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NOCH4
MetdewoningenvanProjectNOCH4bentuvoorbereidopde
toekomst.Dezewoningenhebbennamelijkgeen
gasaansluiting.Hoeweaandenaamvoordezewoningen
komen?.NOCH4,staatvoorNoCH₄,oftewelgeenaardgas.
OpeenmooieplekaanderandvanEmmelhagefase2komen
deze10fraaietwee-onder-een-kapwoningen.Hetontwerpiseen
modernevariantopdejaren'30-architectuur.
ProjectNOCH4bestaatuit2typenwoningenmetbeideeeneigen
indeling.Inoverlegmetukunnenwedezesamenmetu
aanpassennaaruweigenwoonwensen.

2eVERDIEPING

1eVERDIEPING

TYPEA
BEGANEGROND
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TYPEA1,5&9|4&8GESPIEGELD

2-KAPPER
NOCH4EMMELOORD

BEGANEGROND
DeentreevanwoningtypeAisaandevoorzijde.
Viadehalkomtudekamerbinnen.Ubepaaltzelf
ofuhierdekeukenofdewoonkamerwilthebben.
Aandeachterzijdelooptuviadedubbeledeuren
zodetuinin.Dezeligtophetzuidwestenenheeft
daarmeeeenidealezon-oriëntatie.

BEGANEGROND

3.40m
4.55m

2.40m

9.36m

3.42m

2.60m

4.38m
6.20m
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3.59m

2.54m

3.40m

2.40m

1eVERDIEPING
Dezeverdiepingisstandaardingericht
met3slaapkamerseneenroyale
badkamermetinloopdoucheentoilet.

3.42m

Debadkameriszoruimdatudeze
zelfskuntlatenuitvoerenmeteen
ligbadendubbelewastafel.
IndeshowroomvanStobastonein
Emmeloordkuntueenbadkamernaar
eigenwensuitzoeken.
De2slaapkamersaandeachterzijde

2.45m

wordenstandaardvoorzienvaneen
dakkapel.

1eVERDIEPING

5

RUIMEZOLDER
MET
VASTETRAP

2eVERDIEPING

2eVERDIEPING
Viaeenvastetrapkomtuopeen
royalezolderverdieping.Dezekuntu
natuurlijkgebruikenalsbergzolder,
maarukunterookprima2extra
slaapkamersrealiseren.

4.82m

Dewasmachine-endrogeraansluiting
kunnenookopdezeverdieping
wordengesitueerd.
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OPTIE2eVERDIEPING
2EXTRASLAAPKAMERS

DAKENZIJNVOORZIENVAN
ZONNEPANELEN
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NOCH4EMMELOORD
AFWERKINGPERVERTREK
Ruimte

Benaming



bouwbesluit

Vloerafwerking

Wandafwerking

Plafondafwerking

BEGANEGROND
Hal

Verkeersruimte

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Meterkast

Meterruimte

Vloerplaat/sparingen

Onbehandeld

Onbehandeld

Toilet

Toiletruimte

Vloertegels

Wandtegelstot1500mm Spuitwerk

Keuken

Verblijfsruimte

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Woonkamer

Verblijfsruimte

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Berging

Bergruimte

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Overloop

Verkeersruimte

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Badkamer

Badruimte

Vloertegels

WandtegelstotaanplafondSpuitwerk

Slaapkamers

Verblijfsruimte

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Onbenoemderuimte

Dekvloer

Behangklaar

Onbehandeld

1eVERDIEPING

2eVERDIEPING
Zolder

KLEURENSTAAT
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Gevelsteen

Handvormsteen

Rood/bruingenuanceerd

Voegwerk

Voegspecie

Grijs

Kozijnen

Hardhout

Wit

Draaiendedelen

Hardhout

Wit

Entreedeur

Hardhout

Wit

Tuindeuren

Hardhout

Wit

Geveldelen

Hout/kunststof

Bruin/zwart

Dakpannen

Keramisch

Antraciet

Dakoverstek

Kunststof

Wit

Gevels

Daken

NOCH4EMMELOORD

8

TYPEB2,6&10|3&7GESPIEGELD

2-KAPPER
NOCH4EMMELOORD
BEGANEGROND
BijtypeBzitdeentreevandewoningaandezijkant.Hierdoor
ontstaantweeroyalevertrekkenwaardewoonkeukenende
woonkamereenplekkunnenkrijgen.Ookhierkuntuzelfdekeuze
makenwelkefunctieuaandetweeruimtesgeeft.Optioneelkunt
udeplattegrondookgeheelandersindelen.Verderopinde
brochurevindtuhiervanvoorbeelden.

1eVERDIEPING

2eVERDIEPING

TYPEB
BEGANEGROND
METUITBOUW(OPTIE)
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TYPEB2,6&10|3&7GESPIEGELD

2-KAPPER
NOCH4EMMELOORD
BEGANEGROND
6.20m

2.60m

3.40m
4.55m

2.40m

9.36m

3.42m

6.20m
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2.54m

3.59m

3.40m

2.40m

9.36m

3.42m

2.45m

1eVERDIEPING
1eVERDIEPING
BijtypeBvindtuopdeeersteverdieping
standaard4slaapkamerseneenbadkamermet
inloopdoucheentoilet.NetalsbijtypeAkuntu
dezebadkamernaareigenwensindelenen
uitbreiden.
WanneerudeindelingvantypeAwilt,isdatook
mogelijk.Ookhierisaandeachterzijdestandaard
eendakkapeldieextraruimtebiedtaande2
slaapkamers.
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RUIMEZOLDER
MET
VASTETRAP

2eVERDIEPING
2eVERDIEPING
Viaeenvastetrapbereiktuderoyale
zolder.Netalsinderestvande
woningkuntudezeruimtenaareigen
inzichtinrichten.
Samenmetde4slaapkamersopde
eersteverdiepingkuntuindittypein
totaalwel6slaapkamersrealiseren.
4.82m
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OPTIES

2-KAPPER
NOCH4EMMELOORD

1

TYPEA
VERGROTEKEUKEN

3

TYPEB
UITBOUWMETVERANDA

FLEXIBILITEITENMAATWERK
Doordebreedtevandewoningzijnveleindelingsvarianten
mogelijk.Opdeeersteverdiepingkuntukiezenuit3of4
slaapkamersendezolderisnaareigenwensintedelen.
Misschienwiltugraageeninloopkast.Aluwwoonwensen
zijnbespreekbaar.Opdebeganegronddenkenweook
graagmeeoveruwidealewoningindeling.
Erzijntevensdiverseruwbouwoptiesmogelijkomde
leefruimtetevergroten.Dezebesprekenwegraagmetu.
Eenbijkeuken,hetverplaatsenvandeentreenaarde
bergingofeenverandazijneengreepuitdemogelijkheden
diewemetukunnendoornemen.

2

TYPEA
UITBOUWMETVERANDA
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4

TYPEA
VERGROTEBERGING,BIJKEUKENENVERANDA

5

TYPEB
VERGROTEBERGING,BIJKEUKENENVERANDA

6

TYPEA
ENTREEVERPLAATST

7

TYPEB
ENTREEVERPLAATST
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GEVELS

2-KAPPER
NOCH4EMMELOORD

TYPEA

TYPEA

RECHTERZIJAANZICHTNW

TYPEB

VOORAANZICHTNO

TYPEA

TYPEA

ACHTERAANZICHTZW

NOCH4EMMELOORD

TYPEB

LINKERZIJAANZICHTZO
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DOORSNEDE

2-KAPPER
NOCH4EMMELOORD

OPTIE
UITBOUW

DWARSDOORSNEDE

17

BOUWNUMMER5

2-KAPPER
NOCH4EMMELOORD
Indetuinvanbouwnummer5wordtstandaardeenveranda
geplaatst.Dezeverandaisgekoppeldaandecentraleenergieunit

ENERGIEUNIT
ECONOP

vanECONOPwaarallewoningenopwordenaangesloten.

VERANDA

14.84m
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DETAILS
EENOVTWONINGHEEFT

MEER!

BUITENKRAAN

STANDAARDKEUKEN

RVSDEURKLINK
ZINKENREGENPIJP

WATERBESPARENDEKRANEN

VLOERVERWARMING

2xHANGTOILET
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STANDAARDINLOOPDOUCHE

AARDWARMTE

2-KAPPER
NOCH4EMMELOORD
Uwwoningwordtzogebouwddatde

HetcentralewarmtenetvanEcoNop®bestaatuit

warmtevraagheellaagis.Doorgebruikte

grondwaterbronnen,waterwarmtepompen,en

makenvanhoogwaardigisolatiemateriaalin

eengrootbuffervat.Ubetaalteenvast

vloer,dakengevel,triplebeglazingente

maandtariefeneenverrekenbaartariefper

ventilerenmeteenWTWsysteemisde

gebruiktGJ(gigajoule)aanwarmte.

warmtevraagheellaag.
Verderwordendewoningenvoorzienvan
Dewarmtedienodigisomdewoningte

zonnepanelen,hiermeewordteengrootdeelvan

verwarmenwordtmiddelsvloerverwarming

debenodigdeelektriciteitvoorelektrische

afgegevenindewoning.Hetwarmewaterwat

apparatenenverlichtingopgewekt.

doordevloerverwarmingwordtgeleidkomtuit
eencentraalwarmtenet.Uwwoningwordt

Hetplaatjehieronderillustreertdewerkingvan

voorzienvaneenwarmtemeteromzode

hetsysteem.

geleverdewarmtetekunnenbepalen.
Verderisdewoningvoorzienvaneentoestel
waarbijkoudleidingwaterwordtopgewarmd
middelseenwarmtewisselaardiewordtgevoed
metwateruithetcentralewarmtenet.
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TECHNISCHEOMSCHRIJVING

TWEEKAPPER
NOCH4EMMELOORD
1. Indeling van de woning
Het gebruiksoppervlak op de begane grond bestaat uit:
- hal/entree/garderobe
(verkeersruimte)
- woonkamer/keuken
(verblijfsruimte)
- trapkast/berging
(bergruimte)
- toilet
(toiletruimte)
- meterkast
(technische ruimte)
- bijkeuken/berging
(bergruimte)

Het gebruiksoppervlak op de 2e verdieping bestaat uit:
- zolder
(bergruimte)

9. Gevels
De buitengevels worden uitgevoerd in een rood/bruin genuanceerde gevelsteen in
een nader te bepalen metselverband. De voeg wordt iets verdiept aangebracht in de
kleur grijs en glad nagestreken. In het buitengevelmetselwerk worden voldoende
open stootvoegen aangebracht t.b.v. ventilatie en/of afwatering.
Enkele gevelvlakken van de berging worden uitgevoerd in geveldelen van een
houtachtig materiaal in een zwartgrijze kleur, duurzaam en onderhoudsvriendelijk.
Ter voorkoming van scheurvorming in het metselwerk worden op advies van de
steenleverancier en/of constructeur dilatatievoegen bepaald (verticaal doorlopend).
Deze voegen worden 'koud' tegen elkaar gemetseld. De dragende binnenwanden
worden uitgevoerd in kalkzandsteen of gelijkwaardig materiaal. Alle binnenwanden
zullen zo nodig, volgens advies van de fabrikant, gedilateerd moeten worden. Het is
mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse een
(krimp)scheur ontstaat.
Voor de isolatie van de gevels, de uitwendige scheidingsconstructie, wordt isolatie
van voldoende dikte toegepast, welke voldoet aan de geldende regelgeving.

2. Peil van de woning
Het peil -p- van de woning, waar alle hoogtematen van gemeten worden, is de
bovenkant van de afgewerkte bouwkundig begane grondvloer.
De juiste maat wordt bepaald in overleg met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
van de Gemeente Noordoostpolder.

10. Vloeren
De begane grondvloer is een prefabbeton geïsoleerde vloer.
De 1e en 2e verdiepingsvloer zijn prefabbeton kanaalplaatvloeren.
Voor de toegang tot de kruipruimte wordt een sparing in de begane grondvloer
gemaakt, afgedekt met een geïsoleerd vloerluik.

3. Grondwerk
Voor het ontgraven van de bouwput, de aanleg van de funderingen en dergelijke
worden de nodige grondwerken verricht. De tuinen worden afgewerkt met, uit de
ontgraving verkregen, uitkomende grond.
4. Riolering
De riolering wordt uitgevoerd in pvc. Het systeem wordt aangesloten op de
gemeentelijke riolering.

11. Daken
De schuine daken van de woning worden uitgevoerd in geïsoleerde prefab
dakelementen, welke voldoen aan de geldende regelgeving. Indien constructief
vereist, zullen de hellende daken worden voorzien van houten knieschotten.
Het dak wordt met keramische vlakke pannen afgedekt.
Op het hellende dak worden pv-panelen geplaatst voor de technische installatie.
Afhankelijk van type en plaats van het ventilatiesysteem wordt er op het dak een
afvoer geplaatst.

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot
90°C hittebestendig is en worden met de nodige stankafsluiters aangesloten op de
riolering. Het rioleringssysteem wordt belucht en voorzien van
ontstoppingsmogelijkheden.

12. Gevelkozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen worden vervaardigd van hardhout en voorzien van de benodigde
draaiende delen. De buitendeuren worden uitgevoerd in hardhout met een
glasopening.

5. Hemelwaterafvoer
De hemelwaterafvoeren van de woningen worden waar mogelijk uitgevoerd in zink.
De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het gescheiden gemeente riool.

Hang- en sluitwerk:
Alle draaiende delen in de buitenkozijnen worden waar nodig voorzien van hang- en
sluitwerk die voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit. Alle profielcilinders in de
buitendeuren zijn per woning gelijksluitend. Alle ramen worden uitgevoerd als
draaikiepramen.

Het gebruiksoppervlak op de 1e verdieping bestaat uit:
- overloop
(verkeersruimte)
- slaapkamers
(verblijfsruimte)
- badkamer
(badruimte)

6. Bestratingen
Voor de bereikbaarheid van de woning wordt een pad aangelegd van betontegels.

Binnendeurkozijnen:
De binnendeurkozijnen zijn uitgevoerd in hardhout zonder bovenlicht, fabrieksmatig
eenmaal wit gegrond. Hierin worden fabrieksmatig afgelakte vlakke opdek
binnendeuren geplaatst. Onder de deuren worden geen (stof)dorpels aangebracht.

7. Bergingen
Naast de woning wordt een geïsoleerde berging gerealiseerd met een plat dak. De
berging is voorzien van een betonvloer.

13. Gevelafwerking
Lateiconstructies en overig beton-/staalwerk worden volgens berekening van de
constructeur uitgevoerd en afhankelijk van de situatie brandwerend bekleed of van
een oppervlaktebehandeling voorzien.

8. Funderingen
Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek wordt een
fundering toegepast, die bestaat uit gewapend betonnen funderingsbalken die op
betonnen palen rusten. Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig de
tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd.

21

Betonnen raamdorpels en spekbanden:
Onder de raamkozijnen wordt een prefab betonnen raamdorpel aangebracht.

- installatietechnische voorzieningen voor het in bedrijf stellen van de
standaardapparatuur.

Kunststof dorpels:
Het voordeurkozijn en de pui in de achtergevel worden voorzien van een kunststof
onderdorpel.

Satink Keukens te Zwolle levert voor dit project de keukens. Ook zal Satink, indien u
tot overeenstemming bent gekomen, de eventuele bouwkundige en/of
installatietechnische aanpassingen rechtstreeks aan ons doorgeven. Het behoort
tevens tot de mogelijkheden om de keuken aan te passen naar uw wensen,
eventuele meerkosten worden rechtstreeks door Satink bij u in rekening gebracht.
Verplaatsen van de aansluitpunten is kosteloos, meerkosten voor uitbreiding van de
technische keukeninstallatie worden door de aannemer in rekening gebracht. Om
schade tijdens de bouw te voorkomen, worden de keukens daags na oplevering
geplaatst.

14. Plafond-, wand – en vloerafwerking
De dekvloeren in de woningen worden voorzien van een zandcementdekvloer (m.u.v.
de betegelde ruimtes). De dikte is afhankelijk van het opgenomen leidingwerk. In de
dekvloer worden leidingen opgenomen. Er mag in de dekvloer absoluut niet gehakt,
gespijkerd of geboord worden. Er worden voor de woningen in verband met
keuzevrijheid geen vloerplinten geleverd.

Bij aanschaf van een keuken elders kan deze uitsluitend na oplevering worden
geleverd / gemonteerd. Eventueel benodigde installatietechnische en bouwkundige
aanpassingen kunnen alleen in een vroeg stadium in goed overleg tegen meerprijs
door ons worden meegenomen. Anders zal de keukeninstallatie met de standaard
installatiepunten, volgens nader te verstrekken gemaatvoerde installatietekening,
worden opgeleverd.

De vloer in badkamer en toilet wordt betegeld met keramische vloertegels. Voor de
aankoop van de tegels is een bruto showroomprijs beschikbaar van € 20,- / m²
inclusief btw. Het vloertegelwerk wordt met een grijze cementvoeg afgewerkt.
De wanden van de badkamer en het toilet worden betegeld met keramische tegels.
Voor de aankoop van keramische wandtegels is een bruto showroomprijs
beschikbaar van € 20,- / m² inclusief btw. Het wandtegelwerk wordt met een witte
voeg afgewerkt. De wanden in de badkamer worden tot aan het plafond betegeld. De
wanden in het toilet worden tot 1500 mm+ vloer betegeld.

18. Beglazing en schilderwerk
In de openingen van de buitenkozijnen, ramen en deuren wordt isolerende beglazing
toegepast.
Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Voor de kleuren
van het buitenschilderwerk verwijzen wij naar het kleurenschema. Indien een en
ander door het jaargetijde niet voor de oplevering mogelijk is, zal het
buitenschilderwerk na oplevering worden uitgevoerd.

Indien qua m² prijs en/of afmeting of speciaal afwijkend patroon andere keuzes
worden gemaakt, volgt er een verrekening.
De plafonds op de begane grond en 1e verdieping worden voorzien van spuitwerk.
Onderzijde van de dakplaten is onbehandeld plaatmateriaal.

Er worden binnen géén afschilderwerken uitgevoerd
Ventsterbanken:
Vensterbanken worden uitgevoerd in kunststeen, breedte ca. 200mm.

19. Waterinstallatie
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de
meterkast. De waterleiding is bij de watermeter afsluit- en aftapbaar. Tappunten voor
koud water worden voorzien bij:
- keuken (afgedopt)
- toilet
- fonteinkraan in het toilet
- wastafel in de badkamer
- douchemengkraan in de badkamer
- warmtewisselaar of boiler
- wasmachinekraan
- buitenkraan (vorstvrij)

15. Aftimmerwerk
T.b.v. de doorvoer van de leidingen worden er, indien noodzakelijk, enkele
verdiepingshoge leidingkokers aangebracht op de begane grond en de eerste
verdieping afgewerkt met gipsvezelbeplating of gelijkwaardig, of ommetselt met
cellenbeton, een en ander volgens tekening. Leidingen worden alleen in
verblijfsruimten, verkeersruimten en sanitaire ruimten afgetimmerd. In alle overige
ruimten blijven deze leidingen in het zicht. Er zijn in verblijfsruimten, verkeersruimten
en sanitaire ruimten wel leidingen in het zicht vanaf de sanitaire toestellen tot het
dichtstbijzijnde aansluitpunt vanuit wand of vloer.
Ter hoogte van de verdiepingsvloeren t.p.v. het trapgat wordt een en ander
afgetimmerd met multiplex of gelijkwaardig materiaal.
16. Trappen
De binnentrappen worden uitgevoerd in naaldhout met een ronde trapleuning aan de
muurzijde.
De trap van de begane grond naar de 1e verdieping wordt als dichte trap uitgevoerd.
De trap van de 1e naar de 2e verdieping wordt als open trap uitgevoerd.

Warmwaterleiding:
Vanaf de opstelplaats voor een warmwatertoestel op de 2e verdieping worden
aansluitpunten t.b.v. warmwatertappunten aangelegd naar:
- keuken (afgedopt)
- douchemengkraan in de badkamer
- wastafelkraan in de badkamer
Alle waterleidingen zullen zoveel mogelijk in de afwerkvloer worden verwerkt.

17. Keukeninrichting
Een keukeninrichting is in de koopsom inbegrepen.

Gasinstallatie:
Die is er dus niet

De keukeninvulling op de verkooptekening is slecht als suggestie opgenomen ter
bepaling van de standaard installatiepunten die worden aangebracht.

20. Sanitair
Het sanitair van het merk Sphinx wordt standaard geleverd in de kleur wit met
verchroomde kranen van het fabricaat Hansgrohe

Onder de kretologie 'keukeninrichting' verstaan we onder andere de volgende
onderdelen:
- levering / montage keukenelementen, apparatuur en keukenkraan conform
impressie in de brochure;
- de standaard keukenfronten zijn greeploos hoogglans wit;
- standaard apparatuurmerk Pelgrim; koelkast, eiland-wasemkap, inductiekookplaat,
combimagnetron en vaatwasser;

NOCH4EMMELOORD

De toiletruimte bestaat uit:
- een porseleinen wandcloset met bijbehorend spoelreservoir en bedieningspaneel;
- een kunststof zitting met deksel;
- een porseleinen fontein met verchroomde bekersifon aangesloten op een afvoer
weggewerkt in de muur
- een verchroomde fonteinkraan van het merk Hansgrohe.
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De badkamer bestaat uit:
- een thermostatische douchemengkraan van het merk Hansgrohe;
- een doucheglijstangcombinatie;
- een afvoerputje aangelegd in een verdiepte tegelvloer. De douchehoek wordt
afgeschermd d.m.v. een betegelde douchemuur van ca. 2000 mm hoog;
- een porseleinen wastafel met verchroomde bekersifon aangesloten op een afvoer
weggewerkt in de muur;
- een verchroomde wastafelmengkraan van het merk Hans Hansgrohe;
- een spiegel;
- een porseleinen wandcloset met bijhorend spoelreservoir en bedieningspaneel;
- een kunststof zitting met deksel.

25. Aansluitingen water/elektra/CAI
Bij oplevering is de woning bedrijfsklaar aangesloten voor:
- warm water uit het warmtenet
- elektra
- water
- CAI en/of glasvezel
De zogenaamde aansluitkosten voor het verkrijgen van warmwater/water/elektra/CAI
zijn in de aanneemsom inbegrepen.

21. Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast en verdeeld over een
aantal groepen naar de diverse aansluitpunten. De installatie wordt uitgevoerd
volgens het centraaldozensysteem. De leidingen worden, voor zover mogelijk,
weggewerkt in de wanden en vloeren, behalve in bergruimten en de meterkast.
Wandcontactdozen, schakelaars en dergelijke worden uitgevoerd in kunststof inbouw.
De hoogte van de wandcontactdozen worden, tenzij anders vermeld, op circa 300
mm+ vloer aangebracht.

27. Meer- en minderwerk
Opdrachtformulier voor opties uit verkoopdocumentatie:
voor de optiemogelijkheden is een speciaal daarvoor ingericht geprijsd
opdrachtformulier bij de makelaar aanwezig, die u gelijktijdig met de
verkoopdocumentatie wordt uitgereikt.

Rookmelders:
De woningen zijn voorzien van rookmelders die zijn aangesloten op het
elektriciteitsnetwerk. Elke rookmelder is tevens voorzien van een batterij. Het systeem
is zodanig ingericht dat bij het afgaan van één willekeurige melder, de overige
melders in de woning ook aanslaan.

Prijzen en uitvoeringsmogelijkheden, opgenomen in de algemene optielijst, zijn geldig
tot een nader te bepalen sluitingsdatum. Na deze sluitingsdatum kunnen prijzen
worden gewijzigd of zelfs niet meer in uitvoering worden genomen. De sluitingsdatum
wordt ruim van te voren gecommuniceerd. Nadat u de algemene optielijst heeft
ontvangen en vervolgens uw individuele wensen heeft ingediend, zullen wij u op korte
termijn informeren met een offerte om teleurstelling te voorkomen. Alleen een door de
aannemer, individueel opgesteld exemplaar ter goedkeuring aangeboden aan de
koper en voor akkoord retour ontvangen, zal voor wederzijdse partijen, als bindend
worden beschouwd.

26. Schoonmaken
De hele woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd.

Alle meer- en minderwerken worden schriftelijk vastgelegd en geprijsd door de
aannemer.

22. Telecommunicatievoorzieningen
Ter voorbereiding op de aansluiting op het telefoonnet en de centrale antenneinrichting zijn voorzieningen getroffen in de meterkasten en liggen er leidingen op een
hoogte van circa 30 cm, boven de vloer aangebracht.

Emmeloord, 10 februari 2018
23. Verwarmingsinstallaties
De installatie is berekend op de NEN 5066, ISSO 4, waarbij de volgende
vertrektemperaturen kunnen worden behaald:
- gangen, overloop
15C
- woonkamer, keuken
20C
- slaapkamers
18C
- badkamer
22C
- overige ruimten
onverwarmd
Uitgangspunt voor het ontwerp van de centrale verwarmingsinstallatie is lage
temperatuurverwarming. De aanvoertemperatuur varieert afhankelijk van de
buitentemperatuur tussen de ca. 25C en 35C.
Om de binnentemperaturen te behalen, wordt er gerekend met een
buitentemperatuur van -7C. Elke woning wordt aangesloten op een warmtenet waarbij
het warme water wordt aangevoerd via een ringleiding. Elke woning is voorzien van
een warmtemeter, verdelers voor de vloerverwarming en een toestel voor maken van
warm tapwater.
24. Ventilatievoorzieningen
De woning wordt voorzien van een zogenaamd WTW ventilatiesysteem. WTW staat
voor “Warmte Terug Win” Hierbij wordt warme lucht die wordt afgezogen in keuken,
badkamer en WC langs koude lucht die van buiten komt. De buitenlucht wordt dus
voorverwarmd naar binnen geblazen in woon en slaapkamers
Overige ventilatievoorzieningen:
- de kruipruimte wordt zwak geventileerd d.m.v. het aanbrengen van muisdichte
ventilatieroosters, opgenomen in het metselwerk;
- de meterkast wordt geventileerd door de vrije ruimte onder de deur en een
ventilatierooster of ventilatiesleuf aan de bovenzijde van de deur of het
bovenpaneel e.e.a. conform de geldende voorschriften;
- onder de binnendeuren een spleetopening van ca. 20 mm.
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BELANGRIJKEINFORMATIE

TWEEKAPPER
NOCH4EMMELOORD
Een woning koopt u niet dagelijks. Het is een belangrijke stap in uw leven. Wij vinden
het daarom van groot belang duidelijk te zijn over de gebruikelijke procedures en
voorwaarden bij het kopen van een nieuwbouwwoning. Daarom adviseren wij u
onderstaande aandachtspunten goed door te nemen. Hebt u na het lezen nog
vragen, neem dan gerust contact op met de makelaar. Deze helpt u graag verder.

Bijkomende kosten voor de koper(s)
De volgende kosten komen voor uw rekening:
- financieringskosten (indien van toepassing), zoals kosten hypotheekakte,
afsluitprovisie, hypotheekrente tijdens de bouw en taxatiekosten;
- kosten van het meer- en minderwerk;
- aansluitkosten incl. bekabeling t.b.v. telefooninstallatie en centraal antenne
inrichting, de basisvoorzieningen hiervoor zijn in de woning opgenomen;
- bouwrente over de eventueel reeds vervallen grondkosten en bouwtermijnen
(e.e.a. conform de koop- en aannemingsovereenkomsten).

Koopovereenkomst / Aannemingsovereenkomst
Indien u besluit een woning te kopen, sluit u met OVT Ontwikkeling (OVT) een
koopovereenkomst en met de aannemer, die de woning bouwt een
aannemingsovereenkomst af. Het ondertekenen van deze overeenkomsten brengt
twee verplichtingen met zich mee. Ten eerste verplicht u zich de koopprijs te betalen
en, naar gelang de bouw vordert, de aanneemsom in termijnen. Ten tweede is OVT
door medeondertekening verplicht tot levering van de grond en de aannemer tot het
bouwen van uw woning, tenzij eventuele opschortende voorwaarden uit de koop- en
aannemingsovereenkomst worden ingeroepen (zie hieronder).
Nadat de overeenkomsten door u, OVT en de aannemer zijn getekend, ontvangt u
hiervan een exemplaar. Het andere exemplaar wordt naar de projectnotaris
gezonden, die de notariële akte van levering opstelt. Ook wordt na het tekenen van
de aannemingsovereenkomst het waarborgcertificaat van Woningborg aangevraagd.

Betaling
De datum waarop de grondkosten verschuldigd zijn, staat vermeld in de
koopovereenkomst. Als u de grondkosten uit eigen middelen kunt en wilt voldoen,
neem dan contact op met OVT.
De betaling van de aanneemsom vindt plaats in een aantal termijnen, welke zijn
vastgelegd in de aannemingsovereenkomst. De betreffende facturen worden u door
de aannemer toegestuurd. De betalingstermijn staat hierop vermeld. Stuurt u deze
facturen per direct door naar uw financieel adviseur, zodat ze binnen de gestelde
termijn betaald kunnen worden.

Bedenktijd
Gedurende de bedenktijd kunt u zonder opgaaf van redenen en zonder verdere
consequenties de overeenkomst ontbinden. De bedenktijd van één kalenderweek
gaat in, één dag nadat de door beide partijen getekende overeenkomst aan u ter
hand is gesteld.

Grondkosten en bouwtermijnen die zijn vervallen vóór de notariële levering en nog
niet door u zijn betaald, zullen door de notaris bij de eigendomsoverdracht worden
verrekend. Dit geldt ook voor de eventuele rente over de reeds vervallen termijnen.
De notaris zal deze bedragen vermelden op de afrekening die u vooraf ter controle
ontvangt.

Opschortende voorwaarden
In de koopovereenkomst en in de aannemingsovereenkomst worden meestal een
aantal opschortende voorwaarden opgenomen, die gekoppeld zijn aan een
opschortingdatum. Dat is de datum waarop OVT verwacht dat aan de voorwaarden is
voldaan om met de bouw te kunnen beginnen. Vóór het verstrijken van de
opschortingdatum ontvangt u van OVT bericht of de opschortende voorwaarden zijn
vervuld. Zijn deze vervuld dan zijn de koop- en aannemingsovereenkomsten bindend.
Zijn deze voorwaarden (nog) niet vervuld, dan stellen wij u een nieuwe
opschortingdatum voor.

De termijnen, die vervallen na de notariële levering, moet u zelf, eventueel uit uw
bouwdepot, betalen nadat u een factuur hiervoor heeft ontvangen.
Het door u gekozen meer- en minderwerk zal conform de geldende Woningborgregeling worden gefactureerd.
Garantie- en waarborgregeling
Op de woningen in dit bouwplan is de Woningborg Garantie- en waarborgregeling van
toepassing. Wat betekent dit voor u als koper? Dat kan als volgt kort worden
samengevat.

Koopprijs
De koopprijs van de woning is vrij op naam (v.o.n.). Dit betekent dat de volgende
kosten in de prijs zijn opgenomen:
- grondkosten;
- bouwkosten incl. loon- en materiaalkostenstijging;
- architecten- en constructeurhonorarium en kosten van overige adviseurs;
- notarishonorarium en kadastrale kosten t.b.v. de leveringsakte;
- makelaarscourtage/verkoopkosten;
- gemeentelijke leges (incl. omgevingsvergunning);
- btw (het wettelijk geldend tarief, een eventuele verhoging/verlaging wordt conform
de wettelijke voorschriften doorberekend);
- kadastrale uitmeting;
- omgevingsvergunning;
- aansluitkosten gas, water, riolering en elektriciteit;
- aansluitpunt in de meterkast op de centrale antenne inrichting;
- aansluitpunt telefoon in de meterkast;
- Woningborg-certificaat;
- verrekening van € 100,- voor het gebruik van gas, water en elektra vóór de
oplevering van de woning.

NOCH4EMMELOORD

In het geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van het huis in financiële
moeilijkheden komt, wordt de woning zonder meerkosten voor u als koper
afgebouwd. Woningborg regelt dit voor de koper in samenspraak met de betrokken
verzekeringsmaatschappij. Deze waarborg heet de insolventiewaarborg.
Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf drie maanden na de oplevering een
zekere bouwkundige kwaliteit van de woning gegarandeerd. Doen zich binnen de
garantietermijn bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de ondernemer
verplicht deze te herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor zes jaar. In zeer
ernstige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn van tien jaar. Dit is de
Woningborggarantie.
Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een
kortere termijn dan zes jaar. Zo is het verfwerk bijvoorbeeld gegarandeerd voor één
jaar. Schade, die het gevolg is van onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet
onder de garantie. Sommige onderdelen (zoals bijvoorbeeld behangwerk) zijn
uitgesloten van de garantie.

24

Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze bouwkundige garantie niet
nakomt, kan een koper in de volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde
gebrekenwaarborg bij Woningborg doen:
1. bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de garantietermijn;
2. indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin hij is
veroordeeld om een garantiegebrek te herstellen, na te komen.

Als u daarvoor in aanmerking komt, kunt u uw belastingvoordeel, in verband met
aftrekposten, maandelijks terugkrijgen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de
Belastingdienst. In de praktijk betekent dit dat de door uw werkgever teveel
ingehouden loonheffing per maand door de fiscus aan u wordt terugbetaald. Ook is
het mogelijk de teruggaaf na afloop van het jaar in één keer te ontvangen. Dit doet u
op uw 'aangifte inkomstenbelasting'. Als u geen aangifte ontvangt, kunt u deze
aanvragen bij de Belastingdienst.

Woningborg zorgt er dan in samenspraak met de betrokken
verzekeringsmaatschappij voor dat het gebrek kosteloos wordt hersteld. Er geldt wel
een maximumdekking per woning.

Let op: koopt u de woning als een tweede woning of wordt deze niet uw hoofdverblijf,
dan geldt bovenstaande informatie niet (geheel) voor u. De Belastingdienst kan u
nader informeren over de fiscale gevolgen van het kopen van een woning.

Tevens geldt dat ingeval van geschillen Woningborg kan bemiddelen tussen koper en
ondernemer en daarnaast biedt de Garantie- en waarborgregeling een
laagdrempelige geschillenregeling.

Indeling omgeving
De indeling van het openbaar terrein (wegen, paden, groen, parkeerplaatsen e.d.) is
op basis van de laatst bekende gegevens van de gemeente op de situatietekening
aangegeven. Aangezien OVT hier geen invloed op heeft, kan zij ten aanzien van
afwijkingen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bij verkoop van de woning wordt gebruik gemaakt van een modelcontract. Dit biedt
de zekerheid, dat de afspraken tussen de koper en de ondernemer evenwichtig zijn
vastgelegd.

Bodem
Het terrein voldoet, voordat met de bouw wordt begonnen, aan de huidige eisen van
milieukundige bodemgesteldheid. Het terrein is geschikt om het bouwplan uit te
voeren.

Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een garantie- en
waarborgregeling biedt de koper meer zekerheid!
Goed om te weten: wanneer de aannemer onder de Garantie- en Waarborgregeling
van Bouwgarant opereert, dan kunt u de term Woningborg in deze brochure lezen als
Bouwgarant. Voor u als koper maakt Woningborg of Bouwgarant geen verschil.

Technische omschrijving
In de brochure treft u naast de tekeningen ook een technische omschrijving van de
woningen aan en aanvullende relevante informatie. Mochten er na bestudering van
de verstrekte informatie nog vragen zijn, dan zal de makelaar deze graag
beantwoorden.

Hypotheek
De makelaar kan u behulpzaam zijn bij het aanvragen van een hypotheek. U kunt dit
uiteraard ook zelf doen. Het is raadzaam om bij de geldigheidsduur van een
hypotheekofferte rekening te houden met de termijn van de opschortende en
ontbindende voorwaarden genoemd in de koop- en aannemingsovereenkomsten.

Artist impression en tekeningen
De in de brochure opgenomen perspectieftekening(en) zijn artist impressions (ruw
vertaald: 'indruk van de kunstenaar'). De artist impressions zijn gemaakt om u een
indruk te geven van de woning die u overweegt te kopen. Er kunnen verschillen
tussen deze impressie en het daadwerkelijke resultaat ontstaan. Aan de artist
impression kunnen, ondanks alle nauwkeurigheid die we hebben nagestreefd, dan
ook geen rechten worden ontleend.

Eigendomsoverdracht
Nadat eventuele opschortende en ontbindende voorwaarden, als genoemd in de
koop- en aannemingsovereenkomsten, niet meer ingeroepen kunnen worden,
u (indien nodig) overeenstemming heeft bereikt met uw hypotheekverstrekker en de
bouw is gestart, zal de eigendomsoverdracht bij de projectnotaris plaatsvinden.
Dit gebeurt door middel van een 'akte van levering' waarbij de grond en eventuele
opstallen notarieel aan u worden geleverd. Vóór de datum van levering ontvangt u
van de notaris de (concept)nota van afrekening, waarop het totale, op die datum,
verschuldigde bedrag (grondkosten en eventueel vervallen bouwtermijnen) is
aangegeven.

De eventueel op de tekening aangegeven huishoudelijke apparatuur, meubilair e.d.
dienen alleen om een indruk te geven van de beschikbare ruimte en behoren
uiteraard niet tot de leveringen. Alle op tekening aangegeven en in de brochure
omschreven maten zijn 'circa' maten. Tijdens de bouw kunnen zich noodzakelijke
aanpassingen voordoen die leiden tot maataanpassing. De op tekening aangegeven
plaatsen van schakelaars, wandcontactdozen enz. zijn indicatief, de juiste plaats
wordt tijdens het bouwproces bepaald. Wij adviseren u daarom deze maten niet te
gebruiken voor het bestellen van stoffering, meubels enz.

Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van
levering (deze kosten zijn voor rekening van OVT) en de (eventuele) hypotheekakte
(deze kosten zijn voor uw rekening).

Wijzigingen tijdens de bouw
De brochure is zeer nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de
gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect,
constructeur en overige adviseurs van het plan. Desondanks bestaat de mogelijkheid
dat daarvan moet worden afgeweken door bijvoorbeeld constructieve uitwerkingen,
eisen van overheden en/of nutsbedrijven, stedenbouwkundige verkavelingen, enz.
Daarnaast behoudt OVT zich het recht voor aan de woningen de naar haar oordeel
noodzakelijke technische wijzigingen aan te brengen.
Daarnaast kunnen de in de brochure of technische omschrijving genoemde merken of
fabrikanten worden vervangen door kwalitatief gelijkwaardige producten of
leveranciers. Deze wijzigingen geven partijen geen recht tot verrekening van kosten.
De wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk,
aanzien en bruikbaarheid van uw woning. Uiteraard zult u over deze noodzakelijke
wijzigingen tijdig worden geïnformeerd door middel van een erratum.

Erfdienstbaarheden
Soms maakt een bouwplan het nodig om erfdienstbaarheden te vestigen. In dat geval
zal de notaris deze erfdienstbaarheden in de akte van levering opnemen. Dit geldt
tevens voor eventueel nader op te leggen c.q. vast te stellen bepalingen/bedingen (u
kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de verplichting om gevels en omheiningen van
de percelen conform een bepaalde norm te onderhouden en in stand te houden).
Belasting- en financiële aspecten
Als u een woning koopt, heeft dit gevolgen voor uw belastingaangifte. Meestal levert
dit een belastingvoordeel op, omdat u de rente en bepaalde andere kosten kunt
aftrekken.
Naast kosten die jaarlijks aftrekbaar zijn, zoals bijvoorbeeld hypotheekrente, zijn er
ook een aantal éénmalig aftrekbare kosten zoals bijv. afsluitprovisie. Daartegenover
staat de bijtelling van het zogenaamde eigenwoningforfait bij uw inkomen.
Uw hypotheekadviseur kan voor u de volledige berekening maken, zodat u goed zicht
krijgt op de netto maandlasten.
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Meer- en minderwerk
De eventuele standaardopties zijn in de brochure c.q. in de standaard meer/minderwerklijst aangegeven. Deze moeten naast de aannemingsovereenkomst
afzonderlijk overeengekomen worden. Wat uitgevoerd kan worden, wordt uiteraard
sterk bepaald door de stand van de bouwwerkzaamheden. Individuele verzoeken
kunnen we helaas niet altijd honoreren. Uw woning wordt gebouwd in een seriematig
bouwproces, waardoor wijzigingen niet altijd mogelijk zijn. Daarnaast moeten we
ervoor zorgen dat uw woning bij oplevering voldoet aan alle eisen van het
Bouwbesluit, de nutsbedrijven en de garantiebepalingen van Woningborg. De kosten
van meer- en minderwerk maken geen deel uit van de koop-/aanneemsom.

Onderhoudsperiode met garantie
Gedurende 3 maanden, gerekend vanaf de datum van oplevering, kunt u de
aannemer schriftelijk mededelen dat er nieuwe tekortkomingen zijn ontstaan, die niet
het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het 'werken' van materialen.
Bij stukadoorswerk bijvoorbeeld kunnen er in de hoeken krimpscheurtjes ontstaan.
Deze kleine dingen kunnen nooit worden voorkomen.

Uitvoeringsduur
Het bouwen van een woning neemt een aantal werkbare werkdagen in beslag. Dit
aantal wordt in de aannemingsovereenkomst vastgelegd. De telling van het aantal
werkbare werkdagen gaat in bij het leggen van de begane grondvloer. De herleiding
van het aantal werkbare werkdagen ten opzichte van kalenderdagen staat
aangegeven in de garantie- en waarborgregeling van Woningborg.
Op de bouwplaats wordt een registratie bijgehouden van het aantal werkbare en
onwerkbare werkdagen.

Tot slot
Een woning is meer dan een dak boven uw hoofd. De aankoop van een woning is
voor veel mensen de belangrijkste uitgave van hun leven. Een beslissing waarbij u
niet over één nacht ijs wilt gaan. Wij kunnen ons voorstellen dat er ook na het lezen
van deze brochure nog een aantal vragen zijn. Neemt u dan gerust contact op met de
makelaar. Deze zal u graag verder helpen.

Nadat alle tekortkomingen, waarvan schriftelijk melding is gemaakt en die als zodanig
door beide partijen zijn erkend, zijn verholpen, wordt de aannemer geacht aan haar
verplichtingen te hebben voldaan.

OVT Ontwikkeling
d.d. 10 februari 2018

Omdat er talrijke factoren zijn die de organisatie van een bouwwerk kunnen
beïnvloeden, is het waarschijnlijk in geen enkele bedrijfstak zo moeilijk om volgens
planning te werken als in de bouw. Op het moment van verkoop wordt een globale
opleveringdatum aangegeven. Tijdens de bouwfase zal OVT door nieuwsbrieven een
steeds gedetailleerder en nauwkeuriger prognose afgeven. Aan deze prognoses kunt
u geen rechten ontlenen.
Verzekeringen
Vanaf de start van de bouw tot de oplevering is uw woning door de aannemer
verzekerd. Met ingang van de datum van oplevering moet u de woning zelf
verzekeren.
Opschortingrecht en betaling laatste termijn
Het opschortingrecht houdt in dat de aannemer 5% van de aanneemsom, in de vorm
van een bankgarantie, bij de notaris in depot zal geven. Deze bankgarantie dient als
zekerheid voor herstel van eventuele bij de oplevering geconstateerde
tekortkomingen én tekortkomingen die zich binnen 3 maanden na oplevering
voordoen. Bij de facturering van de laatste termijn zal de notaris in een brief het
stellen van de bankgarantie door de aannemer bevestigen.
Vóór de oplevering dient u daarom de gehele aanneemsom, daaronder begrepen het
saldo van het meer- en minderwerk, aan de aannemer te betalen.
Voorschouw, oplevering en sleuteloverhandiging
Ongeveer 3 weken voordat uw woning gereed is, krijgt u van de aannemer een
uitnodiging voor de voorschouw en de definitieve oplevering.
Eventuele tijdens de voorschouw geconstateerde gebreken of tekortkomingen zullen
in principe afgewerkt zijn voor de daadwerkelijke oplevering.
De oplevering en inspectie vinden als volgt plaats:
- gezamenlijk met afgevaardigde(n) van OVT en/of de aannemer inspecteert u,
eventueel samen met een door u ingeschakelde deskundige
(bijv. van Vereniging Eigen Huis) uw woning;
- eventueel nog uit te voeren werkzaamheden of onvolkomenheden worden
genoteerd op een 'proces-verbaal van oplevering', welke door beide partijen wordt
ondertekend;
- de hierin genoemde werkzaamheden of onvolkomenheden worden zo spoedig
mogelijk uitgevoerd c.q. verholpen.
Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u na ondertekening
van het proces-verbaal van oplevering de sleutels van uw woning.

NOCH4EMMELOORD
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Metpleziersamenmooiedingenmaken,is

OVTSTEEN

onsmotto.OVTOntwikkelingwerktregionaal
metvoorallokaleondernemers.Wijwillendat
uwwoningerover10jaarnognetzogoedbij
staatalsbijdeopleveringendoenerallesaan
omdattebereiken.Inalonzewoningen
metselenwijeenOVT-steen.Daarmee
verbindenwijmettrotsonzenaamaanhet
huisenlatenwezienwaarwijvoorstaan.
TeamOVTOntwikkeling
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B
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