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Woerden



Wonen en recreëren in een 
zee van ruimte. 

Op een rustige locatie, aan de rand van het Groene Hart op de 

noordelijke bebouwingsgrens van Woerden, maar toch op korte

afstand van het centrum is een buitengewoon fraai opgezet nieuw

woongebied in ontwikkeling. Het ‘Schilderspark’. Dit project biedt

diverse woningtypen; villa’s, 2-onder-1 kap woningen en watervilla’s.

Tot voor kort waren hier de voetbalvelden van Sportclub Woerden

gevestigd. Nu wordt er veel ruimte geschapen door waterpartijen en

natuurlijke eilandjes. Een natuurlijke woonomgeving waar mens en

natuur samenkomen en waar we kunnen wonen en recreëren in een

zee van ruimte.
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Ontwikkelaar Heijwaal heeft in nauwe

samenwerking met de gemeente

Woerden, de stedenbouwkundige VHP

uit Rotterdam en architect Inbo uit

Woudenberg een uniek woonconcept

gerealiseerd. 

In het ontworpen plan ‘Schilderspark’ is

gekozen voor een fraaie eigentijdse

bouwstijl met landelijk karakter.

Karakteristiek voor dit deel is vooral een

combinatie van gekozen materialen, de

kappen en veranda’s en veel ruimte,

groen en water rondom de diverse

woningen.

De kwaliteit zal in dit bouwplan uitdruk-

kelijk de boventoon voeren, uiteraard

gekoppeld aan doordachte indelingen en

een zeer hoog afwerkingsniveau.

Een afwerkingsniveau waarbij wij uw

wensen vertalen in concrete plannen

zodat uw woning echt uw eigen ‘thuis’

wordt.

Sleutelwoorden zijn duurzaam, aanpas-

baar, flexibel en energiezuinig.

Niet alleen de woningen krijgen kwaliteit,

ook de uitvoering van de openbare

ruimte, het groen, het water, de bestrating

en de aankleding van het nieuwe

woongebied dragen bij aan een prettig

woonklimaat.

Er zal ruimte zijn voor sport en spel, een

wandeling langs het water en langs de

rand van de polder.



Woerden bestond al in de Romeinse tijd. Destijds was het een grensplaats

langs de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Door de strategische ligging

langs de Oude Rijn heeft Woerden zich 

door de eeuwen heen ontwikkeld van een

vestingstad met kasteel en stadswallen tot

een bruisende stad, midden in de groene

landschappen van het Groene Hart. Deze

centrale ligging maakt Woerden makkelijk

bereikbaar. Daarnaast heeft Woerden veel

culturele en sportieve mogelijkheden. 
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Woerden een oase, 
midden in Het Groene Hart. 

Door de bijzondere ligging biedt

Woerden u een boeiende woonomge-

ving. De rivier ‘De Oude Rijn’ loopt door

het hart van de stad en de vele boerderij-

en in de omgeving hebben eeuwenlang

gezorgd voor veel handel en bedrijvig-

heid. Zo is de Woerdense kaas wereldbe-

roemd. In de oude binnenstad zijn nog

veel kaaspakhuizen en is de karakteristieke

haven bewaard gebleven evenals veel his-

torische gebouwen.

De gunstige ligging van Woerden ten

opzichte van het wegen- en spoorwegen-

net heeft gezorgd voor een grote bedrij-

vigheid in en rond Woerden. Zo kunt u in

Woerden wonen, werken en recreëren.

Het voorzieningen niveau in de gemeen-

te Woerden is hoog. Naast de lokatie

Schilderspark ligt één van de twee scho-

lengemeenschappen. Daarnaast liggen er

in de omgeving diverse basisscholen en

kinderopvangmogelijkheden. Op loopaf-

stand is winkelcentrum Tournoysveld

gelegen. Sportliefhebbers vinden in Woerden

voldoende ruimte. Zo zijn er in de gemeente

Woerden twee zwembaden, diverse sportcom-

plexen en sporthallen.

Schilderspark is gelegen langs de oude

gemeentegrens ‘s-Gravensloot. Een eeu-

wenoude weg die een schitterend uit-

zicht biedt over de weilanden. Niet voor

niets is dit gebied uitgeroepen tot stiltege-

bied. De omgeving kenmerkt zich door

vele slootjes, bruggetjes, hekken, koeien

en schapen. Deze karakteristieke landei-

genschappen worden verwerkt in het

plan Schilderspark, zodat deze typische

landschapstrekken worden geïntegreerd

in de woonomgeving.

Woerden ligt midden in het Groene Hart

van Holland. Strategisch ten opzichte van

Amsterdam, Utrecht, Den Haag en

Rotterdam. Deze steden zijn binnen 30

minuten te bereiken. Maar ook het

Noordzeestrand, de bossen van de

Utrechtse Heuvelrug en de recreatieplas-

sen van Nieuwkoop, Loosdrecht en

Reeuwijk liggen op kleine afstand. 

In het centrum staat het NS-station met

directe verbindingen naar Amsterdam,

Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Leiden.

Even ten zuiden van de stad loopt de rijks-

weg A12. Knooppunt Oudenrijn met o.a.

de rijksweg A2, ligt op slechts 10 minuten

rijden. Midden in de Randstad is Woerden

een oase van natuur, groen en rust.



Een inspirerende opdracht waarin een hoge kwaliteit is bereikt.

Zo kenschetsen de ontwerpers van VHP stedebouwkundigen

+ architekten + landschapsarchitekten het plan ‘Schilder-

spark’. In het plan komt de integrale aanpak van VHP

tot zijn recht. Het ontwerpteam, bestaande uit Cok

Versluis, Richard Colombijn, Joris Vermeiren en

Marielle Frumau heeft met veel enthousiasme

gewerkt aan het stedenbouwkundig plan, het

ontwerp voor de openbare ruimte en het

bestemmingsplan. 
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Het landschap zorgt voor een
unieke woonomgeving.

De ligging aan de rand van het open land-

schap met de ‘s- Gravensloot enerzijds en

het tuinstedelijke karakter van het

Schilders-kwartier anderzijds hebben

geleid tot de keuze voor de thema’s voor

het stedenbouwkundig plan: villapark en

tuinstad.

De gekozen thema’s resulteerden in bij-

zondere ontwerpen voor woningen en

openbare ruimte. Het natuurlijke, land-

schappelijke thema van het villapark met

de watervilla’s en de informele openbare

ruimte vormt een mooi contrast met de

strakke mathematische bouwblokken

van het tuinstedelijke thema met daarin

strakke bomenrijen en hagen. 

Bijzondere affiniteit hebben wij met de

sport- en speelvoorzieningen in het plan.

Daarin proberen wij op eigentijdse wijze

een nieuwe invulling te geven aan de

betekenis en het gebruik van sport- en

speelvoorzieningen in een woonwijk. 

Door de omkadering van de zone met

een brede haag die begeleid wordt met

een laag hek, en de specifiek ontworpen

toegangen tot het gebied moeten de

gebruikers er toe verleiden het gebied

niet anders te gebruiken dan waarvoor

het is bedoeld. Op de verharde sport-

strook kunnen tijdens de zomer en de

winter allerlei sporten worden beoefend. 
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Vrijstaande villa’s
type Karakiet

11 geheel vrijstaande villa’s, ruim in het groen en gelegen aan

het water, met een ruim uitzicht over de polder en waterpartij-

en. Op kavels van circa 600 m2 worden deze ruime en zeer karak-

teristieke woningen gerealiseerd.

Een veranda aan de voorzijde, grote dakoverstekken en balkons

op de verdieping stralen een rijke sfeer uit.

De woning biedt, door een grote woonkamer, eetkeuken en

ruime garage, een ruime variatie aan indelingsmogelijkheden.

Is de ruimte nog niet voldoende? Dan zijn er nog diverse uit-

breidingsmogelijkheden.

Op de 1e verdieping zijn er naast een badkamer en een afzon-

derlijk toilet, vier ruime slaapkamers waarvan er twee over een

balkon beschikken. De 2e verdieping is bijzonder geschikt voor

het realiseren van een 5e slaapkamer of een ruime hobby/werk-

kamer.
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impressie begane grond impressie 1e verdieping
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8 ruime geschakelde villa’s, 2-onder-1 kap met garage, met een

grote aan het water gelegen tuin. De woningen zijn steeds

twee aan twee gelegen, grenzend aan de oprijlanen van de

watervilla’s. De haag geeft voldoende privacy in de tuin. Aan het

water krijgt u de beschikking over een terras.

Een veranda aan de voorzijde, grote dakoverstekken en balkons

op de verdieping stralen een rijke sfeer uit.

Op kavels van circa 360 m2 staan deze karakteristieke woningen,

met op de begane grond een ruim bemeten garage/berging, een

grote woonkamer en de eetkeuken. Op de 1e verdieping zijn 3

slaapkamers, waarvan er één een balkon heeft, een badkamer en

een separaat toilet. 

De 2e verdieping is bijzonder geschikt voor het realiseren van

een 4e slaapkamer of een ruime hobby/werkkamer. 

Deze woning biedt u een ruime variatie aan indelingsmogelijk-

heden. Is de ruimte nog niet voldoende? Dan zijn er nog

diverse uitbreidingsmogelijkheden.

2-onder-1 kap
type Meerkoet
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impressie begane grond impressie 1e verdieping
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Geschakelde watervilla’s
type Reiger
De watervilla’s zijn rondom gelegen in het water met een

veranda en privé parkeergelegenheid.

De woningen liggen aan een eigen oprijlaan die door een

groene haag wordt afgeschermd. Per woning zijn twee

privé parkeerplaatsen gesitueerd op de kade voor de

woning. De woning heeft een riant zonnig terras boven

het water, van circa 32m2, dat eveneens via het looppad

van de zijkant van de woning te bereiken is.

Op de begane grond is een ruime woonkamer met open

keuken en een vanuit de entree bereikbare berging. Op de

1e verdieping zijn rondom de ruime overloop drie

slaapkamers, badkamer en separaat toilet gesitueerd. 

De 2e verdieping is bijzonder geschikt voor het realiseren

van een 4e slaapkamer of een ruime hobby/ werkkamer. 

De woning biedt u een ruime variatie aan indelingsmoge-

lijkheden, maar mocht dit niet voldoende zijn, dan zijn er

nog diverse uitbreidingsmogelijkheden.
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impressie 2e verdiepingimpressie begane grond



Technische omschrijving

INLEIDING

Dit gedeelte van de brochure is de 

technische omschrijving. Hierin vindt u alle

technische informatie over uw woning. Het

doel is u zo goed mogelijk te informeren

over hoe u woning er gaat uit zien.

Daarnaast hebben de technische omschrij-

ving en de tekeningen een contractuele

waarde. De brochure maakt onderdeel uit

van de koop- aannemingsovereenkomst.

Bij het ondertekenen van deze overeen-

komsten wordt u dus geacht op de hoogte

te zijn van de inhoud van deze brochure.

PEIL VAN DE WONING

Het peil van de woning komt overeen met

de bovenkant van de afwerkte begane

grondvloer van de woning. De juiste maat

wordt bepaald in overleg met afdeling

bouwzaken gemeente Woerden. 

Bij de vloeren die voorzien worden van

een dekvloer wordt tijdens de bouw 

rekening gehouden met een door de

koper aan te brengen vloerafwerking van

dik 15 mm.

GRONDWERK

De nodige grondwerken worden verricht

voor de fundering, vloeren, kabels, 

leidingen en bestrating.

RIOLERING

De aanleg- en aansluitkosten van de 

riolering zijn in de (koop)aanneemsom

begrepen. De riolering wordt uitgevoerd

in kunststof (PVC-buis). Het rioleringssys-

teem wordt belucht en voorzien van

stankafsluiters en ontstoppingsmogelijk-

heden. Het vuilwater wordt aangesloten

op het gemeenteriool en het regenwater

gaat rechtstreeks naar het open water.

(zgn. gescheiden stelsel)

BESTRATING

De bestrating van betontegels 400 x 600

mm achter de woning is aangegeven op

de tekening, de bestrating voor de 

garage en voordeur is volgens de 

situatietekening in dezelfde 

klinkerbestrating als de weg. Bij de 

waterwoningen is de bestrating voor de

woning opgesloten door een beschoeiing

voorzien van een hekwerk.

ERFAFSCHEIDING

Op de in de situering aangegeven 

plaatsen wordt een haag geplant als 

erfscheiding.

FUNDERINGEN

De woningen worden gefundeerd op 

prefab betonpalen en betonnen in het

werk gestorte funderingsbalken volgens

opgave van de constructeur.

BETONVLOEREN.

De begane grondvloer van de woning

bestaat uit een geïsoleerde systeemvloer

met een Rc van  4,0 m2k/W, afgewerkt

met een dekvloer van ca. 70 mm dik. 

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in

geprefabriceerde gewapend betonnen breed-

plaatvloer met opgestorte druklaag, en afge-

werkt met een dekvloer van ca. 50 mm dik.

BUITENWANDEN.

De op tekening aangegeven stenen 

buitenmuren worden uitgevoerd als

schoonmetselwerk in een handvorm 

waalformaat gevelsteen waarvan een 

monster is goedgekeurd door gemeente

Woerden. In de spouw wordt isolatie 
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aangebracht. De Rc-waarde van de gevel

bedraagt  3,0 m2k/W. In het metselwerk

worden ventilatieroosters aangebracht voor

de ventilatie van de ruimte onder de 

begane grondvloer. Er worden in het 

metselwerk open stootvoegen gehouden

en daar waar noodzakelijk dilataties 

aangebracht. De op tekening aangegeven

houten wanden worden uitgevoerd in

hardhouten transparant gelakte delen

bevestigd op houten staanders en isolatie

met aan de binnenzijde een gipsvezel 

binnenplaat. Er wordt een speciaal 

schildersysteem aangebracht op deze 

hardhouten delen dat onderhoudsarm is. 

BINNENWANDEN

De dragende binnenmuren worden 

uitgevoerd in kalkzandsteen in een dikte

volgens opgave van de constructeur.

De woningscheidende muren worden 

uitgevoerd als een dubbele kalkzandsteen

muur met luchtspouw (zgn. ankerloze

spouwmuur). Tussen garage/berging en

entree van het type Karekiet en type

Meerkoet wordt een geïsoleerde metal-

stud wand (metalen regels met gipsvezel-

plaat) aangebracht. De overige binnen-

wanden worden uitgevoerd in 70 mm

dikke massieve gipswanden. Er worden

meranti afgelakte vloerplinten 

aangebracht. 

DAKEN

De dakconstructie bestaat uit geprefabri-

ceerde houten dakelementen met isolatie

die bedekt worden met keramische 

dakpannen. De onderzijde van de 

dakelementen is afgewerkt met een witte

folie. In het dak worden dakvensters 

aangebracht zoals op tekening is 

aangegeven.

BUITENKOZIJNEN

Alle buitenkozijnen,  worden uitgevoerd

in hardhout met milieukeur. Onder de

kozijnen worden raamdorpelstenen 

aangebracht. Onder de kozijnen die tot

de begane grondvloer  lopen worden

betonnen kantplanken aangebracht. De

beweegbare delen worden voorzien van

al het benodigde hang- en sluitwerk, dat

voor goed functioneren en borgen van de

beweegbare delen noodzakelijk is. De

woning is ontworpen volgens de eisen

van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De

garagedeur is een kanteldeur met 

afgewerkt met houten delen op een

metalen frame.

BEGLAZING

Alle glasopeningen in de buitenkozijnen

van de woning worden voorzien van

hoog rendement isolerende beglazing.

Een aantal ramen worden uitgevoerd als

dubbele hardglazen draairamen.

KOLOMMEN

De op tekening aangegeven kolommen

worden uitgevoerd in hout en dekkend

geschilderd.

BALKON’S

Op de 1e verdieping aangegeven balkons

zijn opgebouwd uit geprofileerde bankirai

vlonderdelen en balken welke onbehan-

deld kunnen blijven. De balustrade is van

wit gepoedercoat metaal. 
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VERANDA’S

De veranda’s en de terrassen zijn 

opgebouwd uit geprofileerde bankirai

vlonderdelen en balken welke 

onbehandeld kunnen blijven. De 

balustrade rond de terrassen op de 

begane grond van de waterwoningen is

van wit gepoedercoat metaal. 

TRAPPEN

De trappen zijn open vurenhouten 

trappen voorzien van leuningen en 

hekwerken waar nodig, welke alle 

dekkend geschilderd worden. De trap 

van de begane grond naar de 

1e verdieping in de waterwoning, type

Reiger is een dichte vurenhouten.

BINNENKOZIJNEN EN -DEUREN

Voor de binnendeurkozijnen worden

afgelakte stalen kozijnen toegepast met

in gebroken wit afgelakte opdekdeuren.

Deze worden t.p.v. badkamer en toilet

voorzien van kunststenen onderdorpels.

De bovenlichten van de binnenkozijnen

worden voorzien van enkel glas of een

dicht paneel. 

PLAFONDAFWERKING

De in het zicht blijvende onderzijde van

de verdiepingsvloeren in de woningen

worden afgewerkt met wit structuur

spuitwerk, m.u.v. het plafond in meterkast.

WANDAFWERKING

De wanden boven het tegelwerk in het

toilet worden afgewerkt met structuur

spuitwerk in de kleur wit. De overige

wanden worden in de woningen worden

behangklaar afgewerkt. De wanden 

worden niet voorzien van behangwerk.

De wanden van de meterkasten, de 

gipsvezelplaat wanden in de berging en

de wanden van de berging in type Reiger

worden niet afgewerkt.

TEGELWERK

Het wand- en vloertegelwerk is 

opgenomen in de ruimten zoals 

aangegeven in de afwerkstaat. Voor de

wand- en vloertegels is een stelpost 

opgenomen (zie hiervoor de bijlage). Er is

een leverancier geselecteerd die u zal

begeleiden bij de keuze van het 

tegelwerk. De badkamer wordt tot het

plafond betegeld, de toiletruimten tot 

ca. 1200 mm boven de vloer. 

De afwerking boven het aanrechtblad maakt

onderdeel uit van de keuken stelpost. 

SCHILDERWERK

Het schilderwerk van kozijnen (incl. 

binnenzijde van de buitenkozijnen, -

ramen en - deuren), wordt uitgevoerd in

een dekkend verfsysteem (één maal in het

werk afgelakt) kleur wit. De waterleidin-

gen zover in het zicht, m.u.v. de leidingen

in de kasten, worden dekkend afgelakt.

C.v.-leidingen worden niet geschilderd. 

VENSTERBANKEN

Onder de gevelkozijnen met een 

borstwering, worden grijze kunststenen

vensterbanken aangebracht.

KEUKEN

Er is een keukenleverancier geselecteerd

die op de hoogte is van het plan. Deze

keukenleverancier verzorgt voor u de

totale keukeninrichting incl. wandafwer-

king boven het aanrechtblad. Tevens zal

deze keukenleverancier de levering en de

montage van de keukeninrichting 

coördineren zodat de keuken voor de

oplevering geplaatst kan worden.

Eventuele installatiewijzigingen ten

behoeve van de keuken van de opgegeven

leverancier worden vóór de oplevering uit-

gevoerd. De op de bouwtekening aange-

geven keuken is indicatief, er is een stel-

post voor bovenstaande keuken opgeno-

men (zie hiervoor de bijlage waarin een

basis voorstel wordt aangegeven).

DAKGOTEN

De dakgoot is gemaakt van zink en wordt

aangesloten op pvc hemelwaterafvoeren. 

GAS

De woning wordt aangesloten op het

aardgasnet. Er worden leidingen binnen

de woning aangebracht naar het kook-

toestel in de keuken en naar de c.v.-ketel.

WATER

De koud- en warmwaterinstallatie wordt

uitgevoerd volgens de geldende 

voorschriften. De warmwaterinstallatie

wordt aangesloten op de HR-cv-ketel.

Aansluit- en/of tappunten in de koudwa-

terleiding worden aangebracht nabij:

• de gootsteen in de keuken;



• het fonteinbakje in de toiletruimte op 

de begane grond;

• de stortbakken van de closetcombina-

ties in de toiletruimten en in de 

badkamer;

• de badmengkraan in de badkamer;

• de douchemengkraan in de badkamer;

• de wastafelcombinatie in de badkamer;

• de tapkraan voor de wasautomaat, 

tevens cv-vulpunt.

Aansluit- en/of tappunten in de warm-

waterleiding worden aangebracht nabij:

• de gootsteen in de keuken;

• de badmengkraan in de badkamer;

• de douchemengkraan in de badkamer;

• de wastafelcombinatie in de badkamer.

SANITAIR

Er is een leverancier geselecteerd die op

de hoogte is van het plan. Deze zal u

begeleiden met de keuze van het sanitair.

In de koopsom van de woning is een 

stelpost voor de aankoop van sanitair

meegenomen (zie hiervoor de bijlagen).

Opgenomen zijn montage van 

duoblokken en fonteintjes in de toiletten,

bad, douche, wastafel en bijbehorende

kranen in de badkamer.

CENTRALE VERWARMING

De woning wordt voorzien van een 

gasgestookte centrale verwarmingsinstal-

latie. De warmtebron is een zogenaamde

HR-combiketel. De rookgasafvoer en

luchttoevoer worden aangesloten op een

gecombineerde dakdoorvoer. De 

temperatuur wordt geregeld met een

ruimtethermostaat in de woonkamer. De

horizontale leidingen zijn waar mogelijk in

de afwerkvloeren opgenomen. Als 

verwarmingselementen worden afgelakte

paneelradiatoren toegepast en voor het

glas als vrijstaande convector. De 

capaciteit van de installatie is berekend

voor de volgende temperaturen: entree,

berging 15ºC, woonkamer, keuken, slaap-

kamers 20ºC en badkamer 22ºC. De op

tekening aangegeven verwarmings-

elementen zijn zuiver informatief. De 

definitieve plaats en afmeting kunnen 

enigermate afwijken.

MECHANISCHE VENTILATIE

Op de 2e verdieping wordt een 

mechanische ventilatie unit geplaatst die

de keuken, toilet, badkamer en de 

opstelplaats voor de wasmachine op 

zolder afzuigt. De luchttoevoer wordt

geregeld door de ventilatie roosters boven

de gevelkozijnen

ELEKTRA

De elektrische installatie wordt uitgevoerd

volgens de geldende normen. De 

kunststof buisleidingen zijn in de wanden

en vloeren opgenomen. Het schakel-

materiaal en de contactdozen zijn van

kunststof. De op tekening aangegeven

aansluitpunten, wandcontactdozen (op

ca. 300 mm boven de vloer), 

schakelaars (op ca 1050 mm boven de

vloer) en lichtpunten zijn zuiver 

informatief. De definitieve plaats kan 

enigermate afwijken. Het aansluitpunt

voor de CAI en telefoon bevind zich in de

meterkast, vandaar worden onbedrade

leidingen gelegd naar de woonkamer en

de slaapkamer 1. Afhankelijk van de

gewenste vorm van communicatie en

aantal CAI punten kunt u uit de optielijst

keuzen maken.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Bij de oplevering van de woning ontvangt

de koper aanwijzingen voor :

• het onderhoud van binnen- en buiten

schilderwerk;

• onderhoud en gebruik van de 

ventilatie-unit;

• onderhoud en gebruik centrale 

verwarmingsinstallatie.

SCHOONMAKEN EN OPLEVERING

Minimaal twee weken voor de oplevering

worden de verkrijgers schriftelijk op de

hoogte gesteld van de definitieve datum

en tijdstip van oplevering. De hele woning

wordt bezemschoon opgeleverd. Het 

sanitair, de tegelwerken en glasruiten

worden éénmaal gewassen opgeleverd.
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Ruimte afwerkstaat

ENTREE (verkeersruimte)

vloer cementdekvloer

wanden behangklaar

plafond structuur spuitwerk

METERKAST (technische ruimte)

vloer cementdekvloer

wanden niet nader afgewerkt

plafond niet nader afgewerkt

overige centraal aansluitpunt CAI en telefoon 

TOILET BEGANE GROND (toiletruimte)

vloer vloertegels 

wanden wandtegels tot 1,2m+ vloer en hier 

boven structuur spuitwerk

plafond structuur spuitwerk

sanitair toiletcombinatie + fonteincombinatie 

overige afzuigpunt ten behoeve van 

mechanische ventilatie

WOONKAMER (verblijfsruimte)

vloer cementdekvloer

wanden behangklaar

plafond structuur spuitwerk

overige kamerthermostaat 

onbedrade leiding t.b.v. CAI 

onbedrade leiding t.b.v. telefoon

KEUKEN (verblijfsruimte)

vloer cementdekvloer

wanden behangklaar

plafond structuur spuitwerk

overige gasaansluiting t.b.v. gaskooktoestel afgedopt

ruimte afzuigpunt ten behoeve van 

mechanische ventilatie 

apart afzuigpunt mechanische ventilatie ten 

behoeve van motorloze afzuigkap

HAL (verkeersruimte)

vloer cementdekvloer

wanden behangklaar

plafond structuur spuitwerk

BERGING/GARAGE (bergruimte)

vloer cementdekvloer

wanden gipsvezelplaat naturel.

plafond witte onderzijde dakplaten en spuitwerk op 

het betonplafond van type Reiger.

OVERLOOP 1e VERDIEPING (verkeersruimte)

vloer cementdekvloer

wanden behangklaar

plafond structuur spuitwerk
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BADKAMER (badruimte)

vloer vloertegels

wanden wandtegels tot plafond

plafond structuur spuitwerk en bij het schuine dak 

van type Reiger afgewerkte witte dakplaten

sanitair bad, douche en wastafel

overige afzuigpunt ten behoeve van mechanische 

ventilatie

TOILET 1e VERDIEPING (toiletruimte)

vloer vloertegels 

wanden wandtegels 

tot 1,2m + vloer en hier boven structuur 

spuitwerk

plafond structuur spuitwerk

sanitair toiletcombinatie + fonteincombinatie 

overige afzuigpunt ten behoeve van 

mechanische ventilatie

SLAAPKAMERS (verblijfsruimte)

vloer cementdekvloer

wanden behangklaar

plafond structuur spuitwerk en bij het schuine dak 

fabrieksmatig afgewerkte witte dakplaten 

overige onbedrade leiding t.b.v. CAI (slk1)

onbedrade leiding t.b.v. telefoon (slk1)

ZOLDER (onbenoemde ruimte) 

vloer cementdekvloer

wanden behangklaar

plafond fabrieksmatig afgewerkte witte dakplaten

overige opstelplaats wasmachine

opstelplaats CV/combiketel

opstelplaats ventilatie-unit incl. afzuigpunt
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BENOEMING RUIMTEN VOLGENS DE REGELS 

VAN HET BOUWBESLUIT

Entree verkeersruimte

Woonkamer verblijfsruimte

Keuken verblijfsruimte

Toilet toiletruimte

Slaapkamers verblijfsruimte

Badkamer badruimte

Kasten bergruimte

Berging bergruimte

Balkon buitenruimte

Terras buitenruimte



Een huis met zekerheid

De woningen worden gebouwd en ver-

kocht met het garantiecertificaat van de

Stichting Garantie Instituut Woningbouw

(GIW). Dit certificaat kan alleen worden

verstrekt door ondernemingen welke zijn

ingeschreven en blijk hebben gegeven

aan de stringente eisen, die worden

gesteld, te kunnen voldoen.

Bij de aankoop van uw woning, ontvangt

u van de makelaar het door de Stichting

uitgegeven boekje ‘Een huis met zeker-

heid’; E 2003. Hierin is informatie 

opgenomen over de garantieregeling,

garantienormen, reglementen van 

inschrijving, standaard koop-/ 

aannemingsovereenkomst etc. Het 

garantiecertificaat wordt u door de

Stichting rechtstreeks toegezonden nadat

de koop-/aannemingsovereenkomst door

beide partijen is ondertekend.

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE

U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, indien

u besluit een woning van ons te kopen,

alles in het werk stellen om het vertrou-

wen dat u ons geeft waar te maken. Het

is ons streven om, binnen de gegeven

prijs, een zo goed mogelijk product te

leveren. Onderstaand geven wij u een

overzicht van de gang van zaken volgend

op het tekenen van de koop-/

aannemingsovereenkomst. 

KOOP-/ AANNEMINGSOVEREEN-

KOMST

Bij deze akte gaan koper en verkoper een

overeenkomst aan, waarbij de koper zich

onder meer verplicht tot betaling van de

koopprijs en de verkoper zich verplicht tot

de bouw van de woning en de uitgifte

van de daarbijbehorende grond. Nadat u

deze akte heeft getekend ontvangt u 

binnen enkele dagen bericht dat de akte

door de verkoper mede is ondertekend.

De originele akte (dus het door beide 

partijen ondertekende exemplaar) wordt

naar de notaris gezonden, die dan de

notariële akte kan voorbereiden. 

De notaris nodigt u, nadat de financiering

is geregeld en aan de voorwaarden

gesteld in de koop-/aannemingsovereen-

komst is voldaan, uit voor het tekenen

van de transportakte. 

VRIJ OP NAAM (V.O.N.)

De woning wordt ”vrij op naam” aan u

verkocht. Vrij op naam wil zeggen dat de

hieronder genoemde kosten, die met het

kopen van de woning gemoeid zijn, in de

koopsom zijn opgenomen. 

• de grondkosten; 

• de bouwkosten; 

• het architectenhonorarium; 

• de notariskosten inzake de 

transportakte; 

• de verkoopkosten;

• de gemeentelijke leges;

• BTW (thans 19%, eventuele wijzigingen 

worden conform de wettelijke 

voorschriften doorberekend);

• de kosten t.b.v. kadastrale inmeting; 

• overdrachtsbelasting (indien van 

toepassing);

• de aansluitkosten t.b.v. de 

nutsvoorzieningen; 

• kosten t.b.v. het garantiecertificaat 

(GIW / Woningborg). 
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De met de financiering van uw woning

verbandhoudende kosten zijn niet in de

koop-/ aannemingsovereenkomst begrepen.

Deze eenmalige kosten kunnen zijn: 

• de kosten verbonden aan het sluiten 

van een hypothecairelening 

afsluitkosten, taxatiekosten, etc); 

• de rente tot de transportdatum over de 

vervallen, maar niet betaalde termijnen;

• de rente tijdens de bouw (vanaf de 

transportdatum); 

• notariskosten voor de hypotheekakte;

• de premie voor de opstal- en/of 

risicoverzekering;

• eventueel de vooruit verschuldigde 

premie levensverzekering.

Eveneens zijn niet in de koop-/aanneemsom

begrepen de entreekosten van het centrale

antennesysteem en van het telefoonnet.

EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht van de te 

bouwen woningen geschiedt door middel

van een zogenaamde “Akte van levering”

(akte van overdracht) bij de notaris. In de

koop-/aannemingsovereenkomst wordt

aangegeven op welke termijnen de 

eigendomsoverdracht uiterlijk kan 

plaatsvinden. Daarbij dient tevens 

rekening te worden gehouden met de

geldigheidsduur van de 

hypotheekaanbieding. 

TERMIJNEN EN BETALINGEN

De grondkosten bent u verschuldigd bij

het sluiten van de overeenkomst (zie 

valutadatum in de koop-/aannemings-

overeenkomst). De termijnen van de 

aanneemsom ‘vervallen’ al naar gelang de

bouw vordert. HeijWaal zendt u facturen. 

U heeft echter recht op uitstel van 

betaling tot de eigendomsoverdracht bij

de notaris. Dit geldt zowel voor de 

grondkosten als voor de termijnen van de

aanneemsom. U hoeft dus geen 

betalingen te doen voordat de eigendom

aan u is overgedragen. U dient wel 

rekening te houden met zogenaamde 

uitstelrente. Indien u beschikt over ‘eigen

geld’ kunt u de termijnen grondkosten en

de eventueel reeds vervallen termijnen

aan Heijwaal betalen. Hierdoor voorkomt

u betaling van uitstelrente. 

Nadat de leveringsakte en de hypotheek-

akte zijn gepasseerd stuurt u de nadien

verschijnende termijnfacturen door naar

uw geldgever zodat deze voor 

tijdige betaling kan zorgen. Op de 

transportdatum worden in de meeste

gevallen twee akten getekend, te weten: 

• de akte van eigendomsoverdracht van 

de grond en de woning van de 

verkoper aan de koper; 

• de hypotheekakte met betrekking tot 

de lening die u van de geldgever 

ontvangt. 

AANVRAAG HYPOTHEEK

Desgewenst kunt u via de makelaarscombi-

natie in contact komen met diverse onafhan-

kelijke hypotheekadviseurs die u behulpzaam

kunnen zijn met advisering over eventuele

aanvraag van een hypothecaire geldlening.

UW HUIDIGE WONING

Bij verkoop van uw huidige woning 

adviseren wij u in de koopakte een 

clausule op te nemen, waarin de datum

van leegkomen variabel wordt gesteld.

Ook terzake van de opzegtermijn van uw

huurwoning raden wij aan de grootst

mogelijke voorzichtigheid te betrachten.

Wacht u hiervoor onze opleveringsbrief

af. Natuurlijk streven wij ernaar de 

prognose voor de oplevering zo 

nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van

onvoorziene omstandigheden (zoals 

strenge vorst) kunnen echter de 

bouwwerkzaamheden vertragen. Strikt

juridisch gezien is de koop-/aannemings-

overeenkomst een leidraad ten aanzien

van het oplevertijdstip. 

VERZEKERINGEN

Op de dag van oplevering van uw woning

dient de woning voor uw rekening te

worden verzekerd middels een 

opstalverzekering. Gezien de eventuele

werkzaamheden die u in uw woning

wenst te gaan uitvoeren na oplevering, is

het verstandig tevens een 

inboedelverzekering af te sluiten. 

PROGNOSE VAN OPLEVERING 

Op het moment van verkoop wordt een

globale opleveringsprognose gegeven,

gerekend vanaf start bouw. Wij moeten

daarbij de nodige reserve in acht nemen,

omdat het bouwen van een huis veel

ambachtelijk werk met zich meebrengt.

Als het hard vriest, kan er bijvoorbeeld
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niet worden gemetseld, als het regent

kan er niet worden geschilderd, etc. U

zult begrijpen dat wij een slag om de arm

moeten houden bij het noemen van een

datum van oplevering. In een later stadi-

um zullen die prognoses natuurlijk steeds

gedetailleerder en betrouwbaarder worden. 

OPLEVERING EN SLEUTEL 

OVERDRACHT

Bij de uitnodiging voor de oplevering van

uw woning ontvangt u tevens de 

eindafrekening, Als u aan al uw 

financiële verplichtingen heeft voldaan,

ontvangt u direct na oplevering de 

sleutels van uw woning.

Een bouwkundig medewerker zal aan u

de woning opleveren c.q. de sleutels 

overdragen en tegelijk inspecteren.

Eventuele zichtbare onvolkomenheden

worden in een proces verbaal van 

oplevering genoteerd. 

Deze punten zullen binnen de overeenge-

komen termijn worden hersteld. 

Indien u dat wenst kunt u gebruikmaken

van de Model Opleveringsregeling van het

GIW. Dit is de zogenaamde 5% regeling

die u extra zekerheid geeft dat de 

eventueel bij oplevering schriftelijk 

vastgestelde onvolkomenheden (spoedig)

worden hersteld. 

ONDERHOUDSTERMIJN / 

INGAAN GIW-GARANTIE

Nadat u de sleutels van uw woning heeft

ontvangen, gaat een onderhoudstermijn

van drie maanden in werking. Tijdens

deze periode krijgt u de gelegenheid ons

te berichten of alle eerder geconstateerde

onvolkomenheden zijn verholpen en/of

kunt u ons berichten over nieuwe 

onvolkomenheden, die niet het gevolg

zijn van verkeerd gebruik of het ‘werken’

van materialen, die na de oplevering zijn

ontstaan. Bij kleine onvolkomenheden

moet u met een belangrijk gegeven 

rekening houden: een huis wordt

gebouwd uit levende materialen, 

materialen die nog kunnen gaan ‘werken’

zoals dat in bouwtermen heet. Dat 

betekent bijvoorbeeld, dat er door het

wegtrekkende vocht in de hoeken, welke

zijn afgewekt stucwerk, haarscheurtjes

kunnen ontstaan. Deuren kunnen 

bijvoorbeeld gaan klemmen, doordat zij

moeten ‘wennen’ aan een andere 

temperatuur en vochtigheidsgraad. Dit

soort zaken kunnen wij nooit voorkomen.

Na herstel van de onvolkomenheden

wordt de verkoper geacht aan zijn 

verplichtingen te hebben voldaan en 

gaan de garanties in volgens de 

GIW-regeling.

MOGELIJKHEDEN MEERWERK EN

INDIVIDUELE WENSEN

Ondanks het feit dat onze woningen

standaard reeds zeer compleet worden

uitgevoerd, kunnen wij ons voorstellen

dat u nog specifieke wensen heeft. Ten

aanzien van deze aanvullende wensen

kunt u uiteraard gebruik maken van de

optie keuzelijsten en een persoonlijk

gesprek met onze kopersbegeleider. 

SANITAIR, TEGELWERK EN 

KEUKEN

Ten aanzien van individuele verzoeken

met betrekking tot wijzigingen van 

sanitair, tegelwerk en de keukeninrichting

kunt u zich in verbinding stellen met de

betreffende projectleverancier, alwaar

men u gaarne van dienst is. Zij zorgen

voor een correcte invulling van de 

keuzelijst sanitair, tegelwerk en keuken.

Ook hierover vindt u nadere informatie in

de bijlagen.
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WIJZIGINGEN

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg

samengesteld aan de hand van gegevens

en tekeningen, verstrekt door de architect

en de adviseurs van dit plan. Ondanks het

bovenstaande moeten wij een voorbe-

houd maken ten aanzien van wijzigingen

voortvloeiende uit de eisen van de over-

heid en/of nutsbedrijven. HeijWaal is

gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzi-

gingen in het plan aan te brengen, waar-

van 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. Het ontwikkelen van

een woningbouwproject is een voortdu-

rend proces waarbij, naarmate dit proces

vordert, een steeds verdere verfijning en

bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De

situatietekeningen die in de brochure zijn

opgenomen, betreffen in nagenoeg alle

gevallen een momentopname.

Wijzigingen met betrekking tot de situe-

ring van groenstroken, voet- en fietspa-

den, parkeervoorzieningen en dergelijke

kunnen zich dan ook voordoen. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend

aan de in deze brochure opgenomen per-

spectieftekeningen van de appartemen-

ten. Deze tekeningen dienen enkel ter

illustratie om u een idee te geven van het

uiterlijk van de woning. De belangrijkste

maten op de tekeningen zijn aangegeven

hier kunnen kleine afwijkingen in ont-

staan in na uitwerking van de details. Bij

de maatvoering is nog geen rekening

gehouden met enige wandafwerking

zoals wandtegels, spuitwerk, plinten

enzovoort. De op tekening aangegeven

apparatuur en eventuele meubilering die-

nen alleen ter oriëntatie en zijn voor zover

niet uitdrukkelijk in de omschrijving

genoemd, niet in de koopsom inbegre-

pen. Werkzaamheden door derden tijdens

de bouw zijn niet toegestaan. 

Tijdens de bouw en bij verkoop wordt uit-

sluitend met bouwnummers gewerkt. De

juiste gegevens met betrekking tot straat-

naam en huisnummers zullen tijdig voor

de oplevering door de gemeente worden

vastgesteld. Op de situatietekening zijn de

bouwnummers aangegeven.

Mocht u aan de hand van deze informatie

vragen hebben dan staan wij voor u klaar

om deze naar behoren te beantwoorden.

Tevens verschaffen we alle verdere infor-

matie, die u nodig heeft voor het nemen

van de aankoopbeslissing.

Stationsweg 10
3445 AB   Woerden
0348 - 417200
info@gevaertwonen.nl

Meulmansweg 1
3441 AT  Woerden
0348 - 431919
woerden@drieman.nl

Ontwikkeling:
Kuipersweg 30
3449 JA   Woerden
0348 - 484010

Verkoopinformatiecentrum
Stationsweg 13

3445 AB  Woerden
0348 - 417200 / 431919 

www.schilderspark.nl

vo
rm

ge
vi

ng
 e

n 
la

y-
ou

t:
 R

ec
la

m
es

tu
di

o 
Pe

nc
il 

Po
in

t,
 W

oe
rd

en


