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Begane grond  basiswoning 
 

 

 

Basis woning 

Begane Grond 

Optiemogelijkheden: 

▪ trapkast  

▪ berging 
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Verdieping basiswoning 

  

Basis woning 

Verdieping plattegrond  

Optiemogelijkheden: 

▪ Douchemuur 
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Zolder verdieping basiswoning 

 
  

Basis woning 

Zolderplattegrond  

Optiemogelijkheden: 

▪ dakraam 

▪ zolderindeling 

▪ dakkapel 

▪ 3 st. extra 

zonnepanelen 
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Gevelaanzichten basiswoning 

  

  

Voorgevel 
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Basis woning 

Zijgevels 
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Basis woning 

Achtergevel 
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Doorsnede basiswoning 

  

Basis woning 

Doorsnede 
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Opties 

  

Opties 

Plattegrond berging hoekwoning 

Technische omschrijving opties bijkeuken: 

 

▪ Uitbreiding geïsoleerde onderheide berging afmeting 
3.25m¹ x 2.75m¹  

▪ Isolatie waarde rc 3,5 m2k/w  
▪ Betonnen vloer met 70mm cementdekvloer 

▪ Houtskelet wanden bekleed buitenzijde met houten 

geveldelen 

▪ Dakisolatie met dakbedekking en daktrim  

▪ 1 st plafondlichtpunt incl. schakelaar, 1 enkele 

wandcontactdoos gecombineerd met 1 dubbele 

wandcontactdoos. 

  

Overige opties: 

▪ Verplaatsen warmtepomp en wasmachine 
aansluiting (van zolder) naar berging 
 

▪ Verplaatsen warmtepomp naar berging 
 

▪ Vloerverwarming in de berging   
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Opties 

 

Gevels berging hoekwoning 
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Opties 

 

Plattegronden berging tussenwoning 

Technische omschrijving opties bijkeuken: 

 

▪ Uitbreiding geïsoleerde onderheide berging 
afmeting 3.25m¹ x 2.75m¹  

▪ Isolatie waarde rc 3,5 m2k/w  
▪ Betonnen vloer met 70mm cementdekvloer 

▪ Houtskelet wanden bekleed buitenzijde met 

houten geveldelen 

▪ Dakisolatie met dakbedekking en daktrim  

▪ 1 st plafondlichtpunt incl. schakelaar, 1 enkele 

wandcontactdoos gecombineerd met 1 dubbele 

wandcontactdoos. 

  

Overige opties: 

▪ Verplaatsen warmtepomp en wasmachine 
aansluiting (van zolder) naar berging 
 

▪ Verplaatsen warmtepomp naar berging 
 

▪ Vloerverwarming in de berging   
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Opties 

 

Gevels berging tussenwoning 
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Opties 

 

Plattegrond zolder opties hoekwoning 

Technische omschrijving Zolderverdieping: 

 

Dakkapel: 

▪ Een dakkapel op de achtergevel van de woning  

inclusief twee naar binnen draai-kiepramen en ventilatierooster  

in glas conform tekening.  

▪ Zijwangen bekleed met houten rabatdelen antraciet  

▪ Platdak voorzien van dakbedekking  

▪ Afwerking binnenzijde gelijk aan zolderruimte   

 

Zolderindeling: 

▪ Bouwkundige indeling van houtskeletbouw wanden met isolatie  

en weerzijden gipsaanbrengen. 

▪ Binnen kozijnen met vlakke afgelakte opdekdeuren wit. 

▪ Wanden behang klaar.  

▪ dakvlakken en knieschotten onafgewerkt 

 

Installatiewerk:  

▪ Twee stuks lichtpunten incl. schakelaar    

▪ 4 dubbele wandcontactdozen, 1 loze leiding van meterkast,  

▪ Aansluitingen wasmachine / droger  verplaatsen naar wasruimte 

 

Dakraam in dakvlak achtergevel (indien geen optie dakkapel) 

▪ Velux dakraam GGL SK06 circa 114x118 cm plaatsen n.t.b. 

 

Zonnepanelen: 

▪ Leveren en plaatsen van 3 stuks extra zonnepanelen a 370 Wp 

inclusief bijpassende omvormer en montage materiaal. 
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Opties 

 

Gevels zolder opties hoekwoning 
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Opties 

 

Plattegrond zolder opties tussenwoning 

Technische omschrijving Zolderverdieping: 

 

Dakkapel: 

▪ Een dakkapel op de achtergevel van de woning  

inclusief twee naar binnen draai-kiepramen en ventilatierooster  

in glas conform tekening.  

▪ Zijwangen bekleed met houten rabatdelen antraciet  

▪ Platdak voorzien van dakbedekking  

▪ Afwerking binnenzijde gelijk aan zolderruimte   

 

Zolderindeling: 

▪ Bouwkundige indeling van houtskeletbouw wanden met isolatie  

en weerzijden gipsaanbrengen. 

▪ Binnen kozijnen met vlakke afgelakte opdekdeuren wit. 

▪ Wanden behang klaar.  

▪ dakvlakken en knieschotten onafgewerkt 

 

Installatiewerk:  

▪ Twee stuks lichtpunten incl. schakelaar    

▪ 4 dubbele wandcontactdozen, 1 loze leiding van meterkast,  

▪ Aansluitingen wasmachine / droger  verplaatsen naar wasruimte 

 

Dakraam in dakvlak achtergevel (indien geen optie dakkapel) 

▪ Velux dakraam GGL SK06 circa 114x118 cm plaatsen n.t.b. 

 

Zonnepanelen: 

▪ Leveren en plaatsen van 3 stuks extra zonnepanelen a 370 Wp 

inclusief bijpassende omvormer en montage materiaal. 
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Opties 

 

Gevels zolder opties tussenwoning 
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Legenda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuren schema : 

 

Extern: 

Onderdelen:    Materialen:  Kleur: 

Gevels     baksteen  rood 

Trasraam/ band    baksteen  zwart 

Voegwerk    metselmortel  grijs 

Waterslag onder kozijnen   kunststeen  antraciet  

Kozijnen/ ramen/ deuren    kunststof  antraciet 

Ventilatieroosters   aluminium  kleur kozijn 

Dak     dakpan   zwart  

Boei delen    kunststof  wit   

Goten     kunststof  wit  

Hwa afvoeren    pvc   wit 

Pv panelen       zwart 

       

Intern: 

Kozijnen     staal   wit  

Deuren     fabrieksmatig  wit 

     aangebrachte laklaag 

Deurbeslag    aluminium  grijs 

Trappen     hout   grondverf wit 

Vensterbank    kunststof  wit  

 

Afwerking staat:     

Plafondafwerking beton   spuitwerk  wit 

Wandafwerking toilet badkamer   wandtegels  n.b. 

Vloerafwerking toilet badkamer  vloertegels  n.b. 

Dorpel toilet badkamer   kunststeen  antraciet 

Roosters installatie   kunststof  wit 

Wandcontactdozen/ schakelaars  kunststof  wit 
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 Technische omschrijving 
Energieprestatie 

De isolatiewaarden en energieprestatie van de woning zullen worden uitgevoerd 

conform de omgevingsvergunning. De woning wordt uitgevoerd met 

energieprestatie gelijk of beter dan de norm “bijna energie neutrale 

gebouwen”(BENG) waardoor de woning zeer duurzaam is. 

 

Bouwwater en bouwstroom 

Standaard is de verzorging van een bouwwatertappunt en een bouwstroomkast op 

locatie, alsmede verbruik en de aanvraag hiervoor bij de nutsbedrijven opgenomen.  

 

Peil en maten 

Het peil ( bovenzijde begane grondvloer) wordt aan de aannemer opgegeven door de 

gemeente. Dit geldt eveneens voor de afstanden tot de openbare weg van rooilijnen 

en de afstand tot erfgrenzen. 

Voor het bepalen van de opstaphoogte ter plaatse van de dorpel bij de voordeur is 

voor de vloerafwerking een dikte van ca. 15mm aangehouden. Dit betekent dat de 

bovenkant van de dekvloer ca. 35mm lager ligt dan de bovenkant van de 

woningentreedorpel 

 

Grondwerk 

Onder het grondwerk vallen de noodzakelijke werkzaamheden voor de aanleg van de 

fundering en de leidingen in de grond op eigen kavel. Het terrein onder de woningen 

wordt afgegraven tot de onderkant van de fundering. Uitkomende grond wordt over 

de kavel verspreidt. Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans.  

 

Riolering 

De buitenriolering wordt standaard uitgevoerd in een gescheiden stelsel en wordt 

aangelegd tot buiten de gevel waarna de vuil- en hemelwaterafvoer worden 

aangesloten op gemeente riool. 

 

 

 

Fundering en heiwerk 

De woningen worden gefundeerd op betonpalen. Het aantal, de lengte  de afmeting 

van de palen en balkenfundering  zijn bepaald door de constructeur.  

 

Begane grond en verdiepingsvloeren 

De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geprefabriceerde 

geïsoleerde betonvloer conform de omgevingsvergunning. De verdiepingsvloeren 

uitgevoerd als betonnen kanaalplatvloeren. Waarbij de V naden aan de onderzijde 

van de vloer in zicht blijven. 

 

Gevelmetselwerk 

De buitengevels van de woning worden uitgevoerd in schoonmetselwerk. Het 

schoonmetselwerk is volgens monster en het kleurenschema. Het metselwerk wordt 

afgewerkt met metselmortel. 

 

Binnen spouwbladen en binnenwanden 

De woning scheidende wanden en binnen spouwbladen worden uitgevoerd in 

kalkzandsteen elementen. De gevelwanden worden voorzien van isolatie, 

luchtspouw en een buitenspouwblad. 

De niet dragende binnenwanden (scheidingswanden) in de woning worden 

uitgevoerd in verdiepingshoge elementen van gasbeton, de wanden worden behang 

klaar uitgevoerd. 

 

Binnen kozijnen en binnendeuren 

De binnen kozijnen zijn metalen kozijnen met bovenlicht, uitgevoerd in de kleur wit. 

De bovenlichten worden voorzien van helder glas behoudens t.p.v. meterkast welke 

voorzien is van een houtenpaneel met ventilatiesleuf. 

De binnendeuren zijn vlakke afgelakte opdekdeuren in de kleur wit. 

De binnendeuren worden afgehangen en voorzien van een loop, kast of vrij-en 

bezetslot. 

 

 

 

Basis woning 
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Buitenkozijnen, ramen en deuren  

De buitenkozijnen , ramen en deuren worden uitgevoerd in kunststof. De te openen  

ramen in kozijnen worden uitgevoerd in draai kiepramen.  

De buitenkozijnen, - ramen en deuren van de woning worden voorzien van HR++ 

isolerende beglazing. Conform de richtlijnen wordt er waar nodig letsel werend glas 

toegepast. 

De buitendeuren, ramen worden voorzien van inbraak werend hang en sluitwerk ** 

dat voldoet aan politie keurmerk. De cilindersloten  van de toegangsdeuren zijn gelijk 

sluitend.  Er worden ventilatieroosters in kozijnen of ramen volgens de ventilatie 

berekening toegepast.  

 

Dakconstructie 

De dakconstructie van de hellende daken worden uitgevoerd met geprefabriceerde 

geïsoleerde dak elementen, voorzien van isolatie materiaal. De dakplaten zijn aan de 

onderzijde voorzien van een groene of bruine beplating. Naden worden niet 

afgewerkt en blijven in het zicht. 

Ten behoeve van de stabiliteit worden aan de binnenzijde dragende knieschoten 

aangebracht. Deze knieschoten maken onderdeel uit van de constructie en mogen 

niet worden verwijderd of aangepast.  

De bovenzijde van de dakplaten worden voorzien van panlatten en worden bedekt 

met dakpannen. In de dakvlakken worden voorzieningen aangebracht voor toe/ 

afvoer ventilatie, ontluchting riolering en PV- panelen.  

 

Goten 

De gootconstructie wordt uitgevoerd in een kunststofgoot, de goten zijn niet 

geschikt om in te lopen. 

 

Tegelwerk 

Voor het leveren van de wandtegels badkamer en toiletruimte  is een stelpost 

opgenomen groot €20,-- per m² exclusief 21% BTW. 

Voor het leveren van vloertegels badkamer en toiletruimte is een stelpost 

opgenomen groot € 25,-- per m² exclusief 21% BTW 

Het tegelwerk wordt uitgevoerd conform de uitvoeringsrichtlijn IKOB BKB URL 35-

101 groep 2. 

De wanden toilet en badkamer tot onderzijde plafond tegelen. Vloertegels op de 

vloeren van de badkamer en toilet, vloertegels op afschot naar douche put. Vloer en 

wandtegels in normaal formaat en patroon en afwerken met een standaardkleur 

voeg. 

 

Cementdekvloer 

Op de vloeren binnen de woning wordt een dekvloer aangebracht van zandcement, 

met uitzondering van de vloergedeelten in de meterkast en achter dragende 

knieschotten op de zolderverdieping. Hier blijft de ruwe vloer zichtbaar. In de 

dekvloer mag niet geboord worden in verband met onder andere de 

vloerverwarming. 

 

Stukadoorswerk 

De V- naden van de betonnen kanaalplaat blijven zichtbaar in het plafond. De plaats 

van de V-naden is afhankelijk van de plaatindeling en deze kunnen onregelmatig 

verdeeld zijn.  

De plafonds binnen de woning worden voorzien van spuitpleisterwerk. Met 

uitzondering van het plafond in de meterkast, schuine dakplaten op de 

zolderverdieping. 

Alle wanden in de woning worden behang klaar tot ca. 5cm boven de dekvloer 

afgewerkt conform , met uitzondering van: wanden in de meterkast deze worden 

niet afgewerkt ,wanden van de badruimte en toiletruimte niet: deze worden 

voorzien van tegelwerk.  
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Binnen timmerwerk 

In de woningen worden geen vloerplinten aangebracht. Wij gaan er van uit dat u bij 

de eindafwerking zelf een plint met een hoogte van ca. 50mm aanbrengt. 

De meterkast wordt voorzien van betimmering conform de eisen van de 

Nutsbedrijven en regelgeving. 

Vloerranden ter plaatse van trapgaten worden afgetimmerd. 

Aan de binnenzijde van de raamkozijnen worden ter plaatse van de borstwering 

kunststofvensterbanken aangebracht circa 250mm breed. In de badkamer is de 

vensterbank voorzien van tegelwerk. 

Eventuele leidingkokers die in het zicht komen worden afgetimmerd met 

plaatmateriaal op het nodige regelwerk. Met uitzondering van zolder en technische 

ruimte. 

 

Trappen 

De trappen in de woning worden uitgevoerd in vurenhout als open trap. Langs de 

muurzijde van de trappen wordt een houten leuning gemonteerd. Ter plaatse van de 

openzijde van trappen wordt een houten spijlenhek gemonteerd. Trappen, leuningen 

en traphekken worden 1x in de grondverf aangeleverd.  De naden langs de trap 

worden niet afgewerkt.  

 

Sanitair 

De onderstaande sanitaire toestellen worden geleverd, gemonteerd en op 

aanvoerleidingen aangesloten. 

Toiletruimte: Basis vrij hangend wandcloset inclusief inbouwreservoir en zitting 

  Basis fontein met muursifon en koudwaterkraan 

Badkamer Basis vrij hangend wandcloset inclusief inbouwreservoir en zitting 

  Basis wastafel met muursifon, mengkraan spiegel en planchet 

  Basis  thermostatische douchemengkraan met slang, glijstang, 

handdouche en doucheput. 

 

Keuken 

De woning wordt standaard opgeleverd zonder keuken. Leidingen worden op 

standaardplaatsen afgedopt volgens tekening. 

 

Warm- en koud waterleidingen 

Een complete bedrijfsklare warm- en koud waterinstallatie aan te leggen naar op 

diverse op tekening aangegeven tappunten, één en ander volgens de voorschriften 

van het waterleidingsbedrijf. De warmwatervoorziening geschiedt vanaf de 

warmtepomp inclusief boilervat naar de aansluitpunten in de keuken en badkamer. 

 

Ventilatie 

De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. De ruimtes die 

worden afgezogen zijn op de ventilatie tekening aangegeven. Toevoer van verse 

lucht geschiedt door middel van ventilatieroosters opgenomen in het glas van de 

kozijnen. 

 

Elektrische installatie 

In de woning wordt een complete elektrische installatie aangebracht volgens de 

voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf . De meterkast is opgebouwd 

met installatie automaten, passend op de elektrische installatie van de woning met 

een hoofdzekering van 3x25A. Wandcontactdozen op hoogte van ca 300mm+ en 

schakelaars op een hoogte van circa 1050mm+ met uitzondering keuken opstelplaats 

welke op een hoogte van circa 1250mm + geplaatst worden. (uitzondering enkele 

wanddozen t.b.v. inbouwapparatuur) . Op tekening zijn de wandcontactdozen, 

schakelaars, rookmelders aangegeven. Schakelmateriaal uitgevoerd in wit kunststof 

inbouwmodel. Uitzondering zolder die opbouwmodel zijn. PV panelen worden op het 

dak gemonteerd. Plaats en afmetingen van de 9 stuks PV panelen zijn indicatief op 

tekening aangegeven en worden nader uitgewerkt conform de eisen gesteld in de 

vergunning. 
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Centrale verwarming 

De woning wordt voorzien van een cv installatie. In de woning wordt een 

warmtepomp installatie inclusief 190 liter boilervat met een binnen en buitenunit 

geplaatst welke de warm tapwater bereiding en verwarming van de woning verzorgt 

d.m.v. vloerverwarming op begane grondvloer en eerste verdieping. Tevens kan op 

BG en de 1ste verdieping met deze installatie enigszins gekoeld worden (geen airco!) 

Op de zolder wordt een elektrisch radiator geplaatst. De verdeelunits van de 

vloerverwarming zijn indicatief op tekening aangegeven, indien geplaatst in een 

verblijfsruimte wordt deze voorzien van een houten omkasting. In de badkamer 

wordt tevens een elektrische radiator geplaatst. De tempratuurregeling geschiedt 

d.m.v. kamerthermostaat en buitenvoeler t.b.v. begane grond, op de eerste 

verdieping wordt een draadloze na regeling in de slaapkamers geplaatst, de 

elektrische radiatoren hebben een eigen regeling .  

 

Bij de genoemde transmissie uit warmte verliesberekening en gelijktijdige 

verwarming van alle vertrekken kunnen de volgende temperaturen bereikt worden: 

- Badkamer 22 C° 

- Woonkamer, keuken, slaapkamers, overloop 20 C°  

- Entree, bijkeuken en toilet, zolder ( indien open verbinding)  18 C°  

 Plaats van de binnen unit en boilervat van de warmtepomp installatie volgens 

tekening. De buitenunit wordt geplaatst achter de woning op een grindkoffer i.v.m. 

condenswater . De plaats is op tekening indicatief aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie 
De koop en aanneemsom van de woning is vrij op naam. De koop-

aannemingsovereenkomst sluit u met HV Vastgoed  .  

 

Onderstaande kosten zijn bij koop en aanneemsom zijn inbegrepen: 

- Koopsom kavel en notariskosten m.b.t. akte van eigendomstransport en 

kadastraal recht (VON). De juridische overdracht van de kavel vindt plaats 

op de datum dat de akte door de notaris wordt verleend. 

- Ontwikkelingskosten 

- Kosten voor ontwerp en constructeur 

- Bouwkosten 

- Verkoopkosten 

- Leges kosten ten behoeve van de omgevingsvergunning 

- Aansluitkosten met betrekking tot water en elektra 

- Aansluitkosten riolering 

- 21% BTW 

 

Onderstaande kosten zijn niet inbegrepen: 

- Kosten m.b.t. de hypotheekakte. 

- Kosten zoals hypotheekadvieskosten en rente tijdens de bouw. 

- Eventuele kosten N.H.G. 

- Verder is niet gerekend op kosten abonnement, entree- telefoonaansluiting 

en kosten voor de aansluiting- abonnement van een centrale antenne 

inrichting c.q. kabelnet. 

- Keuken, inrichting, behangwerk, meubilering 

- Tuingrond, tuinaanleg, bestrating, hekwerk, beplating 

De artist impressies, foto’s en plattegronden zoals opgenomen in de 

verkoopbrochure en op website zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te 

geven van de toekomstige situatie en mogelijke woningindeling, maar kunnen 

niet gezien worden als een exacte weergave van het product. Hiervoor zijn de 

verkooptekeningen bedoeld. Verrekening als gevolg van bovengenoemde 

punten is niet mogelijk. Daarnaast kunnen er geen rechten aan deze beelden 

worden ontleend. 

Basis woning 
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3D- impressies 

  

3D impressie voorgevel 

Basis woning 
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3D impressie Achtergevel 

Basis woning 



  

28 
 

Participanten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7 Makelaars  

Midstraat 105 

8501 AJ Joure 

Telefoon: 0513 41 40 55 

www.a7.nl 

E-mail: info@a7.nl 

HV Vastgoed 

Muontserak 1,  

8467 SP Vegelinsoord 

Telefoon: 0513-627135 

www.hv-vastgoed.nl 

E-mail:info@hv-vastgoed.nl 

Bouwbedrijf Visser B.V.  

Hogedijken 40  

9101 WZ Dokkum  

Telefoon: 0519-518563 

www.visser-dokkum.nl 

E-mail: info@visser-dokkum.nl 
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