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in landelijke stijl
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Wekkenhof 
Noordgouwe
Aan de rand van het pittoreske dorp Noordgouwe maakt 
agrarische bebouwing plaats voor het kleinschalig project 
Wekkenhof: 6 bouwkavels voor woningen in landelijke stijl 
verdeeld in 2 vrijstaande woningen en 4 twee onder één 
kapwoningen, alle gasloos.

De toegangsweg en het groen worden in harmonie met de omgeving 
aangelegd waarbij de architect zich heeft laten inspireren door het 
boerenerf. Midden op het boerenerf staat centraal de wagenschuur met  
6 garages, bij iedere woning is er één garage in de prijs inbegrepen. 

De woningen sluiten goed aan bij de bestaande sfeer van het dorp.  
Met een traditionele vormgeving en een knipoog naar de jaren 30.  
Met het oog op de toekomst wordt er gasloos en energiezuinig gebouwd. 
De uitstraling van vroeger met het gemak van nu.
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• 6 bouwkavels met een oppervlakte  
vanaf 536 m2 tot 856 m2. 

• Inclusief privégarage in de wagenschuur  
en aanleg van infra en groen. 

• Prachtig uitzicht vanaf alle kavels.

Bouwnummer, Woningtype  
en Kaveloppervlak (m2) 
1Vrijstaande woning 782 m2

2Vrijstaande woning 740 m2

3Twee onder één kapwoning 856 m2

4Twee onder één kapwoning 536 m2

5Twee onder één kapwoning 762 m2

6Twee onder één kapwoning 638 m2

Centrale wagen schuur 
• Zestal garages in de vorm van een wagenschuur 
• Afmeting totaal circa 22 m. x 8 m. 
• Goothoogte 3 meter, nokhoogte 6 meter 
• Wekkenhof nummer 1 t/m 6 krijgen de garages 

toegekend respectievelijk van links naar rechts (van 
noord naar zuid). Nummer 1 links t/m 6 rechts.

* Actuele beschikbaarheid en prijzen vindt u op de separate prijslijst. 

* Exclusief meer- en minderwerk (met aannemer te bespreken).

Wekkenhof in ‘t kort

SCHAAL 1:500
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Noordgouwe

Wekkenhof ligt in de driehoek Noordgouwe, 
Kerkwerve en Schuddebeurs. Landelijk, 
bosrijk en op korte afstand van Zierikzee  
(5 minuten) , het Grevelingenmeer,  
de Oosterschelde en de stranden op de  
Kop van Schouwen. 

De omgeving is veelzijdig, boerderijen, 
arbeiderswoningen, villa’s en landhuizen wisselen 
elkaar af. Vroeger woonden veel notabelen uit 
Zierikzee in Schuddebeurs. Vanaf het midden 
van de zestiende eeuw bouwden de welgestelde 
stedelingen hier hun buitenhuizen om van 
het landleven te genieten of verbouwden hun 
boerderijen tot landgoed. 

Noordgouwe is een gezellig ringdorp met een fraaie 
kerk en enkele voorzieningen zoals een restaurant, 
café en een kuuroord.

WEKKENHOF
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Vrijstaande woningen 

De bebouwing van bouwkavels 1 en 2 moeten refereren aan de voormalige 
hoofdbebouwing van het agrarisch bedrijf, de boerderijwoning en de 
achtergelegen stal. Beide woningen kijken uit over de naastgelegen fruitgaard 
en achterliggend agrarisch gebied. 
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Gevelbeelden
schaal 1:100
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Gevelbeelden
schaal 1:100
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Twee onder één kapwoningen

De bebouwing van bouwkavels 3, 4, 5 en 6 zijn een clustering van woningtypen 
welke refereren aan de bijbehorende agrarische bedrijfsbebouwing. Er zijn varianten 
mogelijk waarbij bijvoorbeeld een deel van de woning is ingericht ten behoeve van 
‘aan huis gebonden’ beroepen of mantelzorg. Alle twee onder één kapwoningen 
hebben een fantastisch uitzicht over het omliggende agrarische gebied. 
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Woning 3-6
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Visie
Bij het realiseren van de woningen wordt gestreefd naar een zorgvuldige 
inpassing in het landschap. Bewoners, bezoekers en voorbijgangers moeten de 
verschijningsvorm van het nieuw te realiseren ‘boerenerf’ als positief waarderen. 

Positie en kaprichting 
Voortbordurend op de oorspronkelijke situatie waarbij de opstallen afwisselend 
en onregelmatig ten opzichte van elkaar waren gepositioneerd met kaprichtingen 
of evenwijdig van de weg, of haaks op de weg, zijn in de nieuwe situatie daarvan 
afwijkende (schuin geplaatste) nokrichtingen niet gewenst. 
Als hoofdrichting is gekozen voor haaks op de weg, met uitzondering van de 
achter op het erf gelegen twee onder één kapwoningen en de bestaande woning 
met schuur aan de Heereweg 33.

Indien, en voor zover er functioneel een koppeling noodzakelijk is tussen woning 
en schuur (bij de agrarische bebouwing) dan zal deze koppeling altijd uitgevoerd 
worden als een ondergeschikt gebouwonderdeel zodat de hoofdvormen visueel 
zelfstandig blijven. Dit geldt ook in het geval als twee schuren met elkaar 
verbonden zijn.

Positie van garages 
Aangebouwde of losse garages zijn niet gewenst. Garages zijn (1 per woning) 
samengebracht in één langgerekt bouwwerk, waarvan de vorm, materiaalgebruik 
en toegepaste deuren dienen te herinneren aan wagenschuren uit het verleden. 

Beeld- en Kwaliteitsplan
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Materialisatie 
Op het oorspronkelijke boerenerf was er een functioneel onderscheid tussen 
de woning en de stal of bijgebouw. Voor de woning werd een meer duurzaam 
materiaal gebruikt dan voor de stal. In Zeeland worden echter regelmatig ook 
schuren aangetroffen in metselwerk, maar dan valt op, dat de detaillering van de 
gevel en de dakvoet aanzienlijk eenvoudiger zijn in vergelijk met het woonhuis. 
Bij de materialisatie dient met dit gegeven rekening gehouden te worden.

De vrijstaande woningen worden opgetrokken in baksteen. De dichtst bij de 
Heereweg gelegen woning krijgt de uitstraling als woning op het boerenerf.
De tweede vrijstaande woning is de schuur tevens in metselwerk en in dezelfde 
steenkleur maar eenvoudiger in detail. De schetsen zijn daarbij illustratief. 
Gekozen is voor gelijksoortig/kleurig metselwerk, opdat beide woningen samen 
op het erf visueel een wat forser element vormen.

De beide twee onder één kap schuurwoning krijgen door het toepassen van  
een houtbekleding in forse delen gepotdekseld de onmiskenbare uitstraling van 
boerenschuren. De wagenschuur zal zich eveneens als schuur manifesteren, 
eenvoudig gedetailleerd bekleed met houten potdekselwerk. 

Moderne techniek
De woningen zijn “all electric” en worden voorzien van zonnepanelen. Goede 
isolatie, een luchtwarmtepomp en een lage temperatuur verwarmingssysteem.
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8.  FUNDERINGEN
 Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde 

sonderingen / het uitgevoerde terreinonderzoek wordt 
het navolgende funderingssysteem toegepast:
• Fundering op prefabbetonpalen

 Korte omschrijving met toegepaste materialen, één en 
ander conform het advies van de constructeur en / of in 
overleg met bouw- en woningtoezicht:
• Prefab betonpalen, met daarop een betonnen 

funderingsbalk.
 De kruipruimte wordt geventileerd door middel van 

ventilatieroosters in de voor-, achter- en zijgevels.

9.  GEVELS EN WANDEN
 Voor de diverse constructieonderdelen worden de 

volgende materialen toegepast:
 Buitengevels:

• Metselwerk waalformaat kleur gele volgens monster 
zoals overeenkomt met de tekeningen.

• Gevel bekleding middels cementgebonden geveldelen.
 Binnenspouwbladen:

• Houtskelet wanden.
 Dragend binnenmetselwerk:

• Houtskeletwanden.
 Woningscheidende wanden:

• Houtskeletwanden.
 Lichte scheidingswanden:

• Metalstuc wanden 70 mm.
 De navolgende muren / wanden worden uitgevoerd als 

schoonmetselwerk:
• Buitengevels volgens tekening.

 De gevels van de prefab berging worden uitgevoerd in:
• Houtskeletbouw voorzien van zwarte horizontale delen

	 Voor	de	isolatie	van	de	gevels	(Rc	≥	4,5	m2 K/W) wordt 
toegepast: Isover Mupan Ultra XS (glaswol) dik 121mm o.g.

 Het voegwerk, platvol geborsteld, van de buitengevels 
wordt in een nader te bepalen kleur uitgevoerd.

Technische omschrijving  
voor eengezinshuizen
Het project bestaat uit 6 woningen a.d. Heerenweg te 
Noordgouwe. (Bouwno. 1 t/m 6). De bouw wordt gerealiseerd 
door Bouwbedrijf Boogert BV, ingeschreven onder nummer 
00786 in het Register van Ingeschreven Ondernemingen. 
Deze technische omschrijving vormt één geheel met de 
tekeningen,	zoals	omschreven	in	paragraaf	24	van	deze	
omschrijving.

Inleiding
Voor deze woning wordt door de garantie plichtige 
ondernemer een Woningborg-certificaat aangevraagd conform 
de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010. De bij 
deze Woningborgregeling behorende brochure dient vóór het 
waarmerken van de technische omschrijving en het tekenen 
van de overeenkomst aan u overhandigd te worden door de 
verkoper van de woning.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben 
voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

1. VOORRANG WONINGBORG BEPALINGEN
 Ongeacht hetgeen overigens in deze technische 

omschrijving is bepaald gelden onverkort de 
bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de 
modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven 
door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze 
technische omschrijving daarmee onverenigbaar 
mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, 
prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde 
bepalingen van Woningborg.

2. INDELING VAN DE WONING IN VERBLIJFSGEBIEDEN
 Het verblijfsgebied op de begane grond bestaat uit:
•	 4	ruimten;	woonkamer	met	open	keuken,	hal,	bijkeuken	

en werk- c.q. slaapkamer (bouwno. 1+2)
•	 2	ruimten;	woonkamer	met	open	keuken,	bijkeuken	

(bouwno. 3 t/m 6).

Het verblijfsgebied op de eerste verdieping bestaat uit:
•	 3	ruimten;	3	slaapkamers	(bouwno	1+2)
•	 2	ruimten;	2	slaapkamers	(bouwno	3	t/m	6)

Het verblijfsgebied op de tweede verdieping bestaat uit:
• n.v.t.

3. PEIL VAN DE WONING
 Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden 

gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane 
grondvloer;	dit	peil	ligt	ongeveer	10	cm	boven	de	kruin	
van de weg. De juiste maat wordt bepaald in overleg met 
de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

4. GRONDWERK
 Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor 

funderingen. Als bodemafsluiting wordt een zandpakket 
toegepast.

 De tuinen worden afgewerkt met:
• Grond.

5. RIOLERINGSWERKEN
 De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC -buis.
 Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast.
 De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden 

uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig  
is en wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten  
op de riolering. De riolering wordt belucht middels  
een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt.

 Ten behoeve van de plaats van de ontstoppings-
mogelijkheden van de riolering en de doorspuit-
mogelijkheden van het drainagesysteem wordt,  
indien van toepassing, bij de oplevering een 
revisietekening verstrekt.

6.  BESTRATINGEN
• Niet van toepassing.

7.  TERREININVENTARIS
• Niet van toepassing.
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 In het buitengevelmetselwerk wordt een voldoende aantal 
open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie 
en / of afwatering.

 Dilataties
 De op tekening aangegeven dilatatievoegen van het 

gevelmetselwerk worden niet afgewerkt.
 De volgende binnenmuren worden gedilateerd:
 • Conform opgave leverancier / constructeur

 Deze dilatatievoegen worden wel afgewerkt met een 
zogenaamd gaasband. Het is mogelijk dat de dilataties 
ook na afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse een 
(krimp)scheur ontstaat.

10.  VLOEREN
	 De	begane	grondvloer	(Rc	≥	6,0	m2 K/W) is als volgt 

samengesteld:
• Geïsoleerde ribcassettevloer

 De eerste verdiepingsvloer:
• Houten HSB verdiepingsvloer

 De tweede verdiepingsvloer:
• Houten HSB verdiepingsvloer (bouwno. 1+2)
•	 Plafondhangers	op	2500	mm	+	vloer	(bouwno.	3	t/m	6)

 Voor de toegang tot de kruipruimte wordt in de hal een 
sparing gemaakt in de begane grondvloer. Deze sparing 
wordt afgedekt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik, 
voorzien van een luikoog.

11.  Daken
	 De	hellende	dakconstructie	van	de	woning	(Rc	≥	6,0	m2 

K/W) is als volgt samengesteld:
• Sporen met daartussen minerale wol

 Het dak wordt opgebouwd als een prefab scharnierkap.
 Materiaalsoort van:
 Binnenplaat prefab scharnierkap:

• Vochtwerende spaanplaat naturel

 Dakbedekking hellend dak:
• Keramische pannen

	 De	platte	dakconstructie	van	de	woning	(Rc	≥	3,5	m2 K/W) 
wordt als volgt uitgevoerd:
• Houten plat balklaag voorzien van drukvaste isolatie

 Dakbedekking plat dak woning:
• EPDM

 Daktrim / boeiboord plat dak woning:
• Aluminium daktrim

 Indien een platdakconstructie wordt toegepast, heeft 
deze constructie een minimaal afschot conform opgave 
constructeur.

 De verankering van de dakpannen is conform de 
voorschriften van de fabrikant uitgevoerd.

12.  VENTILATIEVOORZIENINGEN EN GASAFVOER- / 
ROOKKANALEN

 Het leveren en monteren van een mechanisch 
ventilatiesysteem uitgevoerd in buis Dyka air(Luka D), 
opgenomen in vloeren en daken of weggewerkt achter 
knieschotten, in schachten en op zolders, volgens de 
geldende normen en eisen. De afzuigpunten worden 
voorzien van instelbare ventielen aangebracht in de 
navolgende ruimten:

	 Luchtafzuig;	keuken,	toilet,	badkamer.
	 Ventilator;
 Toe te passen Duco CO2 systeem boxventilator, merk 

Duco, type Silent. Geplaatst op zolder, Voorzien van RA 
stekker, bediening door middel van CO2 ruimtesensor 
RF/230 V bedieningsschakelaar in de woonkamer.

13. MATERIAAL- EN / OF UITVOERINGSOMSCHRIJVING VAN:
 13.1 Kozijnen, metaalwerken en meterruimte
 De buitenkozijnen van de woning worden uitgevoerd als 

in de bouwfase geplaatste kozijnen. Eén en ander wordt 
uitgevoerd in:
• Kunststof

 Buitenkozijnen:
• Kunststof kleur wit

 Buitendeuren:
• Kunststof kleur standgroen

 Ramen:
• Kunststof kleur wit

 Luiken:
• Aluminium kleur wit/standgroen

 Binnenkozijnen:
• Stalen binnenkozijnen met bovenlicht / paneel, 

standaard wit
 Binnendeuren:

• Afgelakte opdekdeuren, standaard wit
 Hang- en sluitwerk: - Op de bereikbare buitenkozijnen, 

ramen en deuren veiligheidsbeslag hang- en sluitwerk
• De buitendeuren worden voorzien van een 

meerpuntssluiting

 Met betrekking tot de inbraakwerendheid wordt voldaan 
aan de eisen conform het Bouwbesluit.

 Meterruimte:
• Meterkast begane grond

13.2 Trappen en (af)timmerwerk
 Voor de toegang van de eerste verdieping wordt een open 

trap (bouwno. 1+2) en gesloten trap (bouwno. 3 t/m 6) 
geplaatst.

 Materiaalomschrijving van:
 Eerste verdiepingstrap:

• Vurenhout
 Trapleuningen / -hekken:

• Vurenhout
 Aftimmerwerk:

• Mutliplex t.p.v. trapgat, neggekanten buitenkozijnen
 Stofdorpels / vloer- / plafondplinten:

• Er worden geen stofdorpels toegepast
• Er worden geen vloerplinten aangebracht
•	 Plafondplinten	9x45mm	t.b.v.	aftimmering	prefab	

scharnierkappen
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 De isolerende beglazing (HR ++ glas) is gasgevuld.
 Er wordt een droog beglazingssyteem toegepast.

 Enkelglas wordt toegepast in:
• De bovenlichten van de binnendeurkozijnen (m.u.v. 

de meterkast en trapkast, hier wordt een dicht paneel 
toegepast)

• De bergingsdeur

 Schilderwerk
 Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend 

systeem.
 Korte omschrijving systeem (inclusief toe te passen 

materialen en typeaanduiding verven en kitten):
• De overstekken worden fabrieksmatig gegrond, in  

het werk 1x bijgewerkt met grondverf en 1x voorzien 
van dekverf.

 Het kleurenschema van het buitenschilderwerk:
• RAL 9001, wit.

 Korte omschrijving binnenschilderwerk, inclusief 
schilderwerk leidingwerk:
• De trap en alle aftimmeringen worden fabrieksmatig 

gegrond, in het werk 1x bijgewerkt met grondverf en 1x 
voorzien van dekverf (m.u.v. treden en stootborden)

 
 Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud wordt 

u verwezen naar de door Woningborg, samen met het 
certificaat toegezonden folder ‘Alles over uw woning, 
aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud’. Met name 
als de architect heeft gekozen voor donkere kleuren is 
opvolgen van de voorgeschreven onderhoudsfrequentie 
zeer belangrijk.

17.  BEHANGWERKEN
 De wanden en muren van alle ruimtes worden 

behangklaar opgeleverd (m.u.v. van de te betegelen 
wanden en de wanden boven het tegelwerk van de 
toiletruimte).

 Toiletruimte(n):
• Afm 200 x 200 mm

 Badruimte(n), inclusief douchehoek:
• Afm 200 x 200 mm

 Stelpost:
•	 Aankoop	vloertegels	€	25,-	/	m2 exclusief B.T.W.

 Wandtegels
 Omschrijving toe te passen wandtegels in de navolgende 

ruimten:
 Toiletruimte(n) 1,20meter + vloerpeil met:

• Afm 200 x 300 mm
 Badruimte(n) tot o.k. plafond met:

• Afm 200 x 300 mm
 Stelpost:
•	 Aankoop	wandtegels	€	25,-	/	m2 exclusief B.T.W.

14.5 Beschrijving overige voorzieningen
 Onder de raamkozijnen worden aan de binnenzijde 

vensterbanken toegepast.
 Materiaalomschrijving:

• Kunststeen / composiet, vlak, kleur antraciet

 Onder de deuren van de natte ruimte en eventueel 
buitendeuren worden dorpels toegepast.

 Materiaalomschrijving:
• Kunststeen, kleur antraciet

 Aan de buitenzijde worden raamdorpelstenen toegepast.
 Materiaalomschrijving:

• Keramische raamdorpelstenen.

15.  AANRECHT EN OPSTELPLAATS KOOKTOESTEL
 Omschrijving van de inrichting, maatvoering en de te 

verwerken materialen:
 Inrichting:

• Keukeninrichting exclusief.

16.  BEGLAZING EN SCHILDERWERK
 Beglazing

13.3  Goten en hemelwaterafvoeren
 De hemelwaterafvoeren worden met een stankafsluiter 

aangesloten op de gescheiden riolering.
 Materiaalomschrijving van:
 Goten en hemelwaterafvoeren:

• Getimmerde bakgoot met EPDM waterdichte afwerking.
• HWA’s van pvc

 De eventuele gootaftimmering:
• Multiplex voor schilderwerk.

14.  PLAFOND-, WAND- EN VLOERAFWERKING
14.1  Beschrijving plafondafwerking
 Plafonds begane grond:

• Spackspuitwerk, wit
 Plafonds eerste verdieping:

• Gipsplaat met Spackspuitwerk, wit
 Binnenplaat prefab scharnierkap tweede verdieping/

zolder:
• Onafgewerkt (vochtwerende spaanplaat naturel).

14.2 Beschrijving wandafwerking
 De niet betegelde wanden worden als volgt afgewerkt::

• Behangklaar (m.u.v. wanden boven tegelwerk toilet, 
deze worden voorzien van spackspuitwerk, wit)

14.3 Beschrijving vloerafwerking
 Er worden zand-cement smeervloeren, dik 70mm, 

toegepast t.p.v.:
• Begane grond

 Ter plaatse van de voordeur mag het hoogteverschil, 
conform het Bouwbesluit, met de bovenzijde van de 
onderdorpel niet meer zijn dan 20mm. U dient hiermee 
rekening te houden bij het maken van uw keuze van de 
vloerafwerking van de hal.

14.4 Beschrijving tegelwerken
 Vloertegels
 Omschrijving toe te passen vloertegels in de navolgende 

ruimten:
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 De temperatuurregeling vindt plaats middels een op de 
warmteopwekker / het warmteafgiftesysteem afgestemde 
voorziening.

 Indien er in een ruimte een warmteafgiftesysteem wordt 
geïnstalleerd, geldt er een ruimtetemperatuur van voor:
•	 hal	15	0C
• woonkamer 20 0C
• keuken 20 0C
• slaapkamer(s) 20 0C
• badkamer 22 0C
• op de zolder wordt geen verwarming aangebracht

 De warmwatervoorziening wordt geïnstalleerd in / op:
• Technische ruimte (boiler 180 l aangesloten op 

warmtepomp)

22.  SCHOONMAKEN EN OPLEVERING
 Minimaal twee weken voor de oplevering worden de 

verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de 
definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De hele 
woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, behalve het 
sanitair,	de	tegelwerken	en	de	glasruiten;	deze	worden	
schoon opgeleverd.

23. ENKELE AANDACHTSPUNTEN WONINGBORG
23.1 Stelposten
 Indien er in deze technische omschrijving stelposten zijn 

opgenomen, is het volgende van belang:
•	 het	bedrag	van	de	stelpost	is	inclusief	B.T.W.;
• het bedrag is exclusief 10 % aannemersprovisie en 
winst	+	risico;

  N.B.:
Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de 
betreffende stelpost is het mogelijk dat er een lager 
bedrag aan u wordt gerestitueerd (bijvoorbeeld met 
betrekking tot de aannemersprovisie en / of winst en 
risico en / of BTW, indien dit schriftelijk is vastgelegd).

 De aansluitpunten per ruimte zijn aangegeven op de 
plattegrondtekeningen.

 Er worden op het elektriciteitsnet aangesloten 
rookmelders gemonteerd in / op:
• Hal
• Overloop

	 Voor	de	PV	installatie	is	per	woning	opgenomen;
•	 5	zonnepanelen	van	270	Wp
• Omvormer op zolder
• Voeding naar meterkast
• Meterkast uitbreiding

 Zwakstroominstallatie
 De woningen zijn voorzien van een belinstallatie 

bestaande uit:
• Installatie t.b.v. de deurbel

20.1 Telecommunicatievoorzieningen
 De woningen zijn voorzien van bedrade/onbedrade buizen 

met een inbouwdoos voor telefoon en Centraal Antenne 
Systeem in de navolgende ruimte(n):
• Woonkamer (bedraad)
• Slaapkamer 1 (onbedraad)

21.  VERWARMINGS- / WARMWATERINSTALLATIE
 Voor de verwarming wordt er een lucht/waterpomp en 

een boiler voor sanitair water geïnstalleerd in / op:
• technischeruimte De buitenunit wordt geplaatst langs 

achtergevel.

 Als warmteafgiftesysteem wordt er vloerverwarming op 
de begane grond toegepast.

 Het leveren en monteren van elektrische radiatoren op 
de verdieping (in de slaapkamers en een in de badkamer). 
Elektrische radiatoren standaard voorzien eigen regeling 
op de radiator waardoor een naregeling niet nodig is.

 

18.  WATER- EN GASINSTALLATIE
18.1 Waterleidingen
 De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de 
watermeter,	geplaatst	in	de	meterruimte;	de	waterleiding	
is afsluit- / aftapbaar en in voldoende mate beschermd 
tegen bevriezing.

 De volgende tappunten worden aangesloten:
• Gootsteen w+k
• Vaatwasser k
• Toilet (2x) k
• Toiletfontein k
• Douche w+k
• Wastafel w+k
• Wasmachine k
• vulkraan CV k
• hydromodule w+k

18.2  Gasleidingen
 Niet van toepassing.

19.  SANITAIR
 Het sanitair wordt geleverd en gemonteerd in wit
 Toe te passen materialen in:
 De toiletruimte:

• Inbouwtoilet vrijhangend incl. toebehoren
• Toiletfontein incl. kraan en toebehoren

 De badruimte:
•	 Douche	combinatie	incl.	mengkraan,	doucheplug	150	x	
150	mm	met	rvs	deksel	en	toebehoren

• Wastafel incl. kraan en toebehoren
• Inbouwtoilet vrijhangend incl. toebehoren

 Overige sanitaire voorzieningen:
• Stopkraan vaatwasser
• Stopkraan wasmachine

20.  ELEKTRISCHE INSTALLATIE
 De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit 

de meterruimte, verdeeld over n.t.b. aantal groepen 
(conform NEN 1010) naar de diverse aansluitpunten.
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glazenwassen, één en ander afhankelijk van het  
ontwerp en locatie.

 Wij willen u ook verwijzen naar de brochure ‘Alles over  
uw woning, aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud’, 
die u samen met het Woningborg-certificaat van 
Woningborg ontvangt.

24.  WAARMERKING
 Waarmerking van de technische omschrijving met 

de opgenomen tekeningen d.d. 29/11/2018 W 18117. 
Waarmerking van de technische omschrijving en 
tekening(en) met bladnummer(s) #, d.d. #*).

 Eerdergenoemde bescheiden, alsmede eventuele bijlagen, 
behorende bij de per # (-d.d.-) gesloten overeenkomst 
voor de woning met bouwnummer # in het op pagina 1 
van deze Technische Omschrijving genoemd project.

23.3 Oplevering
 Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan 

door de zogenaamde voorschouw / -opname, dienen 
met betrekking tot de door u gesignaleerde gebreken 
op het procesverbaal van oplevering de uit te voeren 
herstelwerkzaamheden of eventuele andere concrete 
afspraken genoteerd te worden.

23.4 Onderhoud algemeen
 Teneinde uw volledige garantierechten te 

kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en 
onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. 
Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat u 
hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt. Het 
is dringend aan te bevelen om een korte verslaglegging 
van de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk dat 
er, vanwege de huidige ARBO voorschriften, extra kosten 
bij u in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het 

23.2 Meer- en minderwerk
 U dient er rekening mee te houden dat niet al uw 

wensen met betrekking tot minderwerk kunnen worden 
ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de woning bij 
oplevering moet voldoen aan de garantievoorwaarden, 
dus ook het Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor 
eventuele door u gewenste meerwerkopties.

 Om uw garanties ten opzichte van de garantieplichtige 
ondernemer te waarborgen, dienen alle meerwerk-
opdrachten alleen met deze ondernemer schriftelijk 
geregeld te worden.

 U dient rekening mee te houden dat meerwerk de 
geplande oplevering kan verschuiven. De ondernemer is 
gerechtigd het aantal werkbare werkdagen aan te passen 
in zijn offerte.



37



38



39

Partners

Uitvoering
Bouwbedrijf Boogert BV

Ontwerp
Kort Geytenbeek Architecten BNA

Inlichtingen en verkoop
Van den Ouden Makelaardij  
& Zeeuws Landgoed

Kantoor Bruinisse / Tholen
Nieuwstraat 18, 4311 AN Bruinisse
Tel. 0111-420020
 0166-606926
 0187-202030

Kantoor Heinkenszand
Kerklaan 1a, 4451 BE Heinkenszand
Tel. 0113-548896

info@vandenouden.nl
www.vandenouden.nl
www.zeeuwslandgoed.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  
Van Den Ouden Makelaardij is het niet toegestaan de inhoud 
van deze brochure geheel of gedeeltelijk over te nemen of  
op enige andere wijze openbaar te maken. © Januari 2019.
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