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Algemene Projectgegevens 
 
Het bouwplan bestaat uit het bouwen van 14 woningen aan de Breedvennen  te 
Leende. 
Deze informatie betreft  de woningen Kavel 7 Breedvennen 28 
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Piet van Mierlo Aannemer bv. 
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Contactpersoon: Dhr. P. van Mierlo (Piet) 
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Duurzaam Bouwen 
 

Omschrijving Duurzaamheid 
    
fundering 20% betongranulaat 
vloerisolatie vloerplaat RC 3,5 m2 K/W 
begane grondevloer 20% betongranulaat 
verdiepingsvloer 20% betongranulaat 
wanden kalkzandsteen, 
spouwisolatie, luchtspouw 
en bakstenen 

isolatie wanden Rc 4,5 m2 K/W 

kozijnen en deuren Hardhout FSC Keurmerk 
hang- en sluitwerk volgens politiekeurmerk SKG** 
beglazing  isolerend HR++, U=1,1 m2 K/W 
Platte en schuine daken geïsoleerd RC 6.0 m2 K/W 
keuken keukeninrichting voorzien van gft afvalvoorziening 
badkamer uitgangspunt vlakke inloopdouche 
verwarming HR CV-ketel met lage Nox emissie 
mechanische ventilatie centraal geregeld 
bewoners biedt bewoner voldoende keuzenmogelijkheid t.o.v. 

lay-out, inrichting en afwerking van badkamer en 
toilet  

trap geen open trap in de woonkamer 
voordeur tochtportaal aan entree zijde aanwezig 
woning woning ontworpen op maximale dag en 

lichttoetreding 
glas groot deel glas loopt tot tegen het plafond 
dak dakvorm afgestemd op ruimtebehoefte 
maatvoering stemt maatvoering af op handelsmaten daar waar 

nodig 
woning maakt het realiseren van meerdere 

woonprogramma's binnen eenzelfde casco mogelijk 
woning woning kan op eenvoudige wijze aangepast worden 

voor minder-valide 
woning leveren per woning een duidelijke 

gebruiksaanwijzing van installaties 
bouwplaatsvoorzieningen geen gebruik van bekistingsolie                                      

beperk het gebruik van eenmalig 
verpakkingsmateriaal               
bouwafval scheiden in zoveel mogelijk fracties 

 

 
 



 Woningbrochure Kavel 7 

 
Bouwplan 14 woningen Breedvennen te Leende 
 

5 

Technische omschrijving 
 
Algemeen 
Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van 
gegevens en tekeningen, versterkt door de nutsbedrijven, gemeentelijke diensten, architect 
en adviseurs van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van 
gericht architectonisch bouwtechnisch en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele 
afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en / of 
nutsbedrijven. Tevens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in 
materialen en afwerkingen zonder dat een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit. De 
installaties zijn ingetekend onder voorbehoud van de definitieve uitwerkingen door de 
technische installateurs. De Ingeschreven maten op de tekeningen zijn “circa” maten, 
uitgedrukt in millimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij 
geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 
 
Voorwaarden 
Bij de realisering van dit project zijn wij onder meer gebonden aan de navolgende algemene 
voorwaarden en voorschriften.  

- De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken( UAV 
2012); 

- Stabu standaard referentiebestek voor zover daarvan in deze technische 
omschrijving niet is afgeweken; 

- Het bouwbesluit; 
- De eisen die door de gemeente en / of de plaatselijke nutsbedrijven worden gesteld; 
- De risicoregeling woningbouw is niet van toepassing op het werk, hetgeen inhoudt 

dat prijswijzigingen in lonen en materialen niet aan U worden doorberekend. 
 
Peil 
Als peil van de woning geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer ter 
plaatsen van de entree. Vanaf dit peil worden hoogtematen gemeten. Het aan te houden peil 
t.o.v. NAP wordt door de gemeente afgegeven en zal ongeveer gelijk liggen met de school 
(tegenover) 
 
Grondwerk 
De woning wordt aangelegd op een vaste grondslag bestaande uit zuiver zand. De 
bouwwerkzaamheden starten met het uitzetten en maatvoeren van de woning. Hierna kan 
met het grondwerk worden begonnen. Het grondwerk omvat alle werkzaamheden die nodig 
zijn voor de bouw en oplevering. Zoals ontgraven van de bouwput tot onderkant fundering en 
het eventueel ophogen en aanvullen van de tuin tot ca. 10cm onder peil aan de gevel.  
 
Aansluitingen 
De woning wordt aangesloten op het openbare gas-en waterleiding, elektriciteits- en 
rioleringsnet. Ook worden voorzieningen getroffen voor de Glasvezel, C.A.I. en PTT 
aansluitingen. 
 
Riolering 
De riolering wordt uitgevoerd in p.v.c. buis met de benodigde hulpstukken voorzien van 
KOMO garantiemerk. De verbindingen worden tot stand gebracht middels lijmverbindingen. 
De riolering wordt uitgevoerd in een gescheiden systeem en aangesloten op het 
gemeenteriool. 
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Fundering 
De woning wordt gefundeerd op vaste grondslag. De fundering bestaat uit gewapende 
betonnen funderingsstroken van voldoende breedte en hoogte. Al de toe te passen beton is 
recyclebaar met maximaal 20% betongranulaat. 
 
Begane grondvloer 
De woning wordt uitgevoerd met een in het werk te storten gewapende betonnen vloer met 
isolatie op een zandpakket. Deze geïsoleerde betonnen vloer wordt afgewerkt met een 
cementdekvloer m.u.v. het toilet. De totale Rc-waarde van de vloerconstructie bedraagt 4.5 
m2K/W. Als vloerisolatie wordt een 160 mm dikke PS-100 vloerplaat toegepast. In het kader 
van duurzaam bouwen wordt er een plastic folie toegepast tussen isolatie en beton. 
 
Verdiepingsvloeren 
De verdieping- en zoldervloer van de woning worden gemaakt van een breedplaat 
constructie, ofwel een ca. 5cm dikke betonnen bekistingvloer. Deze vloer wordt in het werk 
op de constructiewanden gelegd. Na het ondersteunen van deze vloeren worden de diverse 
installatieleidingen aangebracht. De vloer wordt vervolgens voorzien van de nodige 
wapening en constructieve druklaag van beton. Door de mogelijkheid om leidingen in de 
vloer te verwerken ontstaan er geen hinderlijke verhogingen in de vloer van bijvoorbeeld de 
badkamer. De vloeren van de eerste verdieping en zolder worden aan de bovenzijde 
afgewerkt met een cementdekvloer dik 50mm m.u.v. de badkamer. De plaatnaden aan de 
onderzijde van de vloeren blijven zichtbaar. 
 
Constructieve draagwanden 
De wanden die dienen voor de constructie en de stabiliteit van de woning, worden 
vervaardigd van kalkzandsteen. Hierbij gaat het met name om de vloer dragende wanden. 
Het materiaal kalkzandsteen bezit vooral vocht- en warmte eigenschappen. Deze wanden 
worden behangklaar opgeleverd. 
 
Niet- constructieve wanden 
De niet constructieve wanden worden gemaakt van cellenbetonpanelen 70 en 100mm dik. 
Vervolgens worden in deze wanden de stalen binnen kozijnen geplaatst en tenslotte worden 
hierin wit afgelakte opdekbinnendeuren gehangen. Deze wanden worden behangklaar 
opgeleverd. 
 
Buitengevel metselwerk 
De buitenwanden worden uitgevoerd in traditioneel metselwerk van baksteen waalformaat. 
Voor het gevelmetselwerk worden gebakken bakstenen toegepast. De woning wordt 
uitgevoerd in rood-paars genuanceerde handvorm bakstenen. Het voegwerk wordt in 2 
verschillende tinten uitgevoerd. Op deze manier ontstaat een rijke schakering van lichtere en 
donkere tinten. De bakstenen zullen u worden getoond om u een idee te geven van het 
uiteindelijke gevelbeeld. In de spouw wordt een isolatieplaat van steenwol aangebracht 
middels spouwankers. De totale isolatiewaarde van het gevelmetselwerk bedraagt 4.5 
m2K/W 
 
Prefab beton 
Boven alle raam- en deurkozijnen van de woning worden prefab betonnen lateien toegepast. 
Deze lateien hebben een blinde oplegging en de afmeting bedraagt 200 x 100 mm. Onder 
alle raamkozijnen van  de woning en aanbouw worden prefab betonnen raamdorpels 
toegepast, deze raamdorpels hebben een afmeting van 140 x 40/60. 
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Alle prefab beton heeft de natuurlijke kleur van beton. Deze prefab betonnen elementen 
zorgen voor een fraaie afwerking van de woningen aan de buitenzijde. 
 
Gevelkozijnen 
De kozijnen, ramen en deuren worden vervaardigd van  mahonie hardhout volgens FSC 
keurmerk de kozijnen en ramen worden in de timmerfabriek voorzien van een 100mu  dikke 
water- gedragen grondverf, daarna worden de kozijnen en ramen op de bouwplaats  in de 
kleur gebroken wit afgelakt Het hang- en sluitwerk  waarborgt een goed functioneren van alle 
beweegbare elementen in de kozijnen. Gekozen is voor inbraakwerend hang- en sluitwerk 
volgens Politiekeurmerk SKG klasse 2. Een juiste toepassing van het hang- en sluitwerk op 
de verschillende bewegende delen werkt sterk preventief.  In aansluiting hierop zijn alle 
ramen en deuren voorzien van thermische beglazing HR++, hetgeen tevens een aangenaam 
binnenklimaat mogelijk maakt. In de buitenkozijnen worden ventilatie-roosters aangebracht 
voor het verkrijgen van de nodige ventilatie in de woning.  
 
Buitendeuren hardhout 

- Woningentree, een 54 mm dikke hardhouten deur met glasopeningen voorzien van 
een deurknop. De deur voorzien van FSC keurmerk. 

- Achterdeur, een 54 mm dikke deur met glasopening 
- Terras, dubbel openslaande hardhouten deuren met zijlicht en glasopeningen 
-  

De houten deuren worden in de timmerfabriek voorzien van een grondlaag water gedragen 
verf dik 100 mu en op de bouwplaats afgelakt met een dekkende water gedragen verf , de 
binnenzijde wordt  in een gebroken witte kleur opgeleverd en de buiten zijde in een 
antracietkleurige verf RAL 7016 
 
Hang- en sluitwerk 
Al het toe te passen hang- en sluitwerk voldoet aan het politiekeurmerk veilig wonen. Alle 
hardhouten buitendeuren inclusief de stalen overhead deur in de garage/berging worden 
voorzien van gelijk sluitende cilindersloten 
 
Overhead deur 
De garage/berging voorzien van een vlakke geïsoleerde overhead deur in de kleur RAL 
7016. Deze deur wordt handbediend uitgevoerd. Tegen een meerprijs kan ook gekozen 
worden voor dubbele naar buiten draaiende deuren. 
 
Beglazing 
Alle glasopeningen in de gevelkozijnen, inclusief die in de bewegende delen, worden 
voorzien van isolerende HR++ beglazing U 1.1W/m2.K. Waar nodig zal deze beglazing 
gelaagd uitgevoerd worden. 
 
Schuine daken: 
De dakconstructie van de hellende daken van de woning bestaat uit houten gordingen 
waarop geïsoleerde dak elementen  (Rc-waarde = 6.0 m2K/W) worden gemonteerd. Deze 
dak elementen hebben een witte onderzijde. De naden worden afgewerkt door middel van 
witte kunststof strips. De schuine gedeeltes in de slaapkamers worden afgewerkt met 
gipsplaten. Op deze dakelementen worden gebakken dakpannen gelegd in de kleur 
antraciet. Aan de achterzijde op de 1e verdieping worden 2 stuks Velux dakvensters 
aangebracht. 
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Platte daken 
Het platte dak van de aanbouw worden opgebouwd uit een betonnen breedplaatvloer . Op 
deze daken wordt isolatie EPS-100-SE  en een dampremmende folie aangebracht.  Alle 
platte daken worden voorzien van bitumen dakbedekking. De totale Rc-waarde van de 
dakconstructie bedraagt 6.0 m2K/W. De dakranden worden afgewerkt met aluminium 
dakrandprofielen merk Roval  type 60/64. De platte daken worden voorzien van een ballast 
laag van grind. 
 
Goten 
De dakgoten worden uitgevoerd in Polyplus polyester bakgoot type A in de kleur wit RAL 
9001 De goten worden voorzien van een montageflap die correspondeert met de dakhelling 
van de woning. De dakgoten zijn zelfdragend en laddervast. De kans op lekkage is 
uitgesloten, doordat de eindschotten en/of hoekverbindingen één geheel vormen met de 
goot. De Hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in grijze pvc. In de afvoeren worden 
bladvangers aangebracht. 
 
Overstekken woonhuizen en dakkapel 
Alle overstekken worden uitgevoerd in Polyplus windveren in de kleur wit RAL 9001. 
De maatvoering van deze overstekken wordt in de juiste maatvoering aangeleverd. Het grote 
voordeel van deze polyester afwerking is dat dit een geheel onderhoudsvrij materiaal is 
 
Binnenkozijnen en deuren 
De binnendeurkozijnen zijn stalen opdek montagekozijnen zonder bovenlicht. De 
binnendeuren zijn standaard afgelakte opdek hardboarddeuren voorzien van hang- en 
sluitwerk met loopsloten. De binnendeuren van de badkamer en toilet worden voorzien van 
vrij- en bezetsloten. De kozijnen van toilet en badkamer worden voorzien van een 
hardstenen binnendeurdorpel. 
 
Trappen 
De trap van de begane grond naar de eerste verdieping is een gesloten trap. Deze trap 
wordt in hoofdzaak uitgevoerd in vurenhout. Bij de trap worden muurleuningen aangebracht 
op aluminium leuninghouders. Deze trappen worden dekkend geschilderd met water 
gedragen verf. Om valgevaar te voorkomen worden de treden voorzien van antislip profielen 
in de kleur zwart. 
 
Schilderwerk 
Het schilderwerk van de buitenkozijnen, -ramen, en- deuren worden in twee lagen op de 
fabriek aangebracht. In het werk worden deze afgeschilderd. De trap wordt afgelakt met een 
witte verf. De in het zicht blijvende leidingen worden niet geschilderd. De definitieve kleuren 
worden nader bepaald door de architect in overleg met de welstandscommissie. 
 
Keuken 
De woning is voorzien van een complete keuken, uitvoering Silverline Programma MC, 
frontkleur Arctis wit 125, korpuskleur: wit, greep: RVS kleurig 521 horizontaal, bladhoogte ca 
889 mm. Alle laden en korven zijn volledig uittrekbaar, en voorzien van een demping op het 
ladensysteem, deuren voorzien van deurdempers, legplanken en korpus zijn voorzien van 
stootranden. De keuken is voorzien van een geïntegreerde koelkast, compacte bakoven met 
magnetron ecoclean, Box-design wandschouwkap met verlichte druktoetsen, volledig 
geïntegreerde studioline vaatwasser en een gaskookplaat  met vonkontsteking. Het werkblad 
is kunststof op multiplex ondergrond kleur F 274 ST 15 graniet gitzwart, voorzien van een 
rechthoekige RVS spoelbak incl. eenhendelkeukenmengkraan Lavanto pietro chroom. De 
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genoemde keuken is als zgn. stelpost in de koopsom opgenomen, waardoor u als 
toekomstige eigenaar deze keuken geheel naar uw eigen wensen in kan vullen. Ook is het 
tevens mogelijk de gehele keuken in eigen beheer na oplevering van de woning uit te 
voeren. 
 
Sanitair  
Het toilet op de begane grond wordt uitgevoerd met een inbouw reservoir met frontbediening 
en hangend wandcloset kleur wit, ook zal hier een fonteintje in de kleur wit met kraan worden 
aangebracht. De badkamer op de verdieping wordt uitgevoerd met een inloopdouche met 
kunststofdoucheputje, thermostaatkraan en glijstang met handdouche. Ook zal hier een 
wastafel met planchet kleur standaard wit met wastafelkraan worden aangebracht. Tevens is 
er boven de wastafel een rechthoekige spiegel  voorzien. Ook komt op de badkamer een 
inbouwreservoir met hangend toilet in de kleur standaard wit. In de bijkeuken op de begane 
grond is een aansluiting voorzien voor een wasmachine en de C.V. ketel. Het omschreven 
sanitair hebben wij met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar realiseren ons dat u 
als eventuele koper dit onderdeel  graag op een andere manier ingevuld ziet, daarom bieden 
wij  u de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek met onze onderaannemer hierover van 
gedachte te wisselen. Het is ook mogelijk het gehele sanitair in eigen beheer na oplevering 
uit te laten voeren. Als u hiervoor kiest vervalt ook automatisch het gehele tegelwerk. 
 
Tegelwerken 
Het toilet en de badkamer van de woning worden tot het plafond voorzien van wandtegels.  
Ook zullen er boven de aanrecht tot een hoogte van 60 cm wandtegels worden aangebracht. 
Voor aankoop van de wandtegels is een stelpost groot € 30,- per m2  in de koopsom 
opgenomen. Vloertegels worden toegepast in de toilet begane grond en de badkamer. Voor 
aankoop van deze vloertegels is een stelpost groot € 30,- per m2 in de koopsom 
opgenomen. Doordat er stelposten opgenomen zijn voor de levering van wand- en 
vloertegels in de koopsom, kunt u als koper dit tegelwerk geheel naar eigen keuze invullen. 
Het sanitair en tegelwerk zal in overleg met u afgekit worden. Het is ook mogelijk het gehele 
tegelwerk te laten vervallen en dit onderdeel na oplevering geheel in eigen beheer uit te 
voeren. 
 
Stukadoorswerkzaamheden 
De wanden van de woningen  m.u.v. de natte ruimtes worden behangklaar opgeleverd. Alle 
plafonds worden voorzien van spack spuitwerk. De naden van de systeemvloeren blijven in 
het zicht. Het is ook altijd mogelijk om deze stukadoorswerkzaamheden op een andere 
manier in te vullen, de mogelijkheden hiervoor zijn opgenomen in de meer- en 
minderwerklijst  
 
Verwarmingsinstallatie 
De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd met vloerverwarming als 
hoofdverwarmingssysteem in de gehele woning. De temperatuurregeling vindt plaats door 
middel van een thermostaat, geplaatst in de woonkamer. Nachtverlaging van de 
vloerverwarming is niet wenselijk.  Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd 
bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten:  
Verblijfsruimten in de zin van het Bouwbesluit zoals: 

- woonkamer, keuken en overige kamers: 20° Celsius 
Verkeersruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals: 

- gang, hal, berging, trap en overloop: 15° Celsius  
- toiletruimte: 15° Celsius 
- douche- en/of badruimte: 22° Celsius 
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Er wordt een gasgestookte hoog rendementsketel van het fabr. Nefit type Trendline HRC 25, 
compleet met warmwatervoorziening,  (CW klasse 4) water- circulatiepomp en regel- en 
beveiligings-apparatuur geleverd en geplaatst in de bijkeuken van de woning. De 
hoofdleidingen worden genomteerd vanaf de ketel naar de verdelers op de verdieping en 
begane grond, deze worden uitgevoerd in kunststof buis met aluminium inlage. In de 
dekvloeren worden diverse groepen kunststof vloerverwarmingsleidingen gelegd en 
gemonteerd op montagenetten (dit zijn geen krimpnetten). De vul slang en het 
ontluchtingssleuteltje t.b.v. de cv-installatie worden los geleverd. Door de elektricien wordt 
een elektrische aansluiting in de badkamer voorzien t.b.v. een eventuele elektrische (design) 
radiator. Hiervoor kan optioneel gekozen worden. In verband met de vloerverwarming mag 
de warmteweerstand van de vloerverwarming maximaal Rc=0,09 W/m.K bedragen. Dit is 
bepalend voor de keuze van de vloerafwerking. In verband met de vloerleidingen is het 
niet mogelijk in de dekvloeren te boren, hakken, spijkeren en of te nieten. 
 
Elektrische installatie 
De woning is voorzien van een elektrische installatie volgens afwerkstaat en 
elektratekeningen. Het niveau van deze installatie ligt hoger als het wettelijke minimum 
volgens NEN 1010. Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in Gira S 55 model, glanzend 
zuiver wit van kleur. De heer de Groof van Elektro de Groof te Heeze is graag bereid om u 
een toelichting te geven op de aangeboden installatie. Ook kan de installatie geheel 
aangepast worden naar uw persoonlijke wensen. 
 
Mechanische ventilatie 
De natuurlijke ventilatie van de woon- en slaapkamers vindt plaats door middel van 
zelfregelende ventilatieroosters in de kozijnen.  De mechanische afzuiging geschiedt door 
middel van een ventilatie warmtepomp fabrikaat Inventum type Ecolution Solo, welke tevens 
het cv water verwarmd.  De lucht wordt afgezogen uit keuken, badkamer en toilet en via het 
dak naar buiten afgevoerd. De afzuigopeningen zijn voorzien van instelbare ventielen. De 
bediening is d.m.v. een 3- standen schakelaar welke in de badkamer wordt geplaatst. 
De kanalen van de mechanische ventilatie-installatie zijn van verzinkt plaatstaal.De kanalen 
zijn grotendeels in de vloeren weggewerkt. In de bijkeuken blijven de kanalen in het zicht. Er 
is een kanaal voorzien voor de afzuigkap in de keuken, dit kanaal wordt met een bolrooster 
afgewerkt. 
 
Opruimen en schoonmaken 
De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Stickers, verfspatten, cementresten en 
dergelijke worden verwijderd. Het uit de bouw afkomstig afval wordt afgevoerd. Alle ramen 
worden gewassen. 
 
Illustratie 
De illustraties in deze brochure zijn een vrije impressie van de illustrator, evenals de 
tuinaanleg en de beplantingen die geheel naar eigen fantasie van de illustrator zijn ingevuld. 
Aan deze illustratie kunnen geen rechten ontleend worden. De woning is uiteraard zo 
natuurgetrouw mogelijk weergegeven 
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Staat van afwerking: 
 

Entree     
vloer   cementdekvloer 
wanden   vloerplinten en behangklaar 
plafond   structuur spuitwerk 
elektrisch installatie 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar, gecombineerd met een 

wandcontactdoos 
  1 schakelaar t.b.v. overlooplichtpunt 
  1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt 
  1 bel, komt boven meterkastdeur 
  1 EL optische rookmelder EL 166 gekoppeld met overige melders en 

voorzien van een oplaadbare Lithium back-up batterij met 
levensduur van 10 jaar 

overige voorzieningen   dichte vuren houten trap, leuning, meterkast volgens voorschriften 
nutsbedrijven 

    vloerverwarming 15 °C 
      

Toilet     
vloer   vloertegels, stelpost € 30,-/m2, hardsteen dorpel achter deur 
wanden   wandtegels tot plafond (stelpost € 30,-/m2) 
plafond   structuur spuitwerk 
elektrisch installatie 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 
Sanitair   inbouwreservoir met frontspoeling en tweeknops bedieningsplaat 

wit,  wandcloset wit met kunststof closetzitting wit, verglaasd 
fonteintje wit met fonteinkraantje chroom en een chroom 
bekersyfon met wandafvoer 

    
    

overige voorzieningen   vloerverwarming 15°C 
      

Keuken     
vloer   cementdekvloer 
wanden   vloerplinten en behangklaar  
    tegels 60cm boven aanrecht.  (stelpost € 30,-/m2) 
plafond   structuur spuitwerk  
elektrisch installatie 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 
  3 wandcontactdoos dubbel  
  1 wandcontactdoos t.b.v. wasemkap 
  1 wandcontactdoos t.b.v koelkast 
  1 wandcontactdoos t.b.v. vonkonsteking gaskookplaat 
  1 loze leiding 19mm t.b.v. boiler 
  1 loze leiding 19mm t.b.v. elektrisch koken 
 1 loze leiding 19mm t.b.v. oven 
 1 loze leiding 19mm t.b.v. vaatwasser 
   
Keuken (vervolg)   Keuken uitvoering Silverline Programma MC 
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    Frontkleur Arctis wit (125) 
    Korpuskleur Wit (100) 
    Greep RVS kleurig 521 horizontaal 
    Integreerde koelkast inhoud 151 liter Energieklasse A+ 
  Compacte bakoven met magnetron, ecoclean, 45 liter 
  Gaskookplaat met geïntegreerde vonkontsteking 
  Box-design wandschouwkap met verlichte toetsen, 730 m3/uur 
  Volledig integreerde studioline vaatwasser, Energieklasse A+ 
  Eenhendelkeukenmengkraan Lavanto pietro chroom 
  Werkblad: Dekker RM multiplex  zonder randlijst kleur F274ST15 
  RVS spoelbak  
overige voorzieningen   afzuigpunt mechanische ventilatie 
    vloerverwarming 20°C 
      

Woonkamer     
vloer   cementdekvloer 
wanden   vloerplinten en behangklaar 
plafond   structuur spuitwerk 
elektrisch installatie 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar 
  1 lichtpunt bediend door 2 schakelaar 
  4 wandcontactdoos dubbel  
  1 thermosstaatleiding bedraad 
 2 loze  leiding 16 mm met inbouwdoos en blinde klemplaat t.b.v. 

antenne/telefoon/data e.d. 
overige voorzieningen  kamerthermostaat  Nefit Moduline 100  

  vloerverwarming 20°C 
      

Bergkast     
vloer   cementdekvloer 
wanden   vloerplinten en behangklaar 
plafond   Trap in het zicht (niet afgelakt) 
elektrisch installatie 1 wandlichtpunt bediend door 1 schakelaar gecombineerd met een 

wandcontactdoos 
      

Bijkeuken   
vloer  cementdekvloer 
wanden  vloerplinten en behangklaar 
plafond  structuur spuitwerk 
elektrische installatie 1 Lichtpunt bediend door 1 schakelaar 
 1 Schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt 
 1  wandcontactdoos dubbel t.b.v. CV installatie 
 1 wandcontactdoos dubbel 
 1 wandcontactdoos t.b.v. wasmachine, aparte groep 
 1 thermostaatleiding, bedraad 
overige voorzieningen 1 hoog rendementsketel Nefit Trendline HRC 25 (CW klasse 4) 



 Woningbrochure Kavel 7 

 
Bouwplan 14 woningen Breedvennen te Leende 
 

13 

 1 Ventilatie-warmtepomp Inventum Ecolution type Solo 
  Vloerverwarming 15°C 
   

Berging   
vloer  cementdekvloer 
wanden  vloerplinten en behangklaar 
plafond  structuur sluitwerk 
electrische voorzieningen 2 lichtpunten bediend door 2 schakelaars 
 3 Wandcontactdoos dubbel 
 1 loze leiding met schakelaar voor eventuele elektrische garagedeur 
overige voorzieningen  Vloerverwarming 15°C 
      

Buiten     
elektrisch installatie 1 wandlichtpunt naast de voordeur, bediend in de entree 
 1 wandlichtpunt langs de achterdeur, bediend in het portaal 
  1 beldrukker friedland sesam naast voordeur 
      

Overloop     
vloer   cementdekvloer 
wanden   vloerplinten en behangklaar 
plafond   structuur spuitwerk 
elektrisch installatie 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars, waarvan 1 schakelaar in de 

hal 
  1 1 schakelaar gecombineerd met een wandcontactdoos 
  1 El optische rookmelder 
overige voorzieningen   vloerverwarming 15°C 
      

Slaapkamer voorzijde     
vloer   cementdekvloer 
wanden   vloerplinten en behangklaar 
plafond   structuur spuitwerk 
elektrisch installatie 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar  
  2 wandcontactdoos dubbel 
overige voorzieningen   vloerverwarming 20°C 
      
   

Slaapkamer achterzijde     
vloer   cementdekvloer 
wanden   vloerplinten en behangklaar 
plafond   structuur spuitwerk 
elektrisch installatie 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar  
  3 wandcontactdoos dubbel  
overige voorzieningen   vloerverwarming 20°C 
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Zolder     
vloer   Cementdekvloer 
wanden   vloerplinten en behangklaar 
plafond   kapconstructie  in het zicht 
elektrisch installatie 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar gecombineerd met een 

wandcontactdoos 
  1 Wandcontactdoos perilex t.b.v. mechanische ventilatieunit bediend 

in de badkamer 
Overige voorzieningen  Zolder is bereikbaar via vliesotrap 
      

Badkamer     
vloer   tegelvloer (stelpost € 30,-/m2) 
wanden   tegelwanden tot plafond (stelpost € 30,-/m2) 
plafond   structuur spuitwerk 
elektrisch installatie 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar  
  1 wandlichtpunt achter de spiegel  bediend door 1 schakelaar 

gecombineerd met een wandcontactdoos 
  1 driestandenschakelaar t.b.v. mechanische ventilatieunit 
  1 centraal aardpunt, incl levering aardmat 
sanitair   inbouwreservoir met frontspoeling en tweeknops bedieningsplaat 

wit,  wandcloset wit met kunststof closetzitting wit 
    wastafel 60x48,5cm met spiegel 60x40cm, planchet 60x14cm wit, 

wastafelkraan met waste chroom 
    douche thermosstaatkraan  15cm chroom, incl glijstangset 

75cm/handdouche 1 funct. En slang 150cm chroom, vloerput 
15x15 kunststof 

overige voorzieningen   afzuigpunt ventilatie 
    vloerverwarming 22°C 
      

Meterkast     
vloer   cementdekvloer 
wanden   multiplex 
plafond   breedplaatvloer onafgewerkt 
elektrisch installatie 1 groep t.b.v. wasmachine 
  4 lichtgroepen algemeen  
  2 aardlekschakelaar 40A/30mA/2p klasse A  
  1 hoofdschakelaar 40A/2p 
  1 contactdoos dubbel 
  1 beltrafo 1A 
  1 Hoofdaardrail 
  1 aarden gasleiding 
  1 aarden waterleiding 
  1 aardelektrode 
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Optielijst Meer- en Minderwerk 
 
Omdat de beleving van wonen door iedereen anders wordt ervaren, zijn ook de wensen van 
de individuele kopers verschillend. Om u de mogelijkheid te bieden uw woning een eigen 
karakter te geven, is er een “standaard” meer- en minderwerklijst ontwikkeld. 
Hierbij treft u ons overzicht aan met de standaard meer- en minderwerk opties voor uw 
woning in het plan. Op al onze meer- en minderwerkopties zijn de hierna genoemde 
Algemene Voorwaarden Meer- en Minderwerk van toepassing. 
 
Gesprek 
Uw keuzes kunnen kenbaar gemaakt worden in een persoonlijk gesprek met onze 
verkoopcoördinator. Tijdens dit gesprek zal de meer- en minderwerklijst met u worden 
doorgenomen. De door u geheel of gedeeltelijk ingevulde lijst zal door ons administratief 
worden verwerkt.  
 
Offerte meer- en minderwerk 
Meer- en minderwerk buiten deze meer- en minderwerklijst is in principe altijd? mogelijk. De 
aannemer dient dit verzoek wel nader te beoordelen. U ontvangt hiervan de offerte in 
tweevoud, waarvan u het origineel ondertekend dient te retourneren. Aan deze offerte is een 
geldigheidstermijn verbonden. Op al onze offertes zijn de hierna genoemde Algemene 
Voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing. 
  
Contacten op de bouwplaats 
In verband met de voortgang van de bouw alsmede de geldende veiligheidsvoorschriften kan 
de bouwplaats niet  zonder vooraankondiging worden bezocht. Wel wordt u als koper de 
mogelijkheid geboden om enkele eerste zaterdagen van de maand tussen 10.00 uur en 
11.00 uur de bouwplaats te bezoeken. Ook zullen wij aanwezig zijn voor het beantwoorden 
van vragen. Voor de bezoekdagen krijgt u een uitnodiging. 
 
Algemene voorwaarden 
In acht genomen moet(en) worden: 
-  eisen voorkomend uit bouwvergunning, bouwbesluit, 

brandweereisen,standaardisatie, e.d. 
- planning c.q. fase waarin de bouw zich bevindt; 
- door uzelf gekochte materialen zullen niet door de aannemer worden verwerkt, door  
 uzelf uit te voeren werkzaamheden zijn pas mogelijk na de oplevering van uw woning; 
- meer- en minderwerk kan niet in behandeling worden genomen, indien door u 

wijzigingen, doorhalingen en/of aanvullingen worden aangebracht in de lijst c.q. 
offertes; 

- prijzen zijn niet meer geldig indien de bouw dermate is gevorderd dat voor het 
realiseren van meer- en minderwerk onderdelen moeten worden afgebroken of 
verbouwd, productie van onderdelen zijn gestart en/of planning wordt gestagneerd; 

-  eenmaal goedgekeurd meer- minderwerk wordt administratief verwerkt en kan daarna 
niet meer worden geannuleerd; 

- alle genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW; 
- voor het door u voor akkoord getekende meerwerk ontvangt u een factuur deze dient 

voor 100% betaald te zijn voordat het meerwerk in opdracht wordt genomen. 
 
Tenslotte 
Bovengenoemde regels zijn van essentieel belang om u een woning te kunnen garanderen 
waarin uw eigen specifieke wensen zijn verwerkt en die toch in het bouwproces de voortgang 
kent van seriematige projectbouw. De prijzen in deze meer- en minderwerklijst zijn geldig tot 
uiterlijk start bouw. Hierna zal een update plaatsvinden. Beslismomenten en prijzen zullen 
hiermee wijzigen, opties zullen mogelijk komen te vervallen. 
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Tegelwerk: 
 

Keuze tegelwerk: 
In de sanitaire ruimten en boven de aanrecht wordt tegelwerk aangebracht conform de 
technische omschrijving. Voor aankoop van de tegels is een stelpost opgenomen. Ten 
aanzien van de keuze van het tegelwerk zijn er een aantal mogelijkheden. Onderstaand treft 
u een toelichting op de mogelijkheden aan: 

 
100. Keuze tegels: 

U gaat naar een door ons uitgekozen showroom voor het bepalen van de keuze van 
uw vloer- en wandtegels. Na het bepalen van uw keuze, krijgt u hiervoor een offerte 
waarbij de standaard opgenomen stelposten in mindering gebracht worden. Voor het 
kunnen opstellen van de tegelwerkofferte dient de badkamerindeling definitief te zijn. 
Het tegelwerk wordt geleverd en aangebracht voor oplevering van uw toekomstige 
woning. Bij een keuze voor ander tegelwerk moet u rekening houden met extra 
kosten (bijvoorbeeld aanbrengen van tegels van een ander formaat, kosten door 
snijverlies, kosten bij diagonale verwerking van vloertegels, aanbrengen van 
striptegels moziëk etc.).  

 
101. Vervallen tegelwerk: 

U kiest ervoor om het gehele tegelwerk te laten vervallen en dit na de oplevering van 
de woning in eigen beheer uit te voeren.  Indien u het tegelwerk laat vervallen komt 
automatisch ook het sanitair en het leidingwerk hiervoor te vervallen i.v.m. 
beschadigingen en aansprakelijkheid.   
Minderwerk € 5280,-  
 

102. Tegelwerk begane grondvloer: 
De gehele beganegrondvloer betegelen met een door u uitgekozen vloertegel, voor 
aankoop van deze vloertegels is een stelpost groot € 40,- per m2 in deze 
meerwerkoptie opgenomen. Meerwerk € 8100,-  
  

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat het verstandig is om een afspraak te maken, zodat de 
showroom ook de nodige tijd voor u kan reserveren. Tevens  graag vermelden bij uw bezoek 
dat u komt voor het hierboven genoemd project. 
 
Sanitair: 
 
Keuze Sanitair: 
In de sanitaire ruimten wordt sanitair aangebracht conform de technische omschrijving. Ten 
aanzien van de keuze van het sanitair zijn er een aantal mogelijkheden. Onderstaand treft u 
een toelichting op de mogelijkheden aan: 
 
200. Standaard sanitair: 

U kiest voor het standaard sanitair volgens technische omschrijving. De natte ruimtes 
worden geheel voor de oplevering afgemonteerd en afgewerkt zonder financiële 
gevolgen. 

 
201. Aanpassing sanitair: 

U gaat naar onze installateur van dit project voor het uitzoeken van sanitair. Na het 
bepalen van uw keuze, krijgt u hiervoor een offerte. Hierin wordt het standaard 
sanitair in mindering gebracht. Het sanitair wordt geleverd en aangebracht voor 
oplevering van uw toekomstige woning. Bij een keuze voor ander sanitair moet u 
rekening houden met extra kosten.  
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202. Vervallen sanitair: 
 U kiest ervoor om het gehele sanitair te laten vervallen en dit na de oplevering van de 

woning in eigen beheer uit te voeren.  Indien u het sanitair laat vervallen komt 
automatisch ook het tegelwerk te vervallen i.v.m. beschadigingen en aansprakelijheid. 

 
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat het verstandig is om een afspraak te maken, zodat de 
showroom ook de nodige tijd voor u kan reserveren. Tevens graag vermelden bij uw bezoek 
dat u komt voor het hierboven genoemd project. 
 
Verwarming: 
 
Keuze Verwarming: 
De gehele woning is voorzien van een centraal verwarmingssysteem volgens technische 
omschrijving en tekeningen. Ten aanzien van de keuze van deze verwarming zijn een aantal 
mogelijkheden. In een persoonlijk gesprek met Dhr. Berting van Verhoeven Verwarming te 
Leende kunt u uw installatie aan-passen naar uw persoonlijke wensen.  

301 Handdoek radiator: 
Het leveren en aanbrengen van een elektrische handdoek radiator in de badkamer 
Fabrikant Radson type Flores EL met comfort pilot bediening incl. elektrische 
aansluiting. Meerprijs  € 1200,- per stuk. 

 
Keuken: 
 
Keuze keuken: 
De woning wordt voorzien van een keuken zoals omschreven in de technische omschrijving 
en tekeningen. Ten aanzien van de keuze voor deze keuken zijn er een aantal 
mogelijkheden. Onderstaand treft u een toelichting op de mogelijkheden aan: 
 
401. Standaard keuken: 

De keuken wordt aangebracht geheel zoals omschreven in de technische 
omschrijving en tekeningen. U gaat naar onze keukenleverancier  Aswa keukens te 
Helmond voor het uitzoeken van de kleur van de deurtjes en het werkblad. De keuken 
wordt zonder bijbetaling voor de oplevering van de woning geplaatst. 

 
402. Keuken persoonlijke wens: 

U gaat naar onze Keukenleverancier Aswa keukens te Helmond, deze maakt geheel 
naar uw persoonlijke wensen samen met u een keukenindeling. Hiervan krijgt u een 
offerte waarin de standaard keuken is verrekend. De keuken wordt voor oplevering 
van de woning geplaatst.Indien u voor deze optie kiest dient u rekening te houden 
met meerkosten van de keuken, maar ook kan meerwerk ontstaan voor het 
aanpassen van het  leidingwerk. 
 

403. Vervallen keuken: 
U laat de keuken in zijn geheel vervallen incl. het tegelwerk boven de aanrecht. Het 
leidingwerk wordt wel volgens de standaard keuken aangebracht. De keuken wordt 
na oplevering van de woning door u in eigen beheer uitgevoerd. 
Minderkosten 4350,- 
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Elektra: 
 
Keuze Elektra:  
De gehele woning is voorzien van een elektrische installatie volgens technische omschrijving 
en tekeningen. Ten aanzien van de keuze van de elektra zijn er een aantal mogelijkheden. 
Onderstaand treft u een toelichting op de mogelijkheden aan: 
 
500. Persoonlijke wens elektra: 

U stelt in een persoonlijk gesprek met onze installateur de heer de Groof van Elektro 
de Groof te Heeze uw eigen installatie samen geheel naar uw persoonlijke wensen. 
Hiervoor ontvangt u een offerte waarbij de standaard installatie in mindering is 
gebracht. U dient er rekening mee te houden dat hierdoor meerkosten kunnen 
ontstaan.  De complete installatie wordt voor oplevering van de woning aangebracht. 

 
501. Wandcontactdoos: 

wandcontactdoos t.b.v. een apparaat zoals bijvoorbeeld wasdroger, vaatwasmachine 
of oven, aangesloten op een aparte groep in de meterkast.   
Meerwerk  €  247,75 per stuk. 

 
502. Wandcontactdoos dubbel plat: 

wandcontactdoos uitgevoerd in tweevoudige 'platte'uitvoering i.p.v. de dubbele 
'dikke'uitvoering.   
Meerwerk € 27,10 per stuk. 

 
503. Wandcontacdoos dubbel: 

wandcontactoos dubbel t.b.v. algemene doeleinden, aangesloten op een algemene 
groep.  
Meerwerk € 88,40 per stuk. 

 
504. Wandcontactdoos tweevoudig: 

wandcontactdoos tweevoudig t.b.v. algemene doeleinden,  
aangesloten op een algemene groep. 
Meerwerk  € 115,40 per stuk. 

 
505. Loze Leiding: 

loze leiding vanaf de meterkast naar een vertrek met een blinde plaat  
t.b.v. data, antenne e.d.   
Meerwerk  € 109,20 per stuk 

 
506. Dimmer: 

dimmer 500 VA  i.p.v. een normale schakelaar.   
Meerwerk € 93,30 per stuk. 

 
507. Schakelaar: 

schakelaar gecombineerd met wandcontactdoos i.p.v. schakelaar.   
Meerwerk € 16,75 per stuk 

 
508. Lichtpunt met schakelaar 

lichtpunt bediend door 1 schakelaar.   
Meerwerk  € 113,75 per stuk 
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509. Extra lichtpunt: 
lichtpunt bijmaken op bestaande schakeling.   
Meerwerk  € 25,05 per stuk 

 
510. Extra schakelaar: 
 enkelpolige schakeling uitvoeren als wisselschakeling, dus met een extra schakelaar. 

Meerwerk  € 109,- per stuk 
 
511. Luidsprekeraansluiting: 

luidsprekeraansluiting, loos, open doos, onderling doorverbonden.   
Meerwerk € 348,25. 

 
512. Bedrading luidsprekeraansluiting:  

loze luidsprekeraansluitingen bedraden en voorzien van een 
stereoluidsprekercontactdoos met schroefloze insteekklemmen.   
Meerwerk  € 142,30 

 
513. Centraaldoos: 

centraaldoos in het werk verplaatsen in de breedplaat, voordat er leidingen 
aangemaakt zijn. 
Meerwerk € 33,75 per stuk. 

 
514.  Antenneaansluiting: 

antenneaansluiting, bedraad, met antennecontactdoos.    
Meerwerk € 163,80 per stuk 

 
515. Data aansluiting: 

data aansluiting t.b.v. ADSL, Chello, telefonie, e.d. bedraad met 2x UTP kabel en 
voorzien van een contactdoos met 2 outlet RJ45 aangesloten d.m.v. 2 UTP kabel 
naar de meterkast en daar voorzien van 2 RJ45 stekkers.    
Meerwerk € 184,20. 

 
Wij geven u de mogelijkheid om uw woning samen met de elektricien helemaal naar uw 
eigen wensen aan te passen. U kunt in een persoonlijk gesprek uw wensen kenbaar maken. 
We wijzen u er nadrukkelijk op dat het verstandig is om vroegtijdig een afspraak te maken, 
zodat het leidingwerk juist in het werk kan worden verwerkt. Na de start van de bouw zijn 
wijzigingen niet meer mogelijk.  
 
Bouwkundig: 
 
Keuze bouwkundige werkzaamheden: 
Ten aanzien van de keuze van diverse bouwkundige werkzaameheden zijn er een aantal 
mogelijkheden. Onderstaand treft u een toelichting op de mogelijkheden aan: 
 
601. Vervallen binnendeurkozijnen en binnendeuren: 
 U kiest ervoor om alle standaard binnendeurkozijnen en binnendeuren te laten 

vervallen. 
 Deze optie is alleen mogelijk als ook gekozen is voor opties 101 en 609. 
 Minderprijs € 225,- per stuk 
 
602. Hardhouten kozijn incl. vlakke binnendeur: 

U kiest voor hardhouten binnendeurkozijnen met stompe vlakke tubespaandeuren 
incl. standaard hang en sluitwerk .  
Meerwerk  € 430,- per stuk 
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603. Hardhouten kozijn incl. disigndeur: 
U kiest voor een hardhouten binnendeurkozijn met disigndeuren incl. hang en 
sluitwerk. Hiervoor zal een aangepaste offerte worden gemaakt, waarbij de standaard 
binnendeurkozijnen en binnendeuren in mindering worden gebracht. 
De binnendeurkozijnen en binnendeuren worden voor oplevering van de woning 
aangebracht.  

 
604. Spackspuitwerk beg. grond: 
 U kiest ervoor om de wanden van de beganegrond te voorzien van spackspuitwerk.  
 Meerprijs € 1810,- 
 
605. Spackspuitwerk 1e verdieping: 

U kiest ervoor om de wanden van de 1e verdieping te voorzien van spackspuitwerk. 
Meerprijs € 880,- 

 
606. Naden dicht zetten:  

U kiest ervoor om de naden van de plafonds dicht te zetten.   
Meerprijs € 378,- 

 
607. Stucwerk wanden: 
 U kiest ervoor om alle wanden van de gehele woning m.u.v. de zolder  te voorzien 

van glad pleisterwerk of fijn schuurwerk, als u voor deze optie kiest zullen alle 
wanden twee keer getext worden in een door u te bepalen witte tint.  
Meerprijs € 7800,- 

 
608. Stucwerk plafonds: 
 U kiest ervoor om alle plafonds te voorzien van glad pleisterwerk of fijn schuurwerk, 

als u voor deze optie kiest zullen de plafonds dan ook twee keer getext worden in een 
door u te bepalen witte tint.  
Meerprijs € 3750,- 

 
609. Wandafwerking vervallen: 
 U kiest ervoor om de binnenwanden en plafonds niet afgewerkt op te laten leveren. 
 Minderprijs € 2250,-  
 
610. Rookkanaal t.b.v. gashaard: 

Het aanbrengen van een dubbelwandig r.v.s. rookkanaal  rond 16 cm t.b.v. een 
gashaard. 
In de verdiepingsvloer zal een zgn. nisbus ingestort worden. 
Ook zal een gasaansluiting voorzien zijn. 
Meerprijs € 1650,- 

 
611. Dubbele deuren: 
 De berging uitvoeren met dubbele naar buitendraaiende deuren i.p.v. een 
 overhead deur. 
 Meerprijs € 830,- 
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Materiaal specificatie en kleurenschema: 
 

Algemeen: 
De afwerking van de woning en de definitieve kleuren van de buitenkozijnen, -ramen en 
deuren is bepaald door de architect in overleg met de welstandcommissie. Ter informatie 
staat hieronder het definitief kleurschema . 
 
Onderdeel    Materiaal    kleur 
 
Buitenkozijnen   hardhout    gebroken wit  
 
Buitendeuren    hardhout    antraciet RAL 7016 
 
Binnenkozijnen   stalen binnendeurkozijnen  gebroken wit 
 
Binnendeuren    opdekdeuren 40mm dik  wit 
 
Buitenwanden    gevelsteen    rood/paars 
      
Dakpannen    gebakken dakpannen   antraciet 
 
Plinten     hardhout 12x55mm   blank gelakt 
 
Dakafwerking platte daken  bitumineuze dakbedekking  zwart 
 
Trap     vuren hout     wit 
  
Tegelwerken vloeren   stelpost    n.t.b. 
 
Tegelwerken wanden   stelpost    n.t.b. 
 
Sanitair    bad, douche, toiletten en wastafel wit 
     thermostaatkranen    
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Levensloop bestendig wonen Optie 1 
 
Algemeen 
U kunt er voor kiezen om uw woning levensloop bestendig te laten bouwen. De meest 
eenvoudige manier hiervoor is het creëren van een slaap- en badkamer in de berging  
(zie bijgevoegde schets) Bij deze optie veranderd niets aan de buitenwerkse afmetingen.  
U moet zich echter realiseren dat er bij deze optie geen ruimte meer is voor een berging. 
Hieronder worden de grootse veranderingen bij deze optie benoemd. 
 
Wanden 
Het plaatsen van een 100 mm dikke niet constructieve wand, waarin één stalen 
binnendeurkozijn geplaatst wordt, in dit binnendeurkozijn komt een wit afgelakte 
opdekbinnendeur. De wand aan de slaapkamerzijde wordt behangklaar opgeleverd. 
 
Gevelkozijnen 
Bij deze optie vervalt de overhead deur, deze wordt vervangen door een raamkozijn met 
draaikiep ramen en een z.g.n. borstwering. Ook is de beglazing en het schilderwerk in deze 
optie meegenomen. Als u benieuwd bent hoe dit esthetisch uitziet dan kunt u dat bekijken bij 
de kavels 3 en 14. 
 
Sanitair  
De badkamer wordt uitgevoerd met een inloopdouche met kunststofdoucheputje, 
thermostaatkraan en glijstang met handdouche. Ook zal hier een wastafel met planchet kleur 
standaard wit met wastafelkraan worden aangebracht. Tevens is er boven de wastafel een 
rechthoekige spiegel voorzien. Ook komt op de badkamer een inbouwreservoir met hangend 
toilet in de kleur standaard wit. Het getekende bad niet in de koopsom inbegrepen maar als 
optie uitvoerbaar. 
 
Tegelwerken 
De badkamer wordt tot het plafond voorzien van wandtegels. Voor aankoop van de 
wandtegels is een stelpost groot € 30,- per m2  in de koopsom opgenomen. Ook worden 
vloertegels in deze ruimte aangebracht. Voor aankoop van deze vloertegels is een stelpost 
groot € 30,- per m2 in de koopsom opgenomen. Doordat er stelposten opgenomen zijn voor 
de levering van wand- en vloertegels in de koopsom, kunt u als koper dit tegelwerk geheel 
naar eigen keuze invullen. Het sanitair en tegelwerk zal in overleg met u afgekit worden. 
 
Stukadoorswerkzaamheden 
De wanden van de slaapkamer worden behangklaar opgeleverd. Alle plafonds worden 
voorzien van spack spuitwerk. De naden van de systeemvloer blijven in het zicht.  
 
Diverse installaties 
Er worden de nodige aanpassingen verricht aan diverse installaties zoals de riolering, 
waterleiding, CV installatie, mechanisch ventilatie en elektra. 
 
 
 
 
 
 
 



 Woningbrochure Kavel 7 

 
Bouwplan 14 woningen Breedvennen te Leende 
 

23 

Staat van afwerking optie 1: 
 

Slaapkamer   
vloer  cementdekvloer 
wanden  vloerplinten en behangklaar 
plafond  structuur sluitwerk 
Elektrische voorzieningen 1 lichtpunt bediend door  schakelaar 
 3 Wandcontactdoos dubbel 
overige voorzieningen  Vloerverwarming 15°C 
      
Badkamer     
vloer   tegelvloer (stelpost € 30,-/m2) 
wanden   tegelwanden tot plafond (stelpost € 30,-/m2) 
plafond   structuur spuitwerk 
elektrisch installatie 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar  

  1 wandlichtpunt achter de spiegel  bediend door 1 schakelaar 
gecombineerd met een wandcontactdoos 

  1 driestandenschakelaar t.b.v. mechanische ventilatieunit 
  1 centraal aardpunt, incl levering aardmat 
sanitair   inbouwreservoir met frontspoeling en tweeknops bedieningsplaat 

wit,  wandcloset wit met kunststof closetzitting wit 
    wastafel 60x48,5cm met spiegel 60x40cm, planchet 60x14cm wit, 

wastafelkraan met waste chroom 
    douche thermosstaatkraan  15cm chroom, incl glijstangset 

75cm/handdouche 1 funct. En slang 150cm chroom, vloerput 
15x15 kunststof 

overige voorzieningen   afzuigpunt ventilatie 
    vloerverwarming 22°C 
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Levensloop bestendig wonen Optie 2 
 
Algemeen 
U kunt er voor kiezen om uw woning levensloop bestendig te laten bouwen. Bij deze optie 
wordt de aanbouw aan de achterzijde 1400 mm uitgebreid, hierdoor ontstaat er ruimte voor 
het creëren van een slaap- en badkamer met behoud van een groot gedeelte van de 
berging. (zie bijgevoegde schets) Bij deze optie komt de CV installatie, mechanische 
ventilatie en de aansluiting van de wasmachine in de berging. 
Hieronder worden de grootse veranderingen bij deze optie benoemd. 
 
Wanden 
Het plaatsen van diverse 100 mm dikke niet constructieve wanden, waarin 2 stalen 
schuifdeurkozijnen geplaatst worden, in deze schuifdeurkozijnen komen wit afgelakte 
binnendeuren. Deze wanden worden m.u.v. de badkamer behangklaar opgeleverd. 
 
Sanitair  
De badkamer wordt uitgevoerd met een inloopdouche met kunststofdoucheputje, 
thermostaatkraan en glijstang met handdouche. Ook zal hier een wastafel met planchet kleur 
standaard wit met wastafelkraan worden aangebracht. Tevens is er boven de wastafel een 
rechthoekige spiegel voorzien. Ook komt op de badkamer een inbouwreservoir met hangend 
toilet in de kleur standaard wit. Het getekende bad niet in de koopsom inbegrepen maar als 
optie uitvoerbaar. 
 
Tegelwerken 
De badkamer wordt tot het plafond voorzien van wandtegels. Voor aankoop van de 
wandtegels is een stelpost groot € 30,- per m2  in de koopsom opgenomen. Ook worden 
vloertegels in deze ruimte aangebracht. Voor aankoop van deze vloertegels is een stelpost 
groot € 30,- per m2 in de koopsom opgenomen. Doordat er stelposten opgenomen zijn voor 
de levering van wand- en vloertegels in de koopsom, kunt u als koper dit tegelwerk geheel 
naar eigen keuze invullen. Het sanitair en tegelwerk zal in overleg met u afgekit worden. 
 
Stukadoorswerkzaamheden 
De wanden m.u..v de badkamer worden behangklaar opgeleverd. Alle plafonds worden 
voorzien van spack spuitwerk. De naden van de systeemvloer blijven in het zicht.  
 
Diverse installaties 
Er worden de nodige aanpassingen verricht aan diverse installaties zoals de riolering, 
waterleiding, CV installatie, mechanisch ventilatie en elektra. 
 

Staat van afwerking optie 2: 
 

Slaapkamer   
vloer  cementdekvloer 
wanden  vloerplinten en behangklaar 
plafond  structuur sluitwerk 
elektrische voorzieningen 1 lichtpunt bediend door  schakelaar 
 3 Wandcontactdoos dubbel 
overige voorzieningen  Vloerverwarming 15°C 
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Badkamer     
vloer   tegelvloer (stelpost € 30,-/m2) 
wanden   tegelwanden tot plafond (stelpost € 30,-/m2) 
plafond   structuur spuitwerk 
elektrisch installatie 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar  

  1 wandlichtpunt achter de spiegel  bediend door 1 schakelaar 
gecombineerd met een wandcontactdoos 

  1 driestandenschakelaar t.b.v. mechanische ventilatieunit 
  1 centraal aardpunt, incl levering aardmat 
sanitair   inbouwreservoir met frontspoeling en tweeknops bedieningsplaat 

wit,  wandcloset wit met kunststof closetzitting wit 
    wastafel 60x48,5cm met spiegel 60x40cm, planchet 60x14cm wit, 

wastafelkraan met waste chroom 
    douche thermosstaatkraan  15cm chroom, incl glijstangset 

75cm/handdouche 1 funct. En slang 150cm chroom, vloerput 
15x15 kunststof 

overige voorzieningen   afzuigpunt ventilatie 
    vloerverwarming 22°C 
   
Portaal   
vloer  cementdekvloer 
wanden  Vloerplinten en behangklaar 
plafond  Structuur en behangklaar 
elektrische installatie 1 lichtpunt bediend door 1 schakelaar gecombineerd met 1 

wandcontactdoos 
 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt 
overige voorzieningen  vloerverwarming 15 C 
   
Berging   
vloer  cementdekvloer 
wanden  vloerplinten en behangklaar 
plafond  structuur spuitwerk 
elektrische voorzieningen 1 lichtpunt bediend door 2 schakelaars 
 1 wandcontactdoos dubbel t.b.v. CV installatie 
 1 wand contactdoos dubbel 
 1 wandcontactdoos t.b.v. wasmachine, aparte groep 
 1 thermosstaatleiding, bedraad 
overige voorzieningen 1 hoog rendementsketel Nefit Trendline HRC 25 (CW klasse 4) 
 1 ventilatie-warmtepomp Inventum Ecolution type solo 
  Vloerverwarming 15 C 
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Bijlage 1: Beganegrond 
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Bijlage 2: 1e verdieping 
 

 



 Woningbrochure Kavel 7 

 
Bouwplan 14 woningen Breedvennen te Leende 
 

28 

Bijlage 3: zolder 
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Bijlage 4: Optie 1 Levensloopbestendig wonen 
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Bijlage 5: Optie 2 Levensloopbestendig wonen 
 

 


