
WAARMERKINGSFORMULIER       

31 woningen ‘De Erven fase 2’ te Hoef en Haag, Vianen 

projectnummer 20001024 (bouwnummers 52 t/m 82) 

 

Tot de per @@-@@-@@@@ gesloten koopovereenkomst met contractnummer 

320.020001024.@@@ behoren de volgende bijlagen, waarvan de Verkrijger verklaart een 

exemplaar te hebben ontvangen: 

 

1.  De lasten en beperkingen met betrekking tot de onroerende zaak (als bedoeld onder 

artikel 7 van de koopovereenkomst), welke zijn opgenomen in de concept akte van 

levering; 

 

2.  Een kopie van de situatietekening behorende bij bouwnummer @@@, zoals deze 

gedeponeerd is bij de in de koop- en aannemingsovereenkomst genoemde notaris, schaal 

1: 500, d.d. 15-10-2019.  

 

Tot de per @@-@@-@@@@   gesloten aannemingsovereenkomst met contractnummer 

320.020001028.@@@, behoren de volgende bijlagen, waarvan de Verkrijger verklaart een 

exemplaar te hebben ontvangen: 

 

1.  De Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 

(projectmatige bouw)vastgesteld door Woningborg op 1 januari 2016; 

 

2.  De Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 

(projectmatige bouw) en bijbehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door 

Woningborg op 1 januari 2016; 

 

3.  De Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2016 en bijbehorende Bijlage A, versie 01-

01-2016; 

 

4.  De technische omschrijving type @@@ d.d. 11 oktober 2019; 

 

5.  Kleur en materiaalstaat behorende bij bouwnummer @@@ d.d. oktober 2019; 

 

6.  Handleiding procedures en opties d.d. 11-10-2019, de bouwopties type @@@ d.d. 15 

oktober 2019 en afbouwopties type @@@; 

 

7.  Verkooptekeningen behorende bij bouwnummer @@@, schaal 1:50/1:100/1:1000 d.d. 

30-09-2019; 

 

8. Verkooptekeningen berging (alleen van toepassing voor bouwnummers 52 t/m 56, 59 t/m 

61, 75, 76, 79 en 80 schaal 1:50/1:1000, d.d. 30-09-2019; 

 
9. Optietekeningen behorende bij bouwnummer @@@ schaal 1:50//1:100/1:1000, d.d. 30-

09-2019; 

 

Ter informatie ontvangen: 

(hieraan kunnen géén rechten worden ontleend) verstrekte bijlage bij de koop- en 

aannemingsovereenkomst), zijn de volgende:  

 

10. Informatiebrochure Woningborg: Een nieuwe koopwoning? 

11. De concept koopovereenkomst en concept aannemingsovereenkomst. 

12. Keukenbrochure behorende bij type @@@ De Erven fase 2. 

13. Inschrijvingsformulier Dorpscomité Ons Hoef en Haag 

 


