Modern wonen in een
gezellig, besloten hofje

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
KLEUR- EN MATERIAALSTATEN
KEUKENSTAAT

[Disclaimer]
Het doel van deze omschrijving is om u op de hoogte te
brengen van alle technische informatie van de woning.
Deze technische omschrijving heeft samen met de
verkooptekeningen een contractuele waarde.
Behoudens
de
technische
omschrijving
is
de
verkoopbrochure geen contractdocument, maar een
(vrije) impressie van de woningen eruit gaan zien. De
opgenomen perspectief tekeningen zijn zogenaamde
artist-impressions en geven een (vrije) impressie weer. De
eventuele meubels die zijn weergegeven op de
plattegronden behoren niet tot de woning. Aan de overige
delen van de verkoopbrochure kunnen geen rechten
worden ontleend. Alle wijzigingen in teksten, tekeningen en
prijzen zijn voorbehouden aan De Branding Holding BV.
[Algemene zaken]
Koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst
Zodra u besluit een woning te kopen worden hiervoor een
koopovereenkomst en een aannemings-overeenkomst
getekend. Met de bouwondernemer sluit u een
aannemingsovereenkomst. Daar waar in deze technische
omschrijving gesproken wordt over de verkoper, wordt de
partij bedoeld van wie u de grond koopt. Met de verkoper
sluit u een koopovereenkomst. In beide overeenkomsten
zijn de rechten en plichten van u alsook de wederpartijen
vastgelegd. Er wordt vastgelegd wat u koopt onder de
opgenomen voorwaarden, en wat de verkoper en de
bouw-ondernemer, eveneens onder de opgenomen
voorwaarden, aan u dienen te leveren. In de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst worden
tevens alle zaken die voortvloeien uit afspraken tussen
verkoper, de bouwondernemer en de gemeente, die voor
u van belang zijn, vastgelegd.
Notariële levering
Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst wordt een exemplaar naar de notaris
verzonden, waarna deze zorgt voor het opstellen en
paseren van de leveringsakte (voor eigendomsoverdracht) en eventueel de hypotheekakte. In de koopen aannemingsovereenkomst wordt aangegeven op
welke termijn de eigendomsoverdracht uiterlijk kan
plaatsvinden. Daar dient u rekening mee te houden bij de
geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. De kosten
voor het aangaan van een hypothecaire lening zijn voor
uw rekening. Ruim voor de datum van notarieel transport
ontvangt u van de notaris een afrekening, waarop het
totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven
(inclusief bijkomende kosten). Ook blijkt uit deze afrekening
welk bedrag u (eventueel) aan de notaris moet
overmaken. Op deze transportdatum wordt ook de
eventuele hypotheekakte ondertekend.
Bijkomende kosten
Bijkomende kosten kunnen zijn:
a)
De rente tot de transportdatum over vervallen,
maar niet betaalde termijnen;

b)
c)
d)
e)
f)

De notariskosten voor het opmaken van de
hypotheekakte;
De afsluitprovisie voor de geldgever;
De premie voor een opstal- en/of risicoverzekering;
Eventueel
de
vooruit
verschuldigde
levensverzekeringspremie;
De latere servicekosten te bepalen door de
vereniging van eigenaren welke door u dient te
worden vastgesteld.

Vrij op naam (V.O.N.)
De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam (tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld). Vrij op naam wil zeggen, dat
de hieronder genoemde kosten voor het verwerven van
een eigen huis in de koopsom zijn begrepen :
a)
Grondkosten;
b)
Bouwkosten van de basisuitvoering (exclusief
meerwerk);
c)
De honoraria van de architect, de constructeur en
de overige adviseurs;
d)
Notariskosten verband houdende met de juridische
levering, inclusief kadastrale inmeting (exclusief
kosten voor het opmaken van de hypotheekakte);
e)
Verkoopkosten;
f)
Gemeentelijke leges met betrekking tot de
bouwvergunning;
g)
Het geldende B.T.W. tarief (thans 21%) en
overdrachtsbelasting;
h)
De eenmalige ‘huis’-aansluitkosten voor riolering,
water- en elektriciteitsleidingen.
De met de financiering van uw woning verband houdende
kosten zijn niet in de koopsom begrepen. Deze eenmalige
(fiscaal aftrekbare) kosten kunnen zijn :
a)
De kosten verbonden aan het sluiten van een
hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten
etc.);
b)
De rente tijdens de bouw (vanaf de
transportdatum);
c)
De notariskosten voor de hypotheekakte.
Tevens zijn niet in de koopsom begrepen :
d)
De aansluiting van signaallevering ten behoeve
van TV, wifi en/of telefoon;
e)
Inschakelkosten,
entreegelden
en
abonnementskosten ten aanzien van de levering
van elektra, water en signaallevering TV, wifi en/of
telefoon.
f)
De kosten met betrekking tot gemeentelijke en
provinciale belastingen en heffingen, alsmede
abonnementsgelden voor alle aanvullende
producten welke worden geind door het plaatselijk
energiebedrijf.
Verkooptekeningen
Bij de aannemingsovereenkomst zijn verkooptekeningen
opgenomen. Hierop is de maatvoering (in mm) tussen de
wanden aangegeven. Daarbij is nog geen rekening
gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegelwerk en pleisterwerk. Hoewel deze maten zo nauwkeurig mogelijk zijn aangegeven, kan het voorkomen dat
de werkelijke maten uiteindelijk enigszins kunnen afwijken.

Betalingen
De koopsom bestaat uit de grond-, ontwikkelings- en
bijkomende kosten, zoals genoemd in de koopovereenkomst. De koopsom betaalt u samen met
eventuele vervallen bouwtermijnen tijdens de levering bij
de notaris. De koopsom bent u verschuldigd bij de start
bouw van het project. De aanneemsom is verdeeld in
termijnen. Elk termijn is een percentage van de totale
aanneemsom en hangt samen met het afronden van
bepaalde werkzaamheden aan uw woning. Een overzicht
van de door u verschuldigde termijnen staat vermeld in de
koop-/aannemingsovereenkomst. Deze termijnen dient u
te betalen voor de vervaldatum die op de factuur is
aangegeven. Bij te late betaling kan de bouwondernemer
een (boete)rente in rekening brengen. Het eventueel in
opdracht van u uitgevoerde meer- en minderwerk dient
vóór oplevering van de woning betaald zijn. Alleen dan
kunt u de sleutel krijgen.
Oplevering
Op het moment van de verkoop wordt een globale
opleveringsprognose gegeven. Dat betekent: de datum
waarop uw woning voor bewoning gereed is. Wij moeten
daarbij de nodige reserve in acht nemen. In een later
stadium kunnen die prognoses natuurlijk steeds
gedetailleerder en ook exacter worden. Door vele factoren
kunnen vertragingen (en soms ook vervroegingen)
optreden. Als het vriest kan er bijvoorbeeld niet gemetseld
worden, als het regent niet geschilderd worden etc.
Omdat dit project deel uitmaakt van een bouwplan met
meerdere te bouwen woningen, is er sprake van een niet
aaneengesloten oplevering (beschikbaarstelling) van de
woningen.
Wacht u de opleveringsbrief van de bouwondernemer af,
alvorens u definitieve maatregelen treft voor de opzegging
van uw huur of het afspreken van uw verhuizing en
dergelijke. Daarin zult u minimaal twee weken van te voren
medegedeeld krijgen op welke dag en tijdstip de
oplevering van uw woning plaats zal vinden.
Tijdens de oplevering loopt u met de aannemer door de
woning om te kijken op welke punten er nog nadere
afwerking noodzakelijk is. Stolk Bouwmaatschappij BV heeft
er geen bezwaar tegen dat u zich bij de oplevering
eventueel laat begeleiden door een deskundige.
Onderhoudstermijn
Binnen drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen,
krijgt u de gelegenheid ons te berichten of nieuwe
onvolkomenheden, die niet het gevolg zijn van verkeerd
gebruik of het “werken” van materialen, na de oplevering
zijn ontstaan.
Bij kleine onvolkomenheden moet u met een belangrijk
ding rekening houden: een huis wordt gebouwd van
natuurlijke materialen. Materialen die nog kunnen gaan
“werken”, zoals dat in bouwtermen heet. Dat betekent
bijvoorbeeld, dat er in hoeken bij stucwerk haarscheurtjes
kunnen ontstaan. Dat is niet ernstig, ze worden veroorzaakt
door het uit uw huis wegtrekkende vocht en zullen niet door
de aannemer worden bijgewerkt. Deuren kunnen gaan
klemmen, omdat het hout moet “wennen” aan de andere
temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen
kunnen nooit worden voorkomen.

Nadat onvolkomenheden, zoals klemmende deuren etc.
zijn verholpen, wordt de bouwondernemer geacht aan zijn
verplichting te hebben voldaan. Hierna heeft u nog de
wettelijke garantie op diverse onderdelen.
Splitsingsakte en -regelement, Vereniging van Eigenaren
Om een woningcomplex met een gezamenlijk
binnenterrein in aparte woningen te splitsen, moet de
notaris een een akte opmaken. Deze splitsingsakte wordt
met bijbehorende splitsingstekeningen in de openbare
registers ingeschreven. Pas als dit laatste is gebeurd, is de
splitsing een feit en kunnen de woningen apart verkocht
worden.
In de notariële akte van splitsing zijn een aantal belangrijke
zaken opgenomen, zoals:
een beschrijving van het complex als geheel;
een beschrijving van ieder “afzonderlijk gedeelte”,
de woningen;
een beschrijving van het aandeel dat iedere
eigenaar heeft in het complex (het zog. breukdeel)
het splitsingsregelement.
In het splitsingsregelement staan zaken omschreven als :
welke kosten voor rekening komen van alle
eigenaren;
hoe de jaarlijkse begroting (exploitatierekening)
eruit moet zien en hoe de voorschotbijdragen in de
“service-kosten” moeten worden betaald;
hoe het gebruik, beheer en het onderhoud van de
gemeenschappelijke gedeeltes zijn geregeld
hoe het complex verzekerd moet zijn;
hoe de Vereniging van Eigenaren is samengesteld
en zal functioneren;
hoe een huishoudelijk regelement eruit dient te
zien.
Als eigenaar van uw woning, bent u samen met de medeeigenaren van het complex verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud. Deze gezamenlijke verantwoording
schept een band tussen de eigenaren. Om deze band een
juridisch jasje te geven dient er een Vereniging van
Eigenaren te worden opgericht. Iedere eigenaar is
automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren.
Minimaal 1x per jaar dient er een ledenvergadering te
worden gehouden, waarbij beslissingen omtrent beheer en
onderhoud,
volgens
de
bepalingen
in
het
splitsingsregelement, worden genomen.
Bouwgarant Nieuwbouwgarantieregeling
De bouwondernemer is in het bezit van het keurmerk
Bouwgarant. Bouwgarant aannemers worden regelmatig
getoetst door een onafhankelijke instantie. U kunt kiezen
voor extra zekerheid door garantie af te sluiten. Let op: u
bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van deze
garantie!
Wat betekent de Bouwgarant Nieuwbouwgarantieregeling
voor u? De Bouwgarant Nieuwbouwgarantieregeling
beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de
risico’s van een eventueel faillissement van de
bouwondernemer en bouwkundige gebreken na
oplevering. Onderdelen die niet door of via de
bouwondernemer worden uitgevoerd, vallen niet onder de
regeling. Ongeacht hetgeen in deze technische

omschrijving is bepaald, gelden onverkort de bepalingen
uit de Nieuwbouwgarantieregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door
Bouwgarant.
Meer informatie vindt u via :
https://www.bouwgarant.nl/garantie/nieuwbouwgarantie/

Schoonmaken en oplevering
Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de
kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve
datum en het tijdstip waarop dat zal gebeuren. De woning
wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair,
keuken, tegelwerken en de beglazingen; deze worden
schoon opgeleverd.
Wijzigingen tijdens de bouw
Nadat de koop- en aannemingsovereenkomst is ondertekend, wordt u uitgenodigd door de bouwondernemer
voor een gesprek om uw woning desgewenst aan te
passen op individuele keuzemogelijkheden. Daar er reeds
een start is gemaakt met de woningen, dient dit altijd in
samenspraak te gaan met keukenleverancier, installateur
met betrekking tot beschikbaarheid en mogelijkheden.
Alle wijzigingen, in opdracht van de aannemer en/of in
opdracht van de koper verstrekt, moeten voldoen aan het
gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene
Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst.
Afwijkingen op bestek en tekeningen
Ofschoon deze brochure met zorg is samengesteld,
behoudt De Branding Holding BV zich het recht voor
wijzigingen aan te brengen in constructies, maatvoeringen
en kleurenschema’s van de aangeboden woningen, wat
niet tot verrekening zal leiden van kavelprijzen c.q.
aanneemsommen. In deze technische omschrijving
worden soms merken of materialen genoemd. Het kan zijn
dat de aannemer kiest voor een alternatief. Dit alternatief
is altijd minimaal van gelijkwaardige kwaliteit als het merk
dat oorspronkelijk werd genoemd.
Bouwbesluit, duurzaamheid, BENG, RC-waarde en
Energielabel
Dit project wordt gerealiseerd volgens de eisen van het
Bouwbesluit, zoals dit van toepassing was op het moment
dat de vergunning voor de bouw van de woningen werd
aangevraagd in oktober 2021. Begrippen als woonkamer,
gang of berging worden in het Bouwbesluit niet
gehanteerd; daarvoor in de plaats wordt gesproken van
verblijfsruimte, verkeersruimte of bergruimte.
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw,
geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021
moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale
Gebouwen (BENG). De energiezuinigheid van een woning
wordt per woning berekend én geregistreerd aan de hand
van een BENG-berekening. Ook het risico op oververhitting
is hierin meegenomen. Dit is nodig zodat tijdig de
energieprestatie bekend is voor portiële kopers en
gebruikers.
De RC-waarde is een getal dat aangeeft in welke mate
een constructie weerstand biedt tegen energie (= warmte)
verliezen. De waarde wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe

hoger het getal hoe beter de constructie weerstand biedt
tegen warmteverliezen.
Voor uw woning worden onderstaande minimale waardes
aangehouden:
*
Begane grondvloer : 3,7 m2K/W
*
U-waarde deur : 1,4 W/m2K
*
Gevel : 4,7 m2K/W
*
U-waarde ramen : 1,4 W/m2K
*
Dak (gemiddeld) : 6,0 m2K/W
*
ZTA waarden ramen : 0,60
*
Luchtdichtheidsgetal : Qv10 : 0,40 dm3/s per m2
Bovenstaande uitgangspunten zijn meegenomen in de
BENG-berekening en geregistreerd in de landelijke
database van de Rijksoverheid (EP-online).
Bij oplevering van uw woning wordt een definitief
geregistreerd
energieprestatierapport
(energielabel)
opgesteld.

[technische omschrijving]
1. Terrein en binnenhofje :
Het “Hof van Laurentius” omvat de realisatie van 8
grondgebonden woningen met een afzonderlijke berging
aan het Laurentiushof te IJmuiden. De woningen
beschikken over een gezamenlijk binnenterrein waar de
voordeuren aan grenzen. De bestrating hiervan zal
uitgevoerd worden door middel van klinkers of betontegels.
Het midden van het binnenterrein zal verhoogd worden en
ingezaaid met gras. Een beukenhaag zal ter plaatsen van
elke entree worden toegepast. De aan te leggen
plantvakken worden voorzien van beteelbare aarde.
Dit deel van het terrein, zoals aangegeven op de
splitsingstekening, wordt gezamenlijk eigendom van u en
de overige kopers. Een Vereniging van Eigenaren is
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze
gedeelde grond. Het beheer en onderhoud wordt
verrekend via servicekosten.
Er is door de Gemeente Velsen bepaald dat dit binnenterrein een openbaar karakter dient te krijgen en te houden
en mag op geen enkele wijze (al dan niet deels) worden
belemmerd en/of worden afgesloten, met uitzondering van
een door bouwondernemer te plaatsen slingerhekje. Dit
geldt tevens voor de te realiseren onderdoorgang in het
aanpalende gedeelte van de Fidelishof. Parkeren dient
aan de openbare weg te geschieden.
2. Peil en uitzetten :
Het peil waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten,
komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte vloer
in de woning op de begane grond. Deze hoogte is in
overleg met gemeente Velsen bepaald op 6,19 m1 +NAP.
Het maaiveld en de bestrating varieert tussen 50 – 150 mm
beneden dit peil. Ter plaatse van de entree zal de
bestrating worden opgetrokken naar 20 mm beneden peil.
De bruto vrije hoogte in de woningen bedraagt minimaal
2600 mm voor de verblijfsgebieden.
De maatvoering van de percelen is uitgevoerd op basis
van de voorgestelde verkaveling. De daadwerkelijke
maten worden ingemeten door het Kadaster en kunnen
afwijken. De genoemde maten in de tekeningen en in de
technische omschrijving zijn in mm en zijn circa maten.
3. Grondwerk :
Hiertoe behoren alle ontgravingen die nodig zijn voor de
aanleg van de fundering, riolering, kabels en leidingen. De
bodemafsluiting van de kruipruimte bestaat uit schoon
zand.
4. Rioleringswerken :
De vuilwater-riolering wordt middels PVC-buis tot aan het
gemeentelijk riool uitgevoerd en wordt collectief
aangesloten volgens voorschriften en aanwijzingen van de
gemeente Velsen. De aanleg- en aansluitkosten van
ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de
koop-/aanneemsom begrepen. De afvoeren van de
diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal
dat tot 90ºC hittebestendig is. Er wordt een gescheiden
rioleringssysteem toegepast, dat wil zeggen dat het
hemelwater van het vuilwater (faecaliën, afvoer keuken /
douche etc.) apart wordt afgevoerd. Het rioleringssysteem

wordt belucht en is voorzien van de noodzakelijke
ontstoppings-, controle-, aansluit- en expansiemogelijkheden. De hemelwaterafvoeren van de woningen en van
de
bergingen
worden
aangesloten
op
een
infiltratiesysteem. Het binnenterrein en de stegen naar de
bergingen worden voorzien van straatkolken die
aangesloten worden op het gemeente riool.
5. Funderingen :
Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde
sonderingen en de berekeningen en tekeningen van de
constructeur zijn de woningen gefundeerd op trillingsvrij
aangebrachte mortelschroefpalen met daarop een raster
van betonnen funderingsbalken.
De begane grond is door middel van een geïsoleerde
ribbensysteemvloer opgebouwd met daaronder een
kruipruimte die toegankelijk is door middel van een kruipluik
bij de voordeur. De verdiepingsvloeren en dakvloer worden
uitgevoerd als prefab betonnen (breed-)plaatvloeren met
een in het werk aangebrachte betonnen druklaag.
De buitenbergingen hebben een ongeïsoleerde, in het
werk gestorte betonvloer, voorzien van een betonnen
vorstrand.
Alle funderingsconstructies worden in overeenstemming
met de tekeningen en berekeningen van de constructeur
uitgevoerd na goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht
van de gemeente Velsen.
6. Gevels / wanden :
Alle buitengevels worden geïsoleerd en bezitten minimaal
een Rc-waarde van 4,7 m2K/W – volgens de BENG
berekeningen - en voldoen aan de gestelde eisen uit het
Bouwbesluit. Voor de diverse uitwendige scheidingsconstructies worden de volgende materialen toegepast :
*
De dragende (woningscheidende) wanden,
achtergevel en binnenwanden op de begane
grond worden in kalkzandsteen elementen
uitgevoerd, dik 120 mm in overeenstemming met
de berekeningen van de constructeur.
*
Het gevelmetselwerk op de begane grond van de
woningen, bergingen en de tuinmuur bestaat uit 2
soorten baksteen in halfsteensverband, al dan niet
voorzien van siermetselwerk in de vorm van
rollagen en dubbele platte muizentanden. Het
metselwerk zal worden voorzien van de benodigde
stootvoegen en dilataties, conform eisen en/of het
dilatatieadvies van de steenleverancier, en zal
platvol worden doorgestreken.
*
De verdiepingen van de woningen worden
voorzien van natuurrode keramische Tuile du Nord
gevelpannen. Op de kopgevels van bnr. 5 en 8 zijn
twee kerkelijke symbolen geabstraheerd in blauw
gesmoorde pannen, te weten een rooster en een
laurierblad, verwijzend naar Sint Laurentius en de
voormalige Laurentiuskerk. Op de langsgevels
komt ter plaatse van de bouwmuren een
onderbreking van blauw gesmoorde pannen met
een vertikale zinken strook om zo de individualiteit
van de woningen te benadrukken; e.e.a. volgens
goedgekeurd monster en ontwerp van de
architect door de Welstandscommissie.

*

*

*

*

*

Tussen de kozijnen op de 1e en 2e verdieping wordt
een zinken felsbeplating op een houten achterkonstuktie toegepast.
De spouw op de begane grond van de woningen
en de houten draagkonstruktie achter de
gevelpannen worden voorzien van isolatiemateriaal met de minimaal vereiste waarde.
Boven de openingen in de gevel zullen door de
constucteur berekende latei- en geveldragerconstructies worden aangebracht van staal. Deze
worden zoveel mogelijk uit het zicht onttrokken.
De noodzakelijke waterslagen, lood- en kunststofstroken zullen worden aangebracht voor een
goede water- en tochtdichte afwerking
De niet-dragende scheidingswanden in de woningen worden uitgevoerd in gipsblokken, dikte
minimaal 70 mm. De wanden van de badkamer
worden in een gehydrofobeerde versie uitgevoerd
in verband met vocht; kamerscheidende wanden
tussen slaapkamers en de trapkast op de begane
grond in een verzwaarde, geluidisolerende versie.

7. Daken :
De platte daken van de woningen worden voorzien van
harde isolatieplaat, voldoende afschot en bitumineuze
dakbedekking met daarop een ballastlaag van grind. De
daken hebben een gemiddelde Rc-waarde van min. 6,0
m2K/W, die voldoet aan het gestelde in het Bouwbesluit.
Op het dak worden voorzieningen aangebracht zoals twee
PV-panelen per woning, (nood)afvoer van hemelwater,
toe- en afvoer van ventilatie en de ontluchting van de
riolering, e.e.a. volgens nadere uitwerking van de installateur. De gemetselde dakranden op de eerste verdieping
worden afgewerkt met een zinken muurafdekker.
Het ongeïsoleerde dak van de bergingen bestaat uit een
houten balklaag voorzien van voldoende afschot en
bitumineuze dakbedekking; de dakranden afgewerkt door
een aluminium dakkraal.
8. Hemelwaterafvoer :
Het regenwater via de daken van de woningen wordt aan
de buitengevelzijde afgevoerd door middel van vierkant
zinken hemelwaterafvoeren. De daken krijgen zogenaamde noodoverstortvoorzieningen die tevens een signaalfunctie hebben. Dit zijn extra afvoeren boven de hemelwaterafvoeren aan de gevel, die het overtollig regenwater
afvoeren indien de normale afvoeren verstopt zitten of bij
extreme regenval overbelast zijn.
De hemelwaterafvoeren zullen met een stankafsluiter worden aangesloten op een grondleiding waarna het water
via een krattenconstructie (deze bevindt zicht onder de
parkeerstrook aan het Laurentiushof) wordt geïnfiltreerd in
de bodem die hiervoor uitermate geschikt is. Het afvalwater van de woningen, inclusief de afvoer van hemelwater op het binnenterrein door middel van straatkolken,
wordt aangesloten op het aanwezige hoofdriool van de
Gemeente Velsen.

9. Materiaalomschrijving van :
Wandopeningen, buiten :
Alle gevelkozijnen worden uitgevoerd in meranti in een
kleur als omschreven in de kleuren en materialenstaat van
de woning. De kozijnen worden gefabriceerd onder KVT- en
KOMO-keurmerk en voldoen aan de norm Inbraakklasse 2.
Ter plaatse van de bewegende delen worden
tochtweringsprofielen aangebracht. De te openen ramen
in de kozijnen worden naar binnendraaiende draaikiepramen; op de begane grond van bnrs. 2 t/m 8 wordt er
tpv de achtergevel boven het vaste raam een klepraam
toegepast.
Alle gevelopeningen zijn voorzien van HR++ isolerende
beglazing en kierdichtingen conform de eisen Bouwbesluit
en de BENG-berkening; daar waar het volgens de
regelgeving noodzakelijk is, wordt gelaagd glas toegepast
en/of beglazing met een brandwerende werking.
De voordeur – inclusief brievenbusopening en in zog.
Architectenlijn – en deuren in de achtergevel worden
uitgevoerd in hardhout. Op de gevel wordt een huisnummer, lichtpunt en beldrukker voorzien. De deur van de
berging wordt voorzien van een vlakhouten multiplex deur
met stabilteitsvoorziening.
De kozijnen die aansluiten op het maaiveld worden
voorzien van een holonite onderdorpel; ter plaatse van de
overige kozijnen wordt een zinken of aluminium waterslagprofiel toegepast. Vensterbanken in de woning worden
uitgevoerd in kunststeen (composiet), kleur wit gepolijst.
Wandopeningen, binnen :
De binnenkozijnen in de woningen worden uitgevoerd in
vurenhouten kozijnen, kleur wit (RAL 9010) zonder bovenlicht of paneel, geschikt voor stompe deuren. De binnendeuren van de woningen zijn vlakke deuren zonder
glasopening, fabrieksmatig afgelakt in een witte kleur (RAL
9010).
Hang- en sluitwerk
De buitendeuren worden voorzien van aluminium AMI
skg*** inbraakwerend beslag inclusief cilindersloten met
kerntrekbeveiliging en meerpuntssluitingen in een gelijksluitend systeem (1 sleutel passende op alle buitensloten).
De binnendeuren worden uitgevoerd met standaard kast-,
loop- of vrij/bezet sloten met bijbehorend beslag.
Er worden geen onderdorpels toegepast ter plaatse van de
binnendeuren met uitzondering van het toilet en de
badkamer; hier wordt een kunststeen dorpel aangebracht.
Onder de binnendeuren is ruimte noodzakelijk voor
ventilatie binnen de woning. De benodigde ruimte is circa
24 mm, waarbij er rekening is gehouden met een door u na
oplevering aan te brengen vloerafwerking (bv. laminaat of
tapijt) van maximaal 15 mm dik.
Trappen
De trappen in de woning worden uitgevoerd in dichte
vurenhouten versie, compleet met spil en hekwerken. De
fabrieksmatig gegronde trappen worden in het werk
dekkend in een witte kleur geschilderd met uitzondering
van de onderzijde in de trapkast. De hardhouten
muurleuningen worden fabrieksmatig blank gelakt en op
aluminium leuningdragers afgemonteerd. De trapgaten

worden met gegrond MDF afgetimmerd en in het werk
dekkend in een witte kleur geschilderd.
Meterruimte
De meterkasten wordt uitgevoerd conform de eisen van
het nutsbedrijf, voorzien van een kozijn en deur met
benodigd hang- en sluitwerk, invoerplaat en een
achterwand waarop de hoofdmeters kunnen worden
gemonteerd.
Plafond-, vloer- en wandafwerkingen :
Alle betonnen plafonds van de woning met uitzondering
van meterkast en technische ruimte, worden afgewerkt
door middel van structuur spuitwerk; hierbij blijven de Vvormige plaatnaden in het zicht.
Op de ruwe betonvloeren wordt een dekvloer aangebracht waarin vloerverwarmingsleidingen zijn aangebracht. Er kunnen lichte oneffenheden aanwezig zijn zoals
luchtbelletjes. In het toilet en de badkamer wordt een
tegelvloer aangebracht.
Bij de keuze van uw vloerafwerking adviseren wij om advies
in te winnen over de verwerkingsvoorschriften bij een
erkend bedrijf. Niet alle vloerafwerkingen kunnen (direct)
op de afwerkvloer worden aangebracht, bijvoorbeeld in
verband met hechting, vereiste vlakheid of bouwvocht dat
nog aanwezig is in de vloer.
In verband met vloerverwarming mag de warmteweerstand van de vloerafwerking maximaal Rc= 0,09 W/m2K
bedragen.
De wanden in de woning worden behangklaar (zonder
behang) tot de plintzone +50 mm vanaf bovenkant vloer
opgeleverd. Voordat u gaat sausen dient u nog wel wat
voorbereidingen
te
treffen,
bijvoorbeeld
kleine
oneffenheden verwijderen, kleine gaatjes vullen, stofvrij
maken en sterk zuigende ondergronden voorbewerken. In
de woningen worden geen vloerplinten aangebracht.
Uitzonderingen:
de wanden in de meterkast en technische ruimte:
deze worden niet nader afgewerkt
wanden in de badkamer en een deel in het toilet:
deze worden (deels) uitgevoerd met tegelwerk
Het standaard wandtegelwerk betreft tegels met een
afmeting van 300x600 mm (kleur wit). De wanden van het
toilet worden tot ca. 1200 mm hoog betegeld; boven het
wandtegelwerk worden de wanden voorzien van spuitwerk. De wanden van de badkamer worden rondom tot
plafond betegeld. Het standaard vloertegelwerk bestaat
uit tegels met een afmeting van 300x300 mm (kleur
antraciet- of basaltgrijs). Ter plaatse van de douchehoek
wordt afschot naar de douchedrain gecreëerd. Het
tegelpatroon is recht en de wand- en vloertegels worden
niet strokend met elkaar aangebracht.
Eventuele verrekening, wijziging in fabricaat tegels door de
verkrijger via bouwondernemer is in principe mogelijk, na
instemming van het tegelzetbedrijf in verband met de
mogelijkheden qua levertijden etc. Het laten vervallen van
het tegelwerk in toilet of badkamer houdt automatisch in
dat ook het sanitair niet zal worden aangebracht.

In de eerste periode na de oplevering is nog bouwvocht in
de woning aanwezig. Dat kan zorgen voor verkleuringen of
vocht- en schimmelplekken op de wandafwerking. Om dit
te beperken, kunt u het beste alle ruimtes gelijkmatig
verwarmen (met een lage temperatuur) en tegelijk extra
ventileren tot de meeste vocht is verdampt en uit de woning verdwenen is.
Scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van
droog- of verwarmingskrimp, dan wel normale zetting van
de woning, is uitgesloten in de Bouwgarant Nieuwbouwganantieregeling.
10. Aanrecht en opstelplaats kooktoestel keuken :
Voor dit project is per woning een standaard keukenopstelling meegenomen, fabrikaat Keller, voorzien van
Atag inbouwapparatuur als een elektrische kookplaat,
motorloze afzuigkap, koel-/vriescombinatie en vaatwasser.
Bouwnummers 1, 2, 4 en 5 zijn tevens voorzien van een
combi-magnetron.
Eventuele verrekening, wijzigingen in fabricaat apparatuur,
kraan, kleuren en/of (kleine) uitbreidingen van deze
opstelling door de verkrijger zijn in principe mogelijk, na
instemming cq. overleg met bouwondernemer, keukenleverancier Bouwcenter Filippo en installateur Van Galen in
verband met de mogelijkheden qua plaats, levertijden etc.
Het is niet mogelijk een keukenopstelling tijdens de bouw
door een andere firma dan de door de aannemer
aangewezen keukenleverancier te laten leveren c.q. te
laten monteren. De andere keukenleverancier zal pas in de
woning worden toegelaten nà oplevering (met het oog op
beschadigingen tijdens de bouw) aan de verkrijger.
Het leidingwerk zal in deze gevallen casco worden afgedopt op de plaatsen zoals bestemd was voor de standaard
opstelling. Het aanpassen van de water-, elektra-leidingen
en afvoeren is bij de annulering van de keuken dus niet
mogelijk.
Voor leidingen, aansluitpunten etc. wordt verwezen naar
de tekeningen van Bouwcenter Filippo.
11. Schilderwerk :
Er wordt naast een grondlaag een afsluitende verflaag
aangebracht op de houten binnenkozijnen, verdiepingstrap en daarvoor in aanmerking komend binnentimmerwerk, voor zover niet fabrieksmatig afgewerkt.
De kleuren worden volgens het kleurenschema uitgevoerd
en zijn bepaald door de architect en de welstandscommissie. Aanpassing van de kleuren van de gevelkozijnen is niet toegestaan.
12. Behangwerken :
Niet van toepassing; de wanden worden behangklaar
opgeleverd.
13. Waterinstallatie :
Koudwaterleidingen
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van
ingebruikstelling met betrekking tot de watervoorziening zijn
in de koop-/aannemingsovereenkomst begrepen.
De kosten van gebruik van water tijdens de bouw zijn tot de
dag van oplevering voor rekening van de aannemer.

De woningen worden middels een individuele watermeter
aangesloten op het openbare net; vanaf deze hoofdaansluiting worden onderstaande tappunten aangesloten:
*
een vorstvrije buitenkraan tpv de achtergevel;
*
een keukenmengkraan en vaatwasser in de
keuken;
*
de fontein en spoelinrichting van het toilet op de
begane grond;
*
een thermostatische douchemengkraan,
een thermostatische badmengkraan (alleen tpv
bnr. 4+5);
*
een wastafelkraan
*
een wasmachinekraan
*
het warmwatertoestel (warmtepomp)
Voor de berekening van de capaciteit van de
drinkwaterinstallatie gelden de berekeningsgrondslagen
conform de uitgaven NEN1006 die volgens de normen op
dit werk van toepassing zijn. De waterleiding is afsluitbaar
en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing.
Warmwaterleidingen
Vanaf de WTW-unit worden de volgende tappunten
aangesloten:
*
de keukenmengkraan in de keuken;
*
de thermostatische douchemengkraan;
de thermostatische badmengkraan
(alleen tpv bnr. 4+5);
*
de wastafelkraan.
14. Sanitair :
In de woning wordt standaard sanitair geleverd en
aangesloten op de toe- en afvoerleidingen. Het sanitair
wordt geleverd volgens de omschrijving in het kleur- en
materiaalstaat sanitair.
Eventuele verrekening of uitbreiding van sanitair (al dan
niet in combinatie met tegelwerk) door de verkrijger via
bouwondernemer is in principe mogelijk, na instemming cq.
overleg met installateur in verband met de mogelijkheden
qua plaatsing, levertijden etc.
15. Ventilatievoorzieningen + overige aan-/afvoerkanalen :
De woningen worden elk voorzien van een gebalanceerd
ventilatiesysteem voorzien van warmte-terug-winning,
fabricaat: Itho HRU ECO350. Er wordt verse lucht toegevoerd in de woonkamer / keuken en in de slaapkamers.
Er wordt lucht afgezogen in de keuken, toilet, badkamer en
in de technische ruimte.
De ventilatie wordt geregeld middels een universele
bediening in de woonkamer en een vochtsensor in de
badkamer. De ventilatiebox (fabricaat: Itho HRU ECO350)
wordt geplaatst in de technische ruimte; het leidingwerk
wordt waar mogelijk ingestort in de vloeren; een deel van
het luchtverdeelsysteem, inclusief toe- en afvoerleidingen
aan de onderzijde van het plafond wordt in het zicht
aangebracht in de technische ruimte. De luchtafvoer en
aanzuiging wordt via een kanaal naar het dak gevoerd en
aangesloten op een daarvoor geschikte dakkap.
Er is een zog. recirculatiekap boven het kooktoestel
opgenomen in de keukenopstelling. Het plaatsen van een
afzuigkap op het ventilatiesysteem is niet mogelijk, dit geeft
een te snelle vervuiling van het ventilatiesysteem. Het is ook

niet mogelijk een afzuigkap met direkte afvoer naar buiten
te realiseren.
16. Verwarmingsinstallatie :
De bereiding van warmwater ten behoeve van de het
verwarmingssysteem en tapwater vindt plaats door middel
van een individuele combi warmtepomp, aangesloten op
een bodemwarmtewisselaar. Deze combi warmtepomp,
fabricaat: Alpha Innotec Alterra WZSV 62K3M (met
geïntegreerde koeling), staat opgesteld onder de trap op
de begane grond van uw woning en is globaal
aangegeven met de letters “WP”.
Elke woning wordt voorzien van lage temperatuur
vloerverwarming, met uitzondering van de douchehoek,
onder het ligbad (tpv bnr. 4+5), de technische ruimte en
onder het keukenblok.
Uitgaande van een buitentemperatuur en een
windsnelheid die ter plaatse normatief is voor de bepaling
van de benodigde capaciteit, kunnen onderstaande
temperaturen worden gehandhaafd bij gelijktijdige
verwarming van alle te verwarmen ruimten:
*
verblijfsruimten (woon- en slaapkamer) min. 20 ºC
*
eentreehal, verkeersruimtes
min. 15 ºC
*
toilet
min. 15 ºC
*
badkamer
min. 22 ºC
De vloerverwarmingsleidingen zijn weggewerkt in de
dekvloer. In de badkamer wordt een zog. zwevende
dekvloer met harde isolatieplaat toegepast om te kunnen
voldoen aan de temperatuureisen.
Er wordt een verdeler op de begane grond nabij de
warmtepomp-opstelling geplaatst en een verdeler in de
technische ruimte op de verdieping. Deze verdelers zijn niet
nader afgewerkt of voorzien van een omkasting.
De woonkamer, badkamer en slaapkamers zijn voorzien
van een thermostaat met afleesbare kamertemperatuur.
De vloerverwarmingsinstallatie wordt geschakeld bij
warmtevraag in deze ruimtes; enkel de kamer waar
warmtevraag is, wordt verwarmd. Het toepassen van
nachtverlaging bij vloerverwarming is niet raadzaam in
verband met een lange opwarmtijd.
Het is mogelijk om het verwarmingssysteem te gebruiken
voor koeling, waarbij de groep van de badkamer
automatisch wordt dichtgezet. Passieve koeling is een zeer
rendabele manier om de lage temperaturen in de bodem
te benutten voor het aangenaam en milieuvriendelijk
koelen van ruimten in de zomer, want de warmtepomp blijft
tijdens de koelfase uitgeschakeld. Op het moment dat er
gekoeld wordt, worden de leidingen van de
vloerverwarming met koud water gevuld waardoor de
vloer in de ruimte afkoelt. Het is niet mogelijk om, zoals bij
airconditioning, een kamer in korte tijd frisser te maken.
Daarvoor is de aanvoertemperatuur van de vloerkoeling
niet laag genoeg. Het is niet mogelijk om gelijktijdig in de
ene ruimte te koelen en in een andere ruimte te
verwarmen.
17. Elektrotechnische installatie :
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van
ingebruikstelling met betrekking tot de elektravoorziening
zijn in de koop-/aannemingsovereenkomst begrepen. De

kosten van gebruik van elektra tijdens de bouw zijn tot de
dag van oplevering voor rekening van de aannemer.
De woningen worden voorzien elk voorzien van lichtpunten,
schakelaars en wandcontactdozen in overeenstemming
met de installatievoorschriften NEN1010, de NPR 5310 en de
voorschriften van het energiebedrijf.
Op de verkooptekeningen staan de aansluitpunten aangegeven. De installatie wordt verdeeld over de benodigde
groepen en voorzien van aardlekschakelaar. De
groepenverdeelkast wordt opgenomen in de meterkast.
Elke berging wordt apart geschakeld op bijbehorende
woning.
De leidingen worden weggewerkt in vloeren en wanden,
met uitzondering van de leidingen in de meterkast en
technische ruimte. De wandcontactdozen en schakelaars
zijn van het zogenaamde inbouwmodel met een gebroken
wit kunststof frontplaat. In de bergingen en technische
ruimtes kunnen de wandcontactdozen als opbouw zijn
uitgevoerd. Alle wandcontactdozen worden uitgevoerd
met randaarde.
De montagehoogte van het schakelmateriaal wordt in het
algemeen op een hoogte van 300 en anders 1050 mm (bijv.
schakelaars) boven de afgewerkte vloer horizontaal
aangebracht. De algemene wandcontactdozen op 300
mm boven de afgewerkte vloer, voorzieningen ten
behoeve van de keuken volgens standaardopgaaf.
De levering en aansluiting van armaturen (verlichting)
binnen de woning is niet in de koopsom inbegrepen. Ten
behoeve van de verlichting ter plaatse van de
buitenbergingen, de stegen, het binnenhofje en de
onderdoorgang naar het Fidelishof zijn de buitenarmaturen
wél opgenomen.
De opstelplaats voor de wasmachine bevindt zich in de
technische ruimte van uw woning op de verdieping (tpv
bnr. 1 op de begane grond) en is globaal aangegeven met
de letters “WM”. De opstelplaats zal bestaan uit een
elektra-aansluiting op een aparte groep, een waterkraan
en een afvoerleiding met sifon. De (afvoer)leidingen blijven
in het zicht.
Telecommunicatievoorzingen
Bij de voordeur van de woning wordt een deurbelinstallatie
aangebracht.
De woonkamer en slaapkamers worden voorzien van een
loze leidingen ten behoeve van een data-, telefoon- en/of
centraal antennesysteemaansluiting. De kosten van
ingebruikstelling (aansluit- en abonnementskosten) met
betrekking tot deze voorzieningen zijn voor rekening
verkrijger.
Rookmelders
In de hal en op de overlopen van de woning worden
rookmelders aangebracht. Deze rookmelders zijn
aangesloten op de elektrische installatie en voorzien van
een batterij back-up.
PV-panelen
Op het dak van de woning worden een 2-tal PV-panelen
(“zonnepanelen”) opgesteld met een capaciteit die
voldoet aan de BENG-berekening. Uitbreiding op dit
systeem via de bouwondernemer is in principe mogelijk, na
instemming cq. overleg met installateur Van Galen in

verband met de mogelijkheden qua plaatsing, levertijden
etc
18. Overzicht verrekenprijzen :
Iedere toekomstige verkrijger wordt in de gelegenheid
gesteld wijzigingen aan keukenopstelling, tegelwerk en
sanitair aan te brengen of casco op te laten opleveren. Een
te downloaden overzicht met verrekenprijzen van de
standaard keukenopstellingen zal via de website
www.hofvanlaurentius.nl beschikbaar worden gemaakt.

De Branding Holding BV
Opgemaakt dd. 29 april 2022

Kleur- en materiaalstaat - EXTERIEUR
Onderdeel

Materiaal

Fabricaat

Kleur / type

Gevelmetselwerk
Metselwerk rondom voordeuren, rollaag dakrand
Voegwerk
Zinkwerk in gevel verdieping (tussen kozijnen)
Gevelpan
Horizontale banen + tekeningen in gevel
Buitenkozijnen
Draaiende delen (ramen en deuren)
Voordeur
Hang- en sluitwerk buitenkozijnen
Buitendorpels onder kozijnen op maaiveld
Lateien en geveldragers
Waterslagen onder raamkozijnen in metselwerk
Beglazing
Dakbedekking
Dakranden

baksteen, waalformaat, halfsteensverband

Van Der Sanden

doorstrijkmortel, 8 mm terugliggende lint- en stootvoegen
gepatineerd zink voorzien van anti-dreunfolie
keramisch gebakken pan

Beamix
Rheinzink
Wienerberger Tuile du Nord 44

rood-oranje-antraciet: type Torben
bruin-rood: type Medoc
antraciet
kleur: blue grey
kleur: rood, inclusief dakrand dmv chaperonepan
kleur: blauw gesmoord
lichtgrijs RAL 7045
donkergrijs RAL 7024
donkergrijs RAL 7024
naturel F1
Premax, kleur 107 zwart
in kleur gevelmetselwerk (RAL 3007 resp. RAL 3009)
platinagrijs RAL 7036
helder transparant, U-waarde < 1.1 W/m2K
zwart resp. grijs
tegels 500x500 mm
type CA 628 NM, kleur lichtgrijs RAL 7045
grijs resp. RAL 7036
Astro 5s 395W-410W met micro omvormer IQ7 plus
rood-oranje-antraciet: type Torben

Hemelwaterafvoeren + noodoverstorten
PV-panelen (2 st./won)
Erfgrens en Groenvoorzieningen

Buitenbergingen

hardhout
hardhout
hardhout
Weekamp
aluminium
AMI min. SKG**
kunststeen
Holonite
thermisch verzinkt + gepoedercoated staal
Vebo
aluminium
Compri Aluminium
meerbladig isolatieglas in HR++ uitvoering
NTB
bitumineuse dakbedekking met 4 cm grof grind ballastlaag
zinken afdekkap op metselwerk dakrand, windhoeken betontegels
aluminium dakkraal
Compri Aluminium
tpv woningen: zink, tpv bergingen slagvast PVC
NTB / Dyca
monocrystaline
Astro Energy
bnrs. 1 t/m 4 : gemetselde tuinmuur tot 180 cm + maaiveld, voorzien van
Van Der Sanden
rollaag en steunberen, halfsteensverband
bnrs. 5 t/m 8 : hekwerk met hardhouten palen, hoog 180 cm + maaiveld
NTB
voorzien van hedera beplanting
midden binnenterrein: verhoogd ingezaaid grasveld voorzien van
betonnen banden
zijde binnenterrein: voortuin voorzien van beukenhaag hoog 60 cm
gevel dmv gevelmetselwerk konform tuinmuren, hardhouten deurkozijn, ongeisoleerde betonvloer en houten balklaag voorzien van bitumen met leislag

gevelsteen Medoc

aanzicht voordeur met AMI voordeurbeslag

Wienerberger Tuile du Nord 44 gevelpan

Hekwerk met Hedera (klimop)

Grindlaag + zonnepanelen

gevelsteen Torben

Kleur- en materiaalstaat - INTERIEUR
Onderdeel

Materiaal

Fabricaat

Kleur / type

Plafondafwerking

Pleisterwerk, spack
V-naden worden niet dichtgezet
Kalkzandsteen gepleisterd
Gibowanden gefilmd
Wandtegels, liggend verwerkt
achterwand tot ca. 60 cm+ blad
tot ca. 120 cm + vloer
tot onderzijde plafond
Vloertegels
vurenhout
TCS vlakke plaat, melamine randafwerking, honingraatvulling
TCS vlakke plaat, melamine randafwerking, tubulaire spaanplaatvulling
RVS of aluminium
vurenhout
composiet
kunststeen
corpusmateriaal, front en plint: melamine

Brander Crystal

wit, niet geschilderd

dik 120 mm
dik 70 mm

wit, niet geschilderd

Mosa 150 x 300 mm
Mosa 600 x 300 mm
Mosa 600 x 300 mm
Agrob 300 x 300 mm

serie 15thirty Greys, standaard 15010 accent white
serie Scenes, standaard 27510 wit glans
serie Scenes, standaard 27510 wit glans
431816H Nova Antrazit of: 431815H Basalt
wit, geschilderd RAL 9010
fabrieksmatig afgelakt, wit RAL 9010

Wandafwerking
Wandafwerking
keuken
toilet
badkamer
Vloerafwerking toilet en badkamer
Binnenkozijnen
Binnendeuren, standaard
Binnendeur tpv trapkast / WP
Hang- en sluitwerk binnendeuren
Trappen
Vensterbanken
Dorpels toilet en badkamer
Keukens
Inbouwapparatuur
Werkblad
Sanitair
Kranen
Warmtepomp
Verdelers vloerverwarming
Ventilatie / WTW-unit
Afzuigroosters ventilatie plafond
Wandkontaktdozen en schakelaars

spackwerk op plafond (V-naden in zicht)

multiplex dik 38 mm met RVS vlakinbouwspoelbak
porselein
metaal
metaal
kunststof
kunststof

afzuigrooster ventilatie installatie

Berkvens, Berklon
Berkvens
Nibostone
Holonite
Keller Keukens
Atag
Dekker RM 38
Geberit / Sphinx
Grohe
Alpha Innotec (Nathan)
Uponor
Itho Daalderop
Gira type 55, Jung type AS 500

Bianco C vensterbank

RVS binnengarnituur

krukken + rozetten, kleur F1
dekkend geschilderd, RAL 9010
wit, Bianco C
zwart
Lijn: Elba, diverse kleuren
zie keukenspecificatie
diverse kleuren, zonder randlijst
zie sanitairlijst
WZSV 62K3M met geïntegreerde boiler en bodembron
type: Comfort
HRU ECO 350
wit
wit, RAL 9010

Gira 55 wandkontaktdozen en schakelmateriaal

Kleur- en materiaalstaat - SANITAIR en KRANEN
TOILET

Sphinx 300 diepspoel wandcloset
met softclose closetzitting
montage hoogte 43 cm +
Alpine wit

Pressalit 300+
closetzitting

Geberit inbouwreservoir

Geberit Sigma 20
bedieningspaneel

Geberit 300 Basic fontein
met kraangat en overloop

verchroomde bekersifon

Alpine wit

NVT - wordt omtegeld

wit

Alpine wit

metaal / chroom

RVS douchedrain 70 x 7 cm
inclusief flens en sifon

Joulia WTW douchedrain 70 cm
(alleen tpv 4 en 5)

Grohe Tempesta douchekop
met glijstang

Grohtherm 1000 Cosmopolitan
thermostatische douchekraan

Sealskin kunststof bad 180 x 80 cm (alleen tpv bnr. 4 en 5)

RVS

RVS

kunststof / chroom

metaal / chroom

wit

Grohe Costa L
eengreeps fonteinkraan
(met draaibare uitloop)
metaal / chroom

BADKAMER

Grohtherm1000 Cosmopolitan
thermostatische badmengkraan
(alleen tpv bnr. 4 en 5)
metaal / chroom

DIVERSEN

Geberit 300 Basic wastafel
60 cm met kraangat en overloop

Geberit 300 Basic planchet
60 cm

Grohe Eurosmart Cosmopolitan
wastafelmengkraan zonder waste M

spiegel 40 x 60 cm
met spiegelklemmen

Grohe Costa L
wasmachinekraan met beluchter

Geberit 300 vorstvrije buitenkraan
tpv achtergevel woning

Alpine wit

Alpine wit

metaal / chroom

glas

metaal / chroom

metaal / chroom

HOFVANLAURENTIUS.NL

OPSTELLING KEUKEN - per bouwnummer

Bouwnummer 1

Bouwnummer 2

Bouwnummer 3

Bouwnummer 4

verrekenprijs casco : € 8.500,verrekenprijs wijzigen op standaard : € 10.000,-

verrekenprijs casco : € 8.500,verrekenprijs wijzigen op standaard : € 10.000,-

verrekenprijs casco : € 6.000,verrekenprijs wijzigen op standaard : € 7.250,-

verrekenprijs casco : € 9.750,verrekenprijs wijzigen op standaard : € 11.500,-

STANDAARD KEUKENOPSTELLING

STANDAARD KEUKENOPSTELLING

STANDAARD KEUKENOPSTELLING

STANDAARD KEUKENOPSTELLING

Bouwnummer 5

Bouwnummer 6

Bouwnummer 7

Bouwnummer 8

verrekenprijs casco : € 9.750,verrekenprijs wijzigen op standaard : € 11.500,-

verrekenprijs casco : € 6.500,verrekenprijs wijzigen op standaard : € 7.750,-

verrekenprijs casco : € 6.500,verrekenprijs wijzigen op standaard : € 7.750,-

verrekenprijs casco : € 6.500,verrekenprijs wijzigen op standaard : € 7.750,-

STANDAARD KEUKENOPSTELLING

STANDAARD KEUKENOPSTELLING

STANDAARD KEUKENOPSTELLING

STANDAARD KEUKENOPSTELLING

Inbegrepen in de verrekenprijs zijn :
* levering standaard keukenopstelling
* montage standaard keukenopstelling
* bedrijfsvaardig aansluiten inbouwapparatuur
* installatievoorzieningen op standaard plek (casco afgedopt)
* wandtegelwerk boven werkblad

Niet inbegrepen in de verrekenprijs zijn:
* wijzigingen m.b.t. (uitbreiding op) installaties, apparatuur
* wijzigingen m.b.t. de uitvoering van de keukenopstelling
* bouwkundige wijzigingen (bijvoorbeeld aan binnenwanden)

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. 21%
Overig
Alle kopers worden uitgenodigd voor een gesprek met de bouwer om eventuele individuele wensen te bespreken.
Wijzigingen voorbehouden. Deze lijst is met grote zorgvuldigheid samengesteld; echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. IJmuiden, 29 april 2022.

