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Voorwoord
In deze technische omschrijving wordt in het kort omschreven wat u van uw toekomstige woning kan
verwachten. De woningen zijn toekomstbestendig en zullen niet worden voorzien van een
gasaansluiting. De woningen worden voorzien van een zeer goede isolatieschil en worden tevens
voorzien van de benodigde moderne duurzame installaties.
In dit document wordt een omschrijving gegeven over de technische eisen waaraan de woning zal
voldoen. Over bepaalde ruimtes en onderdelen zal ook worden omschreven hoe deze zullen worden
afgewerkt. Indien mogelijk zijn bepaalde opties verwerkt waaraan een stelpost is verbonden. In dit
geval wordt benoemd wat de opties zijn en welke prijsstelling hierbij van toepassing is.
Deze technische omschrijving is onlosmakelijk verbonden aan de verkoopcontracttekeningen XXX die
voor dit project zijn gemaakt. Door deze documenten samen te bestuderen zult u een zo compleet
mogelijk beeld krijgen over de woning.
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Begrippenlijst
Begrippenlijst Bouwbesluit
De bouw van de woning zal voldoen aan de eisen en normen van het Bouwbesluit 2012. In dit
document worden bepaalde begrippen vervangen voor de zogenoemde ‘’Bouwbesluit-begrippen’’. In
de verkoopdocumentatie en bouwtekeningen die bij deze bouw horen worden de Bouwbesluitbegrippen gehanteerd. Hieronder worden de begrippen uitgelegd:
Bouwbesluit-begrip
Verblijfsruimte
Bergingsruimte
Badruimte
Toiletruimte
Verkeersruimte
Onbenoemde ruimte
Meterruimte

Omschrijving ruimte
Woonkamer, keuken, slaapkamers
Berging
Badkamer
Toilet
Hal, overloop
Vliering, zolder, hobbyruimte
Meterkast

Aannemersprovisie
Zoals hierboven genoemd zijn de stelposten die zijn opgenomen in deze technische omschrijving
inclusief aannemersprovisie. De aannemersprovisie is een provisie bovenop de totaalprijs van
materiaal en arbeid op een betreffende stelpost.
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Algemene informatie
Wijzigingen
Dit document is nauwkeurig en met zorg is samengesteld aan de hand van tekeningen, verstrekt door
gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks wordt er een
voorbehoud gemaakt om wijzigingen door te voeren die voortvloeien uit aanvullende eisen van
overheid en/of nutsbedrijven. Deze wijzigingen zullen als losse bijlage worden toegevoegd voordat
de koop- en aannemingsovereenkomst door u wordt ondertekend en behoren dus tot het contract.
Daarnaast kan het voorkomen dat tijdens de bouw van het project wijzingen ten opzichte van deze
technische omschrijving moeten worden doorgevoerd. Een dergelijke wijziging mag nooit afbreuk
doen aan de waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. Om deze reden ontleent geen van de
betrokken partijen het recht om op basis van een dergelijke wijziging een verrekening te maken in
minder of meer kosten.

Stelposten
Stelposten die zijn opgenomen in deze technische omschrijving zijn een inclusief aannemersprovisie*
en BTW
Meer-en minderwerk
Wijzigingen en/of meer- en minderwerk zullen alleen worden uitgevoerd indien hiervoor schriftelijk
overeenstemming is bereikt. De verrekening vindt plaats voor de oplevering van de woning.
Technische omschrijving
Bij verschil in uitleg tussen deze technische omschrijving, verkoopdocumentatie en tekeningen
prevaleert het gestelde in deze technische omschrijving.

Aansluiting- en legekosten
De water- en elektrische aansluitingen zijn inbegrepen. De koper dient zelf een leverancier te
selecteren ten behoeve van de stroomvoorziening. De koper dient tevens een leverancier te
selecteren voor de aansluiting en levering van internet, tv en bellen.

Verzekeringen
De bouw wordt tot aan de oplevering door de aannemer verzekerd door een Construction Allrisk
(CAR) verzekering.

Opleverings- en onderhoudstermijn
De oplevering van de woning zal plaatsvinden binnen een in de aannemingsovereenkomst genoemde
aantal werkbare werkdagen.
Na oplevering van de woning geldt een onderhoudstermijn van 6 maanden.
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Garanties
Na de oplevering van de woning heeft u recht op de volgende garanties:

10 jaar op constructie
10 jaar garantie op dakbedekking
5 jaar fabrieksgarantie op kozijnen
3 jaar isolerende werking van glas
2 jaar elektrische installatie, waterinstallatie en ventilatie
1 jaar garantie op installaties
1 jaar garantie op schilderwerk, sanitair en hang- en sluitwerk

Bouwgarant
De woningen worden gebouwd door Bouwbedrijf van Iersel-Coppens B.V. Dit bedrijf is aangesloten
bij Nederlands grootste keurmerk in de bouw ‘’Bouwgarant’’. Een woning laten bouwen door een
aannemer die is aangesloten bij Bouwgarant biedt u een extra zekerheid op het goed verlopen van
het bouwproject. Kijk voor meer informatie op www.bouwgarant.nl.
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Bouwomschrijving woning

Peil van de woning
Alle hoogten en diepten worden vanuit het peil (P) gemeten. Het peil is het niveau van de bovenkant
van de begane grondvloer van de woning, nadat de vloer volledig is afgewerkt.
Het peil van de woning wordt bepaald in samenspraak met de dienst Bouw- en woningtoezicht van
de gemeente Roosendaal

Grondwerk
Om de fundering te realiseren wordt de bouwput tot ongeveer 85 cm beneden peil ontgraven. Indien
constructief nodig wordt er een bodemafsluiting van ongeveer 10 cm schoon zand aangebracht.
Uitgegraven grond uit de fundering wordt teruggestort onder de begane grondvloer. Eventueel
overtollige grond wordt verdeeld over het bestaand perceel.
Het terrein rondom de woning wordt schoon opgeleverd exclusief bestrating. Een eventuele
bestrating is voor de rekening van de koper.
Fundering
De fundering wordt conform de opgave van de constructeur uitgevoerd. Voor de fundering wordt
gebruik gemaakt van Isobouw Powerkist XX. De Isobouw Powerkist XX zorgt voor een geïsoleerde
fundering.

Vloeren
Begane grondvloer
De begane grondvloer bestaat uit een geïsoleerde PS-combinatievloer. Deze bestaat uit
voorgespannen betonnen liggers waartussen vulelementen van EPS worden gelegd. Hierop wordt
een wapeningsnet aangebracht welke wordt afgestort met beton. Deze vloer is bijzonder geschikt bij
een scheurgevoelige vloerafwerking.
1e en 2e verdiepingsvloer
De 1e en 2e verdiepingsvloeren worden uitgevoerd met een breedplaatvloer-constructie. Een
breedplaatvloer bestaat uit prefab vloerelementen waarop wapening wordt aangebracht welke
vervolgens wordt afgestort met beton. Het voordeel van een breedplaatvloer-constructie is dat
installatiewerk in de vloer kan worden verwerkt.
Vloerafwerking
De vloeren worden afgewerkt met een cementdekvloer van circa 70mm dikte.
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Metselwerk

Binnenwanden
De binnenwanden bestaan uit gasbetonwanden van 100mm dikte.
Gevel
Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in baksteen van waalformaat. Op de tekening staat de kleur
van de baksteen aangegeven. De gevelsteen benaderd deze aangegeven kleurstelling.
Het metselwerk wordt uitgevoerd in wildverband. Waar aangegeven op tekening wordt er een
rollaag toegepast.
Voegwerk
De schoonmetselwerk muren worden platvol gevoegd met zand en cement. Naderhand worden deze
voegen geborsteld.

Dakconstructies

Garage
Het dak van de garage bestaat uit een houtconstructie. Er wordt een houten balklaag gemonteerd
welke van boven wordt afgewerkt met een houten constructieplaat. Hierboven wordt de isolatielaag
aangebracht. Als laatst wordt deze constructie waterdicht gemaakt met PVC dakbedekking

Luifel
De luifel wordt uitgevoerd met een houten balklaag. Deze constructie wordt op gelijke hoogte van
het dak van de garage afgewerkt. Deze constructie wordt waterdicht gemaakt met PVC
dakbedekking.

Woning
Het dak van de woning wordt uitgevoerd met een prefab dakconstructie. Onder de kap worden
dragende knieschotten gemonteerd. De knieshothoogte is ongeveer 120 cm.
De binnenzijde van de dak elementen bestaat uit witgelakte spaanplaat. De plaatnaden worden
afgewerkt met een witte pvc afdekstrip.
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Kozijnen, ramen en deuren

Buitenkozijnen
De buitenkozijnen bestaan uit kunststofkozijnen met een houten uitstraling (houtnerfstructuur). De
beglazing van de buitenkozijnen bestaat uit glas van een hoge isolatiewaarde, namelijk HR++
isolatieglas. Waar nodig zijn de kozijnen voorzien van een ventilatierooster (zie tekening). Het hang –
en sluitwerk van de kozijnen voldoet aan de veiligheidsnorm WK – 2.
Binnen kozijnen
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in stalen na-stelkozijnen, hierin worden opdekdeuren
gehangen. Het merk en type van de binnendeurkozijnen is: Theuma MonoPlus montagekozijn opdek.
Het merk en type van het hang – en sluitwerk is: binnendeurbeslag Hoppe, kleur F1 (basis)

Trappen
De trappen worden uitgevoerd volgens Bouwbesluit. De eerste verdiepingstrap wordt uitgevoerd als
een gesloten hardhouten trap. Deze trap wordt afgewerkt met een transparante laklaag. De tweede
verdiepingstrap wordt uitgevoerd als een gesloten vurenhouten trap. Deze trap wordt afgewerkt met
een witte laklaag.

Isolatieschil
De woning wordt voorzien van een isolatieschil volgens bouwbesluit.
-

Vloeren RC-waarde van minimaal 3,5
Gevels RC-waarde van minimaal 4,5
Daken RC-waarde van minimaal 6,0
Deuren en ramen gemiddelde U-waarde van 1,65

Keuken
Levering en montage van een keuken zijn niet opgenomen in deze technische omschrijving.
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Verwarmingsinstallatie
In de woning wordt een LG IWT luch/water warmtepomp toestel geplaatst met een ingebouwde 200
liter tapwaterboiler. De warmtepomp is voorzien van alle benodigde appendages. De buitenunit van
de warmtepomp wordt geplaatst op het dak van de garage. De warmtepomp zelf wordt in de garage
geplaatst (zie tekening).
De woning wordt voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming in alle te verwarmen ruimtes.
Door het gebruik van vloerverwarming dient er rekening te worden gehouden met de
vloerafwerking, deze dient een maximale Rc-waarde van 0,1 te hebben. Vloeren kunnen onder
andere worden afgewerkt met tegels, hout en vloerbedekking.
In verband met een klein vloeroppervlakte in de badkamer is een elektrische radiator noodzakelijk. Er
is een standaardbadkamerradiator (klimrek) in de kleur RAL 9016 opgenomen.
De ruimtetemperaturen zijn als volgt aangehouden: woonkamer, keuken en slaapkamer 20°C, hal
18°C, badkamer 22°C, zolder en garage 10°C.
De temperatuurregeling vindt plaats via een digitale kamerthermostaat in de woonkamer. Eventuele
naregeling om ieder vertrek te bedienen is mogelijk tegen een meerprijs.

Mechanische ventilatie
De woning wordt voorzien van een Duco Co2 systeem met in de woonkamer een Co2
hoofdbediening. De badkamer wordt voorzien van een extra afstandsbediening, waarmee de
badkamer apart kan worden geventileerd. In de volgende ruimtes wordt de lucht mechanisch
afgevoerd: keuken, toilet en badkamer.

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt conform NEN 1010 uitgevoerd. Voor verdere informatie over de
elektrische installatie wordt verwezen naar de afwerkstaat en de bouwtekeningen.

Terreininventaris
De terreininventaris dient uitgevoerd te worden door de verkrijger. Onder terreininventaris wordt
verstaan: aanbrengen erfscheiding en/of hagen, alle benodigde bestratingen.
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