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1 Voorwoord.

De materialen- en kleuren-staat is vermeld in de brochure bij de gevelaanzichten.

Daar staan de materialen en kleuren vermeld van de buitenkant van de woning.

Deze technische omschrijving beschrijft puntsgewijs de divese onderdelen van het huis.

De tuinberging wordt aan het einde in zijn geheel onder één punt beschreven.

2 Energie Prestatie Coëfficient (EPC).

De Energie Prestatie Coëfficient (EPC) bedraagt 0,4 of lager (=beter).

Dit cijfer geeft de energiezuinigheid van het huis aan; hoe lager, des te beter.

Deze norm is voor bouwaanvragen vanaf 1-1-2015 wettelijk verscherpt van 0,6 naar 0,4.

De EPC-berekeningen worden met de bouwaanvraag ingediend bij de Overheid.

3 Maatvoering en grondwerk.

De kavel wordt aangegeven met paaltjes op de hoekpunten.

De situering van het huis op de kavel is op tekening aangegeven, en wordt definitief 

i.o.m. de overheid bepaald. Dat geldt zowel voor de rooilijn als het peil van de woning.

De rooilijn is de plaats van de voorgevel t.o.v. de voorste kavelgrens.

Het peil (=0) is de hoogte van de (afgewerkte) beganegrondvloer t.o.v. de straat. 

De hoogtematen van het huis zijn de maten t.o.v. het peil.

Om de fundering en riolering te maken wordt op de kavel grond uitgegraven.

Uitgegraven grond wordt egaal over de kavel verspreid, aflopend vanaf de woning naar de 

kavelgrenzen. Overtollige grond wordt afgevoerd. Er wordt geen grond aangevoerd.

4 Buitenriolering en drainage.

Volgens de plaatselijke voorschriften wordt er een enkelvoudig danwel gescheiden systeem

(aparte leidingen voor hemelwater en huishoudwater) aangelegd. In principe en mits

toegestaan wordt er een drainagestreng onder de woning aangelegd.

De riolering wordt gemaakt van PVC en bevat beluchting ontstoppingsmogelijkheden.

Zie voor de regenwaterafvoeren van het huis de materiaal- en kleuren-staat.
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5 Bestrating.

De bestrating bestaat uit betontegels (30x30cm) op een laag zand (± 10cm) en wordt

geleverd t.b.v. een pad naar de voordeur (± 90cm breed) en een achterpad langs de

tuinbergingen; dit achterpad wordt gezamenlijk eigendom (mede) van de achterburen.

 

6 Fundering en kruipruimte.

De constructeur bepaalt de wijze waarop het huis gefundeerd moet worden en de 

vorm en benodigde afmetingen van beton-palen, -balken c.q. -stroken.

De funderingsberekeningen worden met de bouwaanvraag ingediend bij de Overheid.

De kruipruimte tussen de fundering (onder de begane grondvloer) wordt geventileerd

d.m.v. PVC-roosters is de buitenmuren nabij de hoeken van het huis.

De bodemafsluiting in de kruipruimte onder de vloer is een laag schoon zand. (± 10cm)

7 Vloeren.

De beganegrondvloer is een geïsoleerde betonvloer met daarop een cementdekvloer.

Een geïsoleerd luik (om de kruipruimte te bereiken) komt achter de voordeur.

Onder de vloer zit de isolatie conform de EPC-berekening.

De 1e en 2e verdiepingsvloer zijn betonvloeren met daarop een cementdekvloer.

Nabij de trappen komen metalen raveelliggers.

Achter de dakvoetaftimmeringen (knieschotten) komen geen cementdekvloeren.

8 Wanden.

De buitenwanden bestaan uit een binnenspouwblad van kalkzandsteen en een:

- buitenspouwblad van baksteen conform tekening en materiaal- en kleurenstaat,

- buitenspouwblad van beplanking conform tekening en materiaal- en kleurenstaat.

Tussen het binnen- en buitenspouwblad zit de isolatie conform de EPC-berekening.

De baksteenmuren worden gevoegd conform de materiaal- en kleurenstaat.

De woningscheidende wanden bestaan uit:

- kalkzandsteen tot de 2e verdiepingsvloer,

- houtskeletwand vanaf de 2e verdiepingsvloer.



BLAD 5 VAN 11 

LEEUWARDEN JABIKSWOUDE 6 WONINGEN AUKJESLAN VERSIE 20-02-2015

Technische omschrijving

De constructieve binnenwanden bestaan uit kalkzandsteen en houtskelet op zolder.

De niet-constructieve binnenwanden bestaan uit gasbeton- of gipsblokken.

Waar nodig worden worden dilitatievoegen gemaakt volgens de voorschriften.

Conform advies van de constructeur worden er stalen c.q. betonnen lateien in de wanden

opgenomen om de bovenliggende constructie te dragen.

9 Daken.

De schuine dakvlakken bestaan uit houten geïsoleerde dakelementen met daarop een

dakbedekking van dakpannen conform de materiaal- en kleurenstaat.

Bijpassende geveldakpannen, doorvoerdakpannen enz. komen daar waar nodig.

Tussen de liggers van de dakelementen zit de isolatie conform de EPC-berekening.

De binnenkant van de dakelementen bestaat uit spaanplaat o.g..

De afwerkingen langs de dakgoten en dakranden worden gemaakt conform tekening.

De goten worden voorzien van zink en aangesloten op regenwaterafvoeren van PVC.

De schoorsteen wordt uitgevoerd conform tekening en de materiaal- en kleurenstaat.

Deze fungeert zo veel mogelijk voor installatieleidingen, niet als een rookkanaal.

10 Buitenkozijnen, -deuren en -ramen.

De buitenkozijnen, ramen en deuren worden gemaakt van kunststof.

Ze voldoen aan het politiekeurmerk "veilig wonen" met weerstandsklasse 2.

Waar nodig worden ventilatieroosters in de kozijnen opgenomen, en worden deuren

en ramen voorzien van hang- en sluitwerk zoals krukken, grepen, schilden en cilinders.

De cilinders van de buitendeuren zijn gelijksluitend, dus met eenzelfde sleutel te bedienen.

Er wordt geen brievenbus aangebracht in de voordeur.

Betonnen kantplanken komen onder de kozijnen met de onderdorpel nabij de grond.

Waterdorpels onder de andere kozijnen zijn conform de materiaal- en kleurenstaat.

11 Binnenkozijnen en -deuren.

De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig-witte stalen kozijnen met bovenlichten van glas,

m.u.v. het meterkastkozijn welke wordt voorzien van een wit dicht bovenpaneel.

De binnendeuren zijn fabrieksmatig-witte opdekdeuren met honinggraatvulling.

De deuren zijn voorzien van hang- en sluitwerk zoals krukken en schilden.

Onderdorpels worden niet geleverd m.u.v. de ruimtes met vloertegels.
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De binnendeuren worden voorzien van de volgende sloten:

- badkamer en toilet vrij- en bezetslot

- meterkast kastslot

- ouderslaapkamer dag- en nachtslot

- overige deuren loopslot

12 Trappen.

De trap van de begane grond naar de 1e verdieping is een vurenhouten open trap.

De trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping is een vurenhouten open trap.

Leuningen en hekjes worden geplaatst waar dat voor de veiligheid nodig is. 

De trappen worden fabrieksmatig-wit gegrondverfd, laagdikte ± 50mu..

In de traptreden zitten geen slijtstrippen.

 

13 Tegels.

De vloeren van het toilet en de badkamer worden voorzien van vloertegels.

De wanden van het toilet worden voorzien van wandtegels tot circa 120cm+ vloer.

De wanden van de badkamer worden voorzien van wandtegels tot plafondhoogte.

In de douchehoek worden de tegels iets schuin gelegd richting het doucheputje.

Een waterbestendige dorpel wordt geplaatst nabij het kozijn onder de deur.

De tegels zijn in verschillende kleuren te kiezen.

Wandtegels worden wit gevoegd, vloertegels worden grijs gevoegd.

Wandtegels worden verticaal aangebracht, en niet-strokend met de vloertegels.

14 Binnenafwerking.

Alle wanden worden behangklaar opgeleverd, d.w.z. klaar om behangen te worden.

De betonplafonds van de begane grond en de verdieping worden wit gespoten met 

spackwerk. De wandgedeelten boven wandtegels worden wit meegespoten.

De v-naden van de plafonds vangen krimpscheurtjes op en blijven zichtbaar.

Vensterbanken zijn van hout met een witte kunststof toplaag; het overstek is 5-10cm..

De meterkast wordt voorzien van de nodige bouwkundige voorzieningen die nodig zijn

voor het monteren van de installaties, meters, enz..

Vloerplinten worden niet geleverd.

Verder worden alle timmerwerken uitgevoerd die voor een nette afwerking nodig zijn.
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15 Beglazing, schilderwerk en behangwerk.

De buitenkozijnen worden voorzien van drie-laags glas conform de EPC-berekening.

Zie 'binnenkozijnen' voor (eventueel) glas in de binnenkozijnen en/of -deuren.

Houtwerk buiten aan de woning staat vermeld in de materiaal- en kleurenstaat.

Dit wordt (fabrieksmatig of in het werk) afgewerkt zoals daarbij staat vermeld.

In de woning wordt het houtwerk wel van grondverf voorzien, maar niet afgeschilderd.

Behangwerk wordt niet geleverd.

16 Water-installatie en binnenriolering.

Koudwaterleidingen worden aangelegd vanaf de watermeter tot aan de onder sanitair 

vermelde toestellen, en de keukenspoelbak, en het warmwatertoestel.

Warmwaterleidingen worden eengelegd vanaf het warmwatertoestel tot aan de onder 

sanitair vermelde toestellen met een mengkraan, en de keukenspoelbak.

Binnenriolering wordt aangelegd naar de onder sanitair vermelde toestellen, en de

keukenspoelbak, en het warmwatertoestel.

Alle leidingen worden waar mogelijk aan het zicht onttrokken door ze weg te werken

in/onder vloeren, in wanden en/of speciaal daarvoor gemaakte leidingkokers.

17 Sanitair.

Als sanitair worden de volgende toestellen geplaatst:

Toilet:

- wit staand closet met witte closetzitting met deksel.

- witte fontein met toiletkraan, chroom afvoer met sifom.

Badkamer:

- doucheafvoerputje met douchesifon.

- douchemengkraan, handdouche met chroom slang en glijstand.

- witte wastafel met wastafelmengkraan, chroom afvoer en sifon.

- wit staand closet met witte closetzitting met deksel.

Wasmachine-opstelplaats:

- tapkraan met keerklep op de 2e verdieping.
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18 Gas-installatie.

Niet van toepassing.

19 Verwarming.

Het huis wordt aangesloten op het aanwezige stadsverwarmingsnet.

Informatie hierover: www.dezuidlanden.nl onder het sub-menu 'voorzieningen'.

De plaats van het verwarmingstoestel is op de 2e verdieping volgens tekening.

De begane grond (m.u.v. het toilet) wordt verwarmd d.m.v. vloerverwarming.

De verdieping wordt verwarmd d.m.v. wit afgelakte radiatoren.

De kamerthermostaat regelt de temperatuur.

Uitgangspunt voor de capaciteit van de verwarming is dat bij een buitentemperatuur

van -10 graden celcius onderstaande temperaturen kunnen worden behaald:

- woonkamer + keuken 20 graden.

- slaapkamers 20 graden.

- badkamer 22 graden.

- overige verkeersruimtes 15 graden.

20 Ventilatie.

Het ventilatiesysteem wordt in samenhang met de EPC-berekening gediomensioneerd.

 

21 Electra.

De volgende voorzieningen worden aangelegd vanuit de meterkast naar:

(gebruikte afkortingen: w.c.d. = wandcontactdoos, a.s.p. = aansluitpunt)

Hal: Overloop:

- 1 lichtpunt met schakelaar - 1 lichtpunt met hotelschakelaar

- 1 buitenlichtpunt met schakelaar - 1 enkele w.c.d.

- 1 enkele w.c.d. - 1 rookmelder

- 1 bel installatie Badkamer:

- 1 hotelschakelaar t.b.v. de overloop - 1 lichtpunt met schakelaar

- 1 rookmelder - 1 wandlichtpunt met schakelaar

Toilet: - 1 dubbele w.c.d.

- 1 lichtpunt met schakelaar - aarding van metalen delen
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Keuken: - schakelaar mechanische ventilatie

- 1 lichtpunt met schakelaar Hoofdslaapkamer:

- 2 dubbele w.c.d. voor vrij gebruik - 1 lichtpunt met schakelaar

- 1 enkele w.c.d. voor de wasemkap - 2 dubbele w.c.d.

- 1 dubbele w.c.d. voor de koelkast - 1 a.s.p. voor CAI (leeg)

- 1 lege leiding voor een kooktoestel - 1 a.s.p. voor TEL (leeg)

- 1 lege leiding voor een boiler Slaapkamers: (2x)

Woonkamer: - 1 lichtpunt met schakelaar

- 2 lichtpunten met 2 schakelaars - 2 dubbele w.c.d.

- 1 buitenlichtpunt met schakelaar Zolder:

- 4 dubbele w.c.d. - 1 lichtpunt met schakelaar en w.c.d.

- 1 a.s.p. voor TEL (leeg) - 1 a.s.p. voor wasmachine

- 1 a.s.p. voor CAI (leeg) - 1 a.s.p. voor ventilatie-unit

- 1 a.s.p. voor verwarmingstoestel

De kleur van het schakelmateriaal en wandcontactdozen is wit. 

De hoogte van schakelaars is circa 100cm+vloer, in de keuken 150cm+vloer.

De hoogte van wandcontactdozen is circa 20cm+vloer, in de keuken 125cm+vloer.

De hoogte van aansluitpunten voor CAI en PTT is circa 20cm+vloer.

De leidingen en dozen worden uitgevoerd als 'inbouw', op zolder eventueel als 'opbouw'.

Alle wandcontactdozen zijn geaard. Dubbele worden aangelegd met 1 inbouwdoos.

De meterkast bevat een aardpunt met aarpen, een beltrafo, en een groepenkast.

22 Keukeninrichting.

Niet van toepassing

23 Bouwbesluit begrippen

Het Bouwbesluit is het Overheids-reglement waaraan nieuwbouw moet voldoen.

Onze bouwaanvraag om bouwvergunning te krijgen zal er uiteraard ook aan voldoen.

Ruimte-namen zoals hal, woonkamer en slaapkamer komen er niet in voor, terwijl die

namen voor u en ons wél zo praktisch zijn; daarom gebruiken wij die namen nog wel.

Omgezet naar begrippen uit het Bouwbesluit dient u deze te lezen als:

Vertrek naam: Bouwbesluit-begrip

- hal en overloop verkeersruimte

- woonkamer, keuken en slaapkamers verblijfsruimte
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- toilet toiletruimte

- badkamer badruimte

- berging bergingsruimte

- vliering, zolder, hobbyruimte onbenoemde ruimte

- meterkast meterruimte

24 Tuinberging.

De tuinberging is circa 200cm x 300cm en is niet geïsoleerd.

De vloer bestaat uit beton op een laag zand met hardhouten kantplank.

De wanden zijn van houten gewolmaniseerde beplanking (tuinhout).

Het dak bestaat uit houten liggers met een eternitplaat met bijbehorende randstukken.

Er is een lichtpunt met een schakelaar inclusief een enkele wandcontactdoos.

25 Slotbepalingen.

Zodra de woning gebouwd is wordt er een oplevering van de woning georganiseerd.

U ontvangt hiervan circa 2 weken tevoren een schriftelijke uitnodiging van de ondernemer.

Tijdens de oplevering inspecteert u samen de woning en wordt er een proces verbaal van

oplevering gemaakt en ondertekend. U mag u laten bijstaan door een externe deskundige.

De sleutels ontvangt u bij ondertekening mits aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Sanitair, tegels, en glasruiten worden nat gereinigd c.q. 'schoon' opgeleverd. De woning

wordt geveegd c.q. 'bezemschoon' opgeleverd. De kavel wordt ontdaan van eventueel

nog aanwezig bouwmateriaal en -materieel en wordt 'geëgaliseerd' opgeleverd.

De energiekosten tijdens de bouw zijn tot de datum van oplevering voor de ondernemer.

Soms worden klanten geadviseerd door hun leverenaciers van vloerbedekking en/of

wandafwerking om de woning extra droog te stoken; dit vergt extra energiekosten welke

voor rekening van de klant komen.

 

Krimpscheuren zijn vaak een gevolg van vocht en droging van de verschillende

constructie-onderdelen en kunnen met name ontstaan t.p.v. de aansluitingen.

Krimpscheuren zijn niet ernstig (niet constructief) en kunnen het beste even dichtgezet

worden met daarvoor verkrijgbare flexibele materialen.

Het is raadzaam om uw leverancier van vloer- en /of wandafwerkingen te raadplegen

naar de eigenschappen van de door uw gekozen afwerking van vloeren en/of wanden,

om zo te bepalen of er dilitatievoegen nodig zijn t.b.v. krimp en uitzetting van materialen. 

Ook raadzaam is te checken hoe e.e.a. bevestigt wordt i.v.m. leidingen in de constructie.
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De aannemer is niet aansprakelijk voor krimpscheuren.

Buitenschilderswerk kan niet altijd worden uitgevoerd t.g.v. de weersomstandigheden.

Als hierdoor dit niet voor de oplevering gereed is wordt dit na oplevering uitgevoerd als

de weersomstandigheden wél goed zijn. Dit doet niks af aan de betalingsverplichtingen.

Het is de klant niet toegestaan om al tijdens de bouw werkzaamheden in de woning

uit te voeren i.v.m. de aansprakelijkheid en verzekering van de ondernemer.

De ondernemer behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in de constructie en/of

detaillering te realiseren indien dit de bouw zijns insziens bevordert. Uiteraard mogen deze

wijzigingen nimmer kwalitatief en/of kwantitatief een vermindering voor de klant inhouden.

Prijswijzigingen van lonen en materialen zijn dus voor rekening van de aannemer.

Een BTW-zijziging van de overheid komt ten laste van c.q. ten goede aan de klant.

Eventuele erfdienstbaarheden zullen in de notariële akte worden vastgelegd.


