
Comfortabel wonen in

Wilhelminadorp

2 luxe woningen



‘‘Onderhoudsarm wonen met het gehele   
            woonprogramma op de begane grond’’
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Voorwoord
Rust, ruimte en duurzaamheid. 
Dat is wat deze woningen u te 
bieden hebben. Een woning die 
uitblinkt in energiezuinigheid, 
gemak in onderhoud en 
levensloop bestendig.

Bent u klaar voor het nieuwe 
wonen?
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Makelaar:

Ontwikkelaar:

Architect:

Schetsplan
2 woningen 
Wilhelminadorp
22/01/20
BLOUBERG BV

19195_VO-OWB-01

BRUINISSE

Wonen anno 2020 betekent wonen in een uiterst com-
fortabel woonhuis voorzien van allerlei duurzame oplos-
singen voor energieverbruik en energie terugwinning, 
gecombineerd met luxe afwerkingsdetails en 
schitterende, uitgesproken architectuur. En juist hier in 
Wilhelminadorp wordt nu een uniek en zeer kleinschalige 
mogelijkheid geboden om eigenaar te worden van een 
huis wat aan al deze eisen voldoet!

De woningen staan op riante kavels grond van circa 
370m2 eigen grond, hebben de mogelijkheid voor 
parkeren op eigen terrein en worden standaard geleverd 
met vloerverwarming als hoofdverwarming door de 
gehele woning. De energie wordt opgewekt door een 
lucht-water-warmtepomp in combinatie met maar liefst 
18 zonnepanelen per woning! Alle kozijnen worden 
uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en voorzien van 
Hoog Rendement beglazing (HR++). 

Het ontwerp van deze woning is zorgvuldig bedacht 
met aandacht voor details, waaronder een fraaie 
kleurcombinatie van kozijnen en fraaie gemêleerde 
metselbaksteen en prachtige onderhoudsvrije luifels. 
Het bijzondere aan dit ontwerp is het lessenaarsdak, 
waardoor zeker in de woonkamer een schitterend hoog 
plafond ontstaat wat een voorname en luxueuze 
uitstraling geeft.

De indeling van de basiswoning (optie 1) is als volgt:
U komt binnen via de overluifelde voordeur in de royale 
hal/entree met daarin meterkast, aparte garderobe en 
ruim toilet. De hal geeft toegang tot de ruime woon/
eet keuken aan de voorzijde, waar u naar eigen wens en 
inzicht uw eigen droomkeuken (niet inbegrepen) kunt 

realiseren. Aansluitend aan de keuken is een praktische 
bijkeuken en/of voorraadkast voorzien. Vervolgens komt 
u aansluitend in de tuingerichte woonkamer met 
zitgedeelte en deuren naar terras/tuin aan achterzijde. 
Via de woonkamer bereikt u de slaapkamer op de 
begane grond met toegang tot een eigen badkamer 
ruimte. Hier kunt u zelf in overleg met uw aannemer een 
keuze maken uit tegels en sanitair.

Als extra optie (optie 2)bestaat de mogelijkheid om naast 
de bovengenoemde indeling de woning uit te breiden op 
de begane grond door middel van een extra slaapkamer, 
zodat u maar liefst 2 slaapkamers op de begane grond 
heeft met een gezamenlijke badkamer tussen de twee 
slaapkamers in. U kunt deze extra ruimte ook gebruiken 
als inpandige berging of stalling.

Als u vervolgens nog meer ruimte wilt, kunt u kiezen voor 
een 3e optie (optie 3) die naast de voorgaande opties 1 
en 2 vervolgens nog uitgebreid kan worden met een 
verdieping. De indeling van de hal wordt bij deze optie 
iets anders ingedeeld, waardoor er een vide met vaste 
trap naar 1e verdieping ontstaat. Op deze 1e verdieping 
kunt u dan een extra slaapkamer en badkamer realiseren. 

Kortom: door de verschillende opties kunt u zelf uw 
eigen ‘droomwoning’ realiseren. Is uw interesse gewekt? 
Aarzel dan niet en neem contact op met uw makelaar, wij 
informeren u graag verder over deze prachtige woningen.

Introductie

Aannemer:



Makelaar:

Ontwikkelaar:

Architect:

5.

Aannemer:
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Situatie

Winkelen in Goes:  5 minuten

Varen op het Veerse Meer:  8 minuten

Uiteten in Antwerpen:  50 minuten

Wilhelminadorp
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Wonen in
Wilhelminadorp

Onder de rook van Goes ligt het dorp Wilhelmi-
nadorp. Vlak langs het kanaal en op 10 minuten van 
het centrum van Goes.

etc. etc.
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Voor een bouwlocatie aan de Hankenstraat 
te Wilhelminadorp hebben we een ontwerp 
gemaakt voor twee gelijkvloerse, energie-
zuinige woningen. Bij deze woningen is het 
volledige woonprogramma op de begane 
grond gesitueerd. Doormiddel van diverse 
optiemogelijkheden is er bijvoorbeeld een 
extra slaapkamer op de begane grond toe te 
voegen of een inpandige stallingsruimte. Om 
de woning voor meerdere personen geschikt 
te maken is er ook de optiemogelijkheid om 
een verdieping toe te voegen.

Het ontwerp van de woning kenmerkt zich 
door het toepassen van twee volumes. Een 
hoofdvolume wat zich door zijn afmeting, 
maar ook door zijn verschijningsvorm dui-
delijk onderscheidt van het lagere volume. 
De hoofdvorm is heeft een lessenaarsdak 
wat door middel van zijn oriëntatie uiterma-
te geschikt is om zonnepanelen te plaatsen. 
Het geheel wordt opgetrokken in een mooie, 
donkerbruin genuanceerde gevelsteen. De 

kozijnen worden in donkergrijs uitgevoerd 
wat het geheel een stoere en eigentijdse 
uitstraling geeft. Door de toevoeging van 
enkele fris-witte elementen wordt dit beeld 
versterkt. De vormgeving is abstract met 
weinig klassieke elementen zoals overstek-
ken e.d. Maar door de schuine daklijn toch 
goed passend in het straatbeeld. 

Benno van Luttikhuizen
Directeur | Architect
Kort Geytenbeek Architecten 

Architect aan 
het woord
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Prijslijst

Optie 1 Basiswoning    72,34m2 circa 370m2 € 289.000,- v.o.n.

Optie 2 Basis + Uitbouw extra slaapkamer 86,85m2 circa 370m2  € 325.000,- v.o.n.

Optie 3 Basis + Uitbouw en dakopbouw 117m2  circa 370m2  € 385.000,- v.o.n.

 

19.

GBO: Kavel: Prijs:
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Algemeen
Ongeacht hetgeen in deze technische 
omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 
regelingen, reglementen en standaard 
voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven 
door de Stichting Bouwgarant. In deze 
verkoopdocumentatie proberen we u een 
zo goed mogelijk beeld te geven van hoe uw 
woning eruit gaat zien. Bij tegenstellingen 
tussen de verkooptekening en de brochure/
technische omschrijving, heeft de technische 
omschrijving altijd voorrang. Ingeval enige 
bepaling in deze technische omschrijving daar-
mee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger 
mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds 
de bovengenoemde bepalingen van Stichting 
Bouwgarant.

Grondwerken
Hiertoe behoren alle voor de bouw nood-
zakelijke ontgravingen. De tuinen worden aan-
gevuld met uitkomende grond.

Constructie
Fundering
De fundering van de woning bestaat uit 
gewapend betonnen funderingsbalken, die op 

betonnen palen rusten. De afmetingen worden 
bepaald uit de resultaten van een grond-
onderzoek en het advies van de constructeur.

Begane grondvloer
De begane grondvloer van de woning is een 
geïsoleerde systeemvloer, met een isolatie-
waarde van minimaal Rc = 3,5 m2K/W.
De vloer buitenberging (indien van toepassing) 
bestaat uit een ongeïsoleerde, in het werk 
gestorte betonnen vloer.

Daken
Het hellende dak bestaat uit een geprefabri-
ceerd geïsoleerde dakconstructie met een 
Rc = 6 m2K/W.

De platdakconstructie wordt uitgevoerd in 
betonnen systeemvloer dakvloer.
De dakopbouw is EPDM dakbedekking; 10cm 
PU isolatie Rc = 6 m2K/W; afschot door 
zandcementvloer; kanaalplaat.

Overige dragende wanden
Alle dragende wanden worden uitgevoerd in 
HSB.

Gevels en dakafwerking
Gevelmetselwerk
De gevels van de woningen worden uitgevoerd 
in gebakken gevelsteen, volgens monster.
De isolatiewaarde van buitengevels woning 
bedraagt Rc = 6 m2K/W.

Buitenbergingen (indien van toepassing)
De gevels van de buitenbergingen worden 
uitgevoerd in een houten stijl- en regelwerk. 
Aan de buitenzijde afgewerkt met verduurzaam-
de houten geveldelen.
De buitenbergingen worden als een prefab 
constructie uitgevoerd.

Dakranden
De aluminium dakkappen ten behoeve van de 
muur afdekking worden aangebracht in kleur en 
op hoogte van de zonnepanelen.
Gevelkozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen, ramen en deuren worden 
uitgevoerd in kunststof.

Buitenbeglazing
Er wordt isolerende HR++ dubbele beglazing 
aangebracht in alle buitenkozijnen van de 
woning. Daar waar volgens NEN 3569 
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noodzakelijk wordt veiligheidsbeglazing 
toegepast. Het is mogelijk dat deze veiligheids-
beglazing een andere tint heeft dan het 
standaard isolatieglas.

Hang- en sluitwerk
De kozijnen worden, daar waar vereist 
conform het bouwbesluit (NEN 5087), voorzien 
van hang- en sluitwerk volgens SKH categorie 
inbraakwerendheidsklasse 2, (NEN 5096). 
De buitendeuren worden voorzien van 
gelijk-sluitende cilinders, zodat deze bedienbaar 
zijn met één en dezelfde sleutel. Draairamen 
worden, conform verkooptekeningen, voorzien 
van draai- kiepbeslag

Luifel
De luifel wordt uitgevoerd in kunststof 
beplating.

Platte dak berging
De dakvloeren van de bergingen worden 
voorzien van een kunststof dakbedekking.

Hellende en platte daken
De hellende en platte daken van de woningen 
hebben een isolatiewaarde van Rc = 6,0m2K/W.

De daken worden afgewerkt met EPDM. De 
hellende daken worden volledig vol gelegd met 
zonnepanelen.

Binneninrichting
Binnenwanden
De scheidingswanden worden uitgevoerd als 
systeemwanden met gipsbeplating.

Binnendeurkozijnen en deuren
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in 
plaatstalen montagekozijnen zonder bovenlicht 
en voorzien van afgelakte opdekdeuren.
De kozijnen van badkamer en toilet worden 
voorzien van kunststeen dorpels.
De deuren van toilet en badkamer worden 
voorzien van een vrij/bezetslot en deurkrukken.
De deur van de meterkast wordt voorzien van 
een kastslot. De overige deuren worden voor-
zien van loopsloten en deurkrukken.

Keuken
Meestal wordt er gekozen voor een speciale 
inbouwkeuken naar wens van de individuele 
koper. Daarom is er geen keuken is opgenomen. 
Echter de leidingen voor water, elektra en de 
afvoeren worden wel aangebracht, conform 

tekeningen. Verleggen voor sluitingsdatum 
binnen keukenzone is kosteloos.

Trap (optie)
De trap naar de eerste verdieping is een dichte 
vurenhouten trap.

De trapgaten worden afgezet met een houten 
spijlenhek.

Aan de wand naast de trap wordt een houten 
muurleuning bevestigd.

De trapbomen en traphekje worden 
afgeschilderd. De treden zijn gegrond.

Installaties
Buitenriolering
De kunststof buitenriolering wordt in een 
gescheiden stelsel aangebracht.
De riolering van de woning wordt aangesloten 
op het afvoersysteem van de gemeente.

Hemelwaterafvoeren en goten
De goten worden uitgevoerd als een zinken 
bakgoot. De hemelwaterafvoerleidingen zijn van 
zink.
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Binnenriolering
De binnen rioleringsleidingen zijn van kunststof.

Sanitair
Zie hiervoor brochure, level 3.
Standaard wordt het sanitair geleverd in de kleur 
wit.

Mechanische ventilatie
In de woning is een mechanische ventilatie 
systeem geïnstalleerd tbv. het afvoeren van 
de vervuilde en vochtige binnenlucht uit de 
badkamer, toilet en keuken.met CO2 detectie in 
de woonkamer. De toevoer van de buitenlucht 
vindt plaats door middel van ventilatieroosters 
in de kozijnen van de woonkamer en slaap-
kamers. De berging wordt geventileerd door 
middel van ventilatie openingen.

Centrale verwarming
De woning is voorzien van een lucht - water 
warmtepomp, deze is geplaatst zoals op 
tekening is aangegeven.
De woning is uitgerust met een 
laagtemperatuur (LT) vloerverwarmingssysteem.
Met uitzondering van de buitenberging en 
trapkast worden alle ruimten op de begane 

grond (en in geval sprake is van een verdieping) 
voorzien van vloerverwarming.
Alhoewel een steenachtige vloerafwerking de 
meest optimale warmteafgifte garandeert, zijn 
houten en textiele vloerafwerkingen (zoals 
parket, kurk, bamboe, linoleum en tapijt) 
uitstekend mogelijk indien de Rc waarde van de 
afwerking (inclusief onderlaag) kleiner of gelijk is 
aan 0,10 m2K/W. Vraag hiervoor advies bij uw 
vloerenleverancier.

Vloerverwarming is een continue verwarming 
en hoeft (’s nachts) niet lager te worden 
ingesteld. Bij oplevering van de woning 
ontvangt u een gebruikers instructie.

De regeling van de centrale verwarmings-
installatie vindt plaats door middel van een 
kamerthermostaat in de woonkamer.
De centrale verwarmingsleidingen worden 
uitgevoerd in kunststof buis weggewerkt in de 
afwerkvloer, met uitzonderingen ter plaatse van 
de verdeler.

Warmwatervoorziening
De warmwatervoorziening van de woning 
bestaat uit een boiler die verwarmd wordt door 

de cv-installatie (warmtepomp).

Elektrische installatie
Alle schakelaars en wandcontactdozen zijn 
volgens inbouwuitvoering. De meterkast, 
buitenberging zijn gemaakt in opbouw-
uitvoering. Alle schakelaars en wandcontactdo-
zen zijn gemaakt volgens KEMA-keur. 
Op de daken worden 18 stuks PV-zonnepanelen 
geplaatst t.b.v. stroomopwekking.
De installatie voldoet aan de voorschriften van 
het Gemeentelijk Energiebedrijf en de NEN 
1010.

Veiligheid
In de keuken en slaapkamer worden 
rookmelders geplaatst. Deze worden op
de elektrische installatie van de woning 
aangesloten. Door de rookmelders onderling te 
koppelen, zullen beide rookmelders een signaal 
afgeven zodra één van de rookmelders rook 
detecteert.

ALGEMEEN
Verkoopdocumentatie en illustratie

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg 
samengesteld aan de hand van gegevens en 
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tekeningen, welke onder andere zijn verstrekt 
door de architect en de adviseurs van dit plan 
alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks het 
bovenstaande moeten wij een voorbehoud 
maken ten aanzien van wijzigingen 
voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/
of nutsbedrijven. Bouwbedrijf V&V Bouw BV is 
gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen 
in het plan aan te brengen, waarvan de nood-
zakelijkheid bij de uitvoering blijkt mits deze 
wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit.

Het ontwikkelen van een woningbouwproject is 
een voortdurend proces waarbij, naarmate dit 
proces vordert, een steeds verdere verfijning en 
bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. 
De situatietekeningen die in de brochure zijn 
opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen 
een momentopname.
Wijzigingen met betrekking tot de situering van 
groenstroken, voet- en fietspaden, 
parkeervoorzieningen, bovengrondse 
nutsvoorzieningen, huisvuil(opstel)plaatsen, 
speelplaatsen en dergelijke kunnen zich dan ook 
voordoen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan 

de in de brochure opgenomen perspectief-
tekeningen van de woningen. Deze tekeningen 
dienen enkel ter illustratie: om u een idee te 
geven van het uiterlijk van de woning.

De op de tekeningen aangeven maten zijn “circa 
maten”. Indien deze maatvoering tussen 
wanden is aangegeven, is daarbij nog geen
 rekening gehouden met enige wandafwerking.

Algemene kopersinformatie
U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, indien u 
besluit een woning van ons te kopen, alles in 
het werk stellen om het vertrouwen dat u ons 
geeft waar te maken. De woningen worden (af)
gebouwd conform de desbetreffende 
technische omschrijving en tekeningen naar 
de eis van goed en deugdelijk werk, met 
inachtneming van de voorschriften van overheid 
en nutsbedrijven. Onderstaand geven wij u een 
overzicht van de gang van zaken volgend op het 
tekenen van de koop- / aannemingsovereen-
komst.

Koop- en aannemingsovereenkomst
Bij de koop- en aannemingsovereenkomst gaan 
koper (verkrijger) en verkoper (ondernemer) een 

overeenkomst aan, waarbij de verkrijger zich 
onder meer verplicht tot betaling van de 
koop- en aanneemsom en de ondernemer zich 
verplicht tot de bouw van de woning en de 
uitgifte (in eigendom of erfpacht) van de daar-
bij behorende grond met de daarbij behorende 
rechten en plichten.

Nadat u deze overeenkomsten heeft getekend 
ontvangt u binnen enkele dagen bericht dat de 
overeenkomsten door de ondernemer mede is 
ondertekend. De originele overeenkomsten (dus 
het door beide partijen ondertekende exem-
plaar) worden naar de notaris gezonden, die dan 
de notariële akte kan voorbereiden. De notaris 
nodigt u uit voor het tekenen van de 
transportakte, nadat (eventueel) uw hypotheek-
stukken door uw geldgever in zijn bezit zijn 
gesteld en aan de voorwaarden gesteld in de 
koop- en aannemingsovereenkomst is voldaan.

Vrij op naam (V.O.N.)
De woning wordt ”Vrij op naam” aan u verkocht. 
Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder ge-
noemde kosten, die met het kopen van de wo-
ning gemoeid zijn, in de koop- / aanneemsom 
zijn opgenomen:
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• De notariskosten inzake levering- /  
eigendomsakte;

• BTW (thans 21%, eventuele wijzigingen 
worden conform de wettelijke voorschriften 
doorberekend;

• De kosten van kadastrale inmeting. 

Tevens zijn in de koop- / aanneemsom de 
volgende kosten opgenomen:
• de grondkosten;
• de bouwkosten;
• het architectenhonorarium;
• de verkoopkosten;
• de gemeentelijke leges;
• aansluitkosten voor levering van water en 

elektra.

De met de financiering van uw woning 
verbandhoudende kosten zijn niet in de koop- / 
aanneemsom begrepen. Deze eenmalige kosten 
kunnen zijn:
• de kosten verbonden aan het sluiten van 

een hypothecaire lening (afsluitkosten,  
taxatiekosten, etc.);

• rente over de grondkosten en eventueel 
reeds vervallen termijnen van de aan- 
neemsom;

• notariskosten voor de hypotheekakte;
• Kosten voor het afgeven van een certificaat 

van Bouwgarant (indien van toepassing) 

Levering- / Eigendomsakte
De levering- / eigendomsakte van de te bouwen 
woningen geschiedt door middel van een 
zogenaamde “Akte van levering” (akte van 
overdracht) bij de notaris.
In de koop- / aannemingsovereenkomst wordt 
aangegeven op welke termijn de eigendoms-
overdracht in principe kan plaatsvinden. 
U dient hiermee rekening te houden met de 
geldigheidsduur van de hypotheekofferte.

Termijnen en betalingen
De termijn grondkosten bent u verschuldigd bij 
het sluiten van de koop- / aannemingsovereen-
komst (peildatum).
De termijnen van de aanneemsom “vervallen” al 
naar gelang de bouw vordert.
V&V Bouw zendt u facturen. U heeft echter 
recht op uitstel van betaling tot de 
eigendomsoverdracht bij de notaris.
Dit geldt voor de termijn van de grondkosten 
overgedragen. U dient wel rekening te houden 
met zogenaamde uitstelrente.

Voor de termijnen die vervallen na de datum 
van overdracht, moet u er zelf op toezien dat 
uw eventuele geldgever er voor zorgdraagt dat 
het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuur-
datum op onze bankrekening is bijgeschreven. 
Wij adviseren u erop toe te zien dat deze 
periode niet overschreden wordt. Zo voorkomt 
u, dat wij rente in rekening brengen.

Op de transportdatum worden in de meeste 
gevallen twee akten getekend, te weten:
1. de akte van eigendomsoverdracht van de 

grond en de woning van de ondernemer aan 
de verkrijger;

2. de hypotheekakte met betrekking tot de 
lening die u van de geldgever ontvangt.

Bijkomende kosten kunnen zijn (eerder 
genoemd onder het hoofdstuk Vrij Op Naam):
• de rente tot de transportdatum over de ver-

vallen, maar niet betaalde termijnen;
• de notariskosten voor het opmaken van de 

hypotheekakte;
• de afsluitprovisie voor de geldgever;
• eventueel de vooruit verschuldigde premie 

levensverzekering. 
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Aanvraag hypotheek
De makelaar kan u desgewenst behulpzaam zijn 
bij uw aanvraag voor een hypothecaire 
geldlening.

Uw huidige woning
Bij verkoop van uw huidige woning adviseren 
wij u in de koopakte een clausule op te nemen, 
waarin de datum van leegkomen variabel wordt 
gesteld. Ook terzake van de opzegtermijn van 
uw huurwoning raden wij aan de grootst 
mogelijke voorzichtigheid te betrachten. 
Gedurende de bouw van uw nieuwe woning 
wordt u geïnformeerd omtrent de prognose van 
oplevering van uw nieuwe woning Wacht u, 
voor het maken van definitieve afspraken, onze 
brief af waarin de exacte datum van oplevering 
wordt vermeld. Natuurlijk streven wij ernaar de 
prognose voor de oplevering zo nauwkeurig 
mogelijk te maken. Tal van onvoorziene 
omstandigheden (zoals vorst en regen) kunnen 
echter de bouwwerkzaamheden vertragen. 
Strikt juridisch gezien is de koop- / aannemings-
overeenkomst slechts een leidraad ten aanzien 
van het oplevertijdstip.

Opleveringsprognose
Op het moment van verkoop wordt een 
globale opleveringsprognose gegeven, gerekend 
vanaf start bouw. Wij moeten daarbij de nodige 
reserve in acht nemen, omdat het bouwen van 
een huis veel ambachtelijk werk met zich 
meebrengt. Als het hard vriest, kan er 
bijvoorbeeld niet worden gemetseld, als het 
regent kan er niet worden geschilderd, etc.
U zult begrijpen dat wij een slag om de arm 
moeten houden bij het noemen van een 
opleveringsdatum. In een later stadium zullen 
die prognoses natuurlijk steeds gedetailleerder 
en beter worden.

Oplevering , sleuteloverdracht en betalingen.
Bij de uitnodiging voor de oplevering van uw 
woning ontvangt u tevens de eindafrekening, 
Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft 
voldaan en de betalingen uiterlijk een dag voor 
de oplevering op onze bankrekening zijn 
bijgeschreven, ontvangt u direct na oplevering 
de sleutels van uw woning.

Een bouwkundig opzichter zal aan u de woning 
opleveren c.q. de sleutels overdragen en 
tegelijk inspecteren. Eventuele zichtbare 

onvolkomenheden worden in een “Proces 
Verbaal van Oplevering” genoteerd. Het Proces 
Verbaal van Oplevering wordt zowel door de 
ondernemer als door de verkrijger ondertekend. 
De op het Proces Verbaal genoteerde 
onvolkomenheden dienen binnen de daarvoor 
gestelde termijn te worden opgelost.

Verzekeringen
Op de dag van oplevering van uw woning dient 
de woning voor uw rekening te worden 
verzekerd middels een opstalverzekering. 
Gezien de eventuele werkzaamheden die u in 
uw woning wenst te gaan uitvoeren direct na 
oplevering, is het verstandig tevens een 
inboedelverzekering af te sluiten.

Gevolgen van liberalisering elektriciteitsmarkt
Wat is er veranderd?
Per 1 juli 2004 is de markt voor de levering van 
elektriciteit geliberaliseerd. In de vrije markt is er 
door de overheid onderscheid gemaakt tussen 
het transporteren van energie en het leveren 
ervan. Wat betreft de levering van elektriciteit 
in uw nieuwe woning, neemt u het contract met 
de huidige leverancier van de oude woning mee. 
Het netwerk waarover elektriciteit wordt 
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getransporteerd blijft bij die partij die het 
netwerk heeft aangelegd en beheert (hierin 
heeft u dus geen keuzevrijheid). Indien u nog 
geen leveringscontract heeft, omdat u 
bijvoorbeeld uit een huurwoning vertrekt 
waarbij de huurprijs inclusief elektriciteit en gas 
is, dient u zelf een contract af te sluiten met een 
leverancier naar keuze.

Aangezien een nieuwbouwwoning uitsluitend 
opgeleverd kan worden indien de woning op dat 
moment is voorzien van water en elektra,
hebben wij met een Nutsbedrijf een tijdelijk 
contract afgesloten voor de levering van 
elektriciteit. Op deze manier zijn alle woningen 
tot en met de dag van de oplevering voorzien 
van elektriciteit en water. LET OP: deze levering 
is tijdelijk, u dient zelf een permanent contact af 
te sluiten voor het leveren van elektra.

Wat betekent dit voor u?
Minimaal 14 dagen (het liefst eerder) voordat 
u gaat verhuizen moet u dit doorgeven aan de 
leverancier van elektriciteit van uw huidige 
woning. U neemt het contract met leverancier 
van uw huidige woning mee naar uw nieuwe 
woning. Pas op het moment dat uw contract 

met uw huidige elektriciteit leverancier afloopt, 
kunt u er voor kiezen om naar een andere 
leverancier over te stappen. Voor meer 
informatie hierover adviseren wij u contact op 
te nemen met uw huidige energieleverancier.
Indien u nog geen leveringscontract heeft dient 
u zelf een contract af te sluiten met een 
leverancier naar keuze.

Onderhoudsperiode met garantie / Garantie- 
en waarborgregeling.
Nadat u de sleutels van uw woning heeft 
ontvangen, gaat een onderhoudsperiode van 
drie maanden in. Tijdens deze periode hebt u 
de gelegenheid ons te berichten over eventueel 
nieuwe geconstateerde tekortkomingen, die niet 
het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het 
‘werken’ van materialen, die na de oplevering 
zijn ontstaan. Deze tekortkomingen dient u 
schriftelijk te melden. Na de genoemde periode 
wordt de ondernemer geacht aan zijn 
verplichtingen te hebben voldaan en gaan de 
verplichtingen en garanties op nakoming, 
voortvloeiende uit de Garantie- en 
waarborgregeling, van de in de overeenkomst 
genoemde waarborgende instelling in.

Mogelijkheden woonwensen
Bij al onze woningen worden de kopers in de 
gelegenheid gesteld te kiezen uit wijzigingen. 
Alhoewel het onze intentie is om zoveel 
mogelijk met ieders individuele wensen rekening 
te houden, is het helaas niet altijd mogelijk alle 
verzoeken te honoreren, omdat de bouw van de 
woning deel uitmaakt van een seriematig 
bouwproces en de woning bij oplevering dient 
te voldoen aan onder andere het bouwbesluit, 
de installatie voorwaarden (NEN-normen), de 
eisen van de nutsbedrijven.
De in de woonwensenoffertes genoemde 
producten zijn afkomstig van derde 

leveranciers/fabrikanten. Het kan voorkomen 
dat op het moment van ondertekening van 

de koop-/aannemingsovereenkomst en/of de 
woonwensenopdracht een of meer producten 

niet meer of niet tijdig meer kunnen worden 
geleverd door de fabrikant of leverancier dan 

wel anderszins modificaties aan het product zijn 
aangebracht. De offertes voor de woonwensen 
worden derhalve gedaan met voorbehoud van 

zodanige (tussentijdse) wijzigingen en overigens 
met inachtneming van dezelfde voorbehouden 

die de derde leverancier/fabrikant jegens ons 
heeft gemaakt. Indien sprake is van een situatie 



27.

als hiervoor genoemd zijn wij niet aansprakelijk 
voor eventueel daardoor ontstane kosten of 
schades.

Sanitair, tegelwerk en keuken
Ten aanzien van individuele verzoeken met 
betrekking tot wijzigingen van sanitair en 
tegelwerk kunt u zich in verbinding stellen met 
Esselink te Middelharnis, alwaar men u gaarne 
van dienst is bij het eventueel invullen van de 
keuze voor sanitair en tegelwerk.

Wet bescherming persoonsgegevens 
V&V Bouw BV respecteert uw privacy en draagt 
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die
u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Tenzij u ons meedeelt dat u daarop geen prijs 
stelt, zullen wij uw NAW-gegevens verwerken 
om u te kunnen informeren over producten en 
diensten van ons bedrijf. Daarnaast verstrekt 
V&V Bouw uw gegevens aan derden zoals de 
keukenleverancier, sanitair- en tegelleveranciers, 
zodat zij in staat worden gesteld u te benaderen 
met en te interesseren voor producten die op 
uw persoonlijke situatie zijn toegesneden.
U hebt het recht zich kosteloos te verzetten
tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens 
verbeteren, aanvullen, verwijderen of 
afschermen ingeval de gegevens bijvoorbeeld 
feitelijk onjuist zijn. 
U kunt zich wenden tot V&V Bouw, Rijksweg 
26a te Nieuwerkerk. V&V Bouw is ook via e-mail 
te bereiken op info@venvbouw.nl.

V&V Bouw,
Nieuwerkerk, 14 april 2020
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BEGANE GROND
ENTREE
• vloer: cement dekvloer
• wanden: behang klaar
• plafond: spuitwerk
• diversen: meterkast, met benodigde nutsaansluitingen, trafo t.b.v. 

deurbel en 1 stuks dubbele wandcontactdoos (opbouw) vurehouten 
dichte trap (optie)

• elektra: 1 stuks lichtpunt op enkelpolige schakeling (1 schakelaar) tbv 
buitenlichtpunt 1 stuks lichtpunt op wissel schakeling (2 schakelaars) 
1 stuks combi-wandcontactdoos naast schakelaar 1 stuks rookmelder 

TOILET
• vloer: vloertegels 450 x 450 mm volgens stelpost aankoop € 25,-/m2
• wanden: wandtegels 300 x 500 mm tot ca. 1,2 meter volgens  

stelpost aankoop €25,-/m2
• plafond: spuitwerk
• diversen: onder de toegangsdeur een kunststeen dorpel
• sanitair: volgens opgave Esselink, level 3
• elektra: 1 stuks lichtpunt op enkelpolige schakeling (1 schakelaar) 

KEUKEN
• vloer: cementdekvloer
• wanden: behang klaar
• plafond: spuitwerk
• elektra: 1 stuks lichtpunt op enkelpolige schakeling (1 schakelaar) 

2 stuks dubbele wandcontactdoos 

1 stuks enkele wandcontactdoos t.b.v. de koelkast 
1 stuks enkele wandcontactdoos t.b.v. de afzuigkap 
1 stuks enkele wandcontactdoos op aparte eindgroep 230V t.b.v. de 
vaatwasser 
1 stuks enkele wandcontactdoos op aparte eindgroep 230V t.b.v. de 
oven 
1 stuks enkele wandcontactdoos op aparte eindgroep 230V t.b.v. 
koken 
1 stuks loze leiding t.b.v. de boiler 

WOON- EN EETKAMER
• vloer: cementdekvloer
• wanden: behang klaar
• plafond: spuitwerk
• elektra: 2x 1 stuks lichtpunt op enkelpolige schakeling (1 schakelaar) 

4 stuks dubbele wandcontactdoos 
1 stuks loze leiding (ten behoeve van telecom of CAI)

SLAAPKAMER
• vloer: cementdekvloer
• wanden: behang klaar
• plafond: spuitwerk
• elektra: 1 stuks lichtpunt op enkelpolige schakeling (1 schakelaar)  

2 stuks dubbele wandcontactdoos 

BADKAMER
• vloer: vloertegels 450 x 450 mm volgens stelpost aankoop  
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tegels € 25,-/m2
• wanden: wandtegels 300 x 500 mm tot plafond volgens stelpost aan-

koop € 25,-/m2
• plafond: spuitwerk
• diversen: onder de toegangsdeur een kunststeen dorpel
• sanitair: volgens opgave Esselink, level 3
• elektra: 1 stuks lichtpunt op enkelpolige schakeling (1 schakelaar) 

1 stuks wandlichtpunt op enkelpolige schakeling (1 schakelaar) 
1 stuks enkele wandcontactdoos nabij spiegel 

BINNEN BERGING (type 1)
• vloer: cementdekvloer
• wanden: behang klaar
• plafond: spuitwerk
• elektra: 1 stuks lichtpunt op enkelpolige schakeling (1 schakelaar) 

2 stuks dubbele wandcontactdoos 

BUITEN BERGING (type 1)
• vloer: betonvloer
• wanden: houtskeletbouw gevels onafgewerkt
• plafond: houten balken / dakbeschot
• elektra: 1 stuks lichtpunt op enkelpolige schakeling (1 schakelaar) 

1 stuks combi-wandcontactdoos naast schakelaar 

EERSTE VERDIEPING (type 3)
OVERLOOP (optie)
• vloer: cementdekvloer

• wanden: behang klaar
• plafond: sauswerk
• elektra: 1 lichtpunt met wisselschakeling (2 schakelaars) 

1 stuks combi-wandcontactdoos naast schakelaar 1 stuks rookmelder 

SLAAPKAMER verdieping (optie)
• vloer: cementdekvloer
• wanden: behang klaar
• plafond: sauswerk
• elektra: 1 stuks lichtpunt op enkelpolige schakeling (1 schakelaar)  

2 stuks dubbele wandcontactdoos
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Exterieur

• Gevelsteen 

• Voegen
• Raamdorpel
• Gevelbekleding berging
• Hellend dakbedekking 

• Hemelwaterafvoeren
• Kozijnen
• Ramen en deuren
• Beglazing
• Lateien gevelmetselwerk
• Gevelbekleding berging
• daktrim buitenberging 

• Goten
• Bekleding voorgevel kozijn

Volgens monster 

V&V bouw
Kunststeen
Houten delen
Kunststof

Zink
Kunststof
kunststof
HR ++ dubbel glas
Thermisch verzinkt en gepoedercoat
Houten delen
Aluminium of plastisol

Zinken bakgoot
HPL of alucobond

Volgens monster 

Grijs
Zwart
Naturel verduurzaamd
Grijs

Naturel
Antraciet
Wit
Naturel
Antraciet
Verduurzaamd hout
Blank aluminium

Naturel
Wit 
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Interieur

• Buiten kozijnen
• Buitenramen/-deuren
• Binnen kozijnen 

• Binnendeuren
• Binnendeurbeslag
• Trappen (optie) 

• Leuning 

• Hellend dak begane grond 

• Hellend dak verdieping 

• Vensterbanken
• Wandafwerking
• Spuitpleister plafonds vlak
• Aftimmeringen
• Vloerplinten
• Schakelmateriaal

Kunststof
Kunststof
Stalen na-stelkozijnen zonder bovenlicht

opdek vlak dicht
Fabr. Ami Type 362 o.g.
vurenhoute 

Hardhout 

Gipsplaat 

Spaanplaat 
 
Werzalith o.g. 
Behangklaar 
Spac 
Mdf/multiplex/loofhout 
nvt 
fabr. Jung Type AS500 o.g.

Wit
Wit
Wit

Wit
Aluminium naturel
Wit

Naturel

Wit spuitwerk

Sauswerk

Wit
Naturel
Wit
Wit

Wit 



Taxatie nodig?
Neeskens Makelaars heeft maar liefst 6 
gecertificeerde makelaars in dienst die 
voor u een gedegen taxatierapport 
opstellen.

Benieuwd wat uw eigen woning waard 
is of een taxatierapport nodig voor de
 hypotheek? Neem contact op met 
Neeskens Makelaars.

0113 23 19 34



Hypotheek
Neeskens Makelaars werkt intensief samen 
met diverse hypotheekverstrekkers.

Voor u als koper kunnen wij op korte ter-
mijn een hypotheekgesprek regelen. We 
volgen zonodig het hypotheektraject en 
adviseren u waar nodig. 

Onze makelaar helpt u graag verder.



Neeskens Makelaars
0113 23 19 34

www.neeskens.com
info@neeskens.com

Meer informatie


