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Royaal, rustig en Landelijk wonen

Ravenswaaij

Comfortabel wonen
Aantrekkelijke eengezinswoningen

Ruimte om te leven
Ruime twee-onder-één-kapwoningen

Maximaal wooncomfort
Royale vrijstaande woningen



Vrij en riant  
wonen
Met de keuze voor De nieuwe Zandekkers in het fraaie dorp  
Ravenswaaij kiest u voor een comfortabele woonlocatie tus-
sen de middelgrote steden Culemborg en Tiel en de mooie, 
historische plaatsen Wijk bij Duurstede en Beusichem.

Een rustige leefomgeving die omringd is door prachtige 
natuur in de vorm van rivier de Lek, het Betuwse landschap 
en de vele authentieke boomgaarden.

De woningen in dit schitterende plan zijn dan ook bijzonder 
geschikt voor mensen die hoge eisen stellen aan optimaal 
wooncomfort en aan hun nieuwe woonomgeving. 
Van vrijstaande en halfvrijstaande woningen tot  
starterswoningen en rijwoningen. 

Met de bedrijvigheid van steden in de buurt en de vele 
recreatiemogelijkheden in de directe omgeving van het 
dorp, richt plan De nieuwe Zandekkers zich op een uiteenlo-
pende doelgroep voor wie ruimte en optimaal wooncomfort 
voorop staan. Kortom: een sfeervol thuis op een geweldige 
locatie voor jong en oud, van starter tot gezin.

Ravenswaaij

De nieuwe Zandekkers
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Ravenswaaij
is een landelijk gelegen dorp met een lange geschiedenis. Voor de oudste 

vermelding van het dorp moeten we terug naar de 12e eeuw.

Een oorkonde uit deze tijd vertelt ons dat de betekenis van de naam waar-
schijnlijk is afgeleid van het oud-Nederlandse woord ‘wade’, dat poel of 

ondiep water betekent. Het eerste deel dankt zijn oorsprong aan de per-
soonsnaam ‘Raven’. Destijds heette het dorp Ravenswade en het heeft er 

alle schijn van dat er in deze tijd ook een kasteel in het dorp heeft gestaan.

In 1811 is het dorp korte tijd onderdeel geweest van de gemeente Beu-
sichem, waarna het maarliefst 180 jaar lang onderdeel is geweest van de 
gemeente Maurik. Sinds 1999 hoort Ravenswaaij bij de gemeente Buren.

Landelijk gelegen,  
comfortabel wonen in
Ravenswaaij
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Uitbreidingsplan De nieuwe Zandekkers sluit naadloos aan op 
het bestaande deel van het dorp. Hier gaat de bebouwde kom 
langzaam over in het buitengebied. Het weiland tussen de Ro-
zenstraat, de rustige Maatsteeg en de Engweg vormt daarbij 
een groene, natuurlijke grens. Qua ligging is de Zandekkers 
een fraaie aanvulling op de dorpskern. De uitstraling en stijl 
van het plan, voorzien van eigentijdse elementen, passen 
uitstekend bij het landelijke karakter en de voor de omgeving 
kenmerkende architectuur.

Iedereen heeft zijn eigen ideeën en voorkeuren over wonen. 
Bij de keuze van een nieuwe woning is het dan ook belang-
rijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor persoonlijke 
invulling. De ontwikkelaars van plan De nieuwe Zandekkers 
hebben daar rekening mee gehouden door u, naast de keuze 
uit verschillende woningtypen, diverse uitbreidingsmogelijk-
heden en opties te bieden. Hierdoor kunt u de woning in de 
toekomst eenvoudig aanpassen aan uw veranderde woon-
wensen. Dat is wonen, zoals u het wenst.

De nieuwe Zandekkers
rustig en comfortabel wonen
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Ravenswaaij
Ravenswaaij is een kleine kern met een aangenaam leefklimaat in de gemeente Buren. De landelijke 

uitstraling straalt rust uit en er is veel dorpse gezelligheid. Heel overzichtelijk, met een hecht gemeen-
schapsgevoel, een rijk verenigingsleven en op steenworp afstand van diverse steden.
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Ravenswaaij

“Wij hebben voor het plan De nieuwe Zandekkers een grote 
diversiteit aan woningtypen mogen ontwerpen. Woningen 
voor een brede doelgroep. Van jonge starters tot grote gezin-
nen en ervaren huizenbezitters. 

De nieuwe Zandekkers biedt huidige en nieuwe bewoners van  
Ravenswaaij de kans hun droomwoning in de Betuwe te  
realiseren. Dat komt de vitaliteit van het dorp zeker ten goede.”

“In overleg met de ontwikkelaar, de gemeente Buren, het 
Stedenbouwkundig bureau en de klankbordgroep – bestaan-
de uit inwoners van Ravenswaaij – hebben we een uitgekiend 
plan gemaakt voor de wijk. De nieuwe dorpsrand wordt ge-
vormd door de ontsluitingsweg van de woonwijk, bezoekers-
parkeerplaatsen, een bomenrij en een zogenoemde wadi, een 
buffer voor het opvangen van regenwater. Daarachter liggen 
de voorgevels van de eerste woningen. Met het gekozen stra-
tenpatroon blijft het contact tussen de huidige bebouwing en 
het open landschap behouden.”

“In het ontwerp hebben we gekozen voor variatie in kaprich-
tingen en authentieke materialen. Daardoor ontstaat een 
dorpse sfeer. De gevels worden uitgevoerd in donkerrood, 
oranjebruin en oranjegeel metselwerk met donkere plinten. 
De daken bedekken we met keramische dakpannen en we 
gebruiken zinken hemelwaterafvoeren. Als laatste voeren we 
de uitbouwen aan de woningen uit in zwartgrijs potdeksel-
werk. Kortom, De nieuwe Zandekkers wordt een prachtige en 
evenwichtige uitbreiding van Ravenswaaij.” 

Boudewijn Krijger en Pieter Wagter

‘Krijger & Wagter Architecten aan het woord’
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Bouwnummers: 8, 11, 23

Vrijstaande woningen

Bouwnummers: 12, 13, 14, 15, 16

Eengezinswoningen

Bouwnummers: 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

Twee-onder-één-kapwoningen

Bouwnummers: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schaal: 1 : 1000

Starterswoningen
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Vrijstaande 
woningen

Prachtig vrij  

uitzicht over de 
uitgestrekte  

weilanden
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Ligging in het plan

Kenmerken
Perceeloppervlakte circa 480 m2

Wooninhoud circa 630 m3

Woonoppervlakte circa 160 m2

Tuinligging westen georiënteerd
Maar liefst 7 meter brede woonkamer
Achtertuin van circa 250 m2

Extra slaapkamer op zolder
Diverse opties tot uitbreiding
Vrij uitzicht over de weilanden

Bouwnummer 8
Eerste verdieping 
Schaal  1 : 120

Bouwnummer 8
Begane grond
Schaal  1 : 120
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Bouwnummer 8
Tweede verdieping 
Schaal  1 : 120
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Ligging in het plan

Kenmerken
Perceeloppervlakte circa 560 m2

Wooninhoud circa 630 m3

Woonoppervlakte circa 160 m2

Tuinligging westen georiënteerd
Maar liefst 7 meter brede woonkamer
Achtertuin van circa 325 m2

Extra slaapkamer op zolder
Diverse opties tot uitbreiding
Vrij uitzicht over de weilanden

Bouwnummer 11
Begane grond
Schaal  1 : 120

Bouwnummer 11
Eerste verdieping 
Schaal  1 : 120
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Bouwnummer 11
Tweede verdieping 
Schaal  1 : 120
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Ligging in het plan

Kenmerken
Perceeloppervlakte circa 375 m2

Wooninhoud circa 630 m3

Woonoppervlakte circa 160 m2

Tuinligging oosten georiënteerd
Maar liefst 7 meter brede woonkamer
Extra slaapkamer op zolder
Diverse opties tot uitbreiding
Vrij uitzicht over de weilanden

Bouwnummer 23
Begane grond
Schaal  1 : 120

Bouwnummer 23
Eerste verdieping 
Schaal  1 :120
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VolgtBouwnummer 23
Tweede verdieping 
Schaal  1 : 120
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Twee-onder-één- 
kapwoningen

Ruimte om te leven in  

een prachtige  

woonomgeving
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Bouwnummer 9
Eerste verdieping 
Schaal  1 : 120

Ligging in het plan

Kenmerken
Perceeloppervlakte circa 270 m2

Wooninhoud circa 500 m3

Woonoppervlakte circa 130 m2

Tuinligging westen georiënteerd
Extra kamer op zolder 
Diverse opties tot uitbreiding
Vrij uitzicht over de weilanden

Bouwnummer 9
Begane grond
Schaal  1 : 120
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Bouwnummer 9
Tweede verdieping
Schaal  1 : 120
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Ligging in het plan

Kenmerken
Perceeloppervlakte circa 280 m2

Wooninhoud circa 500 m3

Woonoppervlakte circa 130 m2

Tuinligging westen georiënteerd
Extra kamer op zolder 
Diverse opties tot uitbreiding
Vrij uitzicht over de weilanden

Bouwnummer 10
Begane grond
Schaal  1 : 120

Bouwnummer 10
Eerste verdieping
Schaal  1 : 120
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Bouwnummer 10
Tweede verdieping 
Schaal  1 : 120
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Ligging in het plan

Kenmerken
Perceeloppervlakte circa 230 m2

Wooninhoud circa 500 m3

Woonoppervlakte circa 130 m2

Ruimte voor 2 auto’s op eigen terrein
Mogelijkheid tot eigen achterom
Extra kamer op zolder 
Diverse opties tot uitbreiding
Vrije ligging aan de achterzijde

Bouwnummer 19 
(18 gespiegeld)
Eerste verdieping
Schaal  1 : 100

Bouwnummer 19 
(18 gespiegeld)
Begane grond
Schaal  1 : 100
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Bouwnummer 19 
(18 gespiegeld)
Tweede verdieping
Schaal  1 : 100

Landelijk genieten  
in Ravenswaaij
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Ligging in het plan

Kenmerken
Perceeloppervlakte circa 215 m2

Wooninhoud circa 500 m3

Woonoppervlakte circa 130 m2

Ruimte voor 2 auto’s op eigen terrein
Extra kamer op zolder 
Diverse opties tot uitbreiding
Vrije ligging aan de achterzijde

Bouwnummer 20 en 22 
(17 en 21 gespiegeld) 
Begane grond
Schaal  1 : 100

Bouwnummer 20 en 22 
(17 en 21 gespiegeld) 
Eerste verdieping
Schaal  1 : 100
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Bouwnummer 20 en 22 
(17 en 21 gespiegeld)
Tweede verdieping
Schaal  1 : 100
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eengezins- 
woningen

keuze uit 3 sfee
rvolle  

eengezinswoningen en  

2 riante hoekwoningen
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Ligging in het plan

Kenmerken
Perceeloppervlakte circa 210 m2

Wooninhoud circa 475 m3

Woonoppervlakte circa 125 m2

Ruimte voor 1 auto op eigen terrein
Riante en sfeervolle entree 
Bijkeuken aangebouwd
Berging in achtertuin
Eigen achterom
Diverse opties tot uitbreiding
Tuinligging op het zuiden

Bouwnummer 12
(16 gespiegeld) 
Eerste verdieping
Schaal  1 : 100

Bouwnummer 12 
(16 gespiegeld) 
Begane grond
Schaal  1 : 100
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Bouwnummer 12
(16 gespiegeld) 
Tweede verdieping
Schaal  1 : 100
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Bouwnummer 13 en 14 
Begane grond
Schaal  1 : 100

Bouwnummer 13 en 14
Eerste verdieping
Schaal  1 : 100

Ligging in het plan

Kenmerken
Perceeloppervlakte circa 125 m2 
Wooninhoud circa 405 m3 
Woonoppervlakte circa 105 m2 
Sfeervolle tuin gerichte woonkamer
Berging in achtertuin
Eigen achterom
Diverse opties mogelijk
Tuinligging op het zuiden
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Bouwnummer 13 en 14
Tweede verdieping
Schaal  1 : 100
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Ligging in het plan

Kenmerken
Perceeloppervlakte circa 125 m2

Wooninhoud circa 425 m3

Woonoppervlakte circa 115 m2

Markante topgevel aan de voorzijde
Extra ruime zolder
Berging in achtertuin
Eigen achterom
Diverse opties mogelijk
Tuinligging op het zuiden

Bouwnummer 15
Begane grond
Schaal  1 : 100

Bouwnummer 15
Eerste verdieping
Schaal  1 : 100
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Bouwnummer 15
Tweede verdieping
Schaal  1 : 100
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Starters 
woningen

Ook voor de start
ers  

is ruimte in  

De nieuwe Zandekkers
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Ligging in het plan

Kenmerken
Perceeloppervlakte circa 130 m2

Wooninhoud circa 350 m3

Woonoppervlakte circa 95 m2

Dakkapel aan achterzijde
Extra kamer op zolder mogelijk
Berging in achtertuin
Eigen achterom
Diverse opties mogelijk

Bouwnummer 7 
(2 gespiegeld) 
Begane grond
Schaal  1 : 100

Bouwnummer 7
(2 gespiegeld) 
Eerste verdieping
Schaal  1 : 100
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Bouwnummer 7
(2 gespiegeld) 
Tweede verdieping
Schaal  1 : 100
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Ligging in het plan

Kenmerken
Perceeloppervlakte circa 100 m2

Wooninhoud circa 335 m3

Woonoppervlakte circa 95 m2

Dakkapel aan achterzijde
Extra kamer op zolder mogelijk
Berging in achtertuin
Eigen achterom
Diverse opties mogelijk

Bouwnummer 3 en 5
(4 en 6 gespiegeld) 
Begane grond
Schaal  1 : 100

Bouwnummer 3 en 5
(4 en 6 gespiegeld) 
Eerste verdieping
Schaal  1 : 100
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Bouwnummer 3 en 5
(4 en 6 gespiegeld) 
Tweede verdieping
Schaal  1 : 100
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Algemeen
Ingenious Vastgoed ontwikkelt uw woning en de aannemer 
bouwt uw woning. Als u een woning koopt bij Ingenious Vast-
goed, kunt u ervan uitgaan dat wij alles in het werk stellen om 
het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. Wij leveren u een 
goed product, binnen de gegeven prijs. Onderstaand geven wij 
u een overzicht van de gang van zaken volgend op het tekenen 
van de koop- en aannemingsovereenkomst. 

Een huis met zekerheid
De woningen worden gebouwd en verkocht met het garantie-
certificaat van het Garantie Instituut Woningborg N.V. Woning-
borg heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de te 
bouwen koopwoningen en het verschaffen van waarborgen. 
Hierdoor wordt het vertrouwen tussen aanbieders en verkrij-
gers van woningen vergroot. Een dergelijk certificaat kan alleen 
worden verstrekt door ondernemingen die zijn ingeschreven bij 
Woningborg. Bij de aankoop van uw woning ontvangt u de op 
dat moment geldende Garantie- en waarborgregeling. Hierin 
vindt u alle informatie over de garantieregeling, garantienormen 
en reglementen. Het garantiecertificaat wordt u door Woning-
borg rechtstreeks toegezonden nadat de koop- en aannemings-
overeenkomst door alle partijen is ondertekend en het project 
door Woningborg definitief is geaccepteerd.

Koop- en aannemingsovereenkomst
In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn de verplichtingen 
van Ingenious Vastgoed, de aannemer en de koper vastgelegd. 
Ingenious Vastgoed verplicht zich de grond te leveren en de aan-
nemer verplicht zich de woning te bouwen. De koper verplicht 
zich de koop- en aanneemsom (tezamen de vrij op naam prijs) te 
betalen. De koper betaalt de grond- en bijkomende kosten bij de 
notariële overdracht aan Ingenious Vastgoed. 

De bouwkosten worden door de koper in termijnen betaald aan 
de aannemer, naar gelang de bouw vordert. Indien bij de nota-
riële overdracht reeds bouwtermijnen zijn gefactureerd, moeten 
deze bij de notariële overdracht ook worden betaald. 
De koper sluit in aanwezigheid van de makelaars de koopover-
eenkomst met Ingenious Vastgoed en de aannemingsovereen-
komst met de aannemer. Van de getekende overeenkomsten 
ontvangen alle partijen een kopie en de originele exemplaren 
worden naar de notaris toegezonden, die de notariële akte 
opmaakt.

Woningborg garantiecertificaat
Het Woningborg garantiecertificaat houdt onder meer in, dat ga-
rantie wordt gegeven op de kwaliteit van de woning. De garantie 
wordt gegeven door de aannemer, Woningborg staat borg voor 

het naleven van de verplichtingen die uit de garantie voortvloei-
en. Daarnaast garandeert Woningborg dat uw woning in ieder 
geval wordt afgebouwd, ook als aannemer daartoe niet meer in 
staat zou zijn. Woningborg 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.

Aanvraag hypotheek
Ingenious Vastgoed heeft met de makelaars afspraken voor u 
gemaakt over de snelheid waarmee wij u behulpzaam kunnen 
zijn bij de aanvraag van een hypothecaire geldlening zodat u niet 
lang hoeft te wachten op een gedegen en marktconform advies 
hoe u een woning in De nieuwe Zandekkers kunt aankopen. 
Uiteraard staat het u volledig vrij om een aanvraag in te dienen bij 
een derde geldverstrekker of hypotheekadviseur.

Notaris
De eigendomsoverdracht van de grond en de te bouwen woning 
geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering bij 
de notaris.
Voor de datum van de levering ontvangt u van de notaris een af-
rekening waarop het totale, op die datum, verschuldigde bedrag 
is aangegeven.
Dit bedrag bestaat uit:

taxatiekosten).

Uit de afrekening blijkt welk bedrag de notaris ontvangt van uw 
bank en welk bedrag u zelf dient te betalen. Dit bedrag dient voor 
het passeren van de akte van levering te zijn ontvangen door de 
notaris op zijn bankrekening. Op de datum, waarop de akte van 
levering wordt gepasseerd, wordt (indien u een hypotheek gaat 
aanvragen) in de meeste gevallen tevens de akte van hypotheek 
gepasseerd.

Betalingen tijdens de bouw
Na de notariële levering ontvangt u van de aannemer de  
resterende facturen van de vervallen bouwtermijnen. Bij de  
financiële afhandeling van deze facturen zijn in principe drie 
situaties mogelijk:

afgesloten en zowel de hypotheekakte als de akte van eigen-
domsoverdracht zijn reeds gepasseerd. In dat geval ondertekent 
u de factuur en stuurt u die naar de geldverstrekker, die voor de 

Het kopen van een woning
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Onderhoudstermijn
Nadat u de sleutels van uw woning hebt ontvangen, start een 
onderhoudstermijn van drie maanden. In deze periode krijgt u 
de gelegenheid de aannemer te berichten of alle eerder ge-
constateerde onvolkomenheden zijn verholpen. Ook kunt u de 
aannemer berichten over eventuele nieuwe onvolkomenheden, 
die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het “werken” van 
materialen, die na de oplevering zijn ontstaan. Bij kleine onvol-
komenheden moet u met een belangrijk punt rekening houden. 
Een huis wordt gebouwd van “natuurlijke” materialen, materialen 
die nog kunnen gaan “werken” zoals dat in bouwtermen heet. 
Dat betekent bijvoorbeeld, dat er door het wegtrekkende vocht 
in de hoeken, welke zijn afgewerkt met stucwerk, haarscheurtjes 
kunnen ontstaan. Dit kan echter nooit worden voorkomen. Na 
de onderhoudstermijn van drie maanden wordt de aannemer 
geacht alle onvolkomenheden te hebben verholpen.

Voorrang Woningborg bepalingen
Ongeacht hetgeen in de technische omschrijving is bepaald, 
gelden onverkort de regelingen, reglementen en voorwaarden, 
gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. In geval enige 
bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar 
of nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de 
bepalingen van Woningborg.

Vrij op naam (v.o.n.)
De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen, dat onder 
andere de hieronder genoemde kosten, die met het kopen van 
een woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen.

Dit zijn:

-

De met de financiering van uw woning verband houdende kos-
ten zijn niet inbegrepen in de koop- en aanneemsom. 
Deze eenmalige (fiscaal aftrekbare) kosten kunnen zijn:

-
mijnen (vanaf het tekenen van de koop- en aannemingsover-

kadaster voor de inschrijving van deze akte.

Niet fiscaal aftrekbaar zijn de onderstaande kosten:

bouwtermijnen (tot het tekenen van de koop- en aannemings-

-

Verzekeringen
Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd tegen risico’s als 
brand- en stormschade. Op het moment van de sleutelover-
dracht dient uw woning via uw eigen opstalverzekering verze-
kerd te zijn.

Mogelijkheden meerwerk
Bij alle woningen stelt de aannemer u in de gelegenheid te 
kiezen uit extra opties, zoals staat vermeld op de standaard 
meerwerklijst. Daarnaast biedt de aannemer u de mogelijkheid 
om specifieke wensen te overleggen. Deze wensen worden dan 
als aanvulling op de meerwerklijst toegevoegd. Alhoewel het 
de intentie is om zoveel mogelijk met ieders individuele wensen 
rekening te houden, is het niet altijd mogelijk alle verzoeken te 
honoreren. De reden hiervoor is, dat uw woning deel uitmaakt 
van een seriematig bouwproces en de woning bij oplevering 
dient te voldoen aan onder andere het bouwbesluit, de NEN-nor-
men, de eisen van de nutsbedrijven en de Woningborg garan-
tieregeling. Gevels en constructieve onderdelen kunnen niet 
worden gewijzigd.

Wijzigingen
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de 
hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en 
de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij 
een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloei-
ende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. 
De aannemer is gerechtigd tijdens de (af )bouw die wijzigingen 
in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de 
uitvoering blijkt mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan 
de kwaliteit. Deze wijzigingen geven geen der partijen recht tot 
het vragen van verrekening van minder of meer kosten. De op de 
tekeningen weergegeven maten betreffen circa maten.

afgesloten, maar de akte van levering (en dus de akte van hypo-
theek) is nog niet gepasseerd. In dat geval heeft u automatisch 
uitstel van betaling, tegen een vergoeding van rente, zoals op-
genomen in de koop- en aannemingsovereenkomst. U betaalt, 
zoals hiervoor vermeld, de grond- en bijkomende kosten, de 
vervallen bouwtermijnen en de over beide verschuldigde rente 
bij het passeren van de akte(n) bij de notaris.

Na het passeren van de akte betaalt u de renteverplichtingen (en 
eventuele aflossingen en/of verzekeringspremies) aan de geld-
verstrekker. U betaalt dan rente over het totale geleende bedrag, 
ook al heeft u dit bedrag nog niet helemaal opgenomen bij de 
geldverstrekker, omdat de bouw van de woning nog niet is

voltooid. In dat geval wordt het nog niet benodigde bedrag bij 
de geldverstrekker in depot gestort. Over dit in depot gestor-
te bedrag ontvangt u een rente van de geldverstrekker. De te 
ontvangen rente is vaak (maar niet altijd) gelijk aan de te betalen 
rente. Indien de beide rentepercentages gelijk zijn, betaalt u dus 
in feite alleen rente over het door u opgenomen bedrag van de 
lening.

Hypotheek, rente en fiscus
Op de eindafrekening van de notaris blijft, na aftrek van alle 
kosten en de reeds vervallen bouwtermijnen, een bedrag over: 
het hypotheekbedrag “in depot”. Dit bedrag moet minimaal gelijk 
zijn aan de bouwtermijnen die u nog moet betalen. Over dit 
hypotheekbedrag in depot ontvangt u rente. Hypotheekrente en 
kosten die verband houden met de financiering van uw woning 
zijn fiscaal aftrekbaar. 
Voorbeelden van dergelijke aftrekposten zijn:

 
Garantie.

Uw huidige woning
Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koop-
akte een clausule op te nemen, waarin de datum van opleveren 
variabel is. Ook ter zake van de opzegdatum van uw huurwoning 
raden wij u aan hier rekening mee te houden. Natuurlijk stre-
ven wij ernaar de prognose voor de oplevering zo nauwkeurig 
mogelijk te maken. Tal van onvoorziene omstandigheden (zoals 
bijvoorbeeld strenge vorst) kunnen echter de bouwwerkzaam-
heden vertragen. Wacht u de brief af waarin de aannemer de 
definitieve opleverdatum vermeldt, alvorens u definitief maatre-
gelen treft. Strikt juridisch gezien is de koop- en aannemingsover-
eenkomst een leidraad ten aanzien van het oplevertijdstip.

Opleveringsprognose
Op het moment van verkoop wordt een globale opleverings-
prognose gegeven, gerekend van de start van de bouw. Wij 
moeten daarbij de nodige voorzichtigheid in acht nemen, omdat 
het bouwen van een woning veel ambachtelijk werk met zich 
meebrengt. Als het vriest, kan er bijvoorbeeld niet worden ge-
metseld en als het regent, kan er niet worden geschilderd.

U zult begrijpen, dat wij een slag om de arm moeten houden 
bij het noemen van een opleveringsdatum. In een later stadi-
um zullen die prognoses natuurlijk steeds preciezer worden. 
Minimaal twee weken voor de oplevering stelt de aannemer u 
schriftelijk op de hoogte van de definitieve datum en het tijdstip 
van oplevering.

Voor de oplevering vindt een zogenaamde “schouw” plaats. 
Hierbij kunt u uw woning op gebreken inspecteren en deze 
middels een uitgereikt formulier kenbaar maken. Ook zal er ie-
mand namens de aannemer aanwezig zijn om eventuele vragen 
te beantwoorden. Op de datum van oplevering inspecteert u 
samen met een vertegenwoordiger van de aannemer uw nieuwe 
woning. Eventuele gebreken of zichtbare onvolkomenheden 
worden in een proces-verbaal van oplevering genoteerd. Deze 
wordt in tweevoud opgemaakt en door partijen ondertekend. 
Deze punten zullen binnen de met de aannemer overeenge-
komen termijn en overeenkomstig de waar- borgregeling van 
Woningborg worden hersteld. Indien aan alle betalingsverplich-
tingen is voldaan, krijgt u vervolgens de sleutel van de woning 
overhandigd, waarmee de oplevering een feit is.
De hele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het 
sanitair, tegelwerk en de beglazing. Dit wordt gereinigd opgele-
verd.

Opleveringsregeling
Bij de oplevering is de zogeheten opleveringsregeling van toe-
passing. Dit betekent dat u de helft van de laatste bouwtermijn 

depot te storten bij de projectnotaris. De notaris stort dit bedrag 
pas door aan de aannemer aan het einde van de onderhoud-
speriode mits eventuele onvolkomenheden aan de woningen, 
overeenkomstig de daarvoor geldende regels, zijn hersteld. De 
aannemer kan ervoor kiezen om een bankgarantie te stellen. 
Dit heeft tot gevolg dat de gehele laatste termijn moet worden 
betaald aan de aannemer. De notaris is dan in het bezit van een 
bankgarantie van de aannemer. Mocht de aannemer niet aan 
zijn verplichtingen voldoen, dan kan de notaris het betreffende 
bedrag alsnog opvragen bij de betreffende bank. De aannemer 
zal tijdig aan u kenbaar maken welke regeling voor dit project van 
toepassing is.
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Technische omschrijving
Hoe komt uw toekomstige woning eruit te zien?
Dit gedeelte van de brochure is de technische omschrijving. Hier-
in vindt u alle technische informatie over uw woning. Het doel 
is in de eerste plaats u zo goed mogelijk te informeren over hoe 
uw woning eruit gaat zien. Daarnaast hebben de technische om-
schrijving en de tekeningen contractuele waarde. De brochure 
maakt onderdeel uit van de koop- en aannemingsovereenkomst. 
Bij het ondertekenen van deze overeenkomsten wordt u geacht 
op de hoogte te zijn van de inhoud van deze brochure.

Ontwikkelen en bouwen is een voortdurend proces
Het ontwikkelen van een bouwproject is een voortdurend proces 
waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfij-
ning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatieteke-
ning is een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de 
situering van voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, aankleding, 
beplanting en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze brochu-
re opgenomen perspectieftekeningen, plattegronden of impres-
sies van de woningen. De tekeningen dienen enkel ter illustratie 
om u een zo goed mogelijk idee te geven van het uiterlijk van 
de woning. In verband met de nadere uitwerking van de details 
en de maten van de toe te passen materialen kunnen er kleine 
afwijkingen ontstaan in de ruimtemaatvoering. Deze afwijkingen 
geven geen aanleiding tot verrekening.
Bij de maatvoering is nog geen rekening gehouden met enige 
wandafwerking, zoals wandtegels en spuitwerk. Naast hetgeen 
in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 
door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, 
documenten en standaard voorwaarden zoals omschreven zijn in 
de Woningborg garantie- en waarborgregeling.

Peil
Voor het peil van de woningen wordt aangehouden de bo-
venkant van de afgewerkte begane grondvloer. De hoogte van 
het peil ten opzichte van N.A.P. zal door de gemeente worden 
aangegeven.

Grondwerk
Voor de aanleg van de fundering, riolering, gas-, water- en elektri-
citeitsleidingen etc. wordt het noodzakelijke grondwerk verricht. 
Waar nodig worden ontgravingen met uitkomende grond 
aangevuld en voor de oplevering van de woning wordt de tuin 
geëgaliseerd. Er zal, afhankelijk van de grondwaterstand, wel of 
geen toegang middels een luik tot de inspectieruimte onder de 
woning aanwezig zijn.

Riolering
De riolering wordt uitgevoerd in kunststof en/of gres leidingen 
met een zogenaamd gescheiden stelsel voor hemelwater en 
vuilwater. De aansluitkosten zijn in de koopsom opgenomen. 
Het hemelwater wordt bovengronds afgevoerd naar de daartoe 
bestemde infiltratieplekken in het plan.

Bestrating en erfafscheidingen
De openbare wegen worden bestraat en aangelegd overeen-
komstig de door de gemeente voorgeschreven regels. De tuinen 
worden niet voorzien van bestrating. 

(Palen)fundering
De woningen worden gefundeerd op gewapende betonnen 
funderingsbalken, die rusten op betonnen palen.

Draagconstructie, vloeren en wanden
De begane grondvloer is een prefab geïsoleerde betonnen vloer. 
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in een betonnen ka-
naalplaatvloer. De wanden, zowel woningscheidend als de voor- 
en achtergevel, worden uitgevoerd in lichtbeton of kalkzandsteen 
en voldoen aan de geldende eisen uit de omgevingsvergunning.

Gevels
De buitengevels van de woning bestaan uit:

Er worden in het metselwerk, waar nodig, open stootvoegen 
gehouden voor de ventilatie van de spouw. 

Stalen constructie
Voor de opvang van de ongesteunde bouwdelen kunnen stalen 
elementen worden gebruikt. Het staal buiten de isolatielijn van de 
woning wordt corrosiewerend uitgevoerd en in het zicht blijvend 
staal wordt in kleur afgewerkt. Het staalwerk betreft onder meer 
lateien voor de opvang van de gevel ter plaatse van de kozijnen.

Dak- en dakbedekking
Het schuine dak van de woning bestaat uit geïsoleerde houten 
dak elementen. Het dak wordt afgewerkt met keramische (gebak-
ken) dakpannen. Het dak ter plaatse van (eventuele) uitbouwen 
en/of dakkapellen wordt uitgevoerd met isolatie en bitumineuze 
of kunststof dakbedekking.

Buitenkozijnen, -ramen en -deuren
Alle buitenkozijnen, buitenramen en buitendeuren worden 
uitgevoerd in hardhout. De voordeur is een geïsoleerde deur 
met brievenbussleuf. Conform de voorschriften worden er, waar 
nodig, aluminium profielen en/of tochtwering aangebracht in 
de kozijnen c.q. raamopeningen. Onder de raamkozijnen met 
een stenen borstwering worden aan de binnenzijde kunststenen 
vensterbanken aangebracht en aan de buitenzijde raamdorpel-
stenen. De overige kozijnen worden afgewerkt met dorpels of 
dagkantafwerking.

Hang- en sluitwerk
De beweegbare delen worden voorzien van al het benodigde 
hang- en sluitwerk, dat voor het goed functioneren en borgen 
van de beweegbare delen noodzakelijk is. Het hang- en sluitwerk 
aan de buitenzijde voldoet aan de veiligheidseisen conform de 
omgevingsvergunning.

Beglazing
Alle doorzichtige glasopeningen in de buitenkozijnen van de 
woning worden voorzien van isolerende beglazing. Eventuele 
bovenlichten van de binnenkozijnen worden voorzien van enkel 
glas of ter plaatse van de meterkast en trapkast voorzien van een 
dicht paneel.

Houten trappen
De trappen worden uitgevoerd in vurenhouten trappen. De trap-
leuning is van hout, de trapleuning wordt bevestigd op leuning-
houders. Waar nodig worden houten spijlenhekwerken geplaatst 
naast de trapopgang.

Schilderwerk
De binnendeuren worden, evenals de verwarmingselementen 
en de binnendeurkozijnen, fabrieksmatig in een rein witte kleur 
afgewerkt. De treden van de trappen worden in de grondverf 
afgeleverd. De kozijnen worden aan de binnenzijde eveneens in 
de grondverf afgeleverd.

Binnenwanden
De binnenwanden op de begane grond zijn lichte scheidings-
wanden met een dikte van circa 70 mm. De binnenwanden op 
de eerste verdieping zijn eveneens lichte scheidingswanden met 
een dikte van circa 100 mm dik.

Dekvloeren
De constructieve vloeren van zowel de begane grond alsmede 
de verdieping worden voorzien van een anhydrietvloer of een 
cementdekvloer. In deze laag zijn onder meer de elektraleidingen 
en verwarmingsleidingen verwerkt.

Binnendeuren
De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte stalen  
kozijnen. Het bovenlicht is dichtgezet met enkelglas, uitgezon-
derd het kozijn van een eventuele aanwezige trapkast en de 
meterkast. Daar wordt een rein wit afgelakt paneel aangebracht. 
Ter plaatse van de badkamer en het toilet wordt een kunststenen 
dorpel aangebracht. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afge-
werkte opdekdeuren. De deur van de meterkast wordt zowel aan 
de bovenzijde als de onderzijde voorzien van een brede  
ventilatiesleuf.

Stuc- en spuitwerk
De plafonds in de woningen worden, uitgezonderd van de pla-
fonds in de meterkast en zolder voorzien van spuitwerk. De vel-
lingkanten van de ruwe vloeren blijven zichtbaar in het plafond. 
De wanden, uitgezonderd de wanden van de meterkast, worden 
behangklaar opgeleverd. De wanden boven het tegelwerk in de 
badkamer en het toilet worden voorzien van spuitwerk. De zicht-
zijde van de prefab houten dakplaten wordt niet afgewerkt.

Verwarming
De woning wordt verwarmd door middel van een gasgestookte 
Hoog Rendement CV-ketel met vloerverwarming op de begane 
grond en radiatoren op de eerste en tweede verdieping. Voor het 
verwarmen van de woning zijn de volgende temperaturen per 
ruimte volgens de vastgestelde berekenwijze gegarandeerd:

Loodgieterswerk
De hemelwaterafvoeren zijn van zink. De aanleg van de binnen- 
riolering geschiedt volgens de geldende voorschriften en wordt 
aangesloten op het gemeentelijk riool.

Waterinstallatie
De koud- en warmwaterinstallatie wordt uitgevoerd volgens de 
geldende voorschriften. Het warmwater wordt geleverd door de 
CV-ketel.
Aansluit- en/of tappunten van de koudwaterleiding worden 
aangebracht nabij:

Aansluit- en/of tappunten van de warmwaterleiding worden 
aangebracht nabij: 

Mechanische ventilatie en afzuiging
De keuken, badkamer, toilet en ruimte voor de opstelplaats van 
de wasmachine worden mechanisch geventileerd. De venti-
latie-unit bevindt zich op de zolder achter het knieschot. De 
kanalen ter plaatse van de eerste verdieping zijn opgenomen in 
de vloeren en leidingschacht. Op de tweede verdieping zijn de 
leidingen zichtbaar. Voor de toevoer van verse lucht worden in de 
kozijnen de nodige ventilatieroosters geplaatst. 
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Rookmelders
Volgens de geldende voorschriften en voor uw veiligheid worden 
diverse rookmelders aangebracht. 

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de geldende 
normen. De kunststof buisleidingen zijn in de wanden en vloeren 
opgenomen. Het schakelmateriaal en de contactdozen zijn 
van kunststof. De wandcontactdozen zijn van het vlak inbouw 
model, met uitzondering van de meterkast en berging, waar het 
opbouwmodel wordt toegepast. Per woning bevinden zich in de 
meterkast de aansluitpunten voor de Centrale Antenne Installatie 
(CAI), telefonie en/of data. Van daaruit worden leidingen gelegd, 
deze worden op 30 cm boven de vloer aangebracht. De wand-
contactdozen worden aangebracht op 30 cm boven de vloer en 
de schakelaars worden op 105 cm boven de vloer aangebracht. 
De combi-wandcontactdozen ter plaatse van de hal/overloop 
worden op 105 cm boven de vloer aangebracht. De (wand)licht-
punten zijn indicatief. De aansluitkosten op het elektriciteitsnet 
zijn bij de koopprijs inbegrepen en worden conform de daarvoor 
geldende NEN-normering aangebracht en zijn in overleg te 
verplaatsen.

Keukeninrichting
Kopers van een nieuwbouwwoning hebben bij de inrichting van 
hun woningen steeds meer de behoefte individuele wensen tot 
uitdrukking te laten komen. Voornamelijk de keuze van de keuken 
is erg persoonlijk. Om die reden heeft de projectontwikkelaar de 
basisprijzen van de woningen lager gehouden dan vergelijkbare 
nieuwbouwwoningen, zodat u uw eigen keuze kunt maken. De 
basisaansluitpunten voor een standaard keuken met de daarbij 
behorend aantal elektragroepen worden wel aangebracht. 

Inrichting badkamer en toilet
De badkamer wordt voorzien van een zwevend toilet, verdiepte 
douchehoek met een doucheput, douchegarnituur en wastafel-
combinatie, bestaande uit een witte wastafel met een mengkraan 
en daarboven een spiegel. In de badkamer worden wandtegels 
aangebracht tot het plafond. De vloeren worden afgewerkt met 
tegels. De toiletruimte op de begane grond wordt voorzien van 
een wit zwevend toilet en een wit fonteintje met kraan. In het 
toilet worden wandtegels aangebracht tot circa 120 cm boven de 
vloer. De vloer wordt afgewerkt met vloertegels.

Milieubesparing
Om het milieu minder te belasten zijn de volgende maatregelen 
getroffen: 

Afvalinzameling
U kunt gebruik maken van de afvalinzameling volgens de ge-
meentelijke regelingen. Deze regeling wordt door de gemeente 
nader kenbaar gemaakt.

Gebruiksaanwijzing
Bij oplevering van de woning ontvangt u gebruiksaanwijzingen 
voor: 

Uitvoeringsduur
De uitvoeringsduur van de woning bedraagt circa 180 werkbare 
werkdagen, gerekend vanaf het moment dat de begane grond-
vloer gereed is. Na het tekenen van de koop- en aannemings-
overeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld om keuzes te 
maken uit mogelijke alternatieven en opties in overleg met de 
aannemer.

Haal 
binnen 
naar 
buiten
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Ontwikkeling

Ingenious Vastgoed
Turbinestraat 8C1 
(3903 LW) Veenendaal

 0318 - 55 19 60
@ info@ingeniousvastgoed.nl
Þ www.ingeniousvastgoed.nl 

Verkoop en informatie
 
De Keizer Makelaarsgroep
Voorstraat 54
(4132 AS) Vianen

 030 - 600 82 40
@ nieuwbouw@dekeizer.nl
Þ www.dekeizer.nl

Heleen Beekuizen Makelaardij
Koopsestraat 1 
(4011 LS) Zoelen

 0344 - 69 15 69
@ info@heleenbeekhuizen.nl
Þ www.heleenbeekhuizen.nl

 
Architectuur

Krijger & Wagter
Hulsterstraat 10A
(4116 ZJ) Buren

 0344 - 57 18 50
@ info@krijgerwagter.nl
Þ www.krijgerwagter.nl

www.denieuwezandekkers.nl
Deze brochure is met zorg samengesteld en bedoeld om de sfeer van dit project te laten zien. Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten kunnen geen rechten ontleend worden.
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