Jabikswoude - Aukjeslân
zes ruime huizen met bijzondere architectuur

dorps wonen

nabij de stad

LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN

Leeuwarden - Zuidlanden - Jabikswoude - Aukjeslân.
De locatie van dit bouwproject heeft enkele belangrijke pluspunten:
+ Dicht bij de zuidelijke snelwegen van Leeuwarden.
+ Het centrum van Leeuwarden is per fiets bijzonder snel bereikbaar.
+ Geen directe overburen; uitzicht (voor) op twee straatjes en al bestaand groen.
+ Geen doorgaand verkeer, lekker rustig wonen dus ... aan de boomgaard.
+ Veel voorzieningen; Jabikswoude is een buurtschap in de Zuidlanden.
Aan de boomgaard.
Dat gevoel ontstond toen de architect zich ging oriënteren op lokatie 17 in Jabikswoude.
Deze bouwlokatie aan de rand van dit dorpse buurtschap met z'n knikkende straatjes
wekte een soort van agrarisch gevoel, iets wat kenmerkend is voor meer Friese dorpjes.
Dit gevoel samen met de aanwezigheid van het naastgelegen veldje leidde er toe dat dit
openbaar gebied ingericht wordt als een soort boomgaard gecombineerd met parkeerplaatsen. Zo wordt voorkomen dat auto's voor de huizen geparkeerd moeten staan, en wordt dit
tegelijk een mooie plek voor alle bewoners om voor diverse doeleinden te gebruiken.
Dorps wonen met de voorzieningen van de stad.
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Inleiding.
Locatie.
Verkaveling en parkeren.
Gevel aanzichten en doorsnede.
Begane grond - A - basiswoning met woonkamer aan de achterzijde.
Begane grond - B - basiswoning met woonkamer aan de voorzijde.
1e Verdieping - A - basiswoning.
2e Verdieping - A - basiswoning.
Begane grond - C - dichte trap met een bergkast eronder.
Begane grond - D - afgesloten dichte trap met een bergkast eronder.
Begane grond - E - afgesloten dichte trap met een bergkast eronder + inpandige bijkeuken.
Begane grond - F - afgesloten dichte trap met een bergkast eronder + grote inpandige bijkeuken.
Begane grond - G - afgesloten dichte trap met een bergkast eronder + uitpandige bijkeuken.
2e Verdieping - B - extra slaapkamer en afgesloten bergruimte.
Wegwijzer bij koop.
Bouwteam.

Comfortabel en ruim wonen.
De huizen zijn ruim bemeten én heel praktisch ingedeeld. Belangrijk pluspunt is dat elke
bewoner zelf kan kiezen of de zithoek aan de voorgevel of aan de achtergevel komt. Een
inpandige bijkeuken is mogelijk, en een uitpandige bijkeuken ook. De beide voorste slaapkamers zijn extra ruimtelijk door de rechte plafond-hoge muren. De achterste is een prima
kinderkamer of hobbyruimte. De badkamer met dakvenster wordt compleet opgeleverd
met wastafel, toilet en douche, en optioneel kan een bad worden geplaatst.
Via een vaste trap wordt de zolder bereikt welke op meerdere manieren is te gebruiken.
De wasmachine kan er staan, en ook is er ruimte genoeg voor een 4e slaap-/hobbykamer.
Succes gewenst …
Succes gewenst met uw beslissing om tot aankoop van één van deze woningen over te gaan.
Wij garanderen u onze volledige inzet en hopen u te zijner tijd de sleutels te kunnen overhandigen.

Inhoud en inleiding
LEEUWARDEN JABIKSWOUDE 6 WONINGEN AAN AUKJESLAN

Vanuit dit gevoel is een rij van 6 huizen ontworpen met een dorpse agrarische architectuur:
bruin-mangaan genuanceerde bakstenen met antraciete plint en idem gebakken dakpannen.
Goed afgestemd op de omgeving en de zonnestand. Kloeke hoge voorgevels met goede
lichtopeningen en bijzondere regewaterafvoeren; bijzondere zijgevels waarmee de beide
hoekhuizen optimaal profiteren van hun kavel en ligging; en lage achtergevels zodat de
achtertuinen optimaal in de zon komen te liggen. Het bouwplan oogste lof van het Q-team.
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LEEUWARDEN

Jabikswoude

Zuidlanden
Techum

Leeuwarden - Jabikswoude

Jabikswoude blok 17

Inrichting van boomgaard en kavels
volgens voorstel van de Gemeente.
Het volgende blad toont de nadere
uitwerking van de project-architect.
Exacte uitvoering wordt nog bepaald.

17

Blok 17 Aukjeslân

Locatie
LEEUWARDEN JABIKSWOUDE 6 WONINGEN AAN AUKJESLAN
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Blok 17 - Aukjeslân

Verkaveling en parkeren
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Voorgevel

Achtergevel

Gevel aanzichten
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Zijgevel met de basis-luiken
Doorsnede
Materialen- en kleuren- staat:
Gevelmetselwerk
Plint
Dakpannen
Schoorsteen
Kozijnen
Ramen
Deuren
Lekdorpels
Beplanking
Goten en boeien
Luiken
Afvoeren voor
Afvoeren achter

bruin-mangaan genuanceerd
met donkergrijze voeg
donkergrijs stucwerk
antraciet gebakken pan
zwart-antraciet plaatstaal
donkergrijs kunststof
antraciet kunststof
antraciet kunststof
grijs kunststeen
grijs-bruin*
grijs-bruin*
grijs-bruin*
grijs-bruin*
grijs pvc
* toelichting op blz.18

Berging:
Beplanking hout gewolmaniseerd
Dakplaat eternit antraciet

Zijgevel met extra optionele luiken

Berging

Gevel aanzichten en doorsnede
LEEUWARDEN JABIKSWOUDE 6 WONINGEN AAN AUKJESLAN
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Bouwnummer 1 - 3 - 5 als getekend
Bouwnummer 2 - 4 - 6 als gespiegeld

-270-

-350-

O

-143-

O

-390-

-271-

-540-

optie: tuindeuren

-92-

-1000-

optie: uitbouw 120 of 240

kozijn bij de hoekhuizen

Begane grond - A - basiswoning met woonkamer aan de achterzijde en een open trap
LEEUWARDEN JABIKSWOUDE 6 WONINGEN AAN AUKJESLAN
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Bouwnummer 1 - 3 - 5 als getekend
Bouwnummer 2 - 4 - 6 als gespiegeld

-143-

-270-350-

-390-

-271-

-540-

optie: tuindeuren

-92-

-1000-

optie: uitbouw 120 of 240

kozijn bij de hoekhuizen

Begane grond - B - basiswoning met woonkamer aan de voorzijde en een open trap
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-300-

-243-

optie:bad

Bouwnummer 1 - 3 - 5 als getekend
Bouwnummer 2 - 4 - 6 als gespiegeld

-370-

-270-

-290-

-233-

-209-

-310-

-549-

kozijnen bij de hoekhuizen

1e Verdieping - A - basiswoning
LEEUWARDEN JABIKSWOUDE 6 WONINGEN AAN AUKJESLAN
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Bouwnummer 1 - 3 - 5 als getekend
Bouwnummer 2 - 4 - 6 als gespiegeld

__

-455-

-540-

optie:dakraam

150+ vloer

150+ vloer

optie:dakraam

kozijn bij de hoekhuizen

2e Verdieping - A - basiswoning
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Bouwnummer 1 - 3 - 5 als getekend
Bouwnummer 2 - 4 - 6 als gespiegeld

-271-

-390-

-92-

-540-

optie: tuindeuren

-350-

-143-

-270-

-1000-

optie: uitbouw 120 of 240

kozijn bij de hoekhuizen

Begane grond - C - dichte trap met een bergkast eronder
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Bouwnummer 1 - 3 - 5 als getekend
Bouwnummer 2 - 4 - 6 als gespiegeld

-271-

-390-

-92-

-540-

optie: tuindeuren

-343-

-143-

-270-

-1000-

optie: uitbouw 120 of 240

kozijn bij de hoekhuizen

Begane grond - D - afgesloten dichte trap met een bergkast eronder
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Bouwnummer 1 - 3 - 5 als getekend
Bouwnummer 2 - 4 - 6 als gespiegeld

-183-

-271-

-390-

-92-

-350-

optie: tuindeuren

optie: WA+WD

-143-

-270-

-343-

-1000-

optie: uitbouw 120 of 240

kozijn bij de hoekhuizen

Begane grond - E - afgesloten dichte trap met een bergkast eronder + inpandige bijkeuken
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Bouwnummer 1 - 3 - 5 als getekend
Bouwnummer 2 - 4 - 6 als gespiegeld

-243-

-271-

-390-

-92-

-290-

optie: tuindeuren

optie: WA+WD

-143-

-270-

-343-

-1000-

optie: uitbouw 120 of 240

kozijn bij de hoekhuizen

Begane grond - F - afgesloten dichte trap met een bergkast eronder + grote inpandige bijkeuken
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Bouwnummer 1 - 3 - 5 als getekend
Bouwnummer 2 - 4 - 6 als gespiegeld

optie: WA+WD

-343-

-143-

-183-

-270-

-92-

-271-

-390-540-

optie: tuindeuren

-273-

-1000-

optie: uitbouw 120 of 240

kozijn bij de hoekhuizen

Begane grond - G - afgesloten dichte trap met een bergkast eronder + uitpandige bijkeuken
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Bouwnummer 1 - 3 - 5 als getekend
Bouwnummer 2 - 4 - 6 als gespiegeld

optie:dakraam

-455-

150+ vloer

150+ vloer

optie:dakraam

2e Verdieping - B - extra slaapkamer en afgesloten bergruimte
LEEUWARDEN JABIKSWOUDE 6 WONINGEN AAN AUKJESLAN
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Wegwijzer bij koop.
De verkoop wordt verzorgd door de makelaar i.s.m. de klantbegeleider van het bouwbedrijf.
Van hen ontvangt u alle informatie en documentatie en antwoord op uw vragen. Tijdens de
bouw blijft de klantbegeleider uw aanspreekpunt en om er voor te zorgen dat uw huis
correct en volgens de gemaakte afspraken wordt gebouwd.
Laat u hier alvast informeren over de diverse aspecten die met het koop-proces gemoeid zijn.
Prijzen vrij op naam.
De verkoopprijzen van de woningen zijn vrij op naam.
Dat wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten in de verkoopprijzen zijn opgenomen:
• BTW (omzetbelasting);
• notariskosten, transportakte;
• kadastraal recht en metingen;
• grondkosten;
• bouwkosten;
• honoraria van architect en constructeur;
• grondonderzoek;
• verkoopkosten;
• makelaarscourtage;
• gemeentelijke leges;
• standaard C.A.R. verzekering tijdens bouwperiode;
• aansluitkosten nutsbedrijven (water, gas en elektra);
• gezamenlijk achterpad als dat op de tekening staat.
De aankoop.
De verkoopprijzen worden gesplitst voor levering van de grond en de bouwwerkzaamheden.
De aankoop van een woning plus grond wordt gedaan door middel van een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst. Bij deze overeenkomsten gaan koper (verkrijger)
en verkoper (aannemer) twee overeenkomsten aan, waardoor de verkrijger zich onder meer
verplicht tot de betalingsregeling volgens de aannemingsovereenkomst. De aannemer
verplicht zich door de aannemingsovereenkomst tot de bouw van de woning en middels de
koopovereenkomst tot de uitgifte van de grond met de daarbij horende rechten en plichten.
(Een gecombineerde Koop- en Aannemings-overeenkomst van Woningborg is ook mogelijk)
De notaris nodigt u uit voor het tekenen van de leveringsakte, nadat, in het geval van
financiering, uw hypotheekstukken door uw geldverstrekker in zijn bezit zijn gesteld en
aan de voorwaarden in de aannemingsovereenkomst is voldaan.

Zoals omschreven worden er twee overeenkomsten gesloten, namelijk:
• een koopovereenkomst voor de grond met vermelding van de koopsom;
• een aannemingsovereenkomst voor de bouw met vermelding van de aanneemsom.
De grondsom bent u voor aanvang van de bouw verschuldigd. De aanneemsom bent u in
termijnen verschuldigd evenredig aan de vordering van de bouw, volgens het betalingsschema dat vermeld staat in de aannemingsovereenkomst. Voor de oplevering dient de gehele koop- en aanneemsom, inclusief het saldo van het meer- en minderwerk, betaald te zijn.
De laatste 5% van de aanneemsom mag bij de notaris in depot betaald worden, welk bedrag
pas vrijvalt aan de aannemer nadat die de bouw van de woning correct heeft opgeleverd.
Omzetbelasting.
De koop- en aanneemsom van respectievelijk kavel en huis zijn inclusief het BTW-tarief.
Een verhoging of verlaging van deze wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) is
daar van invloed op; een door de overheid besloten BTW-verhoging wordt aan de koper
doorberekend en een BTW-verlaging komt ten goede van de koper.
Rente.
Rentekosten over eerder verschuldigde grondkosten en de bouwtermijnen (als de bouw
al eerder is gestart) zijn kosten die niet in de prijs zijn opgenomen. De rentedatum en het
percentage worden opgenomen in de betreffende overeenkomst.
Waarborg, een huis met een garantielabel.
Om de zekerheid van de koper te garanderen is de aannemer aangesloten bij Woningborg.
(voorheen Garantie Instituut Woningbouw en/of StiWoGa). Woningborg heeft als doel het
bevorderen van de kwaliteit van koopwoningen in Nederland, het bevorderen van vertrouwen tussen koper en aannemer en het verschaffen van waarborgen en het aanbieden van
oplossingen voor het geval dat er een gebrek optreedt. Alleen aannemers die voldoen aan
de door Woningborg gestelde normen van kredietwaardigheid, organisatie en technische bekwaamheid kunnen tot Woningborg toetreden. Tegenwoordig hebben de meeste hypotheekverstrekkers ook de eis dat de woning onder garantie van Woningborg wordt gebouwd.
Garantie:
• waterdichte koop- en aannemingsovereenkomst;
• mogelijkheid tot arbitrage bij eventuele geschillen tussen koper en aannemer;
• een afbouwgarantie voor het geval de aannemer onverhoopt failliet mocht gaan;
Meer informatie over deze Woningborg-garantie krijgt u via de makelaar of via woningborg.nl.

Wegwijzer bij koop
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Woonwensen.

Oplevering en onderhoudsperiode.

Speciale woonwensen kunt u bespreken met de makelaar en in overleg met de aannemer.
Nadat er gestart is met de bouwwerkzaamheden, kan het voorkomen dat een aantal
alternatieven niet meer mogelijk zijn. Ook wijzigingen, die in strijd zijn met het geldende
Bouwbesluit, de installatievoorwaarden (NEN-normen) en/of de eisen van de nutsbedrijven
kan de aannemer niet voor u uitvoeren.

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsdatum gegeven, gerekend
vanaf 'start bouw'. Daarbij moet de nodige reserve in acht worden genomen, omdat
tal van onvoorziene omstandigheden (zoals vorst en regen) de bouwwerkzaamheden
kunnen vertragen. In een later stadium kan steeds nauwkeuriger een gedetailleerdere
opleveringsdatum worden genoemd. Het aantal werkbare werkdagen als vermeld in
aannemingsovereenkomst is bindend voor partijen.

Wijzigingen.
Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van
diverse gegevens en tekeningen. Ondanks het bovenstaande moet een voorbehoud
worden gemaakt ten ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de
overheid, welstandscommissie en/of nutsbedrijven.
Tijdens het opstellen van de documentatie is niet altijd al de definitieve bouwvergunning verkregen. Eventuele aanpassingen in het ontwerp zijn niet ondenkbaar.
De aannemer is gerechtigd tijdens de 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 zullen geen der partijen recht geven tot het
vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten.
Tekeningen, situatie en perspectieven.
De situering van het woningbouwproject is op de situatietekening aangegeven conform
de ons ter hand gestelde gegevens van de gemeente. Wijzigingen met betrekking tot
de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke
kunnen zich dan ook voordoen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze
documentatie opgenomen plattegronden, impressie-, gevel- en situatietekeningen van
het project. Het eventuele verschil tussen de exacte maatvoering en de grondoppervlaktematen op de tekening kan niet worden verrekend. De ingeschreven maten zijn
circa-maten en kunnen iets afwijken van de realiteit. Indien deze maten tussen wanden
is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking.
Als ergens merknamen zijn vermeld dient daarachter 'of gelijkwaardig' te worden gelezen.
Ingetekende meubels dienen ter illustratie van de ruimtes, en worden dus niet geleverd.
De materiaal- en kleuren-staat is nog een concept en wordt nog nader uitgewerkt.
Met veel zorg wordt nog naar de meest geschikte materialen en detailleringen gezocht
om enerzijds de gewenste bijzondere architectuur te realiseren en anderzijds te voldoen
aan de hoge kwaliteitseisen die we uit hoofde van de Woningborg-garantie willen bieden.

Uw toekomstige woning wordt opgeleverd door de aannemer aan u als koper.
Het staat u vrij om u bij te laten staan door een deskundige van Vereniging Eigen Huis;
dan bent u verzekerd van een vakkundige en objectieve oplevering, waarbij ook de
aannemer zich conformeert aan de eventuele geconstateerde onvolkomenheden.
Onder onvolkomenheden wordt niet verstaan: krimpscheurtjes in het stuc- en spackwerk,
een witte uitslag op het metselwerk. Indien bij oplevering blijkt, dat er nog werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd die bewoning verhinderen, dan zal deze oplevering als een
voorcontrole worden beschouwd en wordt een nader tijdstip bepaald voor de oplevering.
Verzekering.
Tijdens de bouw heeft de aannemer de woningen verzekerd via een C.A.R.verzekering.
Op de dag van de oplevering van uw woning dient de woning voor eigen rekening te
worden verzekerd door middel van een opstalverzekering. Gezien de eventuele werkzaamheden die u in uw woning wenst te gaan uitvoeren, is het verstandig meteen
ook een inboedelverzekering af te sluiten.
Technische omschrijving.
De opbouw en afwerking van de woning staat omschreven in de technische omschrijving.
De Technische Omschrijving prevaleert boven de brochure en/of verkooptekening.
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen,
reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg.
Ingeval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn of
nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bepalingen van Woningborg.
Voorbehoud doorgang project.
In de aannemingsovereenkomst wordt als opschortende voorwaarde bepaald hoeveel
woningen verkocht moeten zijn voordat er gestart wordt met de bouw van dat bouwdeel.
Een andere opschortende factor is het verkrijgen van een bouwvergunning.
Een eventuele ontbindende voorwaarde is het verkrijgen van financiering door de koper.

Wegwijzer bij koop
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VERKOOP EN INFO
Hoekstra Makelaardij
058- 2337333
Willemskade 9
PB 288 8901 BB LEEUWARDEN

ARCHITECTUUR
Doeke van Wieren
TWA Architecten
Bourboomweg 26
9112 HL BURDAARD

ONTWIKKELING EN INFO
PreBoHus
058 - 2132313
Stadhoudersweg 75
9076 AG ST.-ANNAPAROCHIE
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GARANTIE
Woningborg
0182 - 580004
PB 805 2800 AV GOUDA

REALISATIE EN BOUW
BrouwerBouw
0518 - 401342
Stadhoudersweg 76A
PB 119 9076 ZR ST.-ANNAPAROCHIE
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