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1. Algemeen 

Het project parc Heilaar bestaat uit 50 grondgebonden woningen; 8 rijwoningen, 8 hoekwoningen, 28 2^1 

kap woningen en 6 vrijstaande woningen.   

 

Deze technische omschrijving is van toepassing op het project Parc Heilaar, woningtype C 2^1 kapwoning. 

Bouwnummers 1 t/m 4, 33, 34, 37 t/m 40. 

 

Het project wordt gerealiseerd door Van Wijnen Breda in opdracht van Synchroon.  

De woningen worden verkocht door Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij.  

 

De woningen worden gebouwd onder SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen) garantie en zijn 

ingeschreven via SWK. Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 

regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door het SWK. Ingeval 

enige bepaling in deze verkoopomschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn 

voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het SWK.  

 

2. Ruimtebenaming 

In verband met het van kracht zijn van het Bouwbesluit 2012, worden op de verkooptekening en de 

technische omschrijving de volgende begrippen gehanteerd. In het Bouwbesluit wordt gesproken over 

verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. In de Garantie- en Waarborgregeling 2016 

van SWK wordt tevens uitgegaan van de terminologie zoals wordt gebruikt in het Bouwbesluit.  

 
Gewoonlijk bekend als:    Volgens Bouwbesluit: 

Woonkamer, keuken, slaapkamer   Verblijfsruimte 

Entree, hal, gang, overloop    Verkeersruimte 

Berging     Bergruimte 

Toilet of wc     Toiletruimte 

Badkamer, douche     Badruimte 

Zolder, kasten     Onbenoemde ruimte     

Buitenbergingen    Buiten Bergruimte 

Technische ruimte, meterkast   Technische ruimte 

 

3. Maatvoering en materiaalkeuze 
Alle genoemde maten zijn “circa”-maten. Tijdens de uitvoering van het werk kunnen wijzigingen 

noodzakelijk blijken. Indien er sprake is van afwijkende maatvoering of afwerking ten opzichte van de 

contractstukken melden wij u dit door middel van errata of wijziging tijdens de bouw. De aangegeven 

maatvoering op de plattegronden is niet geschikt voor opdrachten aan derden. 

 

4. Peil van de woning 
Het peil “P” waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de 

begane grondvloer. De juiste maat ten opzichte van NAP wordt bepaald in overleg met de 

verantwoordelijke dienst van de gemeente Breda. 

 

5. Grondwerken 
Voor de bouw, de terreininrichting en het aanbrengen van de benodigde kabels en leidingen worden alle 

noodzakelijke ontgravingen en grondaanvullingen gedaan. De tuinen worden aangevuld met uit het werk 

komende grond. Onder de woningen komt een kruipruimte welke niet bereikbaar is.  

 

Ter plaatse van de entree van de woning zal de bestrating worden aangelegd circa 2 cm beneden peil. De 

grond van de tuin sluit circa 10 cm onder het vloerniveau tegen de gevel aan. De tuin volgt het natuurlijk 

verloop. 
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6. Rioleringswerken 
De riolering is van pvc met hergebruikgarantie, hemelwaterafvoeren worden in zink uitgevoerd. Er wordt 

een gescheiden rioleringssysteem toegepast. Dat houdt in dat per woning de vuilwater- en 

hemelwaterriolering separaat wordt afgevoerd. Het rioleringsysteem wordt voorzien van de benodigde 

ontstoppingsmogelijkheden en polderexpansiestukken. 

 

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 door middel 

van een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt. 

 

De hemelwaterriolering van de woning wordt aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel.  

 

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot het 

rioleringsysteem maken onderdeel uit van de aanneemovereenkomst. Dit wordt in opdracht van de 

ondernemer uitgevoerd, e.e.a. conform de door de gemeente gestelde eisen. 

 

7. Bestratingen 
De terreinverharding bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: 

• De 4 tegels ter plaatse van buitendeuren, grijze betontegels met de afmeting 500 x 500 x 50 mm ; 

• Een pad naar de voordeur, grijze betontegels met de afmeting 500 x 500 x 50 mm; 

• 2 Parkeerplaatsen op eigen terrein 2 x rijstrook grijze betontegels met de afmeting 400 x 600 x 60 

mm; 

• Bestrating onder veranda bij bnr 07 & 09, antraciet betontegels met de afmeting 500 x 500 x 50 mm.  

 

De gemeenschappelijke achterpaden worden uitgevoerd in grijze betontegels met de afmeting 300 x 300 x 

45 mm. 

 

8. Terreininventaris 
De terreininventaris maakt onderdeel uit van de koopovereenkomst en wordt in opdracht van de 

ontwikkelaar uitgevoerd, e.e.a. conform de door de gemeente gestelde eisen. 

 

Op de hoeken van de kavel komen perkoenpalen als aanduiding van de perceelgrenzen. 

De plaats van hagen en houtrillen zijn op de situatietekening aangegeven. De lage haag is circa 0,6m hoog 

en de hoge haag is circa 1,7m hoog.  

 

9. Funderingen 
Aan de hand van de uitgevoerde grondonderzoeken wordt de woning op betonpalen en funderingsbalken 

gefundeerd. Als toeslagmateriaal zal voor zover toegestaan en beschikbaar puingranulaat worden 

toegepast.  

 

De berging aan de woning worden gefundeerd gelijk aan de woningen op palen en fundatiebalken.  

 

De veranda bij bnr 1, 3, 33, 38 en 39 wordt gefundeerd op prefab betonnen poeren los van de woningen. Er 

kan een gering zettingsverschil optreden tussen de woning en veranda.   

 

10. Vloeren 

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer met een isolatiewaarde van Rc 

=3,5 m²K/W (Rc is de warmteweerstand van de constructie). 

 

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer. Bij het toepassen van de 

betonnen systeemvloeren blijven er aan de onderzijde, ter plaatse van de onderlinge aansluiting van de 

vloerplaten, V-naden in het zicht. De afstand van de V-naden onderling is afhankelijk van de breedte van de 

prefab betonnen vloerelementen en is niet overal gelijk.  
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De begane grondvloer wordt afgewerkt met een cementdekvloer van 70mm met vloerverwarming.  

De eerste verdipiengsvloer wordt afgewerkt met een cementdekvloer van 70mm met vloerverwarming. 

De tweede verdiepingsvloer wordt afgewerkt met een cementdekvloer van 70mm.   

Door aanwezigheid van leidingen in cementdekvloer kan hierin niet worden gespijkerd, geboord of 

geschroefd. 

 

De gekoppelde berging wordt afgewerkt met een cementdekvloer van 50mm. 

 

11. Constructieve wanden 

De dragende binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen, uitvoering conform opgave 

constructeur. Daar waar het technisch of constructief noodzakelijk is, worden in de wanden 

dilatatievoegen aangebracht.  

 

De woningscheidende wanden zijn ankerloze kalkzandsteen wanden met voldoende massa, waarmee 

wordt voldaan aan de minimale geluideis uit het bouwbesluit. 

 

De draagconstructie van de veranda bij bnr bnr 1, 3, 33, 38 en 39 bestaat uit vurenhouten 

balkenconstructie. De gehele constructie blijft in het zicht en wordt wit geschilderd afgewerkt.  

 

12. Gevels 

De gevels worden afgewerkt met zweeds rabbat planken van gemodificeerd hout, fabrieksmatig 2-laags 

vergrijsd geschilderd. De isolatiewaarde van de gevel bedraagt Rc = 4,5 m2K/W. 

 

De buitenwanden van de berging bestaan uit een ongeisoleerd stijl en regelwerk voorzien van beplating, 

folie en regelwerk. De binnenzijde van de berging zijn de naturel houten stijl en regelwerk en beplating 

zichtbaar. Aan de buitenzijde zijn de wanden afgewerkt met zweeds rabbat planken van gemodificeerd 

hout, fabrieksmatig 2-laags vergrijsd geschilderd. De berging is natuurlijk geventileerd en onverwarmd.  

 

13. Binnenwanden 

De niet dragende binnenwanden in de woning worden uitgevoerd in metalstud. 

Metalstud wanden bestaan uit metalen C- en U- profielen met aan weerszijde gipsbeplating (vochtwerend 

in de natte ruimten) met een totale dikte van 70 mm. Rondom de badkamer en op de zolderverdieping 

worden de wanden uitgevoerd in een totale dikte van 100 mm. Alle wanden worden voorzien van 

geluidsisolerende isolatie tussen de gipsbeplating.  

 

14. Daken 

Het hellende dak van de woning bestaat uit geïsoleerde dakelementen, opgebouwd uit vurenhouten 

sporen met een  wit gegronde binnenbeplating met plaatnaden en spijkergaten in het zicht. Het dak heeft 

een isolatiewaarde  van Rc=6,0  m2K/W.  

Ter ondersteuning van de kappen worden knieschotten toegepast. Dit is een constructie van houten stijl-en 

regelwerk, afgewerkt met een houten beplating. De knieschotten zijn onderdeel van de dakconstructie en 

mogen als zodanig niet zonder meer worden verwijderd of gewijzigd. In de knieschotten wordt 1 

afschroefbaar paneel toegepast ten behoeve van toegang achter het knieschot. (geen afwerkvloer achter 

knieschotten) 

 

Het hellende dak van de berging bestaat uit een ongïsoleerde dakopbouw bestaande uit regels en naturel 

plaatmateriaal. Het plaatmateriaal is naturel met plaatnaden en regelwerk in het zicht. 

 

Het hellende dak van de veranda bij bnr 07 & 09 bestaat uit een ongeïsoleerde dakopbouw bestaande uit 

regels en plaatmateriaal. De gehele constructie blijft in het zicht en wordt wit geschilderd. 

 

De daken worden conform afwerkstaat afgewerkt met een betonnen vlakke dakpannen; Nelskamp planum, 

mat zwart. Ter plaatse van de kopgevels worden gevelpannen toegepast. 

 

De dakkapel bij bnr 2, 4, 34, 37 en 40 zijn opgebouwd uit geïsoleerde wandelementen afgewerkt met 
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zweeds rabbat planken van gemodificeerd hout, fabrieksmatig 2-laags vergrijsd geschilderd. Het dak wordt 

gelijk aan de dakelementen van het hoofddak uitgevoerd. 

 

De overstekken aan de topgevels en goten zijn betimmerd met wit geschilderd plaatmateriaal. De 

mastgoot onder aan het schuine dak is van naturel zink.  De hemelwaterafvoeren van de daken zijn rond en 

worden tegen het gevelvlak gemonteerd, uitgevoerd in zinken buis.  

 

15. Trappen 

De trap van de begane grond naar de 1ste verdieping wordt uitgevoerd als een dichte vurenhouten trap, 

bestaande uit vurenhouten treden, trapbomen en spaanplaat stootborden.  

De trap van de 1ste verdieping naar de 2e verdieping wordt uitgevoerd als een open vurenhouten trap, 

bestaande uit vurenhouten treden en trapbomen.  

Trapbomen en hekwerk zijn dekkend geschilderd in de kleur RAL 9010, treden voorzien van grondverf.  

De trap op de begane grond wordt aan de onderzijde niet nader afgewerkt. Schroefgaten blijven in het 

zicht.  

De muurleuningen worden uitgevoerd in hardhout in een diameter van ca. 38 mm, transparant gelakt. Aan 

de vrije trapzijde en langs trapgaten worden houten vuren hekwerken geplaatst. Het trapgat wordt 

betimmerd en/of behangklaar afgewerkt.  

 

De trappen worden voorzien van lepe hoeken waarin installatieonderdelen zijn verwerkt.  

 

16. Gevelkozijnen 

De gevelkozijnen, - ramen en -deuren zijn van FSC hardhout, de beweegbare delen in de buitenkozijnen 

worden voorzien van de benodigde tocht- en aansluitprofielen. De spouwlatten en overige voorzieningen 

zijn van naaldhout en/of plaatmateriaal. 

 

De gehele woning wordt voorzien van isolerende HR++ beglazing (dubbel glas). Waar het glas tot aan 

vloerniveau wordt doorgezet wordt veiligheidsglas toegepast. De kleur van kozijnen en ramen wordt 

uitgevoerd in wit en antraciet conform kleur- en materiaalstaat. De kleuren zijn aan de binnen en 

buitenzijde gelijk.  

 

De voordeur en de overige in de gevel opgenomen deuren worden uitgevoerd in FSC hardhout. De 

voordeur is een geïsoleerde plaatdeur. De overige buitendeuren zijn glasdeuren met een slank houten 

kader. Vaste of draaiende uitvoering en draairichtingen conform tekeningen.  

 

De bergingen worden voorzien van ongeisoleerde stalen (garage)kanteldeuren. De kanteldeuren zijn 

handbediend.  

De berging van bnr 33, 34 en 37 t/m 40 wordt tevens voorzien van een FSC hardhouten kozijn en loopdeur 

aan de tuinzijde. De deur is voorzien van een borstwering van circa 850 mm en een glasopening voorzien 

van enkel brute draadglas. 

 

17. Binnenkozijnen en -deuren 

De binnen kozijnen op de begane grond en zolderverdieping worden uitgevoerd zonder bovenlicht. Op de 

verdieping worden de binnenkozijnen uitgevoerd met bovenlicht voorzien van helder glas en een slanke 

bovendorpel. Alle binnenkozijnen worden uitgevoerd in metalen gecoatte opdek uitvoering. De deuren zijn 

opdek deuren en zijn ca. 230 cm hoog. De deuren en kozijnen zijn fabrieksmatig afgewerkt in de kleur 

Alpine Wit.  

 

18. Hang- en sluitwerk 

Het hang- en sluitwerk aan de buitendeuren en –ramen wordt uitgevoerd in blank metalen uitvoering in 

weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid (SKG**). De deuren worden tevens voorzien van anti kerntrek 

beslag. De buitendeuren van de woning en de buitenberging worden voorzien van gelijksluitende 

cilindersloten die met één sleutel te bedienen zijn. De ramen worden voorzien van draai-/kiepbeslag. De 

brievenbus is een aluminium briefplaat met tochtwering. 

 

De deurkrukken, schilden, zijn in luxe uitvoering.  
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De binnendeuren worden voorzien van: 

- woonkamer  loopslot 

- slaapkamer(s)  loopslot 

- installatiekast  kastslot 

- badkamer  vrij- en bezetslot 

- toiletruimte  vrij- en bezetslot 

- meterkast  kastslot 

 

19. Stukadoorswerk 

De wanden van de woning worden behangklaar* opgeleverd, met uitzondering van de wanden die  

voorzien zijn van tegelwerk en spuitwerk.  

 

In de woning worden de plafonds op de begane grond en 1e verdieping (met uitzondering van meterkast en 

trapkast) voorzien van wit spuitwerk, waarbij de V-naden in het zicht blijven. De afstand van de V-naden 

onderling is afhankelijk van de breedte van de prefab betonnen vloerelementen en is niet overal gelijk.   

 

De wanden worden in het toilet tot een hoogte van 1,5 m en in de badkamer tot een hoogte van 2,1 m 

betegeld. Boven het tegelwerk worden de wanden in het toilet en badkamer afgewerkt met wit structuur 

spuitwerk. Alle overige wanden in de woning worden niet voorzien van structuur spuitwerk. 

 

* Behangklaar, groep 3, oppervlaktebeoordelingscriteria stucadoorswerk binnen.  

Er wordt geen (bouw)behang aangebracht. Standaard worden de wanden in de woning behang-klaar 

opgeleverd. Behang-klaar betekent dat een wand wandvolgend dusdanig vlak is gemaakt dat deze voorzien 

kan worden van behang. Een behangklare wand is niet geschikt om te sausen (voorzien van muurverf). Bij 

het behang-klaar maken kunnen en mogen de contouren van de lijmblokken/stenen zichtbaar blijven. Zij 

worden immers door het behang weggewerkt. Ook bubbels, luchtgaatjes, lichte oneffenheden als resten 

spuitwerk kunnen zichtbaar blijven. Het kan hierdoor nodig zijn dat u de wanden voor het aanbrengen van 

behang nog moet ontdoen van kleine oneffenheden, door deze  licht op te schuren. Afhankelijk van het 

soort afwerking en het beoogde kwaliteitsniveau kan een extra uitvlaklaag benodigd zijn. Aanvullende 

bewerkingen worden niet door Van Wijnen uitgevoerd.  

 

20. Tegelwerk en kunststeen 

Op de vloer van het toilet en de badkamer komen vloertegels. De vloertegels worden standaard uitgevoerd 

in de kleur donkergrijs, afmeting 300x300 mm en uitgevoerd in blokverband. De douchehoek is uitgevoerd 

met naar de douchegoot afwaterende betegeling. De voegen van de vloeren worden niet strokend 

verwerkt met de voegen van de wandtegels. De vloeren worden standaard ingewassen met voegmiddel, 

kleur grijs.  

 

De wanden van het toilet en de badkamer worden voorzien van wandtegels. De wandtegels worden 

standaard uitgevoerd in wit, afmeting 150x300 mm liggend in tegelverband verwerkt. In het toilet tot een 

hoogte van 1,5 m en in de badkamer tot een hoogte van 2,1 m. De wanden worden standaard wit gevoegd. 

De vloer- en wandtegels worden niet strokend verwerkt. Uitwendige hoeken worden voorzien van een 

kunststof hoekstrip. 

 

Alle vloeren met wandaansluitingen in tegelwerk alsmede de verticale inwendige hoeken van het 

douchegedeelte in de badkamer worden voorzien van een kitvoeg. Wastafels, toiletten en fonteinen 

worden standaard niet afgekit. 

 

De dorpels ter plaatse van de toilet- en badruimte zijn van kunststeen en komen maximaal 20 mm boven 

de tegelvloer uit. 

 

Eventuele dilataties in binnenspouwbladen zijn als kitvoeg zichtbaar in het tegelwerk. 

 

De raamkozijnen, m.u.v. de badkamer en kozijnen tot vloerniveau , worden aan de binnenzijde ter plaatse 

van de onderdorpels voorzien van kunststeen vensterbanken en steken circa 25mm uit, kleur en structuur 

Bianco C.  
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Kozijnen die aansluiten op maaiveld worden voorzien van een duurzame onderdorpel in een donkere kleur. 

Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de onderdorpel en de bovenkant afwerkvloer bedraagt circa 

35 mm. Er is rekening gehouden dat er nog een vloerafwerking van maximaal 15 mm door de bewoner 

wordt aangebracht. Bij de toegangsdeuren bedraagt het hoogteverschil van de dorpel en de vloer dan 

maximaal 20 mm en daarmee voldoet het aan de voorschriften van het Bouwbesluit. 

 

21. Metaal en kunststofwerken 

Kozijnen worden aan de buitenzijde voorzien van in kleur gemoffelde aluminium waterslagen m.u.v. 

kozijnen op maaiveld niveau. Naast de voordeur worden huisnummers aangebracht van circa 150mm hoog 

in antraciet kleur en een verlichtingsarmatuur.  

Op de voorgevel wordt een vlaggenstokhouder aangebracht. 

 

22. Binnentimmerwerk 

De meterkast wordt uitgevoerd in een fabrieksmatig wit afgewerkt plaatmateriaal en heeft een meterbord 

van naturel hout plaatmateriaal. De ruimte naast de meterkast wordt afgewerkt met hetzelfde soort 

plaatmateriaal in dezelfde kleur en is demontabel in verband met de achterliggende leidingen.  

Het in het zicht komend timmerwerk is van plaatmateriaal of  vurenhout met fsc keurmerk. 

Indien een verdeelunit onder de trap verwarming in een verblijfsruimte komt, wordt deze voorzien van een 

wegneembare omkasting. Er worden geen vloerplinten geleverd. 

 

23. Keuken 

De woning wordt niet voorzien van een keukeninrichting. U bent van harte welkom in de showroom van 

Van Wanrooij (Waardenburg) om een keuken naar eigen wens en specificaties uit te zoeken. Tot aan 

sluitingsdatum is het verplaatsen van de basis aansluitpunten in de keuken kosteloos mits de verplaatsing 

binnen de cotouren van de indidicatieve keuken blijven en de keuken gekozen wordt bij Van Wanrooij 

(Waardenburg). 

De prijs van de gekozen keuken en eventuele installatie aanpassingen zal verrekend worden. De keukens 

worden na oplevering geplaatst.  

 

Indien er geen keukeninrichting wordt geleverd worden de aansluitpunten op de standaard plaats 

gemonteerd (conform nultekening). Waterleiding en riolering worden afgedopt.  

 

24. Schilderwerk 

De kozijnen worden geschilderd met een dekkende verf, conform de kleur- en materiaalstaat. Uitvoering 

van het schilderwerk wordt onder geconditioneerde omstandigheden fabrieksmatig aangebracht. Zo wordt 

een maximale kwaliteit behaald van het schilderwerk. Niet fabrieksmatig afgewerkte onderdelen zoals 

aftimmeringen en in het werk aangebrachte plaatmaterialen van de overstekken worden in het werk 

afgelakt. Alle schilderwerken wordt uitgevoerd conform de eisen van duurzaam bouwen met een 

oplosmiddelarme verf. 

 

De in het zicht komende aftimmeringen worden afgewerkt met een dekkende verf, conform de kleur- en 

materiaalstaat. 

 

De gevel wordt bekleedt met zweeds rabbat planken van gemodificeerd hout, fabrieksmatig 2-laags 

vergrijsd geschilderd. De gevelbekleding wordt niet in het werk geschilderd.  

 

25. Waterinstallatie 

Vanaf de watermeter in de meterkast zijn koud tapwaterleidingen aangelegd naar de op tekening 

aangegeven plaats van: 

• de gootsteenmengkraan t.p.v. keuken (afgedopt); 

• de closetcombinatie(s); 

• de fonteincombinatie(s); 

• de douchemengkraan; 

• de wastafelmengkranen; 

• de wasmachinekraan; 

• de vorstvrije buitenkraan tegen de achtergevel; (zonder aftapkraan, deze is niet noodzakelijk) 
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• de inlaatcombinatie voor de warmwatervoorziening. 

 
Vanaf de warmtepomp op zolder zijn warm tapwaterleidingen aangelegd naar de op tekening aangegeven 

plaats van: 

• de gootsteenmengkraan t.p.v. keuken (afgedopt); 

• de douchemengkraan; 

• de wastafelmengkranen. 

 

De leidingen en afvoeren in de toilet en in de badkamer zijn weggewerkt in de wanden en vloeren. 

 

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van het waterleidingsysteem 

van de woning zijn in de koopsom begrepen. De kosten van gebruik van water zijn tot de dag van 

oplevering voor rekening van de ondernemer. Aansluitkosten voor rekening van ontwikkelaar. 

 

26. Sanitair 

De toiletruimtes worden voorzien van sanitair conform onderstaand overzicht. 

Wandclosetcombinatie bestaande uit: 

• Villeroy & Boch O.Novo wandcloset diepspoel (wit); 

• Villeroy & Boch O.Novo closetzitting (wit); 

• Geberit Sigma01 bedieningspaneel (wit). 

Het wandcloset wordt op circa 43 cm vanaf afgewerkte vloer tot bovenkant wandcloset (zonder zitting) 

geplaatst. 

 

Fonteincombinatie bestaande uit: 

• Villeroy & Boch O. Novo 36 cm (wit); 

• Grohe Eurostyle Cosmopolitan fonteinkraan (chroom); 

• Viege plugbekersifon met muurbuis (chroom). 

De afvoer wordt opgenomen in de muur. 

 

De badkamer wordt standaard voorzien van het sanitair conform onderstaand overzicht. 

Douchecombinatie bestaande uit: 

• Grohe Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan (chroom); 

• Grohe Tempesta Glijstangcombinatie 60 cm (chroom); 

• Easydrain douchegoot 80 cm met RVS rooster (tegels douchehoek op afschot naar lijngoot). 

 

Dubbele wastafelcombinatie bestaande uit  

• Villeroy & Boch O. Novo wastafel 60 cm (wit); 

• Grohe Eurosmart S-size eenhendel wastafelkraan met waste-inrichting; 

• Viega bekersifon met muurbuis (chroom); 

• Spiegel rechthoekig 5mm 51x40cm. 

 

De opstelplek van de wasmachine wordt voorzien van: 

• Venlo Nimbus II Project Eco beluchterkraan 1/2 x3/4 chroom; 

• Viega kunststof bekersifon met vloerbuis rozet. 

 

27. Elektrische installatie 

De elektrische installatie in de meterkast is als volgt opgebouwd: 

• Aansluitkast voedingskabel 3x25 Amp. hoofdzekering (verzegeld, levering en eigendom 

netbeheerder); 

• Slimme kilowattuurmeter(verzegeld, levering en eigendom netbeheerder); 

  



Parc Heilaar - Technische omschrijving type C 
22 januari 2020 
 

12 

T  e  c  h  n  i  s  c h e o  m  s  c  h  r i  j  v i  n  g 

5 0 e  e n  g  e  z  i  n  s  w  o  n  i  n  g e n 

t e P  a  r c H  e  i  l  a  a  r , B  r  e  d a 

 

 

 

De meterkast bestaat standaard uit 12 groepen, met 3 aardlekschakelaars en 1 hoofdschakelaar welke 

volgens de geldende voorschriften zijn afgemonteerd 

• 3x groepsschakelaar voor de verlichting en wandcontactdozen; 

• 1x groepschakelaar op een aparte groep t.b.v. kookplaat; 

• 1x groepschakelaar op een aparte groep t.b.v. de vaatwasser;  

• 1x groepschakelaar op een aparte groep t.b.v. de combi-oven; 

• 1x groepschakelaar op een aparte groep t.b.v. de wasdroger;  

• 1x groepschakelaar op een aparte groep t.b.v. de wasmachine; 

• 1x groepschakelaar op een aparte groep t.b.v de installaties (o.a. warmtepomp). 

 

Vanuit de meterkast zijn de leidingen, centraal- en montagedozen opgenomen in de wanden en plafonds 

welke eindigen in de volgende installatie punten: 

 

Berging  

• 1x opbouw plafondlichtpunt + schakelaar; 

• 1x opbouw enkele  wandcontactdoos. 

 

Hal begane grond: 

• 1x plafondlichtpunt, + 2x (wissel)schakeling gecombineerd met 1x  enkele wandcontactdoos; 

• 1x buitenlichtpunt + schakelaar. 

 

Toilet begane grond: 

• 1x plafondlichtpunt + schakelaar. 

 

Trapkast begane grond: 

• 1x Wandlichtpunt + schakelaar gecombineerd met enkele wandcontactdoos. 

 

Woon-/eetkamer begane grond: 

• 3x plafondlichtpunten + schakelaars; 

• 4x dubbele wandcontactdoos; 

• 1x buitenlichtpunt, exclusief armatuur + schakelaar; 

• 2x loze leiding vanuit de meterkast eindigend in een installatiedoos voorzien van afdekplaat; 

• 1x afgemonteerde hoofdthermostaat;  

• 1x MV CO2 sensor. 

 

Keuken begane grond:  

• 1x plafondlichtpunt + schakelaar; 

• 1x dubbele wandcontactdoos; 

• 2x dubbele wandcontactdoos boven het aanrechtblad; 

• 1x perilex aansluiting voor kooktoestel; 

• 1x wandcontactdoos koelkast; 

• 1x wandcontactdoos afzuigkap; 

• 1x wandcontactdoos vaatwasser op aparte groep in de meterkast; 

• 1x wandcontactdoos combi oven / magnetron op aparte groep in de meterkast; 

• 1x aansluiting voor elektrisch kooktoestel op aparte groep; 

• 1x draadloze (RF) bediening MV installatie met filterindicatie. 

Overloop 1
e 

verdieping: 

• 1x plafondlichtpunt, + 2x schakelaars gecombineerd met 1x enkele wandcontactdoos. 

 

Badkamer 1
e 

verdieping: 

• 1x plafondlichtpunt + schakelaar; 

• 1x dubbele wandcontactdoos tussen de wastafels; 

• 1x wandlichtpunt boven de wastafel, schakelaar nabij deur; 

• 1x draadloze (RF) bediening MV installatie; 
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• 1x wandcontactdoos elektrische radiator. 

 

Toilet eerste verdieping: 

• 1x plafondlichtpunt + schakelaar. 

 

Hoofdslaapkamer (1) 1
e 

verdieping: 

• 1x plafondlichtpunt + schakelaar; 

• 4x dubbele wandcontactdoos; 

• 1 x draadloze thermostaat. 

 

Slaapkamer (2) 1e verdieping: 

• 1x plafondlichtpunt + schakelaar; 

• 3x dubbele wandcontactdoos; 

• 1 x draadloze thermostaat.  

 

Slaapkamer (3) 1e verdieping: 

• 1x plafondlichtpunt + schakelaar; 

• 3x dubbele wandcontactdoos; 

• 1 x draadloze thermostaat.  

 

Zolder (2de verdieping): 

• 1x wandlichtpunt, + schakelaar;  

• 1x dubbele wandcontactdoos. 

 

Techniekruimte (2de verdieping): 

• 1x wandlichtpunt + schakelaar; 

• 1x wandcontactdoos warmtepomp; 

• 1x wandcontactdoos MV installatie; 

• 1x wandcontactdoos wasmachine op aparte groep in de meterkast; 

• 1x wandcontactdoos droogmachine op aparte groep in de meterkast; 

• 1x loze leiding vanuit meterkast.  

 

Indicatieve hoogten van aansluitpunten gerekend vanaf de bovenkant van de vloer: 

- de schakelaars 1,05 m; 

- de schakelaars gecombineerd met een wandcontactdoos 1,05 m; 

- de wandcontactdozen en loze leidingen 0,3 m; 

- de wandcontactdozen in de keuken boven het werkblad en berging 1,25 m; 

-  de thermostaat wordt op een hoogte van 1,5 m aangebracht in de woonkamer; 

- de buitenlichtpunt(en) 2,2 m. 

 

De wandcontactdozen en schakelaars e.d. zijn van het type merk Busch Jaeger, inbouw horizontaal, in de 

kleur wit. De indicatieve plaats van lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen zijn op tekening 

aangegeven. Waar mogelijk worden schakelaars en wandcontactdozen in één montageframe geplaatst en 

niet los van elkaar. 

 

De rookmelders worden aangesloten op het lichtnet, op de begane grond  en verdieping tegen het plafond 

en op zolder tegen de wand, conform de geleden voorschriften.  

De loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. De woning is standaard voorzien van een loze leiding 

van de meterkast naar de technische ruimte ter voorbereiding op het in de toekomst plaatsen van 

zonnepanelen. Er worden geen bekabelingen aangebracht voor telefonie, data of antenneinrichting. 

 

De levering van apparaten en armaturen zijn, voor zover niet vermeld, niet in de koopsom begrepen. 

 

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van de elektra van de woning 

zijn in de koopsom begrepen. De kosten van gebruik van elektra zijn tot de dag van oplevering voor 

rekening van de ondernemer. Aansluitkosten voor rekening van ontwikkelaar. 
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28. Zwakstroominstallaties 

De woning is voorzien van een belinstallatie bestaande uit: 

• een deurbelknop naast de voordeur; 

• een schel in de entree; 

• een transformator in de meterkast. 

 

29. Telecommunicatie-installaties 

De aansluiting, toegang en of kosten voor de centrale antenne inrichting (C.A.I), het kabelnetwerk, het 

telefoonnet en/of glasvezelnet is niet in de koopsom opgenomen en dient derhalve door u zelf te worden 

verzorgd. 

 

Voor de verdeling van data, telefoon of centrale antenne inrichting (C.A.I.) zijn loze leidingen in de woning 

aangebracht, deze leidingen kunt u in eigenbeheer voorzien van de voor u noodzakelijke bedrading. Alle 

loze leidingen komen uit in de meterkast. Plaats en positie volgens tekening. 

 

30. Verwarming-/ warmwaterinstallatie 

De woning wordt opgeleverd zonder gasaansluiting. De woning heeft een individuele 

warmtepompinstallatie op basis van een bodembron. 

 

De warmwatervoorziening voorziet tenminste in het per minuut op de diverse tappunten kunnen tappen 

van in totaal ca. 7,5 liter water van 60° C, CW-klasse 4. 

 

De woning is standaard voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond en eerste 

verdieping. De temperatuurregeling geschiedt door middel van een hoofdthermostaat in de woonkamer.  

Per slaapkamer wordt er een draadloze thermostaat aangebracht om per ruimte de temperatuur te 

regelen. 

De zolder (hoofdverwarming) en badkamer (bijverwarming) zijn voorzien van een elektrische radiator, 

badkamer Masterwatt Calor White en zolder DRL Sirio wit. 

 

De keuze in vloerbedekking is van invloed op de afgifte van het systeem. Veelal wordt gedacht dat bij 

gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van steenachtigevloerafwerking. 

Alhoewel een steenachtige vloerafwerking de beste warmteafgifte geeft, zijn houten en textiele 

afwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, linoleum en tapijt) uitstekend mogelijk, indien de Rc-waarde van 

de afwerking (inclusief onderlaag) kleiner of gelijk is aan 0,13 m2 K/W. Uw leverancier kan u hierover 

adviseren. 

De verwarmingsleidingen worden zoveel mogelijk opgenomen in de afwerklaag. Positie verdelers, conform 

verkooptekening.  

 

De verwarmingsinstallatie voldoet bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingselementen – met 

gesloten ramen en deuren en in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen – aan de 

navolgende voorwaarden: 

Voor de volgende ruimten, voor zover een verwarmingselement is aangebracht, wordt de te behalen en te 

handhaven temperatuur, tot een buitentemperatuur van -10° C, tenminste gegarandeerd: 

 

• verblijfsruimten (woonkamer, keuken, slaapkamer) 20° C  

• verkeersruimten (hal, gang, trap en overloop)  15° C 

• toiletruimte      15° C 

• douche- en/of badruimte    22° C 

• inpandige bergruimte    15° C 

 

In de toiletruimte, overloop en bergkasten wordt geen verwarming aangebracht. De temperatuur wordt 

bereikt door middel van het ventilatiesysteem. 
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31. Ventilatievoorzieningen 

De woning is voorzien van een ventilatie-installatie met mechanische toevoer en mechanische afvoer met 

Warmte Terug Win-unit (WTW) en 100% bypass door middel van een WTW - ventilatie unit met CO2- 

sensor in de woonkamer. 

 

De plaats van de luchtafzuigventielen en luchttoevoerventielen is vooral van belang voor de opstelplaats 

van het kooktoestel. In basis gaan we in de woning uit voor een recirculatiekap. In verband met de 

luchtdichtheid van de woning, bieden wij geen afzuigkapen aan welke aangesloten worden op een 

geveldoorvoer.  

 

De keuken, het toilet, de badkamer en opstelplek wasmachine krijgen een afzuigpunt, de overige 

verblijfsruimten (slaapkamers, woonkamer en keuken) krijgen toevoerpunten welke allemaal zijn 

aangesloten op de WTW - ventilatie unit.  

 

Het regelen van de ventilatie (WTW-unit) gebeurt middels een radiografische besturing in de keuken en de 

badkamer. Op de bediening in de keuken is de filtervuilmelding aftelezen. Deze vuilmelding is een signaal 

voor de bewoner om de filters te reinigen of te vervangen. Met de badkamerschakelaar kan de ventilatie- 

installatie voor een bepaalde tijd op stand 'hoog' worden geschakeld. 

 

Onder de binnendeuren is een sleuf opgenomen van circa 35 mm voor de luchtdoorstroming. Hierbij is 

rekening gehouden met een vloerafwerking 15 mm, waardoor de ruimte onder de deur minimaal 20 mm 

blijft. 

 

De meterkastdeur wordt voorzien van 2 ventilatieroosters. 

 

32. Opruimen en schoonmaken 

Bij de oplevering is de woning bezemschoon. Stickers, verfspatten, cementresten en dergelijke zijn 

verwijderd. Het uit de bouw afkomstige afvalmateriaal is afgevoerd. Sanitair, glas en tegelwerk worden 

schoon opgeleverd, zodat de kwaliteit beoordeeld kan worden. 

 

33. Bouwbesluit 

De woning wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012, als geldig bij de aanvraag van de 

omgevingsvergunning. 

 

De woning voldoet aan de energie prestatie zoals voorgeschreven ten tijde van de aanvraag 

omgevingsvergunning, december 2019. De Energie Prestatie Coefficient (EPC) is lager dan 0,40, wat 

overeenkomt met een energielabel A+++. De isolatiewaardes en installaties die bijdragen aan deze 

energiezuinige woning zijn omschreven in deze technische omschrijving. 

 

34. Veiligheidsbeglazing in gebouwen  

De NEN 3569 “Veiligheidsbeglazing in gebouwen” is niet opgenomen in wet en regelgeving zoals het 

Bouwbesluit. Deze norm adviseert veiligheidsbeglazing toe te passen bij alle kozijnen, ramen en deuren  

waar glas lager dan 850 mm vanaf de vloerafwerking wordt toegepast.  

De woningen worden, conform NEN 3569, voorzien van veiligheidsbeglazing. De ramen en deuren die glas 

hebben tot vloerniveau worden uitgevoerd met veiligheidsbeglazing. 

 

35. Voorrangsbepaling Garantie- en Waarborgregeling 

Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving en het welke u contractueel met ons bent 

overeengekomen is bepaald, gelden onverkort de door het SWK gehanteerde en voorgeschreven 

regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Ingeval enige bepalingen de technische omschrijving 

of hetwelk u contractueel met ons overeengekomen bent, daarmee onverenigbaar mocht zijn dan wel 

nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen het SWK. 
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36. Ruimtestaat 

Ruimte 

(benaming volgens 

Bouwbesluit) 

Afwerking 

Wand 

Afwerking  

Plafond 

Afwerking  

Vloer 

Entree 

(verkeersruimte) 

Behangklaar Spuitwerk Afwerkvloer 

Meterkast 

(technische ruimte) 

Onafgewerkt voorzien 

van meterbord 

Onafgewerkt Invoerplaat 

Toilet 

(toiletruimte) 

Tegels tot 1,5 m, 

daarboven spuitwerk 

Spuitwerk Tegels 

Woonkamer/keuken 

(verblijfsruimte) 

Behangklaar Spuitwerk Afwerkvloer 

Badkamer 

(badruimte) 

Tegels tot 2,1 m, 

daarboven spuitwerk 

Spuitwerk Tegels 

Overloop 

(verkeersruimte) 

Behangklaar Spuitwerk Afwerkvloer 

Slaapkamers verdieping 

(verblijfsruimte) 

Behangklaar Spuitwerk Afwerkvloer 

Zolder verdieping 

(bergruimte) 

Behangklaar Dakplaten Wit Afwerkvloer, m.u.v. achter 

de knieschotten 

Installatieverdieping 

(bergruimte) 

Onafgewerkt Onafgewerkt Afwerkvloer 

Buitenberging 

(bergruimte) 

Onafgewerkt Onafgewerkt Afwerkvloer 

 

37. Kleur- en materiaalstaat  

Onderdeel Materiaal Kleur Positie, opmerkingen 

Gevelbekleding Houten geveldelen, 

Zweeds rabat 

Lichtgrijs Thermisch gemodificeerd 

vuren 

Kozijnen FSC Hardhout RAL 9016, 

Verkeerswit of  

RAL 7043, 

VerkeersgrijsB 

Binnen- en buitenzijde 

dezelfde kleurstelling.  

Kleur volgens tekeningen 

Draaiende_delen FSC Hardhout RAL 7043, 

VerkeersgrijsB 

Binnen- en buitenzijde 

dezelfde kleurstelling.  

Voordeuren FSC Hardhout  RAL 7043, 

VerkeersgrijsB 

Type kegro 9814/9815. 

(of gelijkwaardig) 

Garagekanteldeur Metaal RAL 7043, 

VerkeersgrijsB 

Type Hormann Berry N80. 

(of gelijkwaardig) 

Dakranden en 

overstekken 

Houten plaatmateriaal RAL 9016, 

Verkeerswit 

 

Veranda FSC vurenhout RAL 9016, 

Verkeerswit 

 

Hellende daken Betonnen dakpannen Mat zwart Planum Zwart TOP LongLife 

mat (402) 

Goten Zink Naturel Mastgoot 

HWA Zink Naturel Rond  

Erfafscheiding Hagen Fagus Sylvatica, 

beukenhaag. 

Circa 0,6 m hoog volgens 

tekeningen 

Erfafscheiding Hagen Fagus Sylvatica, 

beukenhaag. 

Hagen 1,7 m hoog volgens 

tekeningen 

Erfafscheiding Ecologische  afscheiding Houtril langs 

geluidswal 

Afmeting 80 cm breed en 60 

cm hoog volgens 

situatietekening 
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38. De kleine lettertjes 
Door de ambachtelijkheid van het bouwen zijn detailwijzigingen in ontwerp, constructie en afwerking 

voortdurend voorbehouden aan de aannemer. Bedoelde eventuele wijzigingen zullen echter geen afbreuk 

doen aan de waarde van de woning en geven geen aanleiding tot enige verrekening. 

 

Alle informatie in de brochure over het plan wordt u gegeven onder voorbehoud goedkeuring Bouw- en 

Woningtoezicht, overige overheidsinstanties evenals de Nutsbedrijven. 

 

De perspectieftekening geeft een impressie, hieraan kunnen daardoor geen rechten worden ontleend. 

 

De op de tekeningen aangegeven maten zijn 'circa–maten’, uitgedrukt in millimeters. Indien deze 

maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige 

wandafwerking. 

 

De situatie geldt alleen voor de erfgrenzen van de kavel. De inrichting van het openbare gebied is 

gebaseerd op de laatst bij ons bekende gegevens. 

 

De op de tekeningen gebruikte nummers van de woningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw 

door iedereen gehanteerd, ook in officiële stukken en correspondentie. 

De postadressen (postcode en huisnummer) van de nieuwe woningen moeten nog worden vastgesteld. 

Deze worden in een later stadium aan u bekend gemaakt. 

 

De maten op de situatietekening kunnen niet bindend zijn. De juiste maten worden na opmeting door het 

kadaster vastgesteld. Voor de invulling en eventuele wijzigingen in het door de gemeente aan te leggen 

aangrenzende gebied van dit bouwplan kunnen de aannemer en ontwikkelaar geen verantwoording op zich 

nemen. 

 

39. Beperkingen 
De woning dient bij oplevering te voldoen aan het bouwbesluit 2012, de N.E.N.-normen en de eisen van 

Nutsbedrijven. In verband met deze eisen en de seriematigheid van het bouwproject is het weglaten en/of 

verplaatsen van sommige essentiële onderdelen niet mogelijk, zoals bijvoorbeeld: 

• verplaatsing van leidingschachten, standleidingen, hemelwaterafvoeren, meterkasten; 

• aanpassingen aan buitengevels, kozijnen of buitenvarianten, voor zover niet op de meer- en 

minderwerklijst aangegeven; 

• los leveren van bouwmaterialen zoals tegels en sanitair is niet mogelijk i.v.m. diefstal  of 

beschadiging van deze materialen (vóór oplevering van uw woning); 

• omleggen van C.V. leidingen en andere leidingen in vloeren; 

• verplaatsen van de techniekruimte;  

• vervallen van de standaard elektrische installatie zoals loze leidingen, wandcontactdozen e.d.; 

• Het laten vervallen van de afwerkvloeren is niet mogelijk, daar in de afwerkvloeren in leidingen 

worden opgenomen die tijdens de bouw en bij oplevering beschermd dienen te zijn. 

 

40. Sanitair en tegelwerk 
De woning wordt voorzien van een standaard tegelwerk, sanitair en inrichting. U kunt uw badkamer en 

toilet naar eigen wensen aanpassen. Voor het sanitair kunt u hiervoor gebruik maken van de digitale 

showroom Uw Huis Uw Wensen (UHUW) en voor de tegelwerken kunt u de showroom van Loek Lommers 

(Valkenswaard) bezoeken. Tot aan de sluitingsdatum is het verplaatsen of uitbreiden van de aansluitpunten 

in badkamer en toilet mogelijk. 

De aanpassingen worden tegen verrekening van meerwerk / minderwerk uitgevoerd, de uitvoering zal 

geschieden voor de oplevering van uw woning. De SWK garantie blijft in dat geval volledig van kracht. 
 

41. Tenslotte 
De verkoop(contract)stukken zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en 

tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. 

Ondanks dat, moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit 
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bijvoorbeeld een gewijzigde constructie, eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, stedenbouwkundige 

verkaveling etc. U zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over wijzigingen en/of aanpassingen. 

 

Tevens behouden wij ons het recht voor, op of aan de opstallen de naar zijn oordeel noodzakelijke 

architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Eventuele noodzakelijke veranderingen zullen 

geen kwaliteitsvermindering van de woningen inhouden en voor de kopers geen financiële gevolgen 

hebben. De op tekening ingeschreven maten zijn "circa" maten. 

 

Het is mogelijk dat de situatietekening c.q. inrichtingstekening van het gebied op het moment van koop 

door inspraakprocedures e.d. door de overheden nog niet tot in detail is uitgewerkt. Wij kunnen voor deze 

afwijkende situaties geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wanneer het perceel kleiner of groter wordt 

bestaat er geen recht op verrekening. 

 

De in de verkoopstukken opgenomen perspectieven zijn "artist impressions", die een goede indruk geven 

van de woningen, maar kunnen afwijken van de bouwkundige uitvoering. Ook aan de kleurstellingen op de 

perspectieftekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

De eventueel op de plattegrondtekeningen aangegeven inrichting dient, voor zover niet nadrukkelijk 

vermeld, alleen ter oriëntatie en is niet in de koopsom begrepen. 

 

De eventueel op de tekeningen aangegeven beplanting dient, voor zover niet nadrukkelijk vermeld, alleen 

ter oriëntatie en is niet in de koop- of aanneemsom begrepen. 

 

42. Standaard en individuele wijzigingen 
De kopers worden in de gelegenheid gesteld te kiezen uit een aantal wijzigingen, zodat de woning zoveel 

mogelijk kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen. Deze wijzigingen treft u aan op de standaard 

meerwerklijst die u separaat ontvangt bij aankoop van de woning.  
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Informatieblad Energieconcept 

Duurzaam  

Duurzaamheid betekent onder meer het zinvol omgaan met schaarse middelen, zoals energie. Zorg voor het 

milieu gaat daarbij hand in hand met kostenbesparing en comfort voor de toekomstige bewoners. Een aangenaam 

klimaat in uw nieuwe woning staat hierbij centraal.  

Voor de woningen in Parc Heilaar geldt dat een uitgebreid pakket aan maatregelen en voorzieningen worden 

getroffen. Wij noemen u hieronder alvast de belangrijkste:  

 

Bodemwarmtewisselaar met individuele warmtepompen  

In Parc Heilaar wordt “gasloos” gebouwd. In plaats van de bekende CV-ketel zal uw woning 

worden verwarmd met een individuele warmtepompinstallatie. Deze installatie bestaat uit 

twee belangrijke onderdelen: 1. Een warmtepomp voor de verwarming en 

warmtapwaterbereiding en 2. een gesloten verticale bodemwisselaar. Deze gesloten 

verticale bodemwisselaar is een buis die diep in de grond is geboord en waar een water 

door wordt gepompt. Het watermengsel van de bron wordt door de warmtepomp gebruikt 

door er warmte uit te halen. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om CV op temperatuur te krijgen en/of om 

de boiler op te laden. Dit is een bijzonder efficiënte en duurzame wijze van verwarmen.  

 

Laagtemperatuur vloerverwarming  

Bij vloerverwarming komt de warmte in uw woning niet meer van radiatoren aan de muur, 

maar van de vloer onder uw voeten. Heerlijk comfortabel! Bovendien zijn er geen 

radiatoren meer nodig, wat ruimte bespaart en u meer vrijheid geeft om uw woning in te 

delen. Vloerverwarming is energiezuiniger dan radiatoren. Dankzij het grote 

verwarmingsoppervlak van de vloer kan de warmte namelijk op een lagere temperatuur 

verspreid worden. Wat anders is dan bij een traditioneel systeem met radiatoren, is dat het 

systeem minder snel reageert. Geadviseerd wordt om de ruimtetemperatuur gedurende de dag en nacht, zo veel 

mogelijk gelijk te houden. Gedurende de nacht kan de temperatuur ca. 2 - 3°C worden verlaagd. Vloerverwarming 

reageert trager dan conventionele verwarming waardoor het stookgedrag hierop enigszins moet worden 

aangepast. Om vloerverwarming op temperatuur te krijgen is circa 1 a 2 uur nodig. Proefondervindelijk is 

vastgesteld dat er meer energie is benodigd voor het op temperatuur brengen van een te koude vloer dan dat 

men gedurende de nacht de vloerverwarming continu in bedrijf blijft. 

 

Goede isolatie  

Goede isolatie werkt als een warme deken om uw woning. Daardoor is er minder energie 

nodig om uw woning op temperatuur te houden in de winter. Uw muren zijn daardoor 

ook warmer, wat in de winter zorgt voor een aangename temperatuur in uw woning.  

 

 

Kierdichting  

Bij de bouw van uw nieuwbouwwoning letten wij extra op kierdichting. Dit voorkomt 

ongewenste luchtstromen. Zo bespaart u op energiekosten en blijft uw woning in de 

winter lekker warm en in de zomer heerlijk koel.  

 

 

Isolatie glas  

De ramen bestaan uit meerdere lagen (HR++) glas. Hierdoor isoleert het glas uitstekend 

en bespaart u aanzienlijk op het energieverbruik van uw woning. Het is ook extra 

comfortabel, omdat er niet tot nauwelijks kou van het glas af straalt.  
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Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning  

Voor een goede luchtkwaliteit moet uw huis het hele jaar door geventileerd worden. In uw 

nieuwbouwwoning wordt gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning toegepast. 

Het ventilatie systeem is voorzien van Co2 meting. Bij een te hoge Co2 waarde in de lucht 

gaat de ventilatieunit automatisch in een hogere stand. Met een gebalanceerd 

ventilatiesysteem met warmteterugwinning wordt de warmte van de afvoerlucht gebruikt 

om de verse buitenlucht op te warmen. Hierdoor is de lucht die in uw woning komt 

warmer. Dat voelt aangenamer aan en het scheelt behoorlijk in de energiekosten om uw 

huis te verwarmen. Met dit systeem zijn er geen luchtroosters in de gevel nodig, waardoor geluiden van buiten 

niet eenvoudig de woning in kunnen komen. Vanzelfsprekend kunt u ook in alle ruimten van uw woning ramen 

openen om te ventileren als u dat wenst.  

 

 


