkraan en een afvoerleiding met sifon.  

Rookmelders 
In de woning worden volgens het bouwbesluit rookmelders aangebracht. De 
rookmelders worden aangesloten op de elektra-installatie en worden voorzien van 
een batterij back-up.  

Zonne-energie opwekking 
Op het dak worden zon- en zonthermische panelen geplaatst die door derden 
wordt geëxploiteerd. 

Kleur- en materialenstaat 

Schoonmaak en oplevering 
De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Cement en verfresten, stickers en 
dergelijke worden verwijderd. Sanitair, glas en tegelwerk worden schoon 
opgeleverd.  

Verblijfsruimte Oppervlakte WCD LP
Woon- en slaapkamers 5-12   M2 4 1

12-20 M2 6 1
> 20    M2 8 2

Keuken 5 2
Balkon 1
Voordeur 1
Bergruimte 1 1
Hal <1,5    M2 1

>1,5    M2 1 1
Toilet 1
Badruimte <1,5    M2 1

>1,5    M2 1 2

Onderdeel Materiaal Kleur

Metselwerk hoofdvorm Langformaat steen in wildverband Grijs,bruin genuanceerd

Voegwerk hoofdvorm Voegspecie, doorgestreken, lintvoeg grijs

Kozijnen en ramen Aluminium Goud/grijs RAL1019

Gevelbekleding Aluminium Golden metallic

Hemelwaterafvoeren PVC voorzijde, Zink atriumzijde Naturel

Dakbedekking Platdakbedekking Naturel

Dakranden Aluminium Brons/bruingr s

Terras constructie Staal Golden beach 

Hekwerken Aluminium atriumzijde, staal voorzijde Goud/grijs RAL1019



De beplanting in en om het gebouw draagt bij aan het leefgenot.  
Het pand beschikt over groene ruimtes in het Atrium en het  dakterras en de 
directe strook om het pand wordt groen. Groen neemt fijnstof op, geeft verkoeling 
op warme zomerse dagen, houd regenwater vast in natte tijden en bied een leuke 
mogelijkheid voor het ontmoeten van medebewoners. De aanleg van 
verschillende soorten planten en grassen zal de biodiversiteit van de omgeving 
vergroten. En door de diversiteit van de aanplanting is er het hele jaar door iets 
moois te zien, aansluitend op het Amphionpark en de stadsmoestuin. 

Hier vindt u een korte opsomming van de afwerking. 

Atrium 
De inrichting van het binnenterrein zal bestaan uit tegelwerk en beplanting.  

Dakterras 
Het gebouw heeft de beschikking over een dakterras die ingericht en met 
beplanting wordt opgeleverd. 

Openbare ruimte: 
Er wordt rondom het gebouw in overleg met de gemeente Doetinchem een 
groenstrook aangelegd. 

ALGEMENE  
RUIMTES 



afwerking algemene ruimtes 
Hieronder treft u een kort overzicht van de belangrijkste onderdelen van de 
algemene ruimtes. Uiteraard zijn de algemene ruimtes voorzien van alle nodige 
installaties en voorzieningen zoals tappunten, ventilatie, verlichting, stopcontacten 
en schakelaars.  

Entree 
De afsluiting van de voorzijde en achterzijde van het pand wordt verzorgd door 
middel van een metalen hekwerk uit verticale lamellen gepoedercoat. Bij de Lift 
hoofdentree wordt het hekwerk uitgevoerd met een elektrische aandrijving die 
kan worden ontgrendeld middels de unit van de videofoon verbinding in de 
appartementen en kan tevens worden bediend middels een sleutelschakelaar. Bij 
de achteringang wordt het hekwerk zelfsluitend uitgevoerd met een mechanische 
dranger te openen middels een sleutel bediend slot.  

parkeergarage 
De oprit van parkeergarage (hellingbaan) wordt voorzien van elektrische 
opritverwarming. De afsluiting van de parkeergarage van het pand wordt 
verzorgd door middel van een elektrisch bediend metalen rolhekwerk inclusief 
toegangscontrole.  

Lift 
Er wordt een elektrisch aangedreven personen brancardlift geplaatst in het 
centrum van het gebouw. Op de achterwand van de cabine zal een spiegel 
inclusief leuning worden toegepast. 

Postkast 
Er zullen 2 postkastunits nabij de entree van het pand worden aangebracht met in 
totaal 75 postkasten. De units zullen worden uitgevoerd als vrijstaande unit op 
poten. 

Verlichting 
Er is een verlichtingsplan opgesteld. De algemene ruimtes zoals het atrium en 
dakterras worden voorzien van armaturen. Ook de balkons, gallerijen, bergingen 
en parkeergarage zijn voorzien van led lichtarmaturen.  



het kopen van een woning  
introductie 
Indien u een woning koopt, kunt u ervan overtuigd zijn, dat wij alles in het werk 
stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. Het is het streven om 
uw verwachtingen waar te maken. Onderstaand geven wij u een overzicht van 
de gang van zaken volgend op het tekenen van de koop-/
aannemingsovereenkomst bij de makelaar. 

Koopsom “Vrij op Naam: 
 V.O.N. De koopsom van de woning is VON “vrij op naam”. Dit wil zeggen dat 
de onderstaande kosten, die bij het kopen van een woning gemoeid zijn, bij 
de koopsom zijn inbegrepen, te weten: 
- de grondkosten; 
- de ontwikkelingskosten; 
- de gemeentelijke leges; 
- de notariskosten die betrekking hebben op de overdracht; 
- de verkoopkosten; 
- de kosten van Woningborg; 
- de bouwkosten; 
- de kadastrale inmeting; 
- begeleiding bij de oprichting van de VVE 
- prijsstijgingen van lonen en materialen; 
- aansluitkosten nutsbedrijven en gemeenteriool; 
- belastingen; 
Niet in de koopsom zijn opgenomen: 
- alle kosten die verband houden met de financiering van de woning; 
- notariskosten inzake de hypotheekakte; 
- aansluitkosten voor internet en televisie; 
- eventuele voorschotnota’s voor de levering van water en elektriciteit; 
- rente over de termijnen, die op het tijdstip van de ondertekening van de  

koop-/ aannemingsovereenkomst reeds zijn vervallen; 
- meer-minderwerk  

Woningborg garantie en waarborgregeling 
De aannemer heeft zich aangesloten bij de Stichting Woningborg. 
Woningborg verstrekt al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van 
nieuwbouwwoningen. Woningborg is een onafhankelijk 
samenwerkingsverband tussen consumentenorganisaties, producenten en 
deskundigen op het gebied van woningbouw en heeft als doel om kwaliteit te 
bevorderen van de te bouwen koopwoningen en het verstrekken van 
waarborgen, waardoor kopers van nieuwbouwwoningen extra zekerheden 
krijgen. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2016 houdt 
ondermeer in dat garantie wordt gegeven op de kwaliteit van uw woning. De 
garantie wordt door de aannemer gegeven. Woningborg staat borg voor het 
naleven van de verplichtingen die uit de garantie voortvloeien. Daarnaast 
garandeert Woningborg in ieder geval dat uw woning wordt afgebouwd, ook 
als de aannemer daartoe niet meer in staat zou zijn. De Woningborg  
waarborgregeling 2016 biedt u dus langdurige zekerheid voor wat betreft de 
technische en financiële risico’s die aan de bouw en de aankoop van een 
woning verbonden kunnen zijn. 

Koop- aanneemovereenkomst 
In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn de verplichtingen van de 
aannemer, ontwikkelaar en de koper vastgelegd. De ontwikkelaar verplicht 
zich de grond/appartementsrecht te leveren, de aannemer verplicht zich om 
de woning te bouwen en de koper verplicht zich om de koop- en 
aanneemsom te betalen. Nadat deze overeenkomst is ondertekend maakt de 
notaris de notariële akte van levering. Alle afspraken die worden gemaakt 
betreffende wijzigingen, datum van oplevering, betalingen en alle andere 
aangelegenheden betreffende de bouw en het daarmee verband houdende, 
zijn uitsluitend geldig nadat daarvan een schriftelijke bevestiging is verkregen 
van de ontwikkelaar of de aannemer. Om misverstanden te voorkomen 
verdient het aanbeveling om zoveel mogelijk middels het systeem te 
communiceren, waarvoor u een login ontvangt na het ondertekenen van de 
koop-/aanneem overeenkomst.  Aan uitspraken van bouwplaatspersoneel, 
onderaannemers en leveranciers kunnen absoluut geen rechten worden 
ontleend. Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan 
(in verband met aansprakelijkheid en garanties). 



Notaris 
De eigendomsoverdracht van de grond c.q. appartementsrecht en het daarop 
geprojecteerde appartement vindt plaats bij de notaris. Bij nieuwbouw 
projecten is het gebruikelijk dat het passeren van deze akte bij één notaris, De 
notaris voor dit project is Weeghel Doppenberg Kamps in Doetinchem. De 
eigendomsoverdracht van de grond en de eventueel daarop in aanbouw 
zijnde woning vindt plaats wanneer bij de notaris de “akte van levering” wordt 
gepasseerd. In de koop- / aannemingsovereenkomst wordt daarvoor een 
uiterste datum genoemd. Vanzelfsprekend is ook de geldigheidsduur van de 
hypotheekaanbieding van belang. Het is gebruikelijk dat op de 
transportdatum zowel de akte van levering als de hypotheekakte getekend 
worden. Vóór het notarieel transport (de eigendomsoverdracht) verstrekt de 
notaris een afrekening met de kosten die de koper op de transportdatum nog 
verschuldigd is aan de ontwikkelaar en aan de aannemer. Het betreft: 
- de grond/appartementsrecht- en bijkomende kosten (met eventuele rente 

over de grond, ontwikkelings- en bouwkosten); 
- de vervallen bouwtermijnen (met eventuele rente); 
- de notariële- en kadastrale kosten van uw eventuele hypotheek; 
- de inhoudingen door uw bank (afsluitprovisie en eventuele taxatiekosten) 

Betalingen tijdens de bouw 
Na de notariële levering ontvangt u van de aannemer per vervallen 
bouwtermijn een factuur. Bij de financiële afhandeling van deze facturen zijn in 
principe drie situaties mogelijk: 
1. U betaalt de factuur uit eigen middelen; 
2. U hebt voor de financiering van de woning een hypotheek afgesloten en 

zowel de hypotheekakte als de koopakte van de grond zijn gepasseerd. In 
dat geval ondertekent u de factuur en stuurt u deze naar de 
hypotheekverstrekker, die voor de betaling zorg draagt; 

3. U hebt een hypotheek afgesloten, maar de aktes zijn nog niet gepasseerd. 
In dat geval heeft u automatisch uitstel van betaling. De vervallen termijnen 
worden pas betaald bij het passeren van de aktes bij de notaris. U bent dan 
wel de in de koop-/aannemingsovereenkomst vermelde rente 
verschuldigd. 

Hypotheek, rente en fiscus 
Op de eindafrekening blijft, na aftrek van alle kosten en de reeds vervallen 
bouwtermijnen, een bedrag over: het “hypotheekbedrag in depot”. Dit bedrag 
is meestal gelijk aan de bouwtermijnen die nog betaald moeten worden. Over 
dit hypotheekbedrag in depot wordt rente vergoed. Hypotheekrente en 
kosten die verband houden met de financiering van de woning zijn fiscaal 
aftrekbaar in het jaar waarin u die kosten heeft betaald. Voorbeelden van 
dergelijke aftrekposten zijn: 
- hypotheekrente; 
- kosten van de hypotheekakte, incl. kadastraal recht; 
- afsluitkosten die uw hypotheekverstrekker in rekening brengt; 
- taxatiekosten. 

Start bouw 
De start van de bouw zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden na verkoop van 
70% van het appartementen complex. Er zijn geen overige belemmeringen op 
dit moment. Alle benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke zijn 
afgegeven en niet meer voor beroep of schorsing vatbaar.  

Uw huidige woning 
Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een 
clausule op te nemen, waarin de datum van leegkomen variabel wordt gesteld. 
Ook ter zake van de opzegdatum van een huurwoning, raden wij u aan de 
grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Natuurlijk is ons streven om 
de prognose voor oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van 
onvoorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld strenge vorst), kunnen 
echter de bouwwerkzaamheden vertragen. Wacht u de brief af waarin wij de 
definitieve opleveringsdatum melden, alvorens u definitief maatregelen treft. 
Strikt juridisch gezien is de koop- en aannemingsovereenkomst een leidraad 
ten aanzien van het opleveringstijdstip. De aannemer noch de 
projectontwikkelaar kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden.  



Opleveringsprocedure 
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose 
gegeven, gerekend vanaf de start van de bouw. Dat betekent dat er een 
globale datum wordt genoemd waarop uw huis voor bewoning gereed is. Wij 
moeten daarbij de nodige voorzichtigheid in acht nemen, omdat het 
bouwproces veel ambachtelijk werk met zich meebrengt. Als het hard vriest, 
kan er bijvoorbeeld niet worden gemetseld; als het regent, kan er niet worden 
geschilderd, etc.. U begrijpt dat wij een slag om de arm moeten houden bij het 
noemen van een prognose van de oplevering. In een later stadium zullen de 
prognoses steeds gedetailleerder worden. Ongeveer een week voor de 
oplevering vindt er een voorschouw plaats. Hierbij kunt u uw woning al op 
gebreken inspecteren en deze middels een uitgereikt formulier kenbaar 
maken. De aannemer kan op deze wijze al enkele omissies verholpen hebben 
voor de oplevering. Ook zal er een afgevaardigde namens de aannemer 
aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Ongeveer 2 weken voor 
oplevering ontvangt u een schriftelijke uitnodiging van de definitieve datum 
en het tijdstip van oplevering. Op die datum van oplevering inspecteert u, 
eventueel samen met de door u ingeschakelde inspecteur van Vereniging 
Eigen Huis en eenvertegenwoordiger van de aannemer, de nieuwe woning. 
Eventuele gebreken of onvolkomenheden worden in een “proces-verbaal van 
oplevering” genoteerd. Deze wordt door de koper en de aannemer 
ondertekend. De genoteerde gebreken of onvolkomenheden worden door de 
aannemer, binnen 14 dagen, indien mogelijk, vanaf de datum van oplevering, 
verbeterd of hersteld, mits de aannemer niet afhankelijk is van levertijd. 

Indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, krijgt u vervolgens de 
sleutels van de woning overhandigd waarmee de oplevering een feit is. De 
gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken 
en de beglazingen worden “nat gereinigd” opgeleverd. 

Aansprakelijkheid 
Direct na de bouw is er nog veel bouwvocht in de woning aanwezig. De eerste 
tijd dient er ruimschoots geventileerd te worden en dient de verwarming niet 
te hoog ingesteld te worden. Het aanbrengen van bepaalde vloer- en 

wandafwerkingen kan ten gevolge van de aanwezigheid van bouwvocht tot 
schades leiden. Ook adviseren wij om meubilair, kasten e.d. de eerste periode 
niet strak tegen de wanden te plaatsen. Voor de aard van deze schade(s) zijn is 
de aannemer niet aansprakelijk. 

Verzekering 
Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd tegen de risico’s van brand- en 
stormschade. Op het moment van de sleuteloverdracht dient u zelf de nodige 
verzekeringen te hebben afgesloten. 

Onderhoudstermijn 
Nadat u de sleutels van uw woning hebt ontvangen, start een 
onderhoudstermijn van 3 maanden. In deze periode krijgt u de gelegenheid 
de aannemer te berichten of alle eerder geconstateerde onvolkomenheden 
zijn verholpen. Ook kunt u de aannemer berichten over eventuele nieuwe 
onvolkomenheden, welke niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of 
“werken”van materialen, die na de oplevering zijn ontstaan. U dient er namelijk 
rekening mee te houden dat uw woning is gebouwd van natuurlijke 
materialen, materialen die nog kunnen gaan “werken”, zoals dat in 
bouwtermen heet. Dit wordt veroorzaakt door verandering van het 
vochtgehalte, de temperatuur en/of door uitzetting en krimp van de fundering 
en vloeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat er in hoeken bij stucwerk of 
aansluitingen op andere materialen kleine haarscheurtjes kunnen ontstaan. 
Deze worden meestal veroorzaakt door het uit de woning wegtrekkende vocht 
en zijn op zich niet ernstig. Dit soort kleine onvolkomenheden kunnen niet 
worden voorkomen. 

Garantie 
Na de onderhoudstermijn kunt u voor een aantal onderdelen, indien van 
toepassing, nog aanspraak maken op garanties, welke door de aannemer 
worden afgegeven. Voor de garanties verwijzen wij u naar de Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling 2016, hier staan de onderdelen met de 
bijbehorende termijnen vermeld. 



De ‘kleine’ lettertjes in het ‘groot’ 
De technische omschrijving en de verkooptekeningen en de situatietekening 
zijn met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van de 
architect, constructeur, gemeentelijke diensten, nutsbedrijven en adviseurs van 
het bouwplan. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van 
mogelijke alsnog door te voeren wijzigingen van architectonische en/of 
bouwkundige aard, alsmede voor eventuele wijzigingen die voort kunnen 
vloeien uit nadere eisen en wensen van overheden en nutsbedrijven. 

Kuiper Bouw BV is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen in het bouwplan 
aan te brengen waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze 
wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Alle maten die 
staan aangegeven op de verkooptekeningen, de situatietekening en de 
technische omschrijving zijn “circa” maten die in de praktijk kunnen afwijken. 
Alle bovengenoemde wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het 
vragen van verrekeningen van mindere of meerdere kosten. 

De in de verkoop opgenomen situatietekening met de inrichtingen van de 
openbare gebieden zijn opgesteld aan de hand van de laatst bekende 
gegevens. Aan de situatietekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

Projectdocumentatie 
Alle tekeningen, maten en materialen in deze technische omschrijving zijn 
gebaseerd op informatie van de architect, de gemeente en de adviseurs van 
dit project. Alle projectgegevens zijn met zorg en nauwkeurigheid verwerkt. 
Toch is het altijd mogelijk, dat als gevolg van overheidseisen of voorschriften 
van nutsbedrijven, er veranderingen moeten worden aangebracht. Deze 
veranderingen kunnen zowel van architectonische als van technische aard zijn. 
Ook is het mogelijk dat de aannemer gedwongen is andere dan de 
opgegeven materialen te verwerken, bijvoorbeeld doordat de omschreven 
materialen niet meer leverbaar zijn of doordat stakingen tijdige levering ervan 
onmogelijk maken. De aannemer is eveneens gerechtigd tijdens de (af)bouw 
wijzigingen in het plan aan te brengen, indien dit tijdens de uitvoering 
noodzakelijk blijkt, mits deze veranderingen geen afbreuk doen aan de 

waarde, de kwaliteit, het uiterlijk en de bruikbaarheid van de woning. Deze 
wijzigingen geven geen van de partijen enig recht op aanspraak op 
verrekening van mindere of meerdere kosten. U dient er rekening mee te 
houden dat de op tekening aangegeven maten de werkelijkheid benaderen. 
Er kunnen geringe maatverschillen optreden als gevolg van de materiaalkeuze 
en dikte van de afwerking. De opgegeven maten op de plattegronden zijn 
gebaseerd op niet afgewerkte wanden. De indeling op de situatie tekening 
van het openbare gebied (straten, paden, groen, parkeerplaatsen, kademuren, 
vuilcontainers en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de laatst 
bekende gegevens. 

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan: 
- de tenaamstelling van de ruimte die niet corresponderen met de 

terminologie van het Bouwbesluit; 
- perspectief- en/of sfeertekeningen; 
- foto’s en artist impressions; 
- brochure, strooifolders, flyers, advertenties; 
- interieurschetsen; 
- indelingen van plattegronden door middel van meubilering; 
- omgeving(impressie)gegevens, met de daarbij behorende tekeningen; 
- gestippelde of met onderbroken lijntjes aangegeven opstellingen van 

sanitair, keukens, privacyschermen etc. in gevels, doorsneden en 
plattegronden; 

- ingetekende (keuken)apparatuur, wasdrogers, wasmachines etc. 



SANITAIR 
BADKAMER 



SANITAIR 
BADKAMER  

ADDITIONEEL 
APPARTEMENTTYPE 3

VOORZIEN VAN BAD 



SANITAIR 
TOILET 



kopers meer-minderwerk 
Procedure meer- en minderwerk 
Het behoort tot de mogelijkheden om, voor de start van de bouw, uw woning 
op een aantal onderdelen aan te passen naar uw eigen wensen. U kunt uw 
keuzes kenbaar maken middels de koperskeuzelijst in het systeem of tijdens 
een gesprek met uw kopersbegeleider. Deze keuzelijst bevat een aantal opties 
voor meer- en minderwerk. Het is niet mogelijk om ander meer-minderwerk uit 
te voeren dan genoemd in de koperskeuzelijst.  

Wanneer u uw meer- en minderwerk kenbaar heeft gemaakt bij de 
kopersbegeleider, zal dit verder verwerkt worden in een definitieve 
opdrachtbevestiging met optietekeningen en voor akkoord aan u worden 
aangeboden. Na akkoord worden uw keuzes verder afgegeven en verwerkt bij 
de aannemer en leveranciers. Zolang wij geen akkoord hebben ontvangen, 
kan en mag er ook niets verder worden verwerkt. Let u hierbij op dat alles ruim 
voor de sluitingsdatum bij de kopersbegeleider bekend is. 

Tijdig doorgeven 
Het uitzoeken van al het meer- en minderwerk is voor u over het algemeen een 
tijdrovende zaak. Dit geldt ook voor de aannemer. Daarom is het noodzakelijk 
dat u uw meer- en minderwerk tijdig doorgeeft. Zodra uw keuzes definitief bij 
de kopersbegeleider voor akkoord getekend zijn ontvangen, worden deze 
gegevens verstrekt aan de aannemer, onderaannemers en leveranciers. Deze 
gegevens worden verwerkt op werktekeningen. Deze tekeningen zijn 
noodzakelijk om te zorgen dat uw keuzes op de bouwplaats ook worden 
gerealiseerd. Er zijn drie fases waarin u bepaalde keuzes kenbaar kunt maken. 
Grote bouwkundige opties, de ruwbouw opties en de afbouw opties. Door 
Kuiper Bouw B.V. zijn de uiterste data vastgesteld. Na deze data is de 
voorbereiding van de bouw dusdanig ver gevorderd, dat wijzigingen helaas 
niet meer zijn uit te voeren. De sluitingsdatum voor de meer- en minderwerk 
opties per fase wordt bekend gemaakt via de kopersbegeleider.  

Volgorde opgave meer- en minderwerk 
Om uw wensen snel en efficiënt te kunnen honoreren, is het wenselijk 
onderstaande volgorde aan te houden: 

1. Persoonlijk gesprek met de kopersbegeleider (indien gewenst) 

2. Keuze Grote bouwkundige opties voor sluitingsdatum 

3. Keuze in ruwbouw opties voor de sluitingsdatum * de indeling van uw 
woning is nu definitief 

1. Afspraak I-Kook met betrekking tot de keukeninrichting; 

2. Afspraak tegel- en sanitairshowroom met betrekking tot de keuze 
sanitair-  en/of tegelwerk voor badkamer(s) en toilet(ten); 

4. Keuze in Afbouwopties voor de sluitingsdatum 

Als al uw meer- en minderwerk wensen definitief zijn, vindt er een laatste 
controle plaats voor de indeling van uw meterkast. Het kan zijn dat door het 
toevoegen van extra elektra groepen het noodzakelijk is uw groepenkast uit te 
breiden middels extra aardlekschakelaars. Dit wordt dan alsnog met u 
verrekend. Alle door Kuiper Arnhem B.V. aan de koper opgegeven bedragen 
zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. 

betaling meer- en minderwerk 
U ontvangt de termijnfacturen van Kuiper Bouw B.V. Dit geldt ook voor de 
meer- en minderwerkfacturen. De facturering van het meer- en minderwerk 
geschiedt als volgt: 

• 25% bij opdracht van het meer- en minderwerk; 

• Restant vóór oplevering van uw woning.  

Indien het saldo van de opgedragen koperskeuzen inclusief showroomkeuzen 
leidt tot restitutie, wordt het gehele bedrag verrekend bij het laatste 
bouwtermijn. 

Kuiper Bouw B.V kan onderdelen als meer- en minderwerk reeds in rekening 
brengen door middel van voorschotfacturen. 



toelichting koperskeuzes 
Keuzelijst 
Hier treft u de toelichting op de keuzelijst. De definitieve koperskeuzelijst met 
prijzen wordt u beschikbaar gesteld zodra u heeft gekocht. Uw keuzeformulier 
dient u (online) in te vullen, voor akkoord te ondertekenen en te verzenden 
naar uw kopersbegeleider. De kopersbegeleider is u hierbij graag van dienst. 

Keuken 
Uw woning is voorzien van een standaard keuken. Indien deze naar uw wens is, 
hoeft u verder niets te doen. De keuken wordt voor oplevering gemonteerd 
afgeleverd , voor oplevering, als omschreven het “keukenontwerp” van het 
desbetreffende type appartement. Indien de standaard keuken niet naar uw 
wens is, kunt u bij I-Kook te Veenendaal uw keuken naar wens samenstellen. Bij 
wijziging van de keukenopstelling wordt de installatie van de keuken zo nodig 
aangepast. Een uitzondering betreft de plaats van de mechanische ventilatie. 
Deze is niet te wijzigen. Aan de hand van uw keuzes maakt I-Kook een 
totaalofferte inclusief installatie wijzigingen. Uw keuken wordt in dat geval voor 
oplevering geplaatst. Indien u akkoord gaat met de offerte stuurt u deze 
ondertekent retour naar I-Kook. I-Kook zorgt voor afstemming met de 
kopersbegeleider. De coördinatie met betrekking tot het inmeten en plaatsen 
van de keuken zal door de aannemer worden gedaan.  

Indien u kiest voor een andere keukenleverancier zijn de volgende stelposten 
conform optielijst van toepassing. Deze bedragen worden dan als minderwerk 
verrekend door middel van de keuzelijst. De keukenaansluitpunten zullen op 
de standaard plaats worden afgedopt en uw keukenleverancier kan uw keuken 
NA oplevering plaatsen. Het mogelijk inmeten van de keuken kan uw 
keukenleverancier tijdens de daarvoor bestemde koperskijkmomenten doen.  

Onze installateur verzorgt de nacontrole van de keukeninstallatie-offerte. U 
kunt deze bijkomende kosten echter beperken door de installaties zoveel 
mogelijk op dezelfde plaats te houden. De wijziging van de installatie punten 
wordt door I-Kook berekend ten opzichte van de punten van de standaard 

keukenopstelling. Een overzicht, inclusief bedragen, van de 
wijzigingsmogelijkheden is te vinden in de koperskeuzelijst.   

Sanitair en tegelwerk 
Uw woning is voorzien van sanitair en tegels. Indien deze naar uw wens is hoeft 
u verder niets te doen. Indien het sanitair en/of tegels niet naar uw wens is kunt 
u bij de betreffende showroom uw badkamer en/of toilet naar wens 
samenstellen. Bij uitbreiding of wijziging van de ingetekende badkamer-
opstelling wordt de installatie van de badkamer zo nodig aangepast. Een 
uitzondering betreft de plaats van de mechanische ventilatie. Deze is niet te 
wijzigen. Aan de hand van uw keuzes maakt de betreffende showroom een 
totaalofferte inclusief installatie wijzigingen. Uw badkamer moet vóór 
oplevering geplaatst zijn in verband met waterdichtheid. Het is om die reden 
niet mogelijk om uw badkamer elders uit te zoeken of zonder sanitair en/of 
tegelwerk op te laten leveren. Indien u akkoord gaat met de offerte stuurt u 
deze ondertekent retour naar de betreffende showroom. De betreffende 
showroom zorgt voor afstemming met de kopersbegeleider.  

Een sanitair leverancier is niet volledig op de hoogte van de overige 
installaties in uw woning en de geldende voorschriften. Daarom laten wij de 
installaties controleren door onze installateur. U kunt deze bijkomende kosten 
echter beperken door de installaties zoveel mogelijk op dezelfde plaats te 
houden. De wijziging van de installatie punten wordt door de betreffende 
showroom berekend ten opzichte van de punten van de standaard badkamer 
opstelling.  

Grote bouwkundige opties 
- Schuifpui; Het is mogelijk voor type 3 om de openslaande deur te 

vervangen voor een schuifpui.  

- Tweede badkamer; Het is mogelijk voor type 2 en 3 om een tweede 
badkamer te realiseren. Zie voor aanduiding de betreffende plattegronden. 

Overig  
Uw overige keuzes bestaan uit additionele wijzigen elektra aansluitpunten, het 
wijzigen van de binnendeuren, vensterbanken en/of wandafwerking. 
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