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ONTWIKKELING:  
 
WoonZo BV 
Kallenbroekerweg 21a 
3771 DA Barneveld 
Tel:  0342 - 820205 
E-mail:  info@woonzo.nu 
Internet:  www.woonzo.nu 
 
VERKOOP: 
 
Bolthof van den Top Makelaardij 
Maanderweg 70 
6711 NG Ede 
Tel:  0318 - 628080 
Internet:  www.bolthofvandentop.nl 
 
NOTARIS: 
 
026 Notariaat Fechner 
De la Reijstraat 14  
6814 AE Arnhem  
Tel:  0263 - 335048 
Fax:  0263 - 343053 
E-mail:  info@026notariaat.nl 
Internet:  www.026notariaat.nl 
 
AFBOUWGARANTIE: 
 
Woningborg N.V. 
Tielweg 24 
 2803 PK Gouda 
Tel:  0182 - 580004 
E-mail:  info@woningborggroep.nl 
Internet:  www.woningborggroep.nl 
 
FINANCIEEL: 
 
Bolthof van den Top Makelaardij 
Maanderweg 70 
6711 NG Ede 
Tel:  0318 - 628080 
Internet:  www.bolthofvandentop.nl 
 
 

Betrokken partijen 

 

Meewerkende partijen: 
 
 

 Vbk architecten, Beekbergen 
 
 
 
 

 Bouwbedrijf Sturkenboom, Barneveld 
 
 
 
 

 Bouwbedrijf van Middendorp, Wekerom 
 

 

Datum laatste wijzigingen: 14-12-2016 

http://www.026notariaat.nl/
http://www.refojobs.nl/werkgever/bouwbedrijf-van-middendorp-bv
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In het hart van sfeervol Renkum, wordt dit unieke 

project gerealiseerd. 

De 6 woningen, met parkeergelegenheid bij de 

woning,  worden gebouwd op een perceel in de hoek 

van de Bram Streeflandweg en Goldsteinpad. 

Het wordt een rustig woonerf dat alleen toegankelijk is 

voor de aanwonenden. Doordat alleen de 

aanwonenden over deze weg komen zien we dit 

woonerf als een kindvriendelijke omgeving, met 

genoeg speelruimte en weinig verkeer. 

Het woonerf wordt voorzien van voldoende 

parkeergelegenheid. Bezoek kan de auto dichtbij 

parkeren. 

Door het toepassen van gevelisolatie, met een warm 

gekleurde afwerking in combinatie met houten kaders 

creëren we een warme, landelijke sfeer in een 

moderne stijl. 

De courante afmetingen en indeling van de percelen 

zorgen voor een royale (achter)tuin, in verhouding tot 

het woonoppervlak.  

De woning wordt voorzien van diverse installaties die 

er voor zorgen dat de woning energieneutraal is. Om 

dit te realiseren is er een hoge isolatiewaarde 

gecreërd. In de woning is een luchtwarmtepomp 

aanwezig en op het dak worden zonnepanelen 

aangebracht.  

 

  

Het project 
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De omgeving 

Aan de zuidrand van de Veluwe, waar het 

bosrijke en heuvelachtige landschap overgaat 

in het weidse rivierengebied, ligt de gemeente 

Renkum met de kernen Oosterbeek, 

Heveadorp, Doorwerth, Wolfheze, Renkum en 

Heelsum.  

De gemeente Renkum biedt een scala aan 

activiteiten. Zo kun je fietsen over de Italiaanse 

weg, genieten van romantische doorzichten in 

het Zweiersdal en dwalen door het park 

Heidestein. 

Renkum ligt aan de Rijn. Dit biedt zomer en 

winter prachtige geheimzinnige locaties waar je 

heerlijk kunt genieten van de prachtige natuur.  

De gemeente Renkum is rijk aan natuur, 

geschiedenis, cultuur en winkels. Zo vind je er 

Kasteel Doorwerth waar jong en oud een hele 

dag kunnen doorbrengen. Naast Kasteel 

Doorwerth vind je op de Veluwezoom nog 

meer kastelen en landgoederen die onderdeel 

zijn van Gelders Arcadië. 

Fietsers en wandelaars kunnen hun hart 

ophalen in de gemeente. Er ligt een uitgebreid 

fietsroutenetwerk en er zijn vele speciale 

fietsroutes uitgezet. Je kunt in de prachtige 

omgeving genieten van de bijzondere natuur 

en de gezellige dorpen.  

‘Natuurpark Heidestein’ 

‘De Neder-Rijn’ 

‘Kasteel Doorwerth’ 
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Het dorp Renkum 

Renkum is een dorp in de gelijknamige gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. Renkum 

telt 9270 inwoners. Renkum ligt aan de rivier de Rijn, ongeveer zes kilometer van Wageningen. 

Renkum staat bekend om de Slag om Arnhem. 

Het dorp Renkum ligt dicht bij de rijn. In het dorp is een winkelstraat met diverse supermarkten, 

kledingwinkels en allerlei andere winkels. De winkelstraat is op 1 kilometer afstand van uw woning.  

Op 200 meter afstand is het zwembad te vinden met daarbij de tennisvelden en de sporthal ‘de 

Rijnkom’. Aan de Bram Streeflandweg is ook nog een sport en health centrum te vinden, waar jong 

en oud terecht kunnen om goede en gezonde bewegingstherapieën te volgen. Ook worden hier 

diverse vechtsporten uitgeoefend voor kinderen.  

Tevens is er een golfclub met een golfbaan, een voetbalvereniging en een korfbalvereniging in het 

dorp. En deze liggen allemaal aan de Sportlaan. 

In de bossen van het dorp zijn prachtige stukken cultuur en historie terug te vinden. Ook zijn er 

mooie wandelingen uitgezet en in het bos staat ook het informatiecentrum. Daar worden het hele 

jaar door activiteiten georganiseerd die het dorp Renkum levendig houden. Zo worden er 

oogstfeesten, zangavonden en kinderactiviteiten georganiseerd. 

Renkum ligt gunstig dicht bij de snelweg A50, maar ver genoeg er vandaan om er geen overlast van 

te hebben. Ook de A12 is vanuit Renkum goed te bereiken.  
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1. PARTIJEN 

De ontwikkeling van het project aan de Bram Streeflandweg is een initiatief van WoonZo BV. Met 

hen gaat u de overeenkomst inzake de aankoop van het gronddeel aan. 

Het bouwkundige deel wordt verricht door Bouwbedrijf van Middendorp te Wekerom. Met hen sluit 

u de aannemingsovereenkomst. Zij zijn aangesloten bij woningborg en bieden u daarmee garanties 

als beschreven in het hoofdstuk ‘service en garanties’. 

De verkoop van deze energie-neutrale woningen wordt door Bolthof van den Top makelaardij te Ede 

gedaan. Zij begeleiden u tijdens de koop en overdracht van de woning. 

Notarieel transport en de kadastrale splitsing worden verzorgd door 026 Notariaat Fechner te 

Arnhem. Ook de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst worden aldaar opgesteld en 

ondertekend. Desgewenst kunt u de notaris machtigen. 

Bolthof van den Top makelaardij te Ede kan voor u een projectfinanciering verzorgen zodat 

desgewenst tegen een aantrekkelijk tarief een hypotheek kan worden afgesloten. 

 

2.  VERKOOPPRIJZEN V.O.N. 

De in de onderstaande prijslijst vermelde verkoopprijzen zijn V.O.N. Dat wil zeggen dat alle kosten, 

zoals grond, bouwkosten, de kosten van loon- en materiaalstijgingen tijdens de bouw, 21% BTW, 

makelaarskosten en notariskosten, in de prijs begrepen zijn. 

 

3.  NIET IN DE PRIJS BEGREPEN 

Financieringskosten: 

Voor het verkrijgen van een hypotheek dient u eenmalig kosten te maken. In deze brochure treft u 

een mogelijkheid tot financiering bij de Makelaar aan. 

U dient rekening te houden met de kosten van: 

- Afsluitprovisie hypotheek 

- Notariskosten hypotheek 

 

4.  PRIJSSTIJGINGEN  

De koop- en aanneemsom staat vast tot de in de prijslijst vermelde datum, met uitzondering van 

wijzigingen in het BTW tarief, indien deze van toepassing is. 
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5.  TERMIJNREGELING 

De koopsom is gesplitst in een bedrag voor het gronddeel (grond) en een bedrag voor de 

bouwkosten. Het bedrag voor het gronddeel (grond) wordt in één keer betaald bij notarieel 

transport.  

U sluit met de aannemer een aannemingsovereenkomst voor de bouwkosten. Betaling van de 

bouwkosten zal plaatsvinden conform een schema zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst. 

De omgevingsvergunning bouw wordt aangevraagd na definitieve koop door kopers. De overdracht 

en betaling van het gronddeel is dus verplicht en zal worden gedaan voor start 

bouwwerkzaamheden. De start van de bouwwerkzaamheden vindt pas plaats als beide woning van 

een 2-onder-1 kap verkocht zijn. 

De aannemer biedt u keuzes voor meer- en minderwerk. Informeer naar de mogelijkheden bij de 

makelaar. 

Voor de datum van de notariële eigendomsoverdracht ontvangt u van de notaris een afrekening. 

Hierop is het totale op die datum verschuldigde bedrag aangegeven. 

Van Bouwbedrijf van Middendorp ontvangt u steeds een termijnfactuur op de in de 

(aannemings)overeenkomst vermelde tijdstippen. U wordt geacht tot betaling van deze facturen 

over te gaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Het laatste termijn moet voor 

oplevering bij de notaris gestort worden. 

Het meer en minderwerk wordt verrekend nadat het betreffende onderdeel aangebracht is.  

 

6.  STARTDATUM 

Bouwbedrijf van Middendorp geeft de officiële startdatum van de bouw schriftelijk aan u door. 

Rond het moment van de start van de bouw organiseren zij een individuele informatiebijeenkomst 

voor de kopers van het project. Op deze bijeenkomst krijgt u informatie over een aantal zaken die 

met de bouw van uw woning te maken hebben. Tevens is er dan gelegenheid tot het stellen van 

vragen. Ook wordt u informatie aangereikt over betalingen en termijnen. 

Tussen het moment waarop de koop- en (aannemings)overeenkomst getekend wordt en de officiële 

start van de bouw verstrijken doorgaans enkele maanden. Soms ontstaat dan de indruk dat er niet 

actief aan het project gewerkt wordt. Het tegendeel is echter het geval. Ook hier geldt dat een goede 

voorbereiding het halve werk is, ook al is daar op de bouwplaats niets van te merken. Bovendien 

worden in deze periode de individuele wensen verwerkt in de technische omschrijving en 

tekeningen. 

 

7.  SERVICE EN GARANTIES 

De woningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012 met de laatste wijzigingen van 2015. 
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Dit betekent dat er hoge eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de woningen. Voornamelijk 

energiezuinigheid van de woning is erg belangrijk. U kunt dit terugvinden in de toepassing van een 

warmtepomp, triple glas, isolatiemateriaal voor buitenwand en dak van hoogwaardige kwaliteit.  

Alvorens met de bouw wordt begonnen heeft er een bodemonderzoek naar eventuele 

verontreinigende stoffen plaats gevonden. De gemeente verleent alleen een omgevingsvergunning 

als de bodem aan de daarvoor gestelde wettelijke normen voor woningbouw voldoet. 

Alle kunststof buitenkozijnen, ramen en deuren voldoen aan de kwaliteitseisen en voorschriften  die 

zijn samengesteld door de vereniging kunststof gevelelementenindustrie. Tevens zijn de kozijnen 

gemaakt van VEKA profielen in combinatie met inbraakveilig hang- en sluitwerk. Op deze kozijnen is 

een SKG-certificaat gezet. Dat is het certificaat voor veilige sloten, volgens de norm voor sterkte en 

duurzaamheid. 

Voor de warmtepomp (Fujitsu Waterstage) geldt een termijn van 5 jaar garantie. Deze garantie geldt 

voor een goede en rustig werking.  

Voor de hoog rendement boiler geldt een garantietermijn van 10 jaar. 

Alle andere garantietermijnen op diverse onderdelen zijn te vinden op www.woningborggroep.nl, u 

kunt onder het kopje ‘Downloads’ het bestand ‘Onze Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 

2016’ downloaden en/of bekijken. 

Zoals beschreven in het hoofdstuk ‘meewerkende partijen’ is de uitvoerende aannemer aangesloten 

bij woningborg. Dit geeft u een volledige garantie op een woning die voldoet aan de eisen en normen 

die gesteld zijn in het bouwbesluit. Tevens is er een afbouwgarantieregeling van kracht. Mocht de 

aannemer in staat van surseance geraken, dan zal woningborg ervoor zorgen dat u woning zonder 

meerkosten wordt afgebouwd en dat de bouwkundige kwaliteit ervan tot zes jaar na oplevering 

gewaarborgd wordt. Bij ernstige gebreken heeft u zelfs tot 10 jaar garantie. Meer informatie is te 

vinden op www.woningborggroep.nl 

8. TERREIN VOORZIENINGEN (openbaar en privé) 

Het openbare terrein wordt ingedeeld als volgt: 

 

 De toegangsweg wordt gestraat met klinkers. 

 Er zullen bij de opritten oprijbanden aangebracht worden om beschadigingen aan voertuigen 

te voorkomen 

 Alle terreindelen waar geen straatwerk van toepassing is, zal zwarte grond worden 

aangebracht. Er wordt geen beplanting aangebracht. 

 De inritten van de woningen worden tot aan de toegangsweg voorzien van straatwerk. 

 Waar de niveaus van het terrein dusdanig verschillen qua hoogte, zullen er keerwanden 

worden toegepast om verschuivingen in het maaiveld te voorkomen. 

 De voordeur van de woning is te bereiken door een hellingbaan welke aansluit op uw inrit. 

 De brandgang tussen de percelen wordt voorzien van tegels.  

 De achtertuin is te bereiken via de brandgang. Met uitzondering van woning 6 
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9. MANDELIGHEID 

 

Openbare weg behorend bij het project in mandeligheid 

 

De openbare weg behorend bij het project, wordt in mandeligheid meeverkocht. 

 

In de wet (Burgerlijk Wetboek, boek 5 artikel 60)  is het begrip mandeligheid, het mandelig-zijn, als 

volgt omschreven: “Mandeligheid ontstaat, wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk 

eigendom is van de eigenaren van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van 

die erven wordt bestemd bij een tussen hen opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving 

daarvan in de openbare registers.”  

 

Mandeligheid is dus een soort eigendom van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een stuk grond. En 

je bent daarbij niet alléén eigenaar van die grond, maar samen met één of meer personen. Wie deze 

personen zijn staat in een door de notaris gemaakte akte. De notaris zorgt voor inschrijving van deze 

akte in het Kadaster. Bij het Kadaster kan iedereen dan navragen en inzien wie de eigenaar 

is/eigenaren zijn van dat bepaalde stuk grond. 

 

Mandeligheid wordt vaker gebruikt bij grond waar meer mensen gebruik van maken. Door het 

gezamenlijke eigendom heeft iedereen evenveel rechten op de grond. Beslissingen over wat er moet 

gebeuren met een dergelijk stuk grond worden met en door alle mandelige eigenaren samen 

gemaakt. Maar ook de plichten delen deze eigenaren samen: bijvoorbeeld bij het onderhouden van 

de bestrating. Omdat alle eigenaren evenveel rechten en plichten op het hele perceel grond hebben 

wordt mandelig eigendom ook wel onverdeeld eigendom genoemd: het perceel is niet verdeeld in 

allemaal stukjes met verschillende eigenaren. De verschillende eigenaren hebben geen rechten op 

één specifiek stukje van de grond.  

 

In dit project is sprake van een mandelige weg. Hierbij zijn de eigenaren van de bouwkavels die aan 

deze weg liggen samen eigenaar van deze weg. 

 

Over deze mandelige weg zijn vooraf, bij de verkoop van de kavels, al een paar zaken vastgelegd. 

Deze punten staan straks ook in de koopovereenkomst:  

 

1. De weg is aangelegd om de kavels/woningen te ontsluiten.  

2. Het mandelige eigendom van de weg is gekoppeld aan de (bouw)kavel. Je kunt het niet apart 

(ver)kopen. Hierdoor houdt iedereen die aan de weg een kavel heeft, rechten en plichten 

voor de weg.  

3. De eigenaren van de mandelige weg zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud en het 

in stand houden van de weg. De kosten van het onderhoud zijn voor rekening van alle 

mandelige eigenaren samen. Verdere afspraken over bijvoorbeeld het onderhoud van de 

weg en de verdeling van de kosten daarvan zijn niet vooraf vastgelegd. De exacte invulling 

hiervan is aan de toekomstige eigenaars en bewoners van de woningen.  
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  WONING 1    Woning: 530 m3 (bruto)  Perceel: 175,7 m2 

Begane grond: 

Entree met meterkast, toiletruimte, ruime dichte trap naar de verdieping. Royale woonkamer met erker 

en open keuken met standaard aansluitpunten t.b.v. keukenapparatuur, de keuken inrichting wordt u 

aangeboden in de optielijst.. In de erker een deur naar de tuin. Ook is er een berging aanwezig. De 

berging is naar wens ook naar de tuin te verplaatsen, dit heeft wel het gevolg dat de installatie onder de 

trap zal worden geplaatst. Zie optielijst. 

Eerste verdieping: 

Overloop met 3 slaapkamers, badkamer met douche, wastafel en toilet.  

Zolder: 

Berging, Bereikbaar via een vaste, dichte, trap. 

Tuin: 

De tuin is te bereiken via een achterpad tussen de percelen en achterliggend perceel. In de tuin kan een 

berging worden gebouwd (optioneel). Aan de voorzijde van de woning is er een oprit. 

Koopsom: € 309.000 V.O.N. 

 
WONING 2    Woning: 530 m3 (bruto)  Perceel: 214,4 m2 

Begane grond: 

Entree met meterkast, toiletruimte, ruime dichte trap naar de verdieping. Royale woonkamer met erker 

en open keuken met standaard aansluitpunten t.b.v. keukenapparatuur, de keuken inrichting wordt u 

aangeboden in de optielijst.. In de erker een deur naar de tuin. Ook is er een berging aanwezig. De 

berging is naar wens ook naar de tuin te verplaatsen, dit heeft wel het gevolg dat de installatie onder de 

trap zal worden geplaatst. Zie optielijst. 

Eerste verdieping: 

Overloop met 3 slaapkamers, badkamer met douche, wastafel en toilet.  

Zolder: 

Berging, Bereikbaar via een vaste, open, trap. 

Tuin: 

De tuin is te bereiken via een achterpad tussen de percelen en achterliggend perceel. In de tuin kan een 

berging worden gebouwd (optioneel). Aan de voorzijde van de woning is er een oprit. 

Koopsom: € 322.500 V.O.N. 

 
WONING 3    Woning: 530 m3 (bruto)  Perceel: 183,4 m2 

Begane grond: 

Entree met meterkast, toiletruimte, ruime dichte trap naar de verdieping. Royale woonkamer met erker 

en open keuken met standaard aansluitpunten t.b.v. keukenapparatuur, de keuken inrichting wordt u 

aangeboden in de optielijst.. In de erker een deur naar de tuin. Ook is er een berging aanwezig. De 

berging is naar wens ook naar de tuin te verplaatsen, dit heeft wel het gevolg dat de installatie onder de 

trap zal worden geplaatst. Zie optielijst. 

Eerste verdieping: 

Overloop met 3 slaapkamers, badkamer met douche, wastafel en toilet.  

Zolder: 

Berging, Bereikbaar via een vaste, open, trap. 

Tuin: 

De tuin is te bereiken via een achterpad tussen de percelen en achterliggend perceel. In de tuin kan een 

berging worden gebouwd (optioneel). Aan de voorzijde van de woning is er een oprit. 

Koopsom: € 315.000 V.O.N. 
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  WONING 4    Woning: 530 m3 (bruto)  Perceel: 218,3 m2 

Begane grond: 

Entree met meterkast, toiletruimte, ruime dichte trap naar de verdieping. Royale woonkamer met erker 

en open keuken met standaard aansluitpunten t.b.v. keukenapparatuur, de keuken inrichting wordt u 

aangeboden in de optielijst.. In de erker een deur naar de tuin. Ook is er een berging aanwezig. De 

berging is naar wens ook naar de tuin te verplaatsen, dit heeft wel het gevolg dat de installatie onder de 

trap zal worden geplaatst. Zie optielijst. 

Eerste verdieping: 

Overloop met 3 slaapkamers, badkamer met douche, wastafel en toilet.  

Zolder: 

Berging, Bereikbaar via een vaste, open trap. 

Tuin: 

De tuin is te bereiken via een achterpad tussen de percelen en achterliggend perceel. In de tuin kan een 

berging worden gebouwd (optioneel). Aan de voorzijde van de woning is er een oprit. 

Koopsom: € 327.500 V.O.N. 

 
WONING 5    Woning: 530 m3 (bruto)  Perceel: 239,1 m2 

Begane grond: 

Entree met meterkast, toiletruimte, ruime dichte trap naar de verdieping. Royale woonkamer met erker 

en open keuken met standaard aansluitpunten t.b.v. keukenapparatuur, de keuken inrichting wordt u 

aangeboden in de optielijst.. In de erker een deur naar de tuin. Ook is er een berging aanwezig. De 

berging is naar wens ook naar de tuin te verplaatsen, dit heeft wel het gevolg dat de installatie onder de 

trap zal worden geplaatst. Zie optielijst. 

Eerste verdieping: 

Overloop met 3 slaapkamers, badkamer met douche, wastafel en toilet.  

Zolder: 

Berging, Bereikbaar via een vaste, open trap. 

Tuin: 

De tuin is te bereiken via een achterpad tussen de percelen en achterliggend perceel. In de tuin kan een 

berging worden gebouwd (optioneel). Aan de voorzijde van de woning is er een oprit. 

Koopsom: € 332.500 V.O.N. 

WONING 6    Woning: 530 m3 (bruto)  Perceel: 241,2 m2 

Begane grond: 

Entree met meterkast, toiletruimte, ruime dichte trap naar de verdieping. Royale woonkamer met erker 

en open keuken met standaard aansluitpunten t.b.v. keukenapparatuur, de keuken inrichting wordt u 

aangeboden in de optielijst.. In de erker een deur naar de tuin. Ook is er een berging aanwezig. De 

berging is naar wens ook naar de tuin te verplaatsen, dit heeft wel het gevolg dat de installatie onder de 

trap zal worden geplaatst. Zie optielijst. 

Eerste verdieping: 

Overloop met 3 slaapkamers, badkamer met douche, wastafel en toilet.  

Zolder: 

Berging, Bereikbaar via een vaste, open trap. 

Tuin: 

De tuin is te bereiken via een achterpad tussen de percelen en achterliggend perceel. In de tuin kan een 

berging worden gebouwd (optioneel). Aan de voorzijde van de woning is er een oprit. 

Koopsom: € 327.500 V.O.N. 
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Situatie 

Schaal: 1:500 
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Impressie  
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Impressie  
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Impressie  
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Impressie begane grond met berging 
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Impressie begane grond zonder berging 
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Impressie verdieping 
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Impressie doorsnede 

 

 



 

20 
 

  

Impressie doorsnede 
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Plattegrond – Begane grond 

Schaal 1:100 
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Plattegrond – Begane grond – Variatie 1 

Schaal 1:100 
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Plattegrond – Eerste verdieping 

Schaal 1:100  
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Plattegrond – Zolder  

Schaal 1:100 
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Voorgevel 

Schaal 1:100 
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Voorgevel – Variant 1 

Schaal 1:100 
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Achtergevel 

Schaal 1:100 
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Zijgevel (vanaf woningscheidende wand gezien) 

Schaal 1:100 
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Doorsnede A  

Schaal 1:100 

 

 



 

30 
 

  

Doorsnede B  

Schaal 1:100 
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Berging (optioneel) 

2600x3100x2600 (LxBxH) 
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Technische omschrijving 

1. ALGEMEEN 

Alle kleuren en materialen aan de buitenzijde zijn bepaald door de architect. 

 

Bouwkundig: 

RC-waarde begane grondvloer:  4,0 (m2.K/W) 

RC-waarde gevel:   8,0 (m2.K/W) 

RC-waarde dak    8,0 (m2.K/W) 

U-raam, kunststof kozijnen  0,7 (W/m2.K) 

 

Installaties: 

Luchtwarmtepomp:   Fujitsu luchtwarmtpomp 

Afgifte verwarming:   Vloerverwarming 

Ventilatie toevoer:   CO2 gestuurde ventilatieroosters 

Ventilatie afvoer:   Duco ventilatie box CO2 gestuurd 

 

Zonnepanelen: 

Oppervlak panelen:   1,64 m2 

Vermogen Wp/m2:   158,5 Wp/m2 

Aantal panelen:    22 stuks per woning (28 bij oost-west opstelling) 

 

Resultaat: 

Opgewekte energie met de PV-panelen (per jaar):   4800 KWh 

Gebouw gebonden verbruik energie (per jaar):    2250 KWh 

Huishoudelijk energieverbruik van gezin met 2 kinderen (per jaar): 2550 KWh   + 

                 0 KWh   + 

 

2. PEIL VAN DE WONINGEN 

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepte worden gemeten, komen overeen met de bovenkant van 

de begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de gemeente te Renkum.  

 

Het peil van de woningen is niet gelijk aan het maaiveld. In het terrein zijn hoogteverschillen, die 

opgevangen worden met keerwanden. Het hoogteverschil tussen de Bram Streeflandweg en het 

einde van de weg recht op de Bram Streeflandweg is + 3 meter. Dit hoogteverschil wordt door de 

gehele lengte van de weg verspreidt. Opritten zullen bij de woningen niet vlak zijn, maar deels 

omhoog lopen. 

 

3. FUNDERING 

Aan de hand van een terreinonderzoek, wordt het volgende funderingssysteem toegepast: 

-fundering op staal, aanlegdiepte ca. 1.00m -P (woning 1 en 3 hebben 1 verdiepte strook op ca. 

2.00m -P) 

-indien nodig een grondverbetering 

Een en ander conform het advies van de constructeur of overleg met bouw- en woningtoezicht. 

Technische omschrijving 
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4. VLOEREN 

De vloer op de begane grond bestaat uit een kanaalplaat met daaronder een dikke isolatielaag. De 

verdiepingsvloer en de zoldervloer bestaan uit kanaalplaat. Alle vloeren krijgen een afwerking van 

zandcement. 

 

5. GEVELS 

De gevel bestaat uit gevelisolatie met een zeer hoge isolatiewaarde. In een aantal buitenwanden 

wordt een constructieve betonnen binnenwand toegepast, dit is om de woning de nodige stevigheid 

te geven. De wanddikten kunnen per gevel(deel) verschillen. De afwerking aan de buitenzijde op de 

begane grond wordt uitgevoerd met een steenmotief, vanaf de goot en hoger zal er een houtmotief 

worden aangebracht. 

 

6. DAKEN 

Het dak bestaat uit een element met een zeer hoge isolatie waarde. Dit element is aan de onderzijde 

wit afgewerkt en wordt afgedekt met dakpannen. Ook worden er 22 of 28 zonnepanelen op het dak 

geplaatst, afhankelijk van de zonzijde van uw woning. In het dak is een dakkapel verwerkt welke 

aansluit op de achtergevel. De zonnepanelen worden uitgevoerd in een ‘in dak’ systeem. Afgewerkt 

met zetwerk aan de overstekken van het dak. Hiermee creëren we een luxe uitstraling. 

 

7. BINNENWANDEN 

De woning scheidende wand word uitgevoerd in 2 bladen van beton met daartussen een luchtspouw, 

die geluidsoverdracht van woning naar woning optimaal reduceert. De scheidingswanden worden 

uitgevoerd in GIBO. Dit is een lichte scheidingswand.  

 

8. VENTILATIEVOORZIENINGEN 

De woning wordt voorzien van een Duco ventilatiesysteem. Deze zuigt, CO-2 gestuurd, de woning af 
en zorgt voor de afvoer van de binnenlucht en CO-2. Zodra de CO-2 concentratie een grenswaarde 
overschrijdt, wordt het ventilatie rooster in de desbetreffende ruimte verder geopend. 
 
In de keuken, toilet en badkamer komen afzuigpunten voor de ventilatie. In het plafond ziet u enkele 
onopvallende roosters. 
 
9. KOZIJNEN 
-Buitenkozijnen en draaiende delen: kunststof, antraciet grijs 7016 
-Buitendeuren: kunststof deur als getekend, kleur volgens kleurenstaat 
-Ramen: glas, kleur volgens kleurenstaat 
-Binnenkozijnen: stalen montage kozijnen-opdek, standaard wit 
-Binnendeuren: vlakke opdek deuren, standaard wit afgelakt 
-Hang- en sluitwerk: rvs, scharnieren met uitgeperste lip, inbraakarm 
-Metaalwerken: alle benodigde bevestigingsmiddelen 
 
Het hang- en sluitwerk van de buitendeuren en ramen wordt inbraak werend uitgevoerd: 
-scharnieren met dievenpennen 
-inbraak werende cilindersloten met profielcilinder 
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-veiligheidsschilden 
-SKG keurmerk 
 
10. TRAPPEN 
De trap wordt vervaardigd van Noord-Europees FSC vuren hout. De trap wordt 1-malig gegrond 
opgeleverd en voorzien van een dubbele slijtstrip. De woning krijgt een vaste trap naar de verdieping 
en een vaste trap naar de zolder. 
 
11. GOTEN, HEMELWATERAFVOEREN, RIOLERING 

-goten: de goten worden uitgevoerd in zink 

-hemelwaterafvoeren: de HWA’s worden uitgevoerd in PVC 

 

De riolering (het vuilwatercircuit) ligt onder het maaiveld. Deze sluit aan op de Bram Streeflandweg. 

In de voortuin zal er een ontstoppingstuk worden geplaatst. Mochten er problemen met het riool 

voorkomen, dan kan men het ontstoppingstuk gebruiken om het te verhelpen. De riolering wordt in 

PVC uitgevoerd door de installateur. 

 

De hemelwaterafvoeren (het schoonwatercircuit) zijn aangesloten op grindkoffers die onder het 

maaiveld liggen. Deze zijn onder de oprit van uw woning geplaatst. 

 

12. VLOER-, WAND- EN PLAFONDAFWERKING 

 

12.1 PLAFONDAFWERKING 

De plafonds in de woning, met uitzondering van de meterkast en de schuine dakvlakken, worden 

voorzien van een witte afwerking. De overstekken van de dak elementen worden met witte PVC 

onderhoudsvrij afgewerkt. 

 

12.2 WAND EN VLOERAFWERKING 

Wandafwerking: 

De binnenwanden worden behang klaar opgeleverd. De wanden in het toilet en in de badkamer 

worden voorzien van tegels. Hiervoor is een tegelpakket samengesteld, waaruit u een keuze kunt 

maken. 

 

Vloerafwerking: 

De vloeren in de woning worden voorzien van een zandcement dekvloer. Voor de afwerking van de 

badkamer en het toilet is een tegelpakket samengesteld, waaruit u een keuze kunt maken. Onder de 

deurkozijnen van de badkamer en toilet worden dorpels aangebracht. 

 

Wijzigingen: 

Alle afwerkingen in de woning zijn voorstellen. Wijzigingen in afwerkingen zijn mogelijk tegen een 

meerprijs.  

 

12.3 TEGELWERKEN 

Wand- en vloertegels: 

Omschrijving toe te passen vloertegels  in de navolgende ruimten: 
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-badkamer: standaard vloertegels, 600x600mm, Maxus DM 

-toilet: standaard vloertegels, 600x600mm, Maxus DM 

 

Omschrijving toe te passen wandtegels  in de navolgende ruimten: 

-badkamer: standaard wandtegels, , 600x300mm, White Glossy Rect. PG-100 

-toilet: standaard wandtegels, 600x300mm, White Glossy Rect. PG-100 

 

De wanden in de badkamer en het toilet worden tot aan het plafond doorgezet 

 

12.4 OVERIGE VOORZIENINGEN 

Onder de raamkozijnen worden aan de binnenzijde kunststof vensterbanken aangebracht.  

 

13. KEUKENINRICHTING 

De woning wordt niet voorzien van een keukeninrichting.  Wel worden er aansluitpunten voor 

standaard keukenapparatuur als koelkast, afzuigkap, vaatwasser en inductie kookplaat, aangebracht.  

 

14. BEGLAZING EN SCHILDERWERK 

Alle buitenkozijnen worden voorzien van triple glas, dit heeft een hoge isolatie waarde. Indien het 

Bouwbesluit veiligheidsglas voorschrijft zal dit worden toegepast. 

 

Alle houten onderdelen aan de buitenzijde van de woning worden dekkend geschilderd, tenzij 

fabrieksmatig al een volledige afwerking is gerealiseerd. De buitenkozijnen zijn van kunststof en 

hebben geen schilderwerk nodig. 

 

Aan de binnenzijde van de woning wordt het hout dekkend gegrond. Alle binnendeuren en 

binnenkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakt en behoeven op de bouw geen verdere behandeling. 

 

15. BEHANGWERK 

De wanden worden behang klaar opgeleverd. 

 

16. WATERINSTALLATIE 

 

De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de aanneemsom begrepen. De kosten van 

ingebruikstelling zijn voor rekening van de koper. 

 

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast. De 

waterleiding is afsluit- en aftapbaar. 

 

De volgende tappunten worden aangesloten: 

Keuken:   aanrecht aansluiting, afwasmachine 

Toilet:    toilet en fonteintje 

Badkamer:   douche, wastafel, toilet en wasmachine 

Buiten:    aan de voor en achterzijde van de woning 
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De warmwaterleiding wordt aangesloten op het aanrecht, de douche en de wastafel. 

 

-omschrijving van de te leveren en te monteren apparatuur: 

Bij de woning zit een warmtepomp inbegrepen. Deze heeft een binnen- en een buitenunit. De 

buitenunit staat achter in de tuin. De binnen-unit wordt geplaatst in de technische ruimte onder de 

trap. 

 

De warmtepomp wordt uitgerust met een buffervat met voldoende capaciteit voor 4 personen met 

een douche van ongeveer 10 minuten indien gewenst kan er tegen een meerprijs een groter 

buffervat worden geleverd.  

 

De buitenunit van de warmtepomp vereist een jaarlijkse onderhoudscontrole, om te zorgen dat de 

warmtepomp maximaal blijft functioneren. Indien nodig zullen onderdelen vervangen of hersteld 

worden. Verder voorkomt u hiermee een snelle degradering van het apparaat, en tevens wordt 

hiermee overlast voorkomen. Een onderhoudscontract is af te sluiten met de uitvoerende aannemer. 

 

17. SANITAIR 

Het te leveren sanitair (merk sphinx) in witte uitvoering, wordt met de nodige stankafsluiters 

aangesloten op de riolering. Toe te passen materialen in: 

 

- het toilet: wit verglaasd vrijhangend wandcloset met witte kunststof zitting met deksel en 

ingebouwde stortbak, wit verglaasd fonteintje 

 

- de badkamer: wit verglaasde vrijhangend wandcloset met witte kunststof zitting met deksel en 

ingebouwde stortbak, wit verglaasde wastafel, een witte kunststof douchebak. 

 

- overige sanitaire voorzieningen: douchemengkraan met slang en douche, wasmachinekraan, 

wastafelmengkraan (geen keukenkraan), kraan in toilet. 

  

18. ELEKTRISCHE INSTALLATIE EN TELECOMMUNICATIE 

 

18.1 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de aanneemsom begrepen; de 

kosten van ingebruikstelling zijn voor rekening van de koper. De elektrische installatie voor de 

woning wordt aangelegd vanuit de meterkast, naar de diverse aansluitpunten. 

 

Aansluitpunten in de woning: 

 

Buiten, nabij voordeur: 

1 lichtpunt, geschakeld door schakelaar in de entree. 

 

Entree: 

1 lichtpunt, geschakeld door 1 schakelaar. 

1 wandcontactdoos in combinatie met de schakelaar. 
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1 aansluitpunt t.b.v. rookmelder 

1 rookmelder leveren en aanbrengen 

1 hotelschakelaar voor lichtpunt op de overloop boven. 

 

Toilet: 

1 lichtpunt, geschakeld door 1 schakelaar. 

 

Meterkast: 

Verdeler, merk Hager, met voldoende lichtgroepen. 

 

Woonkamer: 

2 lichtpunten, elk geschakeld door 1 schakelaar 

4 dubbele wandcontactdozen 

1 aansluitpunt (onbedraad) telefoon 

1 aansluitpunt (onbedraad) cai 

 

Keuken: 

1 lichtpunt geschakeld door 1 schakelaar, 

3 dubbele wandcontactdozen t.b.v. algemeen gebruik 

1 wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

1 wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

1 wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser, aangesloten op aparte groep 

1 wandcontactdoos t.b.v. inductiekookplaat, aangesloten op aparte groep. 

 

Berging (binnen): 

1 lichtpunt, geschakeld door 1 schakelaar 

1 wandcontactdoos in combinatie met de schakelaar 

1 dubbel wandcontactdoos voor algemeen gebruik 

1 wandcontactdoos t.b.v. wasmachine, aangesloten op aparte groep 

1 wandcontactdoos t.b.v. wasdroger, aangesloten op aparte groep 

1 wandcontactdoos t.b.v. klimaatinstallatie 

 

Overloop: 

1 lichtpunt, geschakeld door 2 schakelaars, 1 onderaan de trap en 1 op de overloop 

1 wandcontactdoos in combinatie met de schakelaar 

1 aansluitpunt t.b.v. rookmelder 

1 rookmelder leveren en aanbrengen 

 

Badkamer: 

2 lichtpunten, elk geschakeld door 1 schakelaar 

1 wandcontactdoos 

Benodigde aardingsvoorzieningen 

 

Slaapkamer 1: 
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1 lichtpunt, geschakeld door 1 schakelaar 

2 dubbele wandcontactdozen 

 

Slaapkamer 2: 

1 lichtpunt, geschakeld door 1 schakelaar 

2 dubbele wandcontactdozen 

 

Slaapkamer 3: 

1 lichtpunt, geschakeld door 1 schakelaar 

2 dubbele wandcontactdozen 

 

Zolder: 

1 lichtpunt, geschakeld door 1 schakelaar 

1 wandcontactdoos t.b.v. mechanische ventilatie. 

Loze leidingen 

 

Op het dak worden zonnepanelen geplaatst die de woning voorziet van elektriciteit. Het aantal 

panelen is berekend aan de hand van weersoverzichten en schema’s. Op basis daarvan kunnen wij 

onze woning energieneutraal bouwen tot een bepaald aantal KWh. Elektriciteit wordt weergegeven 

in KWh. Op jaarbasis heeft een gemiddeld gezin, van 2 ouders en 2 kinderen, 4800 KWh nodig. Om 

energieneutraal uit te komen, moeten de panelen dit minimaal opbrengen op jaarbasis. Wij passen 

22 panelen toe en dit levert ongeveer 5148 KWh op, dit geeft een positief resultaat wat uw woning 

energieneutraal maakt. 

 

18.2 TELECOMUNICATIEVOORZIENING 

De woningen zijn voorzien van onbedrade aansluitmogelijkheden voor de telefoon en centraal 

antenne installatie in de navolgende ruimten: 

woonkamer: telefoon 

woonkamer: C.A.I.  

De aansluitkosten vanaf de meterkast en ingebruikname kosten alsook de kosten voor het bedraden 

van de leidingen zijn voor rekening van de koper. 

 

19. VERWARMINGSINSTALLATIE 

Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de navolgende 

normtemperaturen: 

- buitentemperatuur: - 10˚ C 

 

Tevens moet worden gerekend met een windsnelheidsgebied binnenland die ter plaatse normatief is 

vastgesteld. De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een: 

 
Begane grond, volledig voorzien van vloerverwarming. 
Bovenverdieping, volledig voorzien van vloerverwarming. 
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In de te verwarmen vertrekken wordt vloerverwarming toegepast. Onderstaande temperaturen 

kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken: 

 

- woonkamer: 20° C 

- keuken: 20° C 

- hal/bijkeuken: 15° C 

- slaapkamers: 20° C 

- badkamer: 22° C 

 

De badkamer, woonkamer/keuken en slaapkamers worden voorzien van een ruimtethermostaat. 

 

20. SCHOONMAKEN EN OPLEVERING 

Vier weken voordat de woning kan worden opgeleverd, ontvangt u van Bouwbedrijf van Middendorp 

schriftelijk bericht over de exacte opleveringsdatum. Deze oplevering houdt in dat de koper samen 

met de aannemer en de opzichter alle vertrekken in de woning beoordeelt of er nog 

onvolkomenheden zijn. Deze worden dan genoteerd en z.s.m. verholpen. De hele woning wordt 

"bezemschoon" opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten, deze worden 

schoon opgeleverd.  

 

Houd er rekening mee dat alle prognoses, door de aannemer gesteld, indicatief zijn. Slechts de vier 

weken van tevoren schriftelijk gemelde opleveringsdatum is wat dat betreft bindend. 

 

Indien u de woning wenst te verzekeren dient u dat te doen ingaande op de dag van de oplevering. 

Op de dag van de oplevering wordt de CAR verzekering van de aannemer beëindigd.  

 

21.  WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW 

Alle wijzigingen, in opdracht van de aannemer en/of door de koper, moeten voldoen aan het 

gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden. Meerwerk wordt alleen 

geaccepteerd wanneer schriftelijk door de koper aan de aannemer opdracht is gegeven. 

 

22.  WIJZIGINGEN IN OPDRACHT VAN DE KOPER 

De woningen worden opgeleverd op basis van deze technische omschrijving. Binnen dit kader is het 

mogelijk uw (woon)wensen gestalte te geven. De mogelijkheden hiervoor zijn aangegeven in de 

alternatievenlijst. In deze alternatievenlijst treft u tevens de verrekenprijzen en stelposten aan voor 

de wijzigingen. Afhankelijk van de verkoopdatum wordt er een voorbehoud gemaakt ten aanzien van 

het accepteren van bepaalde alternatieven, dit in verband met de voortgang van de bouw. 
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23. AFWERKING PER VERTREK 

 

Ruimte Plafond afwerking Wand afwerking Vloer afwerking 

Keuken Spack spuitwerk Behang klaar Grijs, cementdekvloer 

Woonkamer Spack spuitwerk Behang klaar Grijs, cementdekvloer 

Toilet Spack spuitwerk Tegelwerk 300x600 wit Tegelwerk 600x600 
grijs 

Hal Spack spuitwerk Behang klaar Grijs, cementdekvloer 

Berging Spack spuitwerk Behang klaar Grijs, cementdekvloer 

Overloop Spack spuitwerk Behang klaar Grijs, cementdekvloer 

Slaapkamer 1 Spack spuitwerk (vlak 
plafond)  

Behang klaar Grijs, cementdekvloer 

Badkamer Spack spuitwerk (vlak 
plafond) 

Tegelwerk 300x600 wit Tegelwerk 600x600 
Grijs 

Slaapkamer 2 Spack spuitwerk (vlak 
plafond) 

Behang klaar Grijs, cementdekvloer 

Slaapkamer 3 Spack spuitwerk (vlak 
plafond) 

Behang klaar Grijs, cementdekvloer 

Zolder Standaard wit Behang klaar  Grijs, cementdekvloer 
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24.  WAARMERKING 

De gehele inhoud van dit verkoopboekje/technische omschrijving, maakt onderdeel uit van de 

koopovereenkomst d.d................... betreffende woning Bram Streeflandweg nummer........ in het 

project te Renkum. 

 

DE AANNEMER     DE VERKRIJGER 

 

Bouwbedrijf van Middendorp BV  …………………….         

Lenderinkweg 8    ……………………. 

6733 AX Wekerom    …………………….     

 

 

DATUM: ………………. 

PLAATS: ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANTWOORDING 

 

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. kleine afwijkingen met de praktijk zijn echter 

altijd toegestaan. 

 

De ingeschreven maten zijn `circa’-maten; de tekeningen zijn indicatief en kunnen afwijken qua 

maatvoering. De op de tekening aangegeven auto’s, huishoudelijke apparatuur, meubilering e.d. 

dienen alleen ter oriëntatie en zijn niet in de koop- (aannemings)overeenkomst begrepen. 

 

Het blijft mogelijk dat tijdens de bouwfase wijzigingen worden aangebracht, wanneer deze 

noodzakelijk, dan wel wenselijk blijken. 

 

Alles onder voorbehoud t.a.v. wijzigingen voortvloeiend uit de eisen van overheid, architect en/of 

nutsbedrijven. 

 

De opgenomen perspectieftekening geeft een 'artist-impression’ weer. 

Het kan voorkomen dat er verschillen zijn tussen deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering, 

onder andere in kleur. Er kunnen daarom geen rechten aan deze impressie worden ontleend. 

 


