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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Voor u ligt de Technische Omschrijving van uw woning in het 

nieuwbouwproject Buitenplaats Syon. Hierin wordt u per onderdeel in 

tekst uitgelegd hoe uw woning wordt samengesteld, afgewerkt en wat u 

in de diverse ruimten mag verwachten. Deze Technische Omschrijving 

is onderdeel van de contractdocumenten bij de koop van de woning 

en is onlosmakelijk verbonden met de contracttekeningen. Deze 

Technische Omschrijving bevat informatie over de grond gebonden 

woningen type A t/m D. Het is dus mogelijk dat bepaalde informatie 

niet van toepassing is op het door u gekozen woningtype.

ALGEMEEN
PROJECTOMSCHRIJVING
•  In RijswijkBuiten (Sion) wordt de nieuwe woonwijk de Buitenplaats 

Syon gebouwd.

•  Het plan Buitenplaats Syon ligt in deelgebied 16 en bestaat uit 66 

woningen. Hiervan zijn er 50 koopwoningen en 16 koopappartementen.

•  Het plan is ontwikkeld door de gemeente Rijswijk en Dura Vermeer.

•  De woningen zijn door het architectenbureau ByCarmen ontworpen.

•  Elk bouwblok krijgt een bloknummer en elke woning krijgt een 

bouwnummer.

•  Fase 3 bestaat uit 25 koopwoningen met bouwnummer 42 tot en met 

66.

•  Voor een overzicht van de woningtypen, de blokken en de 

bouwnummers verwijzen wij naar de contracttekeningen.

UITGANGSPUNTEN
•  De woning wordt gebouwd volgens het bouwbesluit vigerend bij 

aanvraag omgevingsvergunning. 

•  Politiekeurmerk veilig wonen is niet van toepassing.

•  Constructie volgens rapport uitgangspunten constructeur en opgave 

leverancier.

DUURZAAMHEID
•  EPC-waarden is 0 (of lager). Dit valt in energielabel met categorie A.

•  Isolatiewaarde van begane grondvloerconstructie Rc= 3,5 m2 k/w.

•  Isolatiewaarde van de buitengevels Rc= 4,5 m2 k/w.

•  Isolatiewaarde van de dakconstructie Rc= 6,0 m2 k/w.

•  Triple beglazing.

•  Installatietechnisch zijn de woningen uitgevoerd met een individuele 

warmtepompunit met boiler en gesloten bron (wko), lage temperatuur 

vloerverwarming, gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW en 

douchepijp WTW.

•  PV-panelen op het dak. Het aantal panelen hangt af van oriëntatie en 

type woning. 

•  Door de bijzondere architectuur is het maximaal aantal PV panelen 

op het platte dak beperkt. De energie nul garantie van Energie 

Exploitatie RijswijkBuiten (EERB) heeft daardoor beperkingen. 

EERB garandeert bij Buitenplaats Syon fase 1 een maximaal saldo 

van 1.000kWh op jaarbasis (dit is het verbruik van de installaties 

minus de opwek door de zonnepanelen). Zie voor de exacte 

voorwaarden de overeenkomst met EERB.

•  De warmtepomp met bron en voorraadvat en de zonnepanelen met de 

omvormer zijn eigendom van Energie Exploitatie RijswijkBuiten en 

worden verhuurd aan de koper. Wij bieden de koper de mogelijkheid 

om het systeem te kopen.

DE TERREININRICHTING
OPENBAAR GEBIED
•  De bestratings- en terreinwerkzaamheden buiten de kavel en eigen 

grond zijn openbaar gebied.

•  Het openbaar gebied valt buiten het project en wordt grotendeels 

bepaald en uitgevoerd door RijswijkBuiten. 

•  Het openbaar gebied valt buiten deze Technische Omschrijving en 

zijn op tekeningen en in artist impressions slechts ter informatie. Er 

kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

•  De inrichting van het openbaar gebied wordt deels na de 

bouwkundige opleveringen van de woningen uitgevoerd.

PARKEREN
•  Het parkeren vindt deels plaats op eigen terrein en/of op het 

mandelig terrein (parkeerkoffers in het openbaar gebied) zoals op de 

situatietekening is aangegeven.

•  Alle woningen hebben één privé parkeervak (opstelplaats) in de 

parkeerkoffers in het openbaar gebied. 

•  De woningen type A2 en B2 hebben een tweede privé parkeervak 

(opstelplaats) in de parkeerkoffers in het openbaar gebied. 

•  De woningen type A1, B1 en B3 hebben een tweede opstelplaats op 

het eigen kavel. 

•  Alle privé parkeervakken in de parkeerkoffers van het openbaar 

gebied vormen samen het mandelig parkeerterrein.

•  De opstelplaats dient als parkeerplaats voor het betreffende 

bouwnummer en dienen in stand te worden gehouden, zoals 

omschreven in de akte van levering.

HUISVUIL
•  De woningen type A, B en C kunnen hun huisvuil deponeren in de 

ondergrondse containers.

•  De woningen type D deponeren alleen het restafval in de 

ondergrondse containers. Recyclebare stromen OPK (oud papier en 

karton), GFT (groente, fruit en tuinafval) en PMD (plastic, metalen 

en drankkartons) worden in mini-containers verzameld. 

•  Een opstelplaats voor de mini-containers zal langs Terras van Sion 

komen. Exacte plaats wordt bepaald door de gemeente.

Technische omschrijving

7 NOVEMBER 2019



2/8

PEIL
•  Voor peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane 

grondvloer (peil=0). Vanuit dit peil worden de hoogtematen gemeten.

•  Peil buiten bergingen type A1, B1 en B3 is 0 cm.

•  Peil inpandige berging type A2, B2 en C is 0 cm.

•  Peil buiten bergingen type D is 0 cm.

•  Peil openbaar gebied bevindt zich na voltooiing van de bouw op circa 

-2 tot -10 cm. 

•  De juiste maat ten opzichte van NAP wordt bepaald in overleg met de 

dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

GRONDWERK
•  Alle noodzakelijke grondwerken ten behoeve van de fundering, de 

nutsleidingen en de bestrating.

•  Het terrein onder de woning wordt ontgraven tot circa onderkant 

fundering.

•  De tuin wordt afgewerkt met uitkomende grond.

•  Tussen de funderingsbalken komt 10 cm schoon zand als 

bodemafsluiting. 

•  Onder de bestrating wordt 10 cm zandpakket of 

menggranulaatpakket toegepast.

BUITENRIOLERING, HEMELWATERAFVOER EN 
DRAINAGE
•  Aanleg riolering volgens de eisen van de gemeente (gescheiden 

rioleringssysteem).

•  De vuilwaterriolering wordt aangesloten op de hoofdriolering aan de 

voorzijde. 

•  Het hemelwater wordt geloosd op het oppervlakte water. 

•  De hemelwater- en vuilwaterriolering (in de grond) wordt 

vervaardigd van kunststof.

•  De hemelwaterafvoer van de buitenbergingen type D worden 

aangesloten op riolering aan de achterzijde.

•  De kruipruimte wordt voorzien van een drainageleiding onder de 

bodemafsluiting. 

•  Op eigen terrein zijn per blok twee inspectie-/of doorspoelputten voor 

de drainageleidingen.

•  De drainageleiding is aangesloten op het openbaar systeem. 

•  Het drainagesysteem valt niet onder de SWK-garantie.

•  De drainage kan echter niet voorkomen dat er grondwater zichtbaar 

kan zijn in de kruipruimte. In het gebied RijswijkBuiten kan bij 

normale situatie water in de kruipruimte komen te staan. Dit is niet 

schadelijk voor de woning. 

BESTRATING
•  Het toegangspad in de voortuin bestaat uit betonplaten (afmeting 

150x30cm) in kleur lichtgrijs, met tussen de betonplaten klinkers 

(afmeting 20x5 cm) in kleur donkergrijs. Legpatroon conform 

contracttekening.

•  Er komen twee betontegels (grijs) (afmeting 60x40 cm) bij de 

toegangsdeur in de achtergevel en de loopdeur van de buitenberging 

in de achtertuin.

•  De parkeerplaatsen zijn gemaakt van grastegels (grijs), conform 

contract tekening. Voor deze parkeerplaats geldt een instandhoudings-

verplichting conform de akte van levering.

ERFSCHEIDINGEN
•  Op de contracttekeningen is aangegeven welke hekwerken, muren en/

of beplantingen als erfafscheiding op de bouwkavels wordt aangelegd. 

•  De kavelgrenzen in de achtertuin worden aangegeven met een 

perkoenpaal. 

•  Pergola uitgevoerd in hout (kleur naturel). In achtertuin invulling 

met betonstaalpanelen en hedera beplanting. In voortuin invulling als 

haag.

•  Hagen van liguster.  

•  De gaashekwerken zijn vervaardigd uit thermisch verzinkte stalen 

betonstaalpanelen (kleur grijs) tussen houten palen (kleur naturel). 

Hoogte circa 1,80 meter. Deze hekwerken worden voorzien van 

hedera beplanting.

•  De schutting is circa 1,80 meter hoog en bestaat uit houten delen 

(kleur naturel).

•  De schuttingsdeur is circa 1,80 meter hoog en bestaat uit houten 

delen (kleur naturel). De deur is voorzien van een boerenklinkstel 

zonder slot.

•  De tuinmuur als erfafscheiding is onderheid en bestaan uit 

metselwerk penanten met invulling van thermisch verzinkte 

betonstaalpanelen, voorzien van hedera beplanting. Kleur metselwerk 

conform kleur- en materiaalstaat. 

•  De beplanting wordt uitsluitend gedurende het plantseizoen geplaatst. 

Het kan dus voorkomen dat bij de oplevering de beplanting nog niet 

geplaatst kan worden. In dat geval moet u ervoor zorgen dat een 

plantvak van circa 40 cm beschikbaar blijft voor het aanplanten van 

deze beplantingen.

•  Erfafscheidingen zullen deels vervallen, indien dit noodzakelijk is 

vanwege de plaatsing van uitbouwen.

•  De erfafscheidingen, inclusief de beplanting, vallen niet onder de 

SWK-garantie.

•  In RijswijkBuiten geldt een strikt onderhouds- en 

instandhoudingsplicht voor de koper met betrekking tot de 

erfafscheidingen (hekwerken, muren en beplantingen). Vanaf 

oplevering dient u zelf onderhoud aan het groen te verrichten (zoals 

bewateren en snoeien). Meer informatie over de voorwaarden zijn te 

vinden op www.rijswijkbuiten.nl/bewoners/erfafscheidingen
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OEVERZONE
•  Op de contracttekeningen is aangegeven welke oevers op de 

bouwkavels worden aangelegd. 

•  Talud op afschot en wordt afgewerkt met uitgekomen grond.

•  Keerwanden in geprefabriceerde  betonelementen.

•  Trap in geprefabriceerde betonelementen.

•  Hagen van liguster.

•  Grind als bodemafsluiting tussen keerwand en houten beschoeiing.

BUITEN BERGING (TYPE D)
•  De berging is onderheid. De vloer wordt uitgevoerd als onafgewerkte 

prefab betonnen vloerplaat.

•  De prefab buitenberging (2,0 x 3,0 meter) bestaat uit verduurzaamde 

naaldhouten rabatdelen, horizontaal aangebracht (conform kleur- en 

materiaalstaat).

•  Het platte dak bestaat uit (zichtbare) houten balken met 

plaatmateriaal. De buitenzijde is afgewerkt met een 2-laagse 

bitumineuze dakbedekking. 

•  De deur is in kleur, conform de kleur- en materiaalstaat, en wordt 

uitgevoerd met glasopening in enkel gelaagd matglas. 

•  De deur wordt voorzien van deurbeslag met cilinderslot 

(gelijksluitend met de buitendeuren van de woning).

•  In de wanden van de berging komen roosters (roestvrij staal) ten 

behoeve van natuurlijke ventilatie.

•  Bergingen worden onderling geschakeld met de berging van één van 

de naastliggende woningen.

•  De locatie van de bergingen staat aangegeven op de situatietekening.

BUITEN BERGINGEN (TYPE A1, B1 EN B3)
•  De berging is onderheid en de vloer wordt uitgevoerd als 

onafgewerkte geprefabriceerde betonnen vloerplaat. 

•  De ongeïsoleerde buitenberging (3,0 x 6,0 meter) bestaat uit enkel 

laags metselwerk (conform kleur- en materiaalstaat). 

•  Het platte dak bestaat uit (zichtbare) houten balken met 

plaatmateriaal. De buitenzijde is afgewerkt met een 2-laagse 

bitumineuze dakbedekking.

•  In het dak komen twee doorvoeren ten behoeve van natuurlijke 

ventilatie.

•  De openslaande dubbele deuren (voorzijde) zijn van hout en in kleur 

conform de kleur- en materiaalstaat.

•  De enkele loopdeur is in kleur (conform de kleur- en materiaalstaat) 

en wordt uitgevoerd met glasopening in enkel gelaagd matglas. 

•  De deuren worden voorzien van deurbeslag met cilinderslot 

(gelijksluitend met de buitendeuren van de woning).

•  Bergingen kunnen onderling worden geschakeld met de berging van 

één van de naastliggende woningen.

•  De berging van B3 is losstaand van de woning.

•  De locatie van de bergingen staat aangegeven op de contract-

tekeningen.

•  De berging is niet geschikt als opstelplaats voor motorvoertuigen. 

DE WONING
FUNDERING
•  De fundering van de woning bestaat uit een betonnen balkenraster 

rustend op geprefabriceerde betonnen heipalen.

VLOEREN
•  De begane grondvloer bestaat uit geïsoleerde kanaalplaat (type A, B 

en C) of ribcassette (type D). 

•  Onder de woning bevindt zich een geventileerde (kruip)ruimte.

•  In de vloer zit een geïsoleerd vloerluik met metalen omranding.

•  De vloeren op de verdiepingen worden vervaardigd uit in het werk 

gestorte betonvloeren.

•  De dakvloeren van de hoekwoningen worden uitgevoerd 

in breedplaatvloeren. In de onderzijde (de plafonds van de 

onderliggende ruimten) blijven de naden in het zicht en zijn voorzien 

van schuine vellingkanten.

•  De overige dakvloeren worden vervaardigd uit in het werk gestorte 

betonvloeren.

•  De vloeren op de begane grond en de verdiepingen worden aan 

de bovenzijden afgewerkt met een zandcement dekvloer, met 

uitzondering van de meterkast. De dekvloeren voldoen aan de 

vereiste vlakheid voor vloeren van woningen, conform NEN2747-01: 

vlakheidsklasse 4. 

•  De vloer van de meterkast bestaat uit een kunststof vloerplaat.

GEVELS EN CONSTRUCTIEVE WANDEN
•  Woningscheidende wanden en binnenspouwbladen van de zijgevels 

worden uitgevoerd als dragende wanden en worden vervaardigd uit in 

het werk gestorte beton.

•  De spouwbladen van de voor- en achtergevels bestaan uit 

geprefabriceerde betonelementen. 

•  De gevels zijn geïsoleerde spouwmuren en worden aan de buitenzijde 

voorzien van metselwerk. 

•  In de gevel worden op sommige plaatsen accenten in het metselwerk 

toegepast, zoals rollagen, vlakken of teksten. Deze kunnen uitsteken, 

terug liggen of zijn deze gelijk aan het overige metselwerk. 

•  Gevelsteen in diverse kleuren, conform kleur- en materiaalstaat.

•  Voegwerk doorgestreken in kleur conform kleur- en materiaalstaat. 

•  In het metselwerk van type A en D wordt een geprefabriceerde 

betonnen gevelband meegenomen. 

•  De gevelopstand van type A en D wordt voorzien van een 

geprefabriceerde betonnen afdeklijst.

•  In het metselwerk komen dilataties en open stootvoegen (ten behoeve 
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van spouwventilatie). Deze blijven zichtbaar en open. Positie conform 

advies steenleverancier. 

•  De hemelwaterafvoeren op het gevelmetselwerk zijn van zink 

(voorgevel) of kunststof (achtergevel), conform kleur- en materiaalstaat. 

•  Bij de woningen met bouwnummers 16 en 20 wordt een vogelnestkast 

in de gevel geplaatst. De locatie is indicatief op de geveltekening 

aangegeven. De exacte plaats en de uitvoering wordt bepaald in 

samenwerking met een ecoloog.

•  Door weersomstandigheden na het metselwerk kan het voorkomen 

dat er stoffen uit de specie wegspoelen. Dit heeft geen invloed op de 

functionele eigenschappen van de voeg, maar het kan voorkomen 

dat het metselwerk in een afwijkende kleur uitslaat. Dit behoort 

tot de eigenschappen van het gebruikte materiaal. De koper zal de 

ondernemer nimmer voor de gevolgen hiervan aansprakelijk kunnen 

houden. 

STAALCONSTRUCTIE
•  Bij de hoekwoningen worden op de tweede verdieping stalen spanten 

aangebracht. Deze stalen constructie ondersteunt de dakvloer ter 

plaatse van de zijgevel. De staalconstructie wordt brandwerend 

omkleed, conform kleur- en materiaalstaat.

•  De schuine daken worden bevestigd door middel van vurenhouten 

muurplaten met verankeringsmiddelen van verzinkt staal.

•  Lateien en geveldragers zorgen voor de opvang van het metselwerk. 

Deze worden thermisch verzinkt en gepoedercoat conform de kleur- 

en materiaalstaat.

DAK
•  De platte daken worden geïsoleerd en afgewerkt met een 2-laagse 

bitumineuze dakbedekking en grind. In het isolatiepakket is afschot 

naar hemelwaterafvoer opgenomen.

•  Hellend dak wordt uitgevoerd als zelfdragende geïsoleerde 

geprefabriceerde houten elementen constructie, voorzien van 

dakpannen, conform kleur- en materiaalstaat. 

•  Afwerking binnenzijde hellend dak als onafgewerkte spaanplaat, 

conform kleur- en materiaalstaat. De naden tussen de verschillende 

dakplaten worden afgetimmerd met houten latten.

•  In de dakkap en/of het platte dak worden dakdoorvoeren ten behoeve 

van de installaties aangebracht. 

•  Op het platte dak worden PV panelen, volgens energieconcept 

gemonteerd. Het aantal panelen is afhankelijk van de gekozen meer en 

minderwerk mogelijkheden. 

•  Goten type A en D worden uitgevoerd als een verholen goot, met 

vergaarbak, conform kleur- en materiaalstaat. 

•  Goten type B en C worden uitgevoerd als mastgoot in aluminium en 

met metalen gootbeugels, conform kleur- en materiaalstaat. 

DAKKAPEL VOORZIJDE DAK
•  De dakkapel van type A en D wordt aan de buitenzijde bekleed met 

aluminium, conform kleur- en materiaalstaat.

•  De zijwangen van de dakkapel van type B en C worden uitgevoerd in 

beplating en het dak wordt bekleed met pannen, conform kleur- en 

materiaalstaat.

•  De binnenzijde van de dakkapel wordt voorzien van onafgewerkte 

spaanplaat, conform kleur- en materiaalstaat.

•  Dakkapel wordt voorzien van een buitenkozijn met een 

draaikiepraam, conform contracttekening.

BUITENKOZIJNEN, RAMEN, DEUREN EN BEGLAZING
•  Buitenkozijnen, inclusief draaiende delen, worden vervaardigd uit 

hardhout en afgelakt in kleur conform kleur- en materiaalstaat.

•  Glasroede op buitenzijde glas en roede in buitenste spouw triple glas, 

afgelakt in kleur kozijn.

•  De waterslagen van type A en D worden uitgevoerd in aluminimum. 

De waterslagen van type B en C zijn keramisch. De waterslagen 

worden uitgevoerd in de kleur conform kleur- en materiaalstaat.

•  De schuifpui in achtergevel is van aluminium, in kleur conform 

kleur- en materiaalstaat. De tweedelige schuifpui bestaat uit één vast 

deel aan de binnenzijde en één schuivend deel aan de buitenzijde. 

De schuifpui is zowel van binnen als van buiten afsluitbaar. Het 

schuivend deel van de schuifpui staat met een pijl aangegeven op 

tekening en bevindt zich standaard aan de trapzijde van de woning.

•  De entreedeur is een geïsoleerde houten deur afgelakt in de kleur 

conform kleur- en materiaalstaat. Model deur zoals aangeven op de 

contracttekening. In de entreedeur wordt een glasstrook, brievensleuf, 

briefplaat met tochtklep aangebracht. Naast het voordeurkozijn wordt 

een armatuur, huisnummerplaat en een beldrukker aangebracht. 

•  Bij de voordeur is het hoogteverschil tussen bovenkant dorpel en 

bovenkant dekvloer ca. 3,5 cm. Bij de keuze voor een vloerafwerking 

dient rekening te worden gehouden dat het hoogteverschil na 

het leggen van de vloerafwerking niet groter is dan 2 centimeter 

(minimale dikte afwerkvloer 15 mm). 

•  De beglazing in de buitenkozijnen, inclusief draaiende delen, wordt 

uitgevoerd als transparante, hoogrendement, isolerend triple glas. 

Bij triple glas kan tussen de ruiten onderling een gering kleurverschil 

optreden. 

•  De buitendeur naar de inpandige berging van type A2, B2 en C 

wordt uitgevoerd in een geïsoleerde houten deur, afgelakt in de kleur 

conform kleur- en materiaalstaat.

•  De binnen- en buitenzijde van de kozijnen en draaiende delen zijn in 

kleur gelijk.
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HANG- EN SLUITWERK
•  De voordeur, de schuifpui, de buitendeur van de inpandige berging, 

de dubbele/enkele deur(en) van de buitenberging (type A1 en 

B1) wordt voorzien van hang- en sluitwerk met SKG-keurmerk, 

inbraakwerendheidsklasse 3, met anti-kerntrekbeslag. 

•  De cilinders van deuren in de buitengevel zijn per woning 

gelijksluitend. Bij elke woning worden zes sleutels geleverd.

•  De draaiende delen worden voorzien van draai-\kiep beslag.

•  Het draaiende deel van de badkamer wordt uitgevoerd met kiep 

beslag.

TRAPPEN
•  De trappen worden standaard uitgevoerd als een open trap.

•  De trap van begane grond naar eerste verdieping (met een 

onderliggende trapkast) wordt uitgevoerd als dichte trap voorzien van 

stootborden. De stootborden worden vervaardigd van beplating. 

•  Waar nodig wordt de trap voorzien van een traphek of paneel. 

•  De trapboom, traphekken, -spillen en -treden worden vervaardigd uit 

naaldhout. 

•  De vloerranden worden ter plaatse van het trapgat afgetimmerd met 

beplating. 

•  De traptreden en stootborden (indien aanwezig) worden 

fabrieksmatig gegrond. De overige onderdelen van de trap worden 

afgelakt (conform kleur- en materiaalstaat). 

•  Langs de wanden wordt een ronde houten leuning gemonteerd, 

conform kleur- en materiaalstaat. 

HEKWERKEN
•  Het frans balkon wordt uitgevoerd in een stalen hekwerk, conform 

contracttekening. De hekwerken zijn thermisch verzinkt en 

gepoedercoat in de kleur conform kleur- en materiaalstaat.

BINNENWANDEN EN -DEURKOZIJNEN
•  Binnenwanden worden uitgevoerd als lichte separatiewanden in 

dikte van 7 cm of 10 cm, conform contracttekening. Tussen de 

slaapkamers onderling worden, in verband met extra geluidswering, 

binnenwanden van 10 cm dik toegepast.

•  Binnendeurkozijnen als stalen montagekozijnen met bovenlicht 

voorzien van enkel beglazing. Bovenlichten van de trapkast en de 

meterkast worden dicht uitgevoerd als lakboard. Het kozijn van de 

techniekruimte heeft geen bovenlicht. De binnendeurkozijnen en 

dichte bovenlichten worden fabrieksmatig afgelakt conform kleur- en 

materiaalstaat.

•  Binnendeuren worden uitgevoerd als opdekdeuren van circa 2,3 

meter hoog. Uitzondering hierop is de deur naar de techniekruimte, 

dit betreft een stompe deur. De binnendeuren worden fabrieksmatig 

afgelakt conform kleur- en materiaalstaat. In verband met de 

ventilatie van de ruimten dient de ruimte onder de deur, ook na 

aanbrengen vloerafwerking, minimaal 2 cm te blijven.

•  De deur en/of bovenlicht van de meterkast zijn voorzien van 

ventilatievoorzieningen, zoals voorgeschreven door het Nutsbedrijf. 

•  Binnendeuren zijn voorzien van deurbeslag van fabricaat Hoppe 

Dubay (of gelijkwaardig), bestaande uit schilden, deurkrukken en 

een loopslot. Badkamer- en toiletdeuren worden voorzien van vrij- en 

bezetsloten. Meterkastdeur wordt voorzien van een kastslot.

STUKADOORSWERK
•  Plafonds worden afgewerkt met structuur spuitwerk, in kleur conform 

kleur- en materiaalstaat. Met uitzondering van de plafonds van de 

meterkast, trapkast en de onderzijde hellende dakelementen.

•  Boven het tegelwerk in het toilet wordt structuur spuitwerk op de 

wanden aangebracht.

•  De wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt, behoudens 

de wanden van de inpandige berging, trapkast, technische ruimte, 

meterkast en zolder, deze worden niet afgewerkt. 

•  Behangklaar afgewerkt wil zeggen dat de wanden voldoende vlak zijn, 

zodat na het wegwerken van oneffenheden een eenvoudig behang 

aangebracht kan worden. 

•  Voor verdere afwerkingen adviseren wij om contact op te nemen met 

de leverancier van uw wandafwerking.

NATUURSTEEN EN KUNSTSTEEN
•  De gevelkozijnen met borstwering worden voorzien vensterbanken 

van kunststeen, kleur conform kleur- en materiaalstaat. Uitzondering 

hierop is het kozijn in de badkamer, hier wordt het tegelwerk 

doorgezet. 

•  Gevelkozijnen op de begane grond die doorlopen tot maaiveld worden 

voorzien van kunststof dorpel, kleur conform kleur- en materiaalstaat. 

•  Binnendeurkozijnen toiletruimte(n) en badkamer voorzien van een 

kunststenen dorpel, kleur conform kleur- en materiaalstaat. 

TEGELWERK
•  Badkamer en toiletruimte wordt voorzien van keramisch tegelwerk.

•  In de badkamer wordt wandtegelwerk aangebracht tot plafond. 

•  In het toilet wordt wandtegelwerk tot ca. 1,5 meter hoog aangebracht.

•  De wandtegels worden liggend verwerkt in de afmeting 30 x 60 cm.

•  De vloertegels hebben een afmeting van 60 x 60 cm.

•  De kleur van de vloer- en wandtegels en voegen in kleur conform 

kleur- en materiaalstaat. 

•  De vloer- en wandtegels worden niet strokend verwerkt.

•  Ter plaatse van de douchehoek wordt het tegelwerk verdiept en op 

afschot aangebracht. 

•  De douchehoek wordt voorzien van een kunststenen dorpel, in kleur 

conform kleur- en materiaalstaat.
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•  Bij uitwendige hoeken in het tegelwerk worden hoekprofielen 

toegepast, standaard in de kleur wit. 

•  Siliconenkit in alle inwendige hoeken van tegelwerk, in aansluitingen 

van tegelwerk op kozijnen en tussen wandtegels en plafond.

•  Aan koper wordt de mogelijkheid geboden tegelwerk naar eigen 

inzicht bij Showroom “Thuis bij Dura Vermeer” uit te kiezen. Meer 

informatie over de showroomprocedure en het woonwensentraject 

staat in de koperscontractmap, onder showrooms.

SANITAIR
•  Badkamer en toiletruimte(n) zijn voorzien van sanitair conform 

brochure van ‘Thuis – de Showroom’ van Dura Vermeer.

•  De leidingen van installaties worden zoveel mogelijk als 

inbouwleidingen in de wanden en vloeren weggewerkt. Indien 

noodzakelijk kan hiervan worden afgeweken. 

•  De koper kan bij ‘Thuis – de Showroom’ van Dura Vermeer het 

sanitair en tegelwerk naar eigen inzicht en smaak laten aan passen. De 

koper wordt automatisch uitgenodigd voor een gesprek. 

•  Meer informatie over de showroomprocedure, het woonwensentraject 

en casco opleveren staat in de koperscontractmap. 

KEUKEN
•  In de v.o.n.-prijs van de woning is een keuken opgenomen ter waarde 

van €10.000 (incl. BTW).

•  De koper kan bij ‘Thuis – de Showroom’ van Dura Vermeer de 

keuken naar eigen inzicht en smaak laten aan passen. De koper wordt 

automatisch uitgenodigd voor een gesprek. 

•  Meer informatie over de showroomprocedure en het 

woonwensentraject staat in de koperscontractmap.

DE INSTALLATIES
KEUKEN AANSLUITPUNTEN
•  Leidingwerk en elektra in de keukenruimte worden aangebracht 

op een standaard positie, die worden weergegeven op de 

contracttekeningen. 

•  Aansluitpunt warm- en koud water t.b.v. een spoelbak wordt afgedopt 

op hoogte plintniveau.

•  Aansluitpunt riool t.b.v. een spoelbak wordt afgedopt op hoogte 

plintniveau.

•  Aansluitpunt koud water en riool t.b.v. een vaatwasser.

•  Dubbele wandcontactdozen (tweemaal) boven aanrecht voor 

huishoudelijk gebruik op hoogte 115cm +vloer (type A2, B2, C en D).

•  Enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap op hoogte 230 cm +vloer 

(type A2, B2, C en D).

•  Enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap op hoogte 10 cm +vloer 

(type A1 en B1).

•  Enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast op hoogte 10 cm +vloer.

•  Enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken op hoogte 45 cm 

+vloer (type A2, B2, C en D).

•  Enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken op hoogte 10 cm 

+vloer (type A1 en B1).

•  Enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op hoogte 65 cm +vloer 

(type A2, B2, C en D).

•  Enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op hoogte 10 cm +vloer 

(type A1 en B1).

•  Enkele wandcontactdoos t.b.v. oven/ magnetron op hoogte 75 cm 

+vloer.

•  Loze leiding t.b.v. boiler op hoogte 65 cm +vloer (type A2, B2, C en 

D).

•  Loze leiding t.b.v. boiler op hoogte 10 cm +vloer (type A1 en B1).

WATERINSTALLATIE
•  De woning wordt aangesloten op het waterleidingnet, conform de 

eisen van het nutsbedrijf. In de meterkast wordt een wateraansluiting 

met watermeter geplaatst. De eenmalige aansluit- en keuringskosten 

zijn in de vrij-op-naam-prijs begrepen. De individuele watermeter 

blijft eigendom van het nutsbedrijf. 

•  De koud- en warmwaterleidingen zijn van kunststof.

•  Koudwaterleiding aangelegd vanaf de watermeter naar de volgende 

voorzieningen:

•  Spoelopstelling en gecombineerd met vaatwasser aansluiting in de 

keuken (afgedopt op plintniveau),

• Closetcombinatie in de toiletruimte(n),

•  Fonteincombinatie in de toiletruimte(n),

• Wastafelcombinatie in de badkamer,

• Douchecombinatie in de badkamer,

• Badcombinatie in de badkamer (indien aanwezig),

• Wasmachineaansluiting op de tweede verdieping en 

• Vulpunt warmtepomp / inlaatcombinatie voorraadvat boiler.

•  Op de 2e verdieping wordt een wasmachinekraan aangebracht 

bestaande uit een verchroomde tapkraan met beluchter met een 

kunststof handgreep, voorzien van een slangkoppeling en een 

kunststof afvoer met sifon en een kunststof rozet, kleur wit.

•  Alle woningen zijn voorzien van douchepijp-WTW. De douchepijp 

WTW wordt voor inspectie en onderhoud bereikbaar gemaakt door 

middel van een afschroefbaar luik in de meterkast (A1, B1 en B3), 

berging (A2 en B2) of trapkast (D). De betreffende positie staat 

aangegeven op de contracttekening.

•  In warm tapwater wordt voorzien door middel van een 200 liter 

boiler. Als het voorraadvat van de boiler volledig is opgeladen, 

kan 40 minuten worden gedoucht (bij een douchevolume van 

9 liter per minuut, een schone douchepijp-WTW en 38 graden 

watertemperatuur). 

•  Warmtapwaterleidingen aangelegd vanaf boiler naar de volgende 
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voorzieningen:

• Spoelopstelling in de keuken (afgedopt),

• Wastafelcombinatie in de badkamer,

• Douchecombinatie in de badkamer en 

• Badcombinatie in de badkamer.

RIOLERING
•  In de woning worden vanaf diverse aansluitpunten afvoerleidingen 

gelegd en met een stankafsluiter op de buitenriolering aangesloten. 

•  Voor de ontluchting wordt de riolering aangesloten op een 

ontluchtingspijp in het dak. 

•  De binnenriolering wordt uitgevoerd in kunststof met kunststof 

hulpstukken.

•  De volgende voorzieningen zijn aangesloten op de vuilwaterriolering:

•  Spoelopstelling gecombineerd voor vaatwasser aansluiting in de 

keuken (afgedopt boven dekvloer) 

• Closetcombinatie in de toiletruimte(n)

• Fonteincombinatie in de toiletruimte(n)

• Wastafelcombinatie in de badkamer

• Douchecombinatie in de badkamer

• Badcombinatie in de badkamer

• Wasmachine aansluiting op de tweede verdieping (opbouw)

• Mechanische ventilatie box (condens afvoer);

• warmtepompsysteem t.b.v. overdrukventiel (condens afvoer).

VERWARMINGSINSTALLATIE
•  De individuele warmtepompunit voorziet de woning van verwarming 

en warm tapwater. De unit kan ook zorgen voor koeling van de 

woning. De gesloten bron bevindt zich binnen de kavel onder of 

achter de woning. De boordiepte is afhankelijk van het bouwnummer. 

De warmtepomp, het boilervat en de bron zijn eigendom van Energie 

Exploitatie Rijswijk Buiten BV. 

•  De woning wordt verwarmd door middel van vloerverwarming (lage 

temperatuurverwarming).

•  De temperatuur is te regelen met een kamerthermostaat in de 

woonkamer. 

•  De verdelers van de vloerverwarming worden in het zicht geplaatst op 

de volgende plekken:

•  In de trapkast op de begane grond (bij open trap voorzien van een 

omkasting)

•  Op zolder in de technische ruimte

•  De temperatuur in de woning moet voldoen aan de eisen van SWK:

•  Woonkamer en keuken  20 ºC.

• Slaapkamers  20 ºC.

• Badkamer 22 ºC.

• Toiletruimte(n)  15 ºC. (onverwarmd)

•  Interne verkeersruimten  15 ºC. (onverwarmd)

• Onbenoemde ruimte  15 ºC. (onverwarmd)

•  Inpandige techniekruimte 15 ºC. (onverwarmd)

•  Inpandige berging  (A2, B2, C) 10 ºC. (onverwarmd) 

•  De vermelde temperaturen moeten bij gelijktijdig functioneren 

van alle, onder verantwoordelijkheid van de ondernemer geplaatste 

verwarmingselementen en gesloten ramen en deuren - behaald en 

behouden kunnen worden tot ten minste een buitentemperatuur van 

-10 °C (uitgegaan van het niet toepassen van nachtverlaging).

VENTILATIE- EN 
LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
•  De woning is voorzien van een automatisch en gebalanceerd 

ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Dit betekent dat het 

systeem vraag gestuurd werkt en ventileert daar waar het op dat 

moment nodig is. Vervuilde lucht wordt vanuit de toiletruimten, 

de badkamer, keuken en technische ruimte via de ventilatie-unit 

uit de woning afgezogen. Verse lucht van buiten wordt via dezelfde 

ventilatie-unit gefilterd, voorverwarmd en via de woonkamer, 

slaapkamers en de zolder de woning in geblazen.

•  De hoeveelheid ventilatie wordt bepaald door de luchtkwaliteit in 

de woonzone (woonkamer) en de slaapzone (slaapkamers). Als de 

luchtkwaliteit in een zone niet goed is, zal het ventilatiesysteem 

automatisch reageren door meer te ventileren in die zone. Als de 

luchtkwaliteit goed is, wordt er minder geventileerd en schakelt het 

systeem over naar de basisstand.

•  De ventilatie-unit met toebehoren staat op zolder in de 

techniekruimte. 

•  In de woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamers, toiletruimten, 

technische ruimte, inpandige berging (type A2, B2 en C) en de zolder 

komen afzuigpunten en/of uitblaaspunten.

•  Door de continue bewaking van de luchtkwaliteit, is het geen enkel 

probleem om een raam open te zetten. Het is echter niet nodig om 

een raam te openen voor de ventilatie. Indien het raam wel open gezet 

wordt, dient u er rekening mee te houden dat in de winter langere tijd 

benodigd is voor de vloerverwarming om de woning op te warmen en 

dat deze in de zomer langere tijd benodigd is om de woning te koelen.

•  Het is niet mogelijk om in de keuken een afzuigkap aan te sluiten op 

het ventilatiesysteem. Wij adviseren dan ook ten zeerste om gebruik 

te maken van een recirculatiekap. Uw keukenleverancier kan u hierbij 

helpen. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
•  De woning wordt aangesloten op het elektraleidingnet, conform 

de eisen van het nutsbedrijf. In de meterkast wordt een elektra-

aansluiting met slimme elektrameter geplaatst. De eenmalige 

aansluit- en keuringskosten zijn in de vrij-op-naam-prijs begrepen. 

De individuele elektrameter blijft eigendom van het nutsbedrijf. 

•  De elektrische installatie voldoet aan de eisen van de NEN1010 
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en wordt aangelegd vanuit de meterkast via centraaldozen naar de 

diverse aansluitpunten, verdeeld over in totaal negen groepen: 

• drie lichtgroepen

•  één fornuisgroep

• één groep voor de vaatwasser;

• één groep voor de oven/magnetron.

• één groep voor de opstelplaats wasmachine

• één groep voor de opstelplaats droger

• één groep voor de ventilatie-installatie, wko en de zonnepanelen

•  Alle wandcontactdozen zijn geaard.

•  De wandcontactdozen en loze leidingen bevinden zich in de 

verblijfsruimte in de regel op 30 cm vanaf de dekvloer en de 

schakelaars op 105 cm vanaf de dekvloer. Uitzonderingen zijn:

• De schakelaar van toiletruimte zit op 135 cm +vloer.

•  Wandcontactdozen gecombineerd met schakelaar op 105 cm 

+vloer.

•  Wandcontactdoos nabij de wastafelcombinatie in de badkamer op 

105 cm +vloer.

•  Aantal en positie lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen en 

rookmelders volgens contracttekening.

•  Schakelaars en -wandcontactdozen worden uitgevoerd als inbouw van 

wit kunststof en horizontaal geplaatst.

•  In de meterkast, bij de plint keuken, in de buitenberging en bij de 

installaties worden de kunststof schakelaars, leidingwerk en kunststof 

wandcontactdozen als opbouw toegepast.

•  Plafonddozen voor lichtaansluitpunten worden voorzien van een 

deksel met lamphaak.

•  Loze leidingen (diameter 19 mm) zijn allen te bereiken in de 

meterkast en zijn voorzien van een controledraad.

•  De belinstallatie bestaat uit een ontvanger in de hal ter plaatse van een 

enkele wandcontactdoos en een draadloze beldrukker bij de voordeur.

•  Rookmelders aangesloten op het lichtnet en voorzien van batterij.

PV-PANELEN
•  De woningen hebben een compleet zonnepanelen systeem bestaande 

uit PV-panelen (PV staat voor Photo Voltaïc) buiten op het dak en een 

omvormer in de technische ruimte. 

•  De zonnepanelen worden op het dak gepositioneerd waarbij de helling 

en de oriëntatie van het dak mede bepalend zijn voor de positionering. 

De locatie en legpatroon van de PV-panelen zijn indicatief 

aangegeven op de contracttekeningen.

•  Het werkelijke aantal te monteren zonnepanelen wordt zowel per 

bouwnummer als per blok bepaald. Het kan namelijk zijn dat 

zonnepanelen die op het dak van de woning gelegen zijn, bedoeld 

zijn voor de naastgelegen woningen en andersom. Het werkelijke 

aantal te monteren zonnepanelen verschilt per bouwnummer en 

wordt berekend aan de hand van de eisen waaraan de woning met alle 

gekozen opties moet voldoen en het vermogen van de zonnepanelen. 

•  De woning voldoet aan de EPC-eis. Bij het kiezen van woonwensen 

zoals een uitbouw, dakramen of een bepaalde indelingsvariant is het 

mogelijk dat er extra PV-panelen benodigd zijn om aan de EPC-eis 

te voldoen. Bij bepaalde combinaties van opties is het mogelijk dat 

het aantal extra PV-panelen niet op het dakvlak passen en kan de 

combinatie van opties niet worden gekozen.

•  Het recht om de zonnepanelen te plaatsen op het dak van de woning 

en het blok wordt in de leveringsakte geregeld door middel van een 

zakelijk recht. Het systeem is eigendom van Energie Exploitatie 

Rijswijk Buiten BV.

TELECOMMUNICATIE INSTALLATIE, CENTRALE 
ANTENNE INRICHTING (CAI) / GLASVEZEL
•  De woning wordt aangesloten op het centraal antennesysteem (CAI) 

en glasvezel van de kabelexploitant. Ten behoeve hiervan wordt 

een leeg overnamepunt geplaatst in de meterkast en wordt in de 

woonkamer een loze leiding aangebracht.

•  Er wordt geen splitter of versterker aangebracht. 

•  In de meterkast wordt géén aparte telefoonaansluiting gerealiseerd. 

ROOKMELDINSTALLATIE
•  In de woning worden rookmelders geplaatst op het plafond. Deze 

zijn gekoppeld en aangesloten op het elektriciteitsnet. De op 

contracttekening aangegeven plaatsen zijn indicatief.

GASINSTALLATIE
•  De woning wordt niet aangesloten op het gasleidingnet.

OPLEVERING
•  De gehele woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd.

•  Het sanitair, tegelwerk en glasruiten worden ‘stofschoon’ opgeleverd.

•  Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en 

puinresten. 
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