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Utrecht ligt centraal in Nederland en is zowel met de auto als met het openbaar vervoer uitste-

kend bereikbaar. De centrale ligging van deze stad is ideaal, want andere plaatsen in Nederland 

zijn vanuit deze stad gemakkelijk te bereiken. Wilt u het stadse gevoel even verruilen voor de rust 

van de natuur? Geen probleem. In de Utrechtse Heuvelrug kunt u mooie fiets- en wandeltochten 

maken door de bossen, uitgestrekte weilanden en prachtige heidevelden.

Het voorzieningenniveau in Utrecht is zeer hoog. De stad beschikt over een enorme hoeveelheid 

winkels en biedt u uiteenlopende uitgaansmogelijkheden. Stijlvol dineren, gezellig even bijkletsen 

met vrienden, winkelen in Hoog Catherijne, op een knus terrasje langs de gracht genieten van 

het zonnetje of een avondje naar het theater, het zijn maar enkele voorbeelden van al hetgeen 

Utrecht u te bieden heeft. Utrecht heeft zijn dynamische en levendige karakter onder andere te 

danken aan het grote aantal studenten dat in deze stad woont.

Over Utrecht

Midden in Nederland ligt de bruisende en veelzijdige stad Utrecht. Alles wat u 

nodig heeft, bevindt zich binnen handbereik: een gevarieerd winkelaanbod, vele 

restaurants, gezellige cafés en terrasjes, bioscopen, theaters, musea en diverse 

kerken en monumenten. De sfeervolle grachten, het grote aantal kerken en de 

600 jaar oude Domtoren herinneren u aan het glorierijke verleden van Utrecht 

en geven de stad een unieke uitstraling. Utrecht, een stad om van te genieten.

�



Zuilen in Utrecht is eigenlijk alles tegelijk: een dorp in de stad, een buitenwijk, een arbeiders-

buurt, een buitenplaats aan de rivier en een villapark en de laatste jaren vooral een plek waar 

het ene nieuwbouwplan na het andere wordt uitgevoerd. Zuilen aan de Vecht is één van de 

meest diverse woongebieden van Utrecht. Jonge gezinnen, ouderen en tweeverdieners, 

voor elk is er wat te vinden.

Door de bomen de Dom zien! Het liefst willen we het allemaal. Buiten wonen en toch vlakbij 

de stad. Genieten van het nabij gelegen groene leven, maar ook even op de fiets een terrasje 

in Utrecht pakken. Je kunt er wandelen én picknicken langs de kronkelende Vecht. 

Lopend alle boodschappen doen in eventueel Groen Zuilen én binnen enkele minuten 

de snelweg op. En door de bomen kun je bij wijze van spreken de Dom zien. 

Begin vorige eeuw was Zuilen ontstaan als een fabrieksdorp in de nabijheid van grote bedrijven 

als Werkspoor en Demka. Tuindorp Elinkwijk en De Lessepsbuurt zijn bekende buurten uit die 

periode. Na de Tweede Wereldoorlog werden in rap tempo veel huizen gebouwd. De portiek-

woningen en galerijflats uit die tijd kwamen na de sluiting van de fabrieken stilaan leeg te staan. 

Zuilen raakte door de jaren heen zo in verval dat de gemeente Utrecht besloot tot een nieuw 

wijkontwikkelingsplan. Overal dichtbij, goed bereikbaar  Slechts vijftien minuten fietsen, 

zo dichtbij is het bruisende hart van Utrecht.  

Oud Zuilen



Stedenbouwkundig gezien was voor ons duidelijk dat de woningen zich in een oer-Hollandse traditie 

moesten voegen: de woningen  tezamen vormen een heldere wand naar het plein met duidelijke 

beëindigingen op de koppen. 

Alle gezinswoningen hebben heldere plattegronden met naar de tuin toe prachtige openslaande 

deuren. De bovenste verdieping is ontworpen als een soort studio, die plaats kan bieden aan vele 

activiteiten. De appartementen zijn gegroepeerd rond een lichte hal en zitten logistiek heel knap 

in elkaar. Deze hippe woningen zijn in het bijzonder voor jongere mensen bedoeld. Een zorgvuldige 

balans in horizontale en verticale belijning zorgt voor rust in de compositie en een samenhangend 

beeld: de appartementen vallen niet los van de gezinswoningen. Door het terughoudend maar 

doelbewust inzetten van gevelplastiek is dit thema onderstreept, zoals de subtiele setback van de 

zolderverdieping aan de straatzijde en de op veel plaatsen terugkerende betonranden.

Het materiaal dat we voor de gevel hebben uitgekozen is een combinatie van 

een mooie warme oranje steen en een wat strengere, chique donkerbruine 

steen. Het resultaat is een woonblok met fraaie woningen en appartemen-

ten die voor lange tijd plezier bieden aan u als toekomstige bewoner en 

een duurzame toevoeging zijn in het stedelijk patroon van Utrecht.

Ir. Richard van Tiggele

Venster Architekten BV

Zoals altijd hebben wij ons laten inspireren door aanwezige kwaliteiten 

in de omgeving. Een omgeving die hier veel facetten heeft; enerzijds de 

meer romantische woningen met kap aan de achterzijde, anderzijds de 

meer zakelijke architectuur van de naoorlogse bebouwing aan de over-

zijde van het plein. Dit woonblok probeert van beide facetten het 

beste te verenigen. 

�

Over de architect



Verkaveling van het plan



Begane grond
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Eerste verdieping



      Tweede verdieping 
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Houten bergingen
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      Aanzichten en doorsneden 



      Aanzichten en doorsneden
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Plattegrond appartementen type C & D links begane grond



Plattegrond appartementen type Csp & Dsp rechts begane grond
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Plattegrond appartementen type B en Bsp links 1e en 2e verdieping



Plattegrond appartementen type B en Bsp rechts 1e en 2e verdieping
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       Plattegrond tussenwoning type A begane grond
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Plattegrond tussenwoning type A eerste verdieping



18

Plattegrond tussenwoning type A tweede verdieping



  Ruimte afwerkstaat

Gang (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 (technische ruimte)

vloer	 vloertegels

wanden	 wandtegels	tot	1,2m	+	vloer	en	hier

	 boven	structuur	spuitwerk

plafond	 structuur	spuitwerk

sanitair	 toiletcombinatie	+	fontein	combinatie

overige	 afzuigpunt	ten	behoeve	van	

	 mechanische	ventilatie

Woonkamer (verblijfsruimte)

vloer	 cementdekvloer

wanden	 behangklaar

plafond	 structuur	spuitwerk

overige	 kamerhermostaat

	 bedrade	leiding	t.b.v.	CAI

	 bedrage	leiding	t.b.v.	telefoon

	 intercom	in	de	appartementen

Keuken (verblijfsruimte)

vloer	 cementdekvloer

wanden	 behangklaar

plafond	 structuur	spuitwerk

overige	 gasaansluiting	t.b.v.	gaskook-

	 toestel	afgedopt

	 ruimte	afzuigpunt	ten	behoeve	van	

	 mechanische	ventilatie

	 afzuigpunt	mechanische	ventilatie	ten	behoeve

	 van	motorloze	afzuigkap

Tuinberging (bergruimte)

vloer	 betonvloer

wanden	 vurenhouten	staanders	met	gewolmaniseerd	

	 vuren	rabatdelen

plafond	 onafgewerkte	underlayment	dakplaat

Overloop 1e verdieping (tussenwoning)

vloer	 cementdekvloer

wanden	 behangklaar

plafond	 structuur	spuitwerk

Badkamer (badruimte)

vloer	 vloertegels

wanden	 wandtegels	tot	plafond

plafond	 structuur	spuitwerk

sanitair	 douche	en	wastafel

overige	 afzuigpunt	ten	behoeve	van	mechanische	ventilatie

Slaapkamer (verblijfsruimte)

vloer	 cementdekvloer

wanden	 behangklaar

plafond	 structuur	spuitwerk

overige	 onbedrade	leiding	t.b.v.	CAI	(slk.	1)

	 onbedrade	leiding	t.b.v.	telefoon	(slk.	1)

Zolder (bij tussenwoning)

vloer	 cementdekvloer

wanden	 behangklaar

plafond	 structuur	spuitwerk

overige		 opstelplaats	wasmachine

	 opstelplaats	CV-combiketel

	 opstelplaats	ventilatie-unit	incl.	afsuigpunt

Berging appartementen

vloer	 vlak	afgewerkte	betonvloer

wanden	 schoon	lijmwerk	kalkzandsteen

plafond	 onbehandeld	beton

electra	 1	lichtpunt	+	wandcontactdoos

Extra bij appartementen

C.V. Kast (Technische ruimte)

vloer	 cementdekvloer

wanden	 behangklaar

plafond	 structuur	spuitwerk

overige	 opstelplaats	CV-combiketel

	 opstelplaats	ventilatie-unit	incl.	afzuigpunt

Hoofdentree portiek

vloer	 tegels

wanden		 structuur	spuitwerk	(op	niveau	1	onbehandeld	

	 schoonwerk	beton)

plafond	 akoestisch	plafond	(op	niveau	1	onbehandeld

	 schoonwerk	beton)

trappen	 prefab	beton	trap	met	bordessen

electra		 lichtpunten	met	armaturen

	 intercominstallatie	met	electrische	deuropener

overige	 postkasten	en	schoonlooptapijt	in	voorportaal
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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	omschrijving	en	de	tekeningen	

een	contractuele	waarde.	De	brochure	maakt	onderdeel	uit	van	

de	koop-	aannemingsovereenkomst.	Bij	het	ondertekenen	van	

deze	overeenkomst	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	Utrecht.	

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	rioleringssysteem	wordt	belucht	en	

voorzien	van	stankafsluiters	en	ontstoppingsmogelijkheden.	

Het	vuilwater	wordt	aangesloten	op	het	gemeenteriool.

	

Bestrating

De	bestrating	van	betontegels	300	x	300	mm	voor	en	achter	de	

woning	is	aangegeven	op	de	tekening.	Voor	de	appartementen	

wordt	de	bestrating	naar	de	hoofdentree	en	de	buitenberging	

uitgevoerd.	

Erfafscheiding

Aan	de	straatzijde	worden	hagen	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	uitge-

voerd	in	geprefabriceerde	gewapend	betonnen	breedplaatvloer	

met	opgestorte	druklaag,	en	afgewerkt	met	een	dekvloer	van	ca.	

50	mm	dik.	De	dakvloer	is	een	prefab	betonnen	kanaalplaatvoer.	

De	buitenberging	heeft	een	betonvloer.

Buitenwanden

De	op	tekening	aangegeven	stenen	buitenmuren	worden	

uitgevoerd	als	schoonmetselwerk	in	een	gebakken	waalformaat	

gevelsteen	waarvan	een	monster	is	goedgekeurd	door	gemeente	

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

de	gevel	bedraagt		3,5	m2k/W.	In	het	metselwerk	worden	ventilatie-

roosters	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	buitenwanden	van	de	berging	worden	samengesteld	uit	

vurenhouten	staanders	met	gewolmaniseerd	vuren.

Binnenwanden

De	dragende	binnenmuren	worden	uitgevoerd	in	kalkzandsteen	in	

een	dikte	volgens	opgave	van	de	constructeur.	De	woning-scheidende	

muren	worden	uitgevoerd	als	een	dubbele	kalkzandsteen	muur	

met	luchtspouw	(zgn.	ankerloze	spouwmuur).	De	overige	binnen-

wanden	worden	uitgevoerd	in	70	mm	dikke	massieve	gipswanden.	

Er	worden	meranti	afgelakte	vloerplinten	aangebracht.	

Daken

De	dakconstructie	van	de	woningen	is	afgewerkt	met	isolatie	op	

de	betonnen	dakvloer	waarop	een	bitumineuze	dakbedekking	is	

aangebracht.	De	dakranden	worden	afgewerkt	met	aluminium	

daktrimmen.De	dakconstructie	van	de	buitenberging	is	een	

houtenbalklaag	met	underlayment	plaat	waarop	een	bitumineuze	

dakbedekking	is	aangebracht.

Buitenkozijn

Alle	buitenkozijnen,	ramen	en	deuren	worden	uitgevoerd	in	

hardhout.	Onder	de	kozijnen	worden	in	de	gevels	prefab	beton	

waterslagen	aangebracht.	De	kozijnen	die	lopen	tot	de	begane	

grond	vloer	staan	op	kantplanken.	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	gevelkozijnen,	ramen	en	deuren	worden	dekkend	

geschilderd.	De	kleur	wordt	door	de	architect	in	overleg	met	de	

welstandcommissie	bepaald.	De	kleur	aan	de	binnenzijde	is	het-

zelfde	als	aan	de	buitenzijde.

Beglazing

Alle	glasopeningen	in	de	buitenkozijnen	van	de	woning	worden	

voorzien	van	hoog	rendement	isolerende	beglazing.	

Trappen (tussenwoning) 

De	trappen	op	de	begane	grond	van	de	tussenwoning	zijn	dichte	

vurenhouten	trappen	voorzien	van	leuningen	en	hekwerken	waar	

nodig,	welke	alle	dekkend	geschilderd	worden.	De	trappen	van	de	

1e	verdieping	zijn	open	vuren	trappen.

Trappen (appartementen)

De	trappen	en	bordessen	in	de	trappenhuizen	worden	uitgevoerd	

in	beton.	De	leuningen	en	bordeshekken	worden	uitgevoerd	in	

aluminium	of	staal.

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.	Naden	blijven	in	het	zicht.

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	

worden	niet	afgewerkt.

Vloerafwerking algemene ruimten (appartementen)

De	vloeren	van	de	entreehal	worden	voorzien	van	een	vloertegel.	

De	niet	betegelde	vloeren	worden	voorzien	van	een	dekvloer.

Tegelwerk

Het	wand-	en	vloertegelwerk	is	opgenomen	in	de	ruimten	zoals	

aangegeven	in	de	afwerkstaat.	Voor	de	wand-	en	vloertegels	is	

een	stelpost	opgenomen	in	de	koopsom	van	de	woning.	

Er	is	een	leverancier	geselecteerd	die	u	zal	begeleiden	bij	de	

keuze	van	het	tegelwerk.	De	badkamer	wordt	tot	het	plafond	

betegeld,	de	toilet-ruimten	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	buiten-

kozijnen,	-ramen	en	-	deuren),	wordt	uitgevoerd	in	een	dekkend	

verfsysteem	(één	maal	in	het	werk	afgelakt)	kleur	nader	door	de	

architect	te	bepalen.

De	waterleidingen	zover	in	het	zicht,	m.u.v.	de	leidingen	in	de	

kasten,	worden	dekkend	afgelakt.	C.v.-leidingen	worden	niet	

geschilderd.	
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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	verzorgt	voor	u	de	totale	keukeninrichting	incl.	

wandafwerking	boven	het	aanrechtblad.	

Tevens	zal	deze	de	levering	en	de	montage	van	de	keukeninrich-

ting	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	

uitgevoerd.	

De	op	de	bouwtekening	aangegeven	keuken	is	indicatief,	er	is	een	

stelpost	voor	bovenstaande	keuken	opgenomen	in	de	koopsom	

van	de	woning.

Hemelwaterafvoeren

De	hemelwaterafvoeren	zijn	van	pvc	en	worden	tegen	de	gevel	

geplaatst	en	in	de	leidingschacht	opgenomen,	welke	worden	

aangesloten	op	de	rioleringsleidingen.	

Gas

De	woning	wordt	aangesloten	op	het	aardgasnet.	Er	worden	

leidingen	binnen	de	woning	aangebracht	naar	het	kooktoestel	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	koudwaterleiding	worden	aan-

gebracht	nabij	:

•		 de	gootsteen	in	de	keuken;

•		 het	fonteinbakje	in	de	toiletruimte	op	de	begane	grond;

•		 de	stortbakken	van	de	closetcombinaties	in	de	toiletruimten	en	

	 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	warmwaterleiding	worden	aan-

gebracht	nabij	:

•		 de	gootsteen	in	de	keuken;

•		 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	koop-

som	van	de	woning	is	een	stelpost	voor	de	aankoop	van	sanitair	

meegenomen	(zie	hiervoor	de	bijlagen).

Opgenomen	zijn	montage	van	het	duoblok	en	het	fonteintje	in	

het	toilet,	bad,	douche,	wastafel	en	bijbehorende	kranen	in	de	

badkamer.

Centrale verwarming

De	woning	wordt	voorzien	van	een	gasgestookte	centrale	verwar-

mingsinstallatie.	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	15	ºC,	woonkamer,	

keuken,	slaapkamers	20	ºC	en	badkamer	22	ºC.	De	op	tekening	

aangegeven	verwarmingselementen	zijn	zuiver	informatief.	

De	definitieve	plaats	en	afmeting	kunnen	enigermate	afwijken.

Mechanische ventilatie

Op	de	2e	verdieping	en	voor	de	appartementen	in	de	C.V.	kast	

wordt	een	mechanische	ventilatie	unit	geplaatst	die	de	keuken,	

toilet	en	de	badkamer.	De	luchttoevoer	wordt	geregeld	door	de	

ventilatie	roosters	boven	de	kozijnen

Elektra

De	elektrische	installatie	wordt	uitgevoerd	volgens	de	geldende	

NEN	1010	normen.	De	kunststof	buisleidingen	zijn	in	de	wanden	

en	vloeren	opgenomen.	Het	schakelmateriaal	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	slaapkamers.	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	buitenschilderwerk;

•		 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.

Rookmelders

De	woningen	worden	voorzien	van	een	rookmelder	in	de	hal.

HeijWaal bouwt onder het keurmerk klantgericht bouwen.

	

Doelstelling	

De	Stichting	Klantgericht	Bouwen	heeft	als	doel	de	klantgericht-

heid,	de	opleveringskwaliteit	en	de	kwaliteit	van	de	totale	

bouwbranche	te	verbeteren.	De	stichting	is	in	2003	door	

Bouwend	Nederland	en	de	Vereniging	Eigen	Huis	opgericht.

	

Het Keurmerk

Het	door	de	stichting	uitgegeven	keurmerk	wordt	toegekend	aan	

bedrijven	zoals	bouwondernemingen,	ontwikkelaars	en	woning-

corporaties	die	duidelijk	beter	presteren	dan	de	markt.	Om	dit	

inzichtelijk	te	maken	worden	de	kwaliteit	van	de	opgeleverde	

nieuwbouwwoningen	en	het	contact	met	de	koper	continu	

gemeten	en	vergeleken	met	andere	bouwondernemingen	in	

Nederland.	Deelnemers	krijgen	op	deze	wijze	inzicht	in	hun	

prestaties	en	kunnen	zich	verbeteren.

	

Het	krijgen	en	behouden	van	het	Keurmerk	is	niet	vanzelfsprekend.	

Deelnemers	moeten	ieder	jaar	opnieuw	op	alle	fronten	beter	

presteren	dan	het	marktgemiddelde.	Het	Keurmerk	kan	worden	

behaald	door	bedrijven	die	projectmatig	nieuwbouwwoningen	

(laten)	bouwen	onder	GIW-garantie.

	

Voordeel voor kopers

Kopers	die	een	Klantgerichte	Bouwer	inschakelen,	gaan	in	zee	met	

een	bedrijf	dat	voor,	tijdens	en	na	de	bouw	uitstekend	presteert.	

Klantgerichte	Bouwers	scoren	hoog	op	het	gebied	van	dienstverlening	

en	leveren	woningen	op	met	aanzienlijk	minder	opleveringspunten	

dan	het	marktgemiddelde.	Mochten	er	opleveringspunten	zijn	

dan	worden	deze	sneller	afgehandeld	dan	gemiddeld.	Dit	is	in	het	

voordeel	van	de	particuliere	koper.	Maar	ook	de	zakelijke	opdracht-

gever	die	woningen	laat	bouwen	heeft	er	uiteraard	belang	bij	dat	

de	ingeschakelde	bouwonderneming	uitstekend	presteert.	

De	behaalde	resultaten	spreken	boekdelen:	

Het	Keurmerk	Klantgericht	Bouwen	maakt	het	verschil!
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Een huis met zekerheid

De woningen worden gebouwd en verkocht met het garantiecer-

tificaat 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 zekerheid’; 

A2003/E2003. Hierin is informatie opgenomen over de garantie-

regeling, garantienormen, reglementen van inschrijving, standaard 

koop-/ aannemingsovereenkomst etc. Het garantiecertificaat wordt 

u door de Stichting rechtstreeks toegezonden nadat de koop-/aan-

nemingsovereenkomst 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 vertrouwen 

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-/ aannemingsovereenkomst

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-/aan-

nemingsovereenkomst 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). 

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 hypothecaire-

 lening (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 entree-

kosten 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 termijn 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-/aannemingsovereen-

komst). De termijnen van de aanneemsom ‘vervallen’ al naar ge-

lang 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 voor-

dat de eigendom aan u is overgedragen. U dient wel rekening te 

houden met zogenaamde uitstelrente. Indien u beschikt over ‘ei-

gen 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 hypotheekakte 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 gete-

kend, 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 makelaarscombinatie in contact komen 

met diverse onafhankelijke 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 huur-

woning 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-/aannemingsovereenkomst een leidraad ten aanzien 

van het oplevertijdstip. 

Verzekeringen (voor de tussenwoning)

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 opleverings-

prognose 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 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 stadium zullen die prognoses 

natuurlijk steeds gedetailleerder en beter 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 overeengekomen 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 schrif-

telijk vastgestelde onvolkomenheden (spoedig) worden hersteld. 
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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 mate-

rialen, 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 aanvul-

lende wensen kunt u uiteraard gebruik maken van de optie 

keuzelijsten en een persoonlijk gesprek aangaan met onze 

kopersbegeleider. 

Sanitair, tegelwerk en keuken

Ten aanzien van individuele verzoeken met betrekking tot wij-

zigingen 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.

APPArTEMENTSrEchT (geldt alleen voor de appartementen)

1. Vereniging Van Eigenaren en Appartementsrechten 

Wanneer men een appartement koopt in een gebouw, is daar 

een aparte wettelijke regeling op van toepassing, genaamd de 

Appartementenwet. Het bijzondere bij een appartement is, dat 

men met meerdere eigenaren gezamenlijk in een gebouw

woont. Dat vraagt een aparte regeling voor de zaken, die daarbij 

altijd gemeenschappelijk zullen zijn, zoals bijvoorbeeld de fun-

damenten, de buitenmuren, het dak en de lift(en). 

In de appartementenwet is verder een regeling opgenomen over 

de verdeling van de gemeenschappelijke kosten. Daarnaast is er 

een reglement van splitsing van toepassing, waarin de verdere 

gebruiks- en onderhoudsregels voor de appartementbewoners 

staan vermeld. Om deze en andere zaken met elkaar georgani-

seerd te kunnen bespreken, is in de Appartementenwet ook een 

regeling over de Vereniging Van Eigenaren opgenomen.

2. Splitsingsakte

De verdeling van het gebouw ligt vast in de notariële splitsings-

akte. In die akte staan de appartementsrechten nauwkeurig 

omschreven en staan de kadastrale gegevens van het gehele 

gebouw vermeld. 

Bij de akte hoort de splitsingstekening, waarop alle appartemen-

ten staan getekend. Daarop kan men ook zien welke ruimten in 

het gebouw voor gemeenschappelijk gebruik zijn. Juridisch is het 

namelijk zo, dat het gehele gebouw gezamenlijk eigendom is van 

alle appartementseigenaren, die daarnaast ieder afzonderlijk een 

uitsluitend gebruiksrecht hebben van de appartementswoning.

3. reglement van splitsing

Bij de akte van splitsing behoort een splitsingsreglement.

Hierin staan de regels, waaraan alle eigenaren zich hebben te 

houden. Deze regels betreffen in hoofdzaak het gebruik van 

zowel de gemeenschappelijk als de privé-gedeelten en de 

bijdrage in de gemeenschappelijke kosten voor het onderhoud 

van het gebouw. Bijna altijd is van toepassing verklaard het ‘mo-

del-reglement bij splitsing in appartementrechten’ uitgegeven 

door de Koninklijke notariële Broederschap. In de splitsingsakte 

wordt dan naar deze algemene regels verwezen en op sommige 

punten zijn aanvullingen of wijzigingen aangebracht, al naar 

gelang de bijzonderheden van het betreffende gebouw dat 

noodzakelijk maken. 

De bepalingen van het splitsingsreglement blijven altijd van 

kracht, ook voor latere eigenaren van een woning. Zij zijn daar 

automatisch aan gebonden. Het is dus zaak voor de overdracht 

altijd naar die regels te vragen.

4. Kosten van onderhoud aan het gebouw

De kosten van onderhoud binnen het appartement komen altijd 

voor rekening van de eigenaar zelf. Maar er zijn ook kosten van 

onderhoud aan het dak, de riolering, de gemeenschappelijke 

installaties, de opstalverzekering, e.d. Deze kosten zijn voor de 

eigenaren gezamenlijk. Het aandeel dat iedere eigenaar daaraan 

moet bijdragen is te vinden in de splitsingsakte. Jaarlijks moet 

een vergadering van eigenaren worden belegd, waarin die kos-

ten worden vastgelegd, zowel van het afgelopen jaar als van het 

komende jaar. In die kosten dragen de eigenaren dan maande-

lijks een vast bedrag bij.

5. De Vereniging Van Eigenaren

Bij ieder gebouw waartoe de appartementswoning hoort, is een 

Vereniging Van Eigenaren opgericht in de splitsingsakte. Deze 

vereniging heeft tot wettelijke taak het behartigen van de 

gemeenschappelijke belangen van de eigenaren in het apparte-

mentsgebouw. Tenminste eenmaal per jaar dient een vergade-

ring van de vereniging gehouden te worden.

Daarin kunnen dan zaken over gebouw, beheer en onderhoud 

besproken worden. Iedere eigenaar van een appartement wordt 

automatisch en van rechtswege lid van deze vereniging. Het 

bestuur, dat bestaat uit een of meer (externe) administrateurs, 

wordt benoemd door de leden. Dit bestuur behartigt de dage-

lijkse gang van zaken.

6. Verzekering

Een aparte regeling betreft de verzekering van het gebouw en 

de daarmee van de appartementswoningen. Het splitsingsregle-

ment schrijft een opstal- en een aansprakelijkheidsverzekering 

voor van het gehele gebouw waartoe de appartementswoning 

behoort, af te sluiten door de administrateur van de vereniging. 

Daarnaast worden vaak andere verzekeringen afgesloten, bij-

voorbeeld voor glasschade. De verzekering wordt afgesloten ten 

name van alle eigenaren gezamenlijk. Een inboedelverzekering 

dient de bewoner zelf af te sluiten.

7. huishoudelijk reglement

Naast het splitsingsreglement kan er door de Vereniging Van Ei-

genaren, een huishoudelijk reglement opgesteld worden. Daarin 

staan vaak voorschriften vermeld over gebruik van de woning en 

gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. De voorschriften 

daarvan gelden ook voor nieuwe eigenaren.

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

Zolder (alleen bij tussenwoning) onbenoemde ruimte 
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10 ééngezinswoningen & 12 appartementen

Deze brochure is met zorg samengesteld ondanks dit, moeten 

wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voort-

vloeiend uit de eisen van overheid en/of nutsbedrijven. 

De bouwer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in 

het plan aan te brengen waarvan de noodzaak bij de uitvoering 

blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit. 

Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven van 

mindere of meerdere kosten.

Het ontwikkelen van een bouwproject is een voortdurend proces 

waarbij zich bijstellingen kunnen voordoen. De situatietekening 

is een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering 

van voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, aankleding, 

beplanting en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure 

opgenomen perspectieftekeningen van de appartementen. 

Deze tekeningen dienen enkel ter illustratie om u een idee te 

geven van het uiterlijk van de appartement.

De belangrijkste maten op de tekeningen zijn aangegeven hier 

kunnen kleine afwijkingen in ontstaan 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 meu-

bilering dienen alleen ter oriëntatie en zijn voor zover niet 

uitdrukkelijk in de omschrijving genoemd, niet in de koopsom 

inbegrepen.Werkzaamheden door derden tijdens de bouw zijn 

niet toegestaan.

Tijdens de bouw en bij verkoop wordt uitsluitend met bouwnum-

mers gewerkt. De juiste gegevens met betrekking tot straatnaam 

en huisnummers zullen tijdig voor de oplevering door de gemeente 

worden vastgesteld. Op de situatietekening zijn de bouwnum-

mers aangegeven.
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C.L. Uijtewaal bouw B.V.

Marconiweg 5/9

3442 AD Woerden

Tel.  0348  413539

Fax.  0348  431669

www.uijtewaalgroep.nl

Informatie en verkoop

De Keijzer Makelaars

Biltstraat 24 

3572 BB Utrecht

Tel.  030 2759040

Fax. 030  2759050

www.dekeijzer.nl

Architect 

Venster architekten bv

Zwanendreef 2 

2841 NT Moordrecht

Tel.  0182  372983

Fax.  0182 378340

www.vensterarchitekten.nl
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