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Wonen in Stiens en Steenslân is het beste van stad en land!
Stiens, een dorp om van te houden!
Stiens heeft circa 8000 inwoners en ligt op zeer korte afstand van Leeuwarden. De gemeente zegt niet
voor niets dat in Stiens stad en land samen komen. Het compacte centrum heeft veel gevarieerde winkels
en horecagelegenheden om gezellig met je vrienden of kinderen te shoppen of een hapje te eten.
Er zijn verschillende supermarkten waardoor Stiens alles biedt voor jouw dagelijkse voorzieningen. Er zijn
basisscholen en er is een actief sportleven met diverse sportverenigingen en faciliteiten zoals sporthal en
een zwembad.
De afstand van Steenslân tot het centrum van Leeuwarden is slechts 10 minuten rijden met de auto. Met
de fiets is het centrum van Leeuwarden op nog geen 25 minuten. Als elektrische fietser ben je uiteraard
nog sneller! Door de haak om Leeuwarden ben je binnen 30 minuten op het knooppunt Heerenveen. Ook
het openbaar vervoer is prima geregeld! De omgeving van Stiens leent zich om heerlijk te varen, te
wandelen of om er lekker op de fiets op uit te gaan! Kortom: wonen in Stiens en Steenslân is dan ook het
beste van stad en land!
Het project
Aan de rand van de nieuwbouwwijk Steenslân en Doniastate, de bekende kinderboerderij van Stiens,
herrijzen binnenkort een achttal rijwoningen. Het project wordt door Kimsma bouwbedrijf en Planhus
ontwikkeld. De woningen zijn breed en diep en daardoor aangenaam royaal te noemen. Je ervaart het
gevoel van vrijstaand en groots wonen. De woningen hebben verschillende mooie kleurstellingen en staan
op een grote kavel. Jouw huis heeft een diepe achtertuin en een mooie grote voortuin. De woning heeft
een zeer ruime badkamer met daglicht. Op de verdieping zijn drie slaapkamers en op de royal zolder is
een vierde slaapkamer eenvoudig te realiseren. De woningen zijn flexibel in te richten. Je kunt in een
persoonlijk gesprek met één van de adviseurs van Planhus je eigen woonwensen kenbaar maken. Wil je
een moderne inloopkast in je slaapkamer is dat natuurlijk geen enkel probleem.
De woningen zijn comfortabel en Duurzaam
Zo worden er standaard en aantal PV zonnepanelen geplaatst en is de woning zeer goed geïsoleerd. Er
wordt standaard 3-laags beglazing toegepast met het bijzondere Zweedse kantelraam systeem. De
woningen voldoen aan de eisen van morgen. Het is mogelijk om jouw woning nog energiezuiniger te
maken.
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Algemene & Technische informatie
Bouwkundige omschrijving
Grondwerk
Voor de fundering en de riolering zullen de nodige
graafwerkzaamheden worden verricht. De woning wordt
aangevuld met uitkomende grond en de overgebleven grond
wordt verspreid over het perceel. We spreken hiermee van een
zogenaamde gesloten grondbalans.
Fundering
Er is gerekend met betonnen funderingsbalken, inclusief een
heifundatie.
De onderkant van de fundering komt op een diepte van circa 80
centimeter diep (vorstvrije diepte).
Beganegrondvloer
De begane grondvloer wordt uitgevoerd in een geïsoleerde
kanaalplaatvloer van beton met daarop een cementdekvloer van
70mm waarin leidingwerk verwerkt is. Rondom de
beganegrondvloer wordt een geïsoleerde kantplank toegepast
met roosters waar nodig om de kruipruimte te ventileren.
De isolatiewaarde van de vloer bedraagt Rc 3,5.
Buitenwanden
De woningen worden uitgevoerd als houtskeletbouwsysteem. De
woning wordt dan ook voor zover mogelijk in zijn geheel
geprefabriceerd. Aan de buitenzijde wordt onder andere
hoogwaardig Zweeds fijnbezaagd houtwerk toegepast. e.e.a.
volgens kleurschema.
De wanden aan binnenzijde van de woning worden geheel
voorzien van OSB met daaroverheen gipsplaten. Ter plaatse van
het woongedeelte bedraagt de Rc 4.5.
Woningscheidende wanden
Er worden ter afscheiding van de woning geprefabriceerde
houtskelet “woningscheidende wanden” toegepast. Tussen de
woningscheidende wanden is een spouwruimte toegepast.
Verdiepingsvloer
De geïsoleerde verdiepingsvloer wordt als cassettes
geprefabriceerd. De bovenzijde van de balken wordt voorzien van
plaatmateriaal. De onderzijde, de plafondzijde ter plaatse van de
beganegrond, wordt voorzien van regels, isolatie en gipsplaten.
Ter plaatse van de badkamer wordt een 15mm Nautex plaat
toegepast waarover tegelwerk toegepast kan worden.

Dakconstructie
Het geïsoleerde dak wordt als cassettes geprefabriceerd. Er
worden isolatie, folies, ventilatielatten en panlatten vanuit de
fabriek aangebracht. De isolatiewaarde bedraagt Rc 6. De
binnenzijde van de dakcassettes zijn voorzien van groen
plaatmateriaal. op de zolder blijven deze groene platen in het
zicht.
Als dakpan wordt een betonpan van het type “sneldekker”
toegepast in de kleur antraciet.
Binnenwanden
De binnenwanden worden geprefabriceerd. Tussen het regelwerk
komt isolatie en beide zijden worden voorzien van OSB en gips.
Binnendeuren en binnen kozijnen
Er worden stompe, afgelakte deuren toegepast in de kleur wit. De
binnendeurkozijnen zijn van hout en wit gegrond. Er wordt een
vrij-bezet garnituur en een dorpel van kunststeen toegepast bij
de natte ruimtes.
Trappen
Er wordt van de beganegrond naar de eerste verdieping en van
de verdieping naar de zolder een open trap toegepast. De
trappen worden uitgevoerd als gegronde, vuren open trappen
met slijtstrips. Er wordt een gegronde houten leuning en een
gegrond hekwerk waar nodig geplaatst.
Lijstwerk
Er worden plafondplinten (12x55mm), vloerplinten (12x70mm) en
architraven (12x45mm) om binnendeurkozijnen (tweezijdig)
toegepast. Deze plinten en architraven zijn gegrond.
Koven
Het leidingwerk zal zo efficiënt en slim mogelijk worden
aangelegd. Ondanks deze uitgangspunten ontkomen wij er niet
aan om waar nodig koven toe te passen.
Buitendeuren, - en kozijnen
De houten kozijnen en tuindeuren, gefabriceerd uit vacuüm
geïmpregneerd Zweeds vuren, zijn fabrieksmatig gelakt en
voorzien van drie laags glas. De dagkanten en negge van de
binnenzijde worden voorzien van gips. Er word een Werzalith
vensterbank toegepast met een diepte van 250mm
De Nederlandse buitendeuren met driepuntssluiting worden in
geval van aanwezigheid van glas voorzien van tweelaags glas. De
deuren worden op locatie afgeschilderd.

Berging
Er word (conform de situatietekening) een ruggelings
geschakelde berging geplaatst in de achtertuin welke op een
bankirai ringbalk is gefundeerd. De berging is voorzien van
geïmpregneerde gevelbekleding en bitumen dakwerk. De
opgeklampte deur van de berging wordt van hetzelfde materiaal
gemaakt als de berging. Er wordt een zandbed aangelegd in de
berging waarop tegels worden aangebracht. Er wordt geen
elektra aangebracht in/naar de berging.

Technische installaties
Verwarmingsinstallatie
De centrale verwarming installatie wordt uitgevoerd als
vloerverwarming door middel van leidingwerk in de
cementdekvloer op de beganegrond in combinatie met
radiatoren op de verdieping
De ketel is een gasgestookte HR-Combi CW4 ketel. Deze is
uitgevoerd met een ingebouwde warmwatervoorziening.
Daarnaast is het systeem voorzien van automatische ontluchter,
een vul- aftapkraan ter plaatse van de ketel en een
overstortventiel. De ketel wordt op zolder geplaatst. Nabij de
ketel wordt een expansievat toegepast met een inhoud van 18
liter.
De temperatuur regeling vindt plaats doormiddel van een
programmeerbare, bedrade digitale kamerthermostaat.
In de te verwarmen vertrekken op de verdieping worden
fabrieksmatig gelakte radiatoren van het merk Softline eco (of
gelijkwaardig) gemonteerd met gecentreerde onderaansluiting,
sierrooster aan de bovenzijde in combinatie met strakke
zijpanelen met afgeronde randen. Er worden standaard
radiatorknoppen toegepast op de radiatoren.

Het leidingwerk ten wordt uitgevoerd met behulp van flexibel
kunststof leidingwerk met een aluminium inlage. Het leidingwerk
wordt gekoppeld door middel van r.v.s. persfittingen en waar
mogelijk weggewerkt in vloeren en plafonds.
Woonkamer/ keuken
Hal
WC
Slaapkamers
Badkamer
Overloop
Bergzolder

20 graden Celsius.
18 graden Celsius.
geen verwarming.
18 graden Celsius.
22 graden Celsius.
18 graden Celsius
geen verwarming

Koud- en warmwater
Er is gerekend met één groeps koudwaterleiding naar de op de
tekening staande lozingstoestellen. Voor de warmwaterleiding is
gerekend met één groeps waterleiding van de ketel naar de op
de tekening staande lozingstoestellen met warmwateraansluiting.
Gasleidingen
Er is gerekend met een gasleiding vanuit de meterkast naar het
gasfornuis in de keuken en een aansluiting voor de CV-ketel op
zolder.
Elektrische installatie
Er wordt een complete elektrische installatie volgens NEN 1010
norm geleverd en aangebracht inclusief aarding. Er wordt een zes
groepen installatiekast geplaatst met benodigde
aardlekschakelaar(s). Er worden twee extra loze leidingen naar de
keuken gelegd en op de beganegrond wordt een UTP en CAI
aansluiting aangebracht.
In de geprefabriceerde binnen,- en buitenwanden worden (waar
nodig/besproken) wanddozen en loze leidingen aangebracht die
op de bouwlocatie verder bedraad worden.
De voordeurbel is een eenvoudige met trafo. De hoogte van
wandcontactdozen (dubbel-doossysteem) vanaf vloerhoogte
bedraagt +300mm. De lichtschakelaars worden op een hoogte
van +1050mm gemonteerd. Het schakelmateriaal is van BuschJaeger Balance SI wit.
Waar nodig conform het bouwbesluit worden rookmelders
geplaatst.

Zonnepanelen
Er worden op het dakvlak welke naar het zuiden is gericht 4 all
black zonnepanelen à 295Wp per stuk toegepast. De geschatte
opbrengst van de zonne-installatie bedraagt circa 1.000 kWh per
jaar.
De opbrengst is een reële schatting en afhankelijk van instraling,
zonnekracht en de leeftijd van het systeem. Aan deze schatting
kunnen geen rechten ontleend worden.
Gebalanceerde ventilatie
Er wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem toegepast met
warmteterugwinning. Het systeem wordt nabij de centrale
verwarmingsinstallatie geplaatst. Voor luchtafvoer en
luchtaanvoer wordt een geïsoleerde (dak)doorvoer aangebracht
en worden ventilatieventielen in de leefruimtes geplaatst. Er
wordt één driestandenschakelaar geplaatst in de badkamer
Riolering
Er is gerekend met een zogenaamd gescheiden rioolsysteem. Dit
houdt in, dat de buiten- en binnenriolering gescheiden van elkaar
worden aangebracht.
Dakgoten
De woning wordt voorzien van zinken bak goten. De goten
worden geplaatst op de rechter- en linkerzijde, inclusief de
nodige uitlooppijpjes, eindschotten en hulpmaterialen.
Hemelwaterafvoer
Iedere woning wordt voorzien van 2 hemelwaterafvoeren (hwa’s).
De afvoerpijpen zijn van zink.
Sanitair
Voor het sanitair is een stelpost van € 3.630,- inclusief btw
opgenomen. Van deze post is € 907,50 inclusief btw gerekend
voor de montage van het uitgekozen sanitair. U kunt in onze
showroom uw sanitair uitzoeken voor een bedrag van € 2.722,50
inclusief btw. Zoekt u voor een hoger bedrag uit dan de stelpost
aangeeft, dan betaalt u het verschil bij. Is het bedrag lager dan de
stelpost aangeeft dan krijgt u geld terug.
Inloopdouche
Het is niet toegestaan om tegelwerk toe te passen op de houten
vloer waarop gedoucht wordt. Er dient te allen tijde een douchebak
te worden toegepast op de houten badkamervloer. Er zijn
douchebakken verkrijgbaar met een hoogte van slechts circa 3,5
centimeter welke verzonken kan worden in het plaatmateriaal van
de verdiepingsvloer en vloertegel.

Tegelwerk,
Er is een stelpost van € 2.571,- inclusief btw meegenomen voor
het tegelwerk. In de badkamer wordt er tot plafondhoogte
getegeld en in het toilet tot circa 1,5 meter hoog. U kunt in onze
showroom uw tegelwerk uitzoeken. Zoekt u voor een hoger
bedrag uit dan de stelpost aangeeft, dan betaalt u het verschil bij.
Is het bedrag lager dan krijgt u geld terug. De vierkante
meterprijs welke is gerekend voor aanschaf van wandtegels
bedraagt € 20,- inclusief btw voor wandtegels en € 25,- inclusief
btw voor vloertegels.
De tegelmaat voor vloertegels waarmee gerekend is qua
plaatsingskosten bedraagt 300x300mm. De tegelmaat voor
wandtegels waarmee gerekend is qua plaatsingskosten bedraagt
250 x 400mm
Wandafwerking
De wanden van de ruimtes zonder tegelwerk worden behang
klaar opgeleverd. Er worden hoekprofielen (flexcorners) op de
hoeken geplaatst van dagkant en negge naar wand bij alle
kozijnen en op de buitenhoeken van de binnenwanden
Plafondafwerking
De vlakke plafonds worden uitgevlakt. Dit betekent dat de langs
en kopnaden tussen gipsplaten worden weggewerkt. Vervolgens
worden de vlakke plafonds (op beganegrond en verdieping)
voorzien van wit spack- spuitwerk. De hellende plafonds (ter
plaatse van de zolder) worden niet voorzien van gipsplaat en
spuitwerk.
Schilderwerk,
Het fijnbezaagde hout is af fabriek voorzien van een grondlaag.
Op de bouwlocatie word het fijnbezaagde hout voorzien van
twee lagen Jotun Demidekk Optimal. De voordeur wordt op
locatie afgelakt.
Keuken
Er wordt geen keuken geleverd/ aangebracht. De water-, en
stroomaansluitingen worden conform installatieschema van de
keukenleverancier aangelegd. Indien er meer voorzieningen
aangelegd dienen te worden dan standaard is gerekend wordt dit
(na akkoord van opdrachtgever) verrekend via het meer-, &
minderwerk.

Algemeen
Een houtskeletbouwwoning wordt gebouwd uit natuurlijke
materialen. Dit kan inhouden dat er eventuele scheurtjes kunnen
ontstaan in het stukadoorswerk en in de hoeken waar de
wandelementen aan elkaar zijn gekoppeld. Tevens zouden deuren
kunnen gaan klemmen omdat het hout moet “wennen” aan een
andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Dit kan nooit worden
voorkomen. Na de oplevering is er een onderhoudsperiode van
30 dagen. Binnen deze termijn kunt u ons schriftelijk mededelen
of er nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het gevolg
zijn van verkeerd gebruik en het “werken” van materialen.
Aanvraag hypotheek
Wij kunnen u desgewenst behulpzaam zijn bij het aanvragen van
een hypothecaire geldlening.
Omgevingsvergunning
De ontwikkelaar vraagt de benodigde vergunningen aan.
Leges en aansluitkosten
Omdat u een projectmatig ontwikkelde woning koopt, koopt u
vrij op naam. Dit betekent dat notariskosten, leges, aansluitkosten
voor elektra, gas, water en riolering zijn verwerkt in de koopsom.
De kosten voor de hypotheekverstrekking, notariskosten voor
hypothecaire akte, andere premies of niet benoemde kosten zijn
niet meegenomen.
(Volgorde van) uitvoering
Na ontvangst van de getekende overeenkomsten van 8 woningen
wordt het tekenwerk van de woningen aangepast en
vergunningsklaar gemaakt zodat de omgevingsvergunning
aangevraagd kan worden
De bouwvolgorde van de woningen wordt bepaald door
bouwbedrijf Kimsma.
Uitzetten
Het uitzetten wordt conform vergunde bouwtekeningen
uitgevoerd onder toezicht van de gemeente Leeuwarden. Het peil
(bovenkant beganegrondvloer) is eveneens vastgelegd in de
omgevingsvergunning.
Verzekeringen
In verband met de ARBO wet, VCA en CAR (Construction All Risk)
& WA-verzekering is het niet toegestaan om de bouwlocatie op
eigen gelegenheid te betreden. Betreding geschiedt altijd op
eigen risico. Dit tot en met de dag van oplevering.

Straatwerk
Er wordt een tegelpad met 300x300mm betonnen stoeptegels in
de kleur grijs (op zandbed) vanaf de straat langs perceel 1 naar
alle bergingen aangelegd. Langs het tegelpad worden betonnen
opsluitbanden toegepast. E.e.a. conform situatietekening.
Beplanting
Ter afscheiding van de percelen worden ter plaatse van de
erfscheiding aan de achterzijde van de woningen over een lengte
van2.4 meter, gemeten vanaf de achterzijde van de woning
laurierhagen geplant. Alwaar een uitbouw toegepast is wordt
geen laurierhaag geplant.
Termijnen en betalingen
De termijnen vervallen naar gelang de bouw vordert. De termijn
grondkosten wordt u in rekening gebracht nadat de vergunning
onherroepelijk is geworden. Wij vragen u erop toe te zien dat de
termijnen tijdig worden voldaan door uzelf of de geldverstrekker.
Met het tijdig voldoen van de facturen voorkomt u rentefacturen.
Bouwvergaderingen
Voorafgaand aan en tijdens de bouwperiode worden
bouwvergaderingen belegd waaraan de direct betrokken partijen
deelnemen. Tijdens de bouwvergaderingen, waarvan er 4
plaatsvinden, wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en
voortgang met betrekking tot de bouw van uw woning. Tijdens
de eerste twee bouwvergaderingen kunnen wij kennisnemen van
uw individuele wensen om deze te verwerken in uw woning.
Bouwstroom en bouwwater
Tijdens de bouwperiode wordt gebruik gemaakt van een
bouwstroomkast en een tijdelijke waterput. De verbruikte
hoeveelheden energie en water tot het moment van oplevering
zijn voor rekening van de bouwer.
Meer & minderwerk
U zult merken dat er door de geboden opties voldoende ruimte is
om uw nieuw te bouwen woning af te stemmen op uw
persoonlijke wensen.
Het is vanwege de werkvoorbereidingen en het bouwproces erg
belangrijk om zo spoedig mogelijk uw opgave van het meer- en
minderwerk inzichtelijk te hebben. Het afstemmen van het meer
en minderwerk zal plaatsvinden tijdens de eerste twee
bouwvergaderingen. Na de tweede van in totaal vier
bouwvergaderingen kunnen om organisatorische redenen geen
wijzigingen meer gehonoreerd worden.

Showrooms
U wordt nader geïnformeerd over de leverancier van tegelwerk en
sanitair.
Bouwgarant
Optioneel is het mogelijk om een bouwgarant verzekering af te
sluiten. Meer informatie over bouwgarant treft u in de optielijst.
Oplevering
Gedurende de bouw wordt u geïnformeerd over de voortgang en
prognose van het bouwproces. Twee tot drie weken voorafgaand
aan de oplevering nodigen wij u uit om de woning aan u op te
leveren. Gezamenlijk inspecteren wij de woning op gebreken.
Indien gewenst kunt u een bouwinspecteur uitnodigen van
Vereniging Eigen Huis om deel te nemen aan de oplevering.
De onvolkomenheden worden genoteerd, het opleveringsrapport
wordt door de bouwer en de opdrachtgever getekend en
genoteerde onvolkomenheden worden binnen een zo kort
mogelijke periode verholpen.
Houdt u er rekening mee dat onze verzekeringen lopen tot het
moment van opleveren? Op de dag van opleveren dient u de
woning in verzekering te nemen.
Wijzigingen
De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan
materialen en constructies van de woningen aan te brengen. De
eventuele wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de waarde
van de woning en geven geen aanleiding tot enige verrekeningen
met de koper. Tevens wordt een voorbehoud gemaakt ten
aanzien van geringe maatafwijkingen en de wijzigingen
voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
Aanvullende eisen
Indien de betreffende gemeente aanvullende eisen stelt of
aanpassingen van de tekeningen wil, welke niet voorzien of
gecalculeerd zijn, moet het ontwerp gewijzigd worden. De
benodigde wijzigingen kunnen een meerprijs tot gevolg hebben,
welke aan de opdrachtgever doorberekend wordt. Hierover kan
niet worden gecorrespondeerd.

Kleurschema
Plint; cempanel, antraciet
Gevelbekleding; fijnbezaagd hout,
Kleur woning 1&2, Dempett Sort, Jotun, 9938
Accentkleur t.p.v voordeur / bloemkozijn, Sink Jotun 9907
Kleur woning 3&4, Bergknatt Jotun 9925
Kleur woning 5&6, Sink Jotun nummer 9907
Kleur woning 7&8, Dempett Sort Jotun 9938
Accentkleur t.p.v voordeur / bloemkozijn, Sink Jotun 9907
Kozijnen; ramen, deuren, geschilderd hout, wit NCSS0502Y
Dakbedekking; betonpan, sneldek, antraciet
Zonnepanelen; glas/aluminium, all black
Gootplafonds, fijnbezaagd houtwerk, wit
Dakgoten; zinken bakgoten
Kleuren
Kleurverschillen en/of kleurwijzigingen zijn onder voorbehoud.
Verkoopinformatie
Hoewel deze verkoopinformatie met grote zorg is samengesteld,
dient zij slechts als indicatie en kunnen er in geval van afwijkingen
geen rechten aan ontleend worden.

Ruwbouw opties
R-1 Verplaatsen deur van hal naar VG1 naar lange wand
Er is een deur toegepast vanuit de hal naar de
woonkamer/keuken.
R-2 Dakraam op zolder dakvlak noordzijde (per stuk)
De zolderruimte kan voorzien worden van één of twee dakramen
op de voorgestelde plaatsen. Het type van het Velux dakraam is
GGL PK06 942 x 1.178 mm
R-3 Uitbouw achterzijde woning, 2,4m
Het is mogelijk om de woning uit te bouwen. Aan de achterzijde
van de woning wordt de woning uitgebouwd met een diepte van
circa 2.4 meter. De uitbouw heeft dezelfde isolatiewaarden als de
voor en achtergevel van de woning. Het plafond van de uitbouw
wordt voorzien van spac-spuitwerk en de wanden worden
behangklaar opgeleverd.

Benaming
bouwbesluit
Verblijfsgebied 1
Verkeersruimte
Toiletruimte
Verblijfsgebied 2,3 & 4
Badruimte
Onbenoemde ruimte

R-9 Trapkast op beganegrond, toegang vanuit VG1
Indien u het prettig vindt om bergruimte onder de trapkast te
creëren is het mogelijk om een deur te plaatsen in de wand tegen
de trap. U heeft toegang vanuit VG1 tot de trapkast. Er wordt een
lichtpunt en een deurschakelaar aangebracht in de trapkast, de
trap wordt gesloten door middel van stootborden. De wanden
worden behangklaar opgeleverd.

R-4 Samenvoegen slaapkamers 1 en 2 tot 1 slaapkamer
Liever één grote master bedroom? Het is mogelijk om de wand
tussen slaapkamer 1 en 2 te laten vervallen.

R-10 Keuken verplaatsen naar voorgevel
Doordat de woningen een royale breedte hebben is het mogelijk
om tuingericht te wonen of straatgericht te wonen. U heeft de
mogelijkheid om uw voorkeur kosteloos te laten verwerken door
de keuken te laten herpositioneren.

R-5 Splitsen badkamer naar badkamer en kastruimte
In de basis geniet u van een ruime badkamer. Er is voldoende
ruimte om een deel van de badkamer te gebruiken voor een kast.
Het interieur van de kast wordt behangklaar opgeleverd en
voorzien van een lichtpunt en deurschakelaar.

R-11 Wijzigingen tekeningen
Indien u één of meerdere ruwbouw wijzigingen (R-3 tot en met
R-9) doorvoert dient er een nieuwe set gepersonaliseerde
tekeningen te worden gemaakt door ons tekenbureau. Aan deze
herziene tekeningen zijn kosten verbonden.

R-6 Dakkapel op zolder dakvlak noordzijde
De zolderruimte is een heerlijke extra ruimte die u kunt uitbreiden
met een prachtige dakkapel met twee grote, openslaande ramen.

R-12 Casco oplevering badkamer en toilet
Het is mogelijk om uw badkamer en toilet casco op te leveren.
Door het kiezen voor deze optie worden de stelpost voor het
sanitair en tegelwerk als minderwerk opgevoerd. De levering en
plaatsing van het sanitair en tegelwerk wordt door u zelf
verzorgd. Het leidingwerk wordt op de standaard locatie
aangebracht en afgedopt.

R-7 Rechte scheidingswand op zolder
Het is mogelijk om de zolder te laten splitsen in een overloop en
een zolderruimte. Indien u geen dakkapel toepast kunt u gebruik
maken van een rechte scheidingswand. De wanden worden
behangklaar gemaakt. De schuine plafonds zijn voorzien van
groene platen. Daarnaast wordt de zolderruimte voorzien van
ventilatie & verlichting.
Vertrekbenaming
tekening
Woonkamer & keuken
Hal
WC
Slaapkamer 1 t/m3
Badkamer
Bergzolder

R-8 Geknikte scheidingswand op zolder
Het is mogelijk om de zolder te laten splitsen in een overloop en
een zolderruimte. Indien u een dakkapel toepast kunt u gebruik
maken van een geknikte scheidingswand zodat u optimaal
gebruik maakt van de dakkapel en raampartijen op de
zolderruimte. De wanden worden behangklaar gemaakt, de
schuine plafonds zijn voorzien van groene platen. Daarnaast
wordt de zolderruimte voorzien van ventilatie & verlichting.

Vloer

Wandafwerking

Plafondafwerking

Cementdekvloer
Cementdekvloer
Tegelwerk
Houten vloer
Tegelwerk
Houten vloer

Behangklaar
Behangklaar
Tegels tot 1,5m hoog & behangklaar vanaf 1.5m
Behangklaar
Tegels t.p.v douchezone tot plafondhoogte
Geen

Spackwerk
Spackwerk
Spackwerk
Spackwerk
Spackwerk
Geen

R-13 Bouwgarant
Optioneel is het mogelijk om een Bouwgarant verzekering af te
sluiten. Met deze afbouwgarantie verzekert u zichzelf onder
andere tegen onverwachte kosten bij een mogelijk faillissement
van de aannemer.

Installatietekeningen
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