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In deze technische omschrijving wordt de uitvoering van de woningen verder toegelicht.
Peil
Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. De hoogte
van dit peil ten opzichte van N.A.P. wordt door de gemeente Utrecht bepaald en kan per bouwblok variëren.
De rooilijnen zullen door de gemeente in het werk worden aangegeven.
Grondwerk
De nodige ontgravingen zullen worden verricht voor de bouwput en de riolering. De kruipruimte krijgt een
bodemafsluiting van schoonzand met een dikte van ca. 10 cm. Het onbebouwde gedeelte van het terrein
wordt opgehoogd met grond uit de bouwput. Naast het omschreven grondwerk worden geen grondwerken
uitgevoerd.
TERREININRICHTING
Bestrating
Er worden voor de bereikbaarheid van de woning geen oprijstroken of toegangspaden aangelegd, eveneens
wordt hiervoor geen grondwerk uitgevoerd.
Erfafscheiding
De erfgrenzen worden aangegeven met houten perkoenpaaltjes op de hoeken van het perceel.
Zoals op de situatietekening wordt de volgende beplanting aangebracht;
- Lage beukenhaag (ca. 60 cm) in de voortuin van de bouwnummers 1 t/m 6;
- Hoge Beukenhaag (ca. 180 cm) evenwijdig aan de zijdelingse perceelgrens bouwnummers 7 en 10;
- Lage Liguster haag (ca. 100 cm) evenwijdig aan beukenhaag zijdelingse perceelgrens bn 7 en 10;
- Hoog gaashek met hedera (ca. 180 cm) op achterperceelgrens van alle woningen en op zijdelingse
perceelgrens bn 1 en 6 tot de voorzijde berging, vanaf voorzijde berging tot voorperceelgrens wordt
de hoogte laag (ca. 60 cm).
Indien bij de oplevering het seizoen niet geschikt is om beplanting aan te planten wordt dit op een later tijdstip
gedaan.
CONSTRUCTIE
Fundering
Aan de hand van de resultaten van het bodemonderzoek wordt het funderingssysteem uitgevoerd in beton op
palen uitgevoerd. De betonwerken worden geheel uitgevoerd volgens berekeningen en tekeningen van de
constructeur. De kruipruimte onder de begane grondvloer van de woning wordt geventileerd door middel van
muisdichte roosters in de gevel.
Vloeren
De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd in een geïsoleerde systeemvloer met een
isolatiewaarde van Rc = 3,7 m2K/W. De eerste en tweede verdiepingsvloer worden uitgevoerd als
systeemplaat vloer. Verder worden alle op- en aanstortingen, voegvullingen, sparingen e.d. aangebracht
zoals uit de aard van het werk blijkt of zoals de constructeur dat eist.
Daken
De dakconstructie van het hellende dak bestaat uit geïsoleerde dakelementen met een isolatiewaarde van Rc
= 6,3 m2K/W aan de onderzijde afgewerkt met een houtspaanplaat. De onderzijde van de dakplaten op de 1e
verdieping van bouwnummer 7 t/m 10 zijn in een witte kleur afgewerkt met kunststof strippen op de
plaatnaden. Op het schuine dak worden keramische dakpannen aangebracht, kleur in overeenstemming met
de kleur- en materiaalstaat. Het dak van de berging van bouwnummer 1 t/m 6 en de luifels van bouwnummer
7 t/m 10 wordt voorzien van een gemodificeerde dakbedekking en is ongeïsoleerd. De overige platte daken
worden voorzien van een gemodificeerde dakbedekking en zijn wel geïsoleerd. Langs de dakranden van de
platte daken en omtimmerde goten wordt een aluminium daktrim geplaatst. De hemelwater-afvoeren bestaan
uit buizen van aluminium evenals de mastgoten van bouwnummer 7 t/m 10.
Dragende wanden
De dragende woningscheidende wanden en binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen
(ankerloze spouwmuur) en zo nodig in prefab beton, volgens opgaaf van de constructeur. Alle binnenwanden
zullen indien noodzakelijk, volgens advies van de fabrikant, gedilateerd moeten worden. Het is mogelijk dat
de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse een (krimp)scheur ontstaat.
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Metaalwerken
Voor de ondersteuning van vloeren, daken en gevels worden volgens berekeningen van de constructeur,
waar nodig kolommen, liggers en geveldragers toegepast. Daar waar vereist worden stalen kolommen en
liggers in verband met de brandwerendheid gevuld met beton of brandwerend bekleed. De omrandingen van
de kruipluiken zijn thermisch verzinkt.
GEVELS
Gevels
De buitengevels worden uitgevoerd in baksteen gevelplint + accentlagen en opgaand werk in verschillende
steenkleuren. De bakstenen gevels worden gevoegd met een mortel in een bepaalde kleur en structuur
conform de kleur- en materiaalstaat. In het buitengevelmetselwerk wordt een voldoende aantal
openstootvoegen aangebracht voor ventilatie en/of afwatering. In het metselwerk worden voorts de nodige
voorzieningen opgenomen, zoals dilatatievoegen, verankeringen, lateien, kunststofslabben en dergelijke. De
gemetselde gevels van de woningen zijn geïsoleerde spouwmuren met een isolatiewaarde van Rc = 4,7
m2K/W. De bergingen van bouwnummer 1 t/m 6 worden halfsteens opgemetseld en zijn ongeïsoleerd.
Accentvlakken in de gevels alsmede de voorgevel boei dakkapellen van bouwnummer 1 t/m 6 en boei
erker/luifel van bouwnummer 7 t/m 10 worden afgewerkt met een volkern plaatmateriaal al dan niet voorzien
van een florale infrezing zoals weergegeven op de verkooptekening.
Gevelkozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden gemaakt van hardhout, e.e.a. volgens de verkooptekening en
nadere detaillering. Dit geldt ook voor de deuren van de berging. In de buitenkozijnen worden waar nodig
naast ramen ook roosters voor ventilatie aangebracht. De voordeuren van de woningen worden uitgevoerd
als een vlakke deur met glasopening. Het toegepaste hang- en sluitwerk voldoet aan de inbraakwerendheids
klasse 2.
Beglazing
De glasopeningen van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de woningen zullen worden voorzien van
hoogrendement dubbele beglazing (HR ++).
Hang- en sluitwerk
Alle draaiende delen in de buitenkozijnen worden voorzien van hang- en sluitwerk, dat voldoet aan
inbraakwerendheidsklasse 2. De draaiende ramen worden uitgevoerd in draai-kiep. Alle profielcilinders in de
buitendeuren zijn per woning gelijksluitend.
Buitenschilderwerk
Alle houten buitenkozijnen, -ramen en -deuren alsmede de aftimmeringen van goten, overstekken en
boeidelen van de goten en luifel bij voordeur bij bouwnummer 1 t/m 6 worden aan de buitenkant geschilderd
met een dekkende verflaag. Kleuren in overeenstemming met de kleur- en materiaalstaat.
BINNENINRICHTING
Binnenwanden
De binnenwanden tussen vertrekken onderling worden samengesteld uit lichte scheidingswanden, die
voldoen aan de gestelde geluidsisolatienormen.
Binnendeuren en -kozijnen
De binnenkozijnen op de begane grond zijn fabrieksmatig afgelakte houten kozijnen zonder bovenlicht. In
deze kozijnen worden fabrieksmatig afgelakte stompe deuren afgehangen. De binnenkozijnen op de
verdieping zijn fabrieksmatig afgelakte stalen montagekozijnen zonder bovenlicht. In deze kozijnen worden
fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren afgehangen. De deuren van de badkamer en het toilet worden voorzien
van een vrij- en bezetslot; de meterkastdeur van een kastslot en de overige binnendeursloten zijn loopsloten.
In de hal zal een meterkast worden aangebracht. Deze meterkast zal worden ingericht volgens de
voorschriften van de nutsbedrijven.
Trappen
Alle trappen worden vervaardigd van hardhout in open uitvoering voorzien van witte grondverf. Langs de
trappen wordt aan één muurzijde een hardhouten leuning op metalen leuningdragers aangebracht. De open
zijde langs de trapgaten van bouwnummer 1 t/m 6 wordt voorzien van een traphek eveneens voorzien van
witte grondverf.
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Natuur- en kunststeen
Onder de deur naar het toilet en de badkamer wordt een kunststeen dorpel aangebracht. Onder de binnenzijde van de raamkozijnen met een steenachtige borstwering wordt een marmercomposiet vensterbank
toegepast. In de badkamer wordt geen vensterbank geplaatst maar wordt de negge betegeld.
Vloer-, wand- en plafondafwerking
Met uitzondering van de betegelde ruimtes wordt de vloer voorzien van een afwerkvloer. In deze dekvloer
worden leidingen opgenomen. Wij adviseren u dan ook om in de vloer niet te spijkeren, te hakken of te boren.
De betonplafonds in de woning (met uitzondering van het plafond in de meterkast) worden voorzien van
structuur spuitwerk. Alle binnenwanden, behalve daar waar wandtegelwerk wordt aangebracht, worden
“behang-klaar” afgewerkt. Uitzondering hierop zijn de wanden van de meterkast en de berging van
bouwnummer 1 t/m 6, deze wanden worden niet nader afgewerkt. De binnenzijde van de gevels van de
berging worden schoonwerk gevoegd, de wand tussen de berging en de woning wordt uitgevoerd in
kalkzandsteen.
“Behangklaar” wil zeggen; de binnenwanden zijn bij oplevering, na verwijdering van eventuele
verontreinigingen, direct geschikt voor het aanbrengen van een voorsmeerlaag en het aanbrengen van
behang. Voor het aanbrengen van sauswerk o.i.d. dient u de wanden eerst zorgvuldig af te werken.
De wanden van de badkamer(s) (tot plafond of onderzijde schuine kap)en het toilet (tot ca. 1200 + vloer)
zullen worden afgewerkt met geglazuurde wandtegels formaat 30 x 60 cm glans wit voeg- en kit kleur
zilvergrijs. De vloer van de badkamer(s) en het toilet zullen worden afgewerkt met vloertegels 60 x 60 cm
antraciet voegen kit kleur donkergrijs. De wand- en vloertegels worden niet strokend verwerkt. De uitwendige
hoeken van het wandtegelwerk worden afgewerkt door middel van blank aluminium hoekstrippen passend bij
tegeldikte.
In de woning worden standaard geen plinten aangebracht. Indien noodzakelijk zal er een verlaagd plafond
worden aangebracht. Overige aftimmeringen in de woning zullen worden verricht zoals uit de aard van het
werk blijkt.
Binnenschilderwerk
De houten buitenkozijnen, -ramen en –deuren in de woning worden aan de binnenzijde voorzien van een
dekkende verflaag. Kleuren in overeenstemming met de kleuren- en materiaalstaat. Alle overige onderdelen
en eventueel in het zicht komende cv-leidingen worden niet geschilderd.
Keukeninrichting
De woning wordt met keuken geleverd. Binnen de beschikbare stelpost is een keukenofferte compleet met
leidingschema uitgewerkt door de projectleverancier Woon-inspiratie uit Lelystad. De leidingen voor een
toekomstige keukeninrichting worden op de positie volgens dit leidingschema aangebracht. De aannemer
stelt de projectleverancier in de gelegenheid om de keuken te laten plaatsen vóór de oplevering van de
woning. Deze projectleverancier is volledig op de hoogte van alle ins en outs van het project en heeft
rechtstreeks contact met de kopersbegeleider van het project.
In de keuken wordt aan het plafond een dubbel afzuigventiel geplaatst. De vereiste ruimteventilatie dient altijd
volgens de voorschriften van het Bouwbesluit en de geldende garantieregeling gewaarborgd te blijven.
INSTALLATIES
Buitenriolering
De buitenriolering van de vuilwaterafvoer(VWA) en de hemelwaterafvoer(HWA) zal worden uitgevoerd in een
gescheiden stelsel. De VWA wordt aangesloten op het gemeenteriool en ter plaatse van de woningen
voorzien van de nodige opstoppingstukken. De HWA wordt vanaf de voorgevel aangesloten op het
gemeenteriool. Alle leidingen worden uitgevoerd in recyclebaar PVC.
Binnenriolering
De binnenriolering wordt samengesteld uit recyclebaar PVC en bij de voorgevel aangesloten op de
buitenriolering. Alle sanitaire toestellen worden op de binnenriolering aangesloten. Tevens komt er een
aansluiting voor de wasmachine en een leiding in de keuken bij het aanrecht.
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Sanitair
In de toiletruimte wordt het volgende sanitair geleverd en aangesloten:
•
Wandcloset Villeroy & Boch O’novo met bedieningspaneel Wisa XS en closetzitting + deksel Villeroy
& Boch O’novo;
•
Fontein 36 cm Villeroy & Boch O’novo, verchroomde plugbekersifon en muurbuis, fonteinkraan Hans
Grohe Logis 70.
In de badruimte(n) wordt het volgende sanitair geleverd en aangesloten:
•
Wandcloset Villeroy & Boch O’novo met bedieningspaneel Wisa XS en closetzitting + deksel Villeroy
& Boch O’novo;
•
Wastafel 60 cm Villeroy & Boch O’novo, verchroomde plugbekersifon en muurbuis,
wastafelmengkraan Hans Grohe Logis 70 coolstart, Spiegel 60*60 cm met verchroomde klemmenset.
•
Douchemengkraancombinatie Hans Grohe Ecostat 1001 CL glijstang-combinatie.
•
Doucheplug PVC met een RVS deksel 15*15 cm.
Waterinstallatie
De koudwaterinstallatie wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterruimte. De waterleiding
is afsluit- en aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing.
Tappunten voor koud water zijn:
•
de fonteinkraan in het toilet;
•
de stopkraan van het spoelwaterreservoir in de toiletruimte;
•
een aansluitpunt voor een keukenmengkraan en vaatwasser in de keuken;
•
de douchemengkraan in de badkamer(s);
•
wastafelmengkraan in de badkamer(s);
•
de stopkraan van het spoelwaterreservoir in de badkamer(s);
•
de VSH tapkraan t.b.v. de wasmachine op locatie volgens tekening;
•
een aansluitpunt voor het warmwatertoestel op locatie volgens tekening.
Tappunten voor warm tapwater worden voorzien bij:
•
een aansluitpunt voor een keukenmengkraan in de keuken (vervalt bij aanwezigheid Quooker);
•
wastafelmengkraan in de badkamer(s);
•
de douchemengkraan in de badkamer(s).
De waterleidingen worden in de badkamer(s) en het toilet zoveel mogelijk in de wanden weggewerkt.
Ventilatie
De keuken, de badkamer(s), het toilet en de opstelplaats van de wasmachine worden mechanisch
geventileerd. De mechanische ventilatie-unit wordt geplaatst conform tekening en aangesloten op de
afzuigpunten door metalen kanalen. De overige ruimten worden volgens voorschrift op natuurlijke wijze
geventileerd, deels door zelfregelende ventilatieroosters. De ruimtesensor en bedieningsschakelaar wordt in
de woonkamer geplaatst.
Gasinstallatie
Er wordt geen gasinstallatie aangelegd.
Verwarmingsinstallatie
De woning wordt verwarmd met behulp van een lucht/water warmtepomp fabricaat Ecoforest type EcoGeo B4
1-9 (voorzien van 200 liter boiler) met zwart gekleurd buitendeel fabricaat Stefani type W50 op positie volgens
tekening (bouwnummer 1 t/m 6 op het platte dak van de berging, bouwnummer 7 t/m 10 in de achtertuin op
het maaiveld). Deze warmtepomp is van voldoende capaciteit en wordt aangesloten op het elektra, riolering
en waterleiding met de vereiste appendages. De warmtepomp is voorzien van de benodigde
beveiligingsapparatuur.
Regeling door middel van een weersafhankelijke regeling welke is ingebouwd in de warmtepomp en de
buitenvoeler met een hoofdbedieningseenheid in de woonkamer en aanvullend een thermostaat in de
slaapkamers voor naregeling van deze ruimtes..
De begane grond en de 1e verdieping worden voorzien van vloerverwarming. De badkamer wordt aanvullend
voorzien van een elektrische radiator kleur wit.
De berekening van de capaciteit geschiedt aan de hand van de normen.
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In de volgende ruimten wordt verwarming geïnstalleerd waarbij bij gelijktijdige verwarming onderstaande
temperaturen gehaald worden
•
verblijfsgebied (woonkamer, keuken en slaapkamers) 22ºC
•
verkeersruimte (entree, hal, overloop)
18ºC
•
toiletruimte
18°C
•
douche- en of badruimte(s)
22ºC
•
inpandige berging
15°C
•
zolder
niet verwarmd
Uitgangspunten installatie:
• Het NIET toepassen van nachtverlaging.
De maximale warmteweerstand van de vloerafwerking mag maximaal Rc 0,13 m2W/K bedragen
Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt geheel uitgevoerd volgens voorschriften van het nutsbedrijf en NEN 1010 (5e
druk) met bijbehorende aardingsvoorschriften. De installatie bestaat uit lichtpunten, schakelaars en
wandcontactdozen en wordt uitgevoerd in wit inbouwmateriaal. In de berging en op zolder wordt
opbouwmateriaal toegepast. De plaatsen van de lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen staan op
tekening aangegeven. De lichtpunten worden niet voorzien van een armatuur. De wandcontactdozen in de
woonkamer en slaapkamers worden op circa 300 mm boven de vloer geplaatst. De overige
wandcontactdozen en schakelaars worden op een hoogte van circa 1050 mm boven de vloer geplaatst en ter
plaatse van de keukenopstelling worden de wandcontactdozen op circa 1200 mm boven de vloer geplaatst. In
de keuken zullen aansluitpunten worden aangebracht voor de vaatwasser, de boiler en elektrisch koken. Alle
woningen zijn voorzien van rookmelders die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Er wordt een complete
belinstallatie gemonteerd.
De woningen worden voorzien van zonnepanelen conform de eis uit de BENG berekening. Deze
zonnepanelen worden op het dak van de woning geplaatst.
Media en communicatie
Twee loze leidingen voor media en communicatie worden aangebracht in de woonkamer. Daarnaast wordt
per slaapkamer één loze leiding aangebracht. Deze loze leidingen komen uit in de meterkast. Het staat de
koper vrij een aansluiting bij een provider naar keuze aan te vragen voor de media en communicatie.
PV-installatie
Op de woning worden volgens berekening een aantal PV-panelen (Photo-Voltaïsch zonnepaneel)
aangebracht welke op het elektriciteitsnet van de woning worden aangesloten. Deze PV-panelen worden
uitgevoerd in een zogenaamd op-dak systeem (dat wil zeggen; de dakpannen lopen onder de panelen door).
De gelijkstroom welke door het PV-paneel wordt opgewekt, wordt via een omvormer waar de gelijkspanning
wordt omgezet naar wisselspanning, geleverd aan het elektriciteitsnet van de woning. De omvormer wordt
aangebracht op een nader te bepalen positie. De aantallen en positie van de zonnepanelen zoals
aangegeven op tekening is indicatief en afhankelijk van verdere technische uitwerking en kan per
bouwnummer verschillen.
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KLEUR- EN MATERIALENSTAAT
ONDERDELEN:
Gevels hoofdbouw
Trasraam + accentlagen/vlakken
Raamdorpels/spekbanden
Gevelpaneel met florale infrezing
Afwerking dakkapellen bn 1 t/m 6
Gevelkozijnen, ramen en deuren
Kolommen luifel voordeur
Boeidelen rondom platte daken
Daktrimmen platte daken
Goten bn 1 t/m 6
Hwa’s bn 1 t/m 6
Goten/hwa’s bn 7 t/m 10
Dakpannen hellend dak
Dakbedekking plat dak

MATERIALEN
metselwerk
metselwerk
beton
volkern plaat
volkern plaat
hardhout
staal
volkern plaat
aluminium
plaatmateriaal
aluminium
aluminium
keramische vlakke pan
bitumen

KLEUREN:
lichtbruin, grijs gevoegd
donkerbruin, grijs gevoegd
betongrijs
lichtbruin
grijs
grijs
grijs
grijs
grijs
wit
grijs
grijs
antraciet
naturel

Kleine wijzigingen voorbehouden
Klompenburg Bouw BV
Nunspeet, 16 november 2021
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