
 

 

 
 

Technische omschrijving / bestek type TS40, dakhelling 45˚ 
 
 
Opdrachtgever   :  [Naam]  
      [Adres]  
      [Postcode+plaats]  
 
Aannemer    : Toolstra Bouwbedrijf b.v. 
      De Zwaan 19 
      1601 MS Enkhuizen 
      Tel. 0228-350990 
 
Ontwerp    : Breg Ontwerp- en Advies 
      Venedie 7 
      1601 HA Enkhuizen 
 
Constructeur    : Harder Constructie- & Adviesbureau B.V. 
      Meiland 1 
      1713 GJ Obdam 
 
 
Algemene project gegevens 
 
Het project bestaat uit het bouwen van een woning met berging. 
 
Afmeting woning: 7,00 x 11,00 m 
Afmeting berging: 3,00 x 3,00 m 
 
Bouwadres: 
Rijksweg 68 te Limmen 
 
Volgens tekeningen en berekeningen 
Bestektekening, blad 01     d.d.  
Constructietekening, blad 02   d.d. 
Detailboekje      d.d. 
Technische omschrijving / bestek   d.d. 
Het financiële overzicht    d.d. 
Overeenkomst aanneming van het werk  d.d. 
 
Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013). Vastgesteld door 
Bouwend Nederland d.d. 27-03-2013. Een afschrift van de algemene voorwaarden maakt 
onderdeel uit van de technische omschrijving. 
 
Deze technische omschrijving / bestek vormt een geheel zoals hierboven omschreven. 
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Onderaannemers 
 
Install. bedr. Kuperus Centrale Verwarming, loodgieterwerk en sanitair 
    De Star 5 
    1601 MH Enkhuizen 
 
Technische installatie Centrale Verwarming, loodgieterwerk en sanitair 
Bedrijf J. Hoffer  Appelmarkt 1F 
    1681 PE Zwaagdijk 
 
Herders Elektrotechniek Elektra 
    Nanne Sluisstraat 18 
    1601 SC Enkhuizen 
 
Joshua Stuct.nl   Stukadoor 
    Westerstraat 42 
    1601 AK Enkhuizen  
 
Veerman Stukadoors Stukadoor 
    Donata Steurhof 108 
    1132 DN Volendam 
 
Norder BV   Afwerkvloeren 
    Bannewaard 132 
    1824 EE Alkmaar  
 
De Vries   Trappen 
    Tinweg 4 
    8445 PD Heerenveen 
 
Hoogland Kozijnen  Buiten kozijnen 
    De Corantijn 39 
    1689 AN Zwaag 
 
Jongeneel   Leverancier bouwmaterialen 
    Stenen, blokken, raamdorpelstenen, 
    dakpannen en binnendeuren 
 
    Voorland 1 
    1601 EZ Enkhuizen 
 
Bruls Prefab beton b.v. Voorgespannen kanaalplaatvloeren 
    Business Park Stein 108 
    6181 MA Elsloo 
 
Pontmeyer    Deuren en plaatmateriaal 
    Protonweg 17 
    1627 LD Hoorn 
 
Ross Sanitair  Tegelwerk & Sanitair 
    Electronweg 12 
    1627 LB Hoorn
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Voor het werk geldende voorwaarden 
De datum van aanvang van het werk, is de dag waarop is begonnen met het leggen van 
de begane grondvloer. De oplevering vindt plaats uiterlijk 200 werkbare dagen na het 
leggen van de begane grondvloer. De onderhoudstermijn is 3 maanden. Gebreken dienen 
schriftelijk binnen 3 maanden aan de aannemer kenbaar te worden gemaakt. 
 
Voorschriften 
Voor zover niet anders beschreven, zijn op dit werk van toepassing als ware zij letterlijk 
opgenomen: 
 
 Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013). Vastgesteld 

door Bouwend Nederland d.d. 27-03-2013. Een afschrift van de algemene 
voorwaarden maakt onderdeel uit van de technische omschrijving / bestek. 

 Risicoregeling niet van toepassing. 
 Gemeentelijke bouwverordeningen c.q. bouwbesluit of anders overeengekomen. 
 Vanwege tekorten op de grondstoffenmarkt en grotere vraag naar producten zijn er 

tekorten in diverse productgroepen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om in enkele 
gevallen af te wijken van hetgeen wat er staat omschreven in offerte en technische 
omschrijving. 

 
CAR Construction All Risk verzekering tijdens de bouw 
Het bouwwerk is, tijdens de gehele bouwperiode, verzekerd tegen diefstal, brand-, 
storm- en waterschade en omringende gebouwen. Deze verzekering loopt af op het 
moment van oplevering. 
 
Bij inbreien in bestaande woonomgeving met verhoogd risico zijn de extra kosten voor 
rekening van de opdrachtgever, onder andere kosten eigen risico. 
 
Het plaatsen van bouwhekken om of op het bouwterrein zijn voor rekening aannemer. 
 
Aansluitkosten voor rekening Quartet Projecten B.V. 
De legeskosten en de aansluitkosten: water – elektra – media – riool - HWA. 
 
Betalingen 
De betalingen van de aanneemsom dienen plaats te hebben na het gereedkomen van de 
werkzaamheden overeenkomstig het onderstaande schema: 
 
Termijn nummer 01 10% aanvang bouw 

02 10% heiwerk gereed 
03 10% begane grondvloer gelegd 
04 20% eerste verdiepingsvloer gelegd 
05 10% tweede verdiepingsvloer gelegd 
06 10% dak geplaatst 
07 10% woning glas- en waterdicht 
08 10% stukwerk gereed 
09 10% oplevering 
10 verrekening meer- en minderwerk 

 
De betalingstermijn bedraagt uiterlijk 14 dagen na ontvangstdatum van de nota. 
 
Het meerwerk van onderaannemers wordt verrekend met 10% toeslag, incl. Algemene 
Kosten, Winst en Risico en op overwaarde van de stelposten, e.e.a. volgens Uniforme 
Administratieve voorwaarden (U.A.V.) 1989. 
 
De woning mag niet eerder in gebruik worden genomen, dan wel bewoond, voordat de 
gehele aanneemsom is betaald, inclusief eventueel meer- en minderwerk. Nadat alle 
betalingen zijn geschied, zullen de sleutels worden overhandigd. 
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Bij droging wordt indien noodzakelijk, de apparatuur door de aannemer kosteloos 
geleverd. Het verbruik van stroom- en water tijdens de bouw zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. 
 
Het niet op tijd afhandelen van stelposten voor aanvang bouw kan vertraging in 
oplevering c.q. extra kosten met zich meebrengen. 
 
Specificaties 
 
Peil van de woning 
Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Dit peil ligt ongeveer 
30 cm boven de kruin van de weg. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de 
dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. 
 
Peilhoogte woning  = 0 
Peilhoogte berging = -20 of als aangegeven op de werktekening 
 
Maatvoering 
De opgegeven maatvoering op de tekeningen zijn bruto maatvoering. De opgegeven 
maatvoering is exclusief afwerkingen.  
 
NUTS invoerbochten 
De NUTS invoerbochten worden standaard door of onder de fundering door gebracht. De 
lengte van de NUTS invoerbochten is maximaal 2,5 meter. Meerlengte voor rekening 
Quartet Projecten B.V, minderlengte niet verrekenbaar. 
 
Grondwerk 
De nodige grondwerken worden verricht voor het leggen van funderingen en leidingen. 
 
De fundering wordt aangevuld met uitkomende grond, de rest blijft in een gesloten 
grondbalans (afvoeren grond niet opgenomen). Het indien nodig afvoeren van overtollige 
grond te regelen door opdrachtgever. In verband met huidige regelgeving kan Toolstra 
Bouwbedrijf b.v. u hierin niet van dienst zijn. De werkruimte op het bouwterrein dient ten 
minste 4 meter rondom het te bouwen object vrij te zijn, e.e.a. op aanwijzen Toolstra 
Bouwbedrijf b.v. 
 
Eventueel tekort of teveel geleverde grond is voor rekening Quartet Projecten B.V. 
Teelaarde of aanvulzand behoren niet tot de levering. 
 
Bodemafsluiting van ±10 cm schoon zand onder het te bouwen object. 
 
Rioleringswerken 
De uitgaande grondleidingen worden aangebracht tot 0,5 m buiten de gevel, e.e.a. 
volgens tekening, exclusief het aansluiten op het gemeentelijk riool. De riolering wordt in 
PVC-buis en in enkel c.q. gescheiden systeem uitgevoerd, e.e.a. op aanwijzing van de 
gemeente. Het rioleringssysteem wordt belucht, het is voorzien van 1 ontstoppingsstuk 
deze worden aangebracht op 50 cm uit de gevel. 
 
 Gootsteen/vaatwasser in de keuken afgedopt op 1 plaats. 
 Closet en fonteinbakje in toilet. 
 Condens afvoer warmtepomp in bijkeuken. 
 Wasautomaat in de bijkeuken. 
 Standaard sanitaire toestellen in de badkamer. 
 Standleiding, rioolontluchting. 
 Hemelwaterafvoeren. 



  Paraaf ____   5

De drainage onder de woning bestaat uit een met kokosvezel omwikkelde geperforeerde 
PVC-slang, welke aangesloten wordt op een controleputje. 
 
Fundering heiwerk op stuit 
Het heiwerk wordt uitgevoerd gebruik makend van beton-schroefpalen, lengte 6 m¹.  
 
Betonkwaliteit fundering is C20/25 en de afmetingen van de funderingsbalken is 400 x 
400 mm. 
 
De kruipruimte wordt geventileerd door middel van Z-vormige muisdichte roosters in de 
gevel, e.e.a. volgens bestek tekening. 
 
Metselwerken / lijmwerken / houtskeletbouw 
Voor de diverse constructie onderdelen worden de volgende materialen toegepast: 
 Buitengevels     : vormbaksteen waalformaat 
 Binnenspouwbladen BGG + VERD  : BIA beton blokken type M10-19 
 Langsgevels indien voorgeschreven   : BIA beton blokken type M12-19 

door constructeur e.e.a. volgens meerwerk 
 Eventuele binnenspouwblad topgevel zolder : Houtskeletbouw wand 
 Dragend binnenmetselwerk   : BIA beton blokken type M10-19 
 Binnenspouwbladen berging   : BIA beton blokken type M10-19 SW 
 Begane grond scheidingswanden  : Gibo 100 mm 
 Verdieping scheidingswanden   : Gibo 70 mm 
 Zolder scheidingswanden   : Gibo 70 mm 
 Stabiliteitswanden indien voorgeschreven : Houtskeletbouw wand 

door constructeur e.e.a. volgens meerwerk 
 
Voor de isolatie van de gevels wordt toegepast: 
Een rockwool normplaat 433 BP, dik 160 mm met een Rc-waarde van 5,2 m²K/W. Indien 
blijkt uit de EPN berekening deze isolatie te moeten verzwaren, wordt dit opgevoerd als 
meerwerk. 
 
Het voegwerk van de buitengevels wordt uitgevoerd als platvol gevoegd in een nader te 
bepalen standaard kleur, volgens monster. Zwartsel en kleurstoffen in voeg niet 
gerekend. Plint kan zonder meerprijs wel zwart worden gevoegd. 
 
De hele buitengevel wordt als schoon metselwerk uitgevoerd. De binnenspouwbladen en 
de dragende binnenwanden worden als vuil werk uitgevoerd, met uitzondering van de 
woningscheidende wand van de berging, deze wordt als schoonwerk uitgevoerd met BIA 
schoonwerk blokken type M10-24. Het binnenblad van de topgevel op zolder wordt 
uitgevoerd als een houtskeletbouw wand afgewerkt met gipskartonplaat. 
 
Metselwerken 
De aansluiting van de spouwmuur met het platdak vlak wordt voorzien van 15 ponds 
bladlood stroken. Boven de buitenkozijnen worden lateislabben aangebracht, tot 20 cm 
langer als het kozijn. Exclusief kozijnen direct onder de goot. 
 
Onder de raamkozijnen met borstwering worden raamdorpelstenen (verglaasd) in de 
kleur zwart aangebracht, afmeting 105 x 165 mm. Af fabriek worden deze 
raamdorpelstenen een bepaald percentage in kleur gespoten, het kan voorkomen dat 
hier een stukje ongekleurd (rood) steen in het zicht blijft. 
 
In het metselwerk worden de benodigde open stootvoegen (ventilatie) opgenomen, 
maximaal 20 mm breed. De spouwankers met rozetten worden per 4 stuks per m2 
aangebracht. 
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Er worden betonlateien boven de buitenkozijnen in de binnenspouwbladen aangebracht. 
De overspanning van het gevelmetselwerk boven de buitenkozijnen wordt voorzien van 
een rollaag. Bij grotere overspanningen dan 1100 mm in het gevelmetselwerk worden 
deze voorzien van gecoat murfor wapening. Maximale overspanning 2700 mm, daarna in 
overleg met constructeur zullen er stalen hoeklijnen moeten worden toegepast, e.e.a. 
volgens meerwerk. 
 
Gevelstenen 
Het is mogelijk dat er bij de door u uitgekozen gevel- en/of plintsteen een frog wordt 
toegepast door de leverancier. Dit is een zogenoemd bakje waar extra metselspecie in 
gaat. Dit is per fabriek verschillend, dit hangt af van het soort mal welke wordt 
toegepast. Indien er in de door u gekozen gevelsteen een frog wordt toegepast zijn wij 
genoodzaakt de extra kosten á € 355,- inclusief 21% BTW voor zand- en cement in 
rekening te brengen. 
 
Berging 
Berging wordt wel geventileerd, geen stalling motorvoertuigen. 
 
Systeemvloeren 
 Begane grondvloer : isolatieplaatvloer 200, thermisch geïsoleerd Rc 3,7 m²K/W 
 1e + 2e verdiepingsvloer : kanaalplaatvloer 200 op vilt gelegd en de naden   

      afgevuld met betonmortel. 
 Vloer berging  : isolatieplaatvloer, thermisch geïsoleerd Rc 3,7 m²K/W.  
 
Noot: kanaalplaatvloeren kunnen scheurvorming geven ten aanzien van tegelvloeren en 
gietvloeren. 
 
Voor de toegang van de kruipruimte wordt er een sparing gemaakt in de begane 
grondvloer. Deze sparing wordt ingedekt door een geïsoleerde vloerplaat + vloerluik van 
cement vezelplaat. Definitieve plaats kruipgat in overleg met vloerenleverancier. 
 
Daken en houten vloeren. NEN 6702 6790 (1991) 
De dakconstructie van de woning heeft een Rc-waarde van 6,3 m²K/W. Blijkt uit de EPN 
berekening deze isolatie te moeten verzwaren, wordt dit opgevoerd als meerwerk. 
 
Het dak wordt opgebouwd als een scharnierkap o.g. van geschaafd vurenhout, 
kwaliteitsklasse B, e.e.a. volgens opgave constructeur. 
 
Materiaalsoort: 
Dakbeschot : bestaande uit sporen, glaswol, folie, en spano 13mm, o.g. 
Panlatten  : vuren 22 x 50 mm 
Dakbedekking : keramische dakpannen met de bijbehorende hulpstukken en een  

  ventilerende vorstconstructie in donkere kleur. Inclusief panhaken. 
Overstek : afgetimmerd met 18 mm red cedar boeideel en 10 mm garanti- 

  plex plafond. 
 
Topgevel binnenbladen (Rc-waarde van 5,2 m²K/W) bestaande uit: 
 12,5 mm gipsplaat. 
 Dampremmende folie. 
 10 mm OSB. 
 Regelwerk 36 x 196 mm. 
 190 mm isolatie. 
 Geperforeerde folie type Morgo reflex o.g. 
 Buitenzijde metselwerk. 
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Zolder onafgewerkt 
De naden tussen de kapelementen op de zolder worden afgetimmerd met wit gegrond 
MDF latten. 
 
Van een eventuele berging - uitbouw bestaat uit: 
 Plafond  : gipsplafond 
 Balklaag  : vurenhout, kwaliteitsklasse B. 
 Dakbeschot : 18 mm OSB o.g. 
 Isolatie  : PIR isolatieplaat 
 Dakbedekking : 1 gesloten onderlaag 460 A 50, 1 ABP blank 470 A 24 o.g. 
 Boeiboord  : 18 mm red cedar, met garantieduur van 10 jaar of aluminium 

                           daktrim, blank 
 

Van een eventuele veranda bestaat uit: 
 Plafond  : geen, balklaag in het zicht (niet wit gegrond)/ garantieplex 10 mm 
 Balklaag  : vurenhout, kwaliteitsklasse B. 
 Dakbeschot : 18 mm OSB o.g. (niet wit gegrond) 
 Isolatie  : geen 
 Dakbedekking : 1 gesloten onderlaag 460 A 50, 1 ABP blank 470 A 24 o.g. 
 Boeiboord  : 18 mm red cedar, met garantieduur van 10 jaar afgewerkt met 

   aluminium daktrim, blank / zinken kraal 
 
Bij een geïsoleerd platdak (niet zijnde dakterras) wordt de dakbedekking 
voorzien van standaard dakgrind. Indien er een dakterras wordt toegepast worden er 
standaard terrastegels toegepast. 
 
Ventilatievoorzieningen en afvoer/rookkanalen 
Materiaalomschrijving van: 
Ventilatiekanalen : Spiralo Ø 125/100 mm aangesloten met flexibele slang op een    

  dubbelwandige dakdoorvoer. 
 
De ventilatie van de woonkamer + keuken geschiedt door middel van Buva roosters o.g. 
op het glas. De nachtventilatie van de slaapkamers geschiedt met Buva roosters o.g. op 
het glas. 
 
Ventilatievoorzieningen en gasafvoer/rookkanalen standaard 
De overige ruimten/constructie onderdelen worden uitgerust met de volgende 
ventilatievoorzieningen: 
 Toilet    : door middel van centrale mechanische ventilatie. 
 Meterkast   : geventileerd d.m.v. vent rooster onder en boven in deur. 
 Gevel   : door middel van open stootvoegen. 
 Gevelbeschieting  : door middel van sparingen in de onder- en boven regels. 
 Keuken   : door middel van centrale mechanische ventilatie. 
 Badkamer   : door middel van centrale mechanische ventilatie. 
 
Mechanische ventilatie, standaard 
Eén ventilatie-unit, model Itho CVE SE, geplaatst op de zolder. Vanaf de unit een 
kanalenstelsel van spiralo kanalen Ø125 mm naar verschillende af te zuigen ruimtes. De 
afzuigpunten worden voorzien van witte kunststof ventielen. De afvoerzijde van de 
mechanische ventilatie-unit wordt aangesloten op een dak doorvoer. De regeling van de 
mechanische ventilatie vindt plaats door middel van een draadloze 3-standen 
regelschakelaar (laag/hoog/spaar) te plaatsen in de keuken of badkamer. 
 
 
Opgenomen afzuigpunten: 
- Eén afzuigpunt in toilet 
- Eén afzuigpunt in bijkeuken 
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- Vier afzuigpunten in keuken 
- Eén afzuigpunt in badkamer verdieping 
 
Extra afzuigpunten worden opgegeven in de meer- en minderwerk offerte van de 
elektricien. 
 
Houten kozijnen, ramen en deuren 
Materiaal omschrijving van de diverse onderdelen 
 
Buitenkozijnen 
Kozijnprofielen Meranti/mahonie 67 x 114 mm met minimaal gewicht 650 kg/m³. Raam- 
en deur hout Merbau gevingerlast, Mahonie gevingerlast; conform KOMO eisen. 
Spouwlatten vuren, glaslatten Meranti.  
Behandeling in grondverf ±120 Mu droog gemeten volgens BRL0817 (concept 2 voorlak 
systeem) o.g. Deze grondverf is opgenomen in SKH publicatie 04-02 op waterbasis en is 
overschilderbaar, met alle verven genoemd in deze publicatie van toegelaten 
grondverven, mits verwerkt conform de verwerkingsvoorschriften van uw verfleverancier. 
 
Voordeur als type WK3000 of 3001 o.g. 
1 HMB meerpuntsluiting (sleutelbediend) 500270 met 3 haaksloten o.g.  
4 pomlagerscharnieren SKG*** 
1 Hoppe standaard voordeurbeslag met kerntrekbeveiliging SKG*** o.g. 
1 cilinder SKG** 
1 standaard briefplaat met geveerde tuimelklep (indien van toepassing) 
 
Tuindeur – enkele deur  
1 HMB meerpuntsluiting (krukbediend) 500270 met 3 haaksloten o.g.  
4 pomlagerscharnieren SKG*** 
1 Hoppe standaard achterdeurbeslag met kerntrekbeveiliging SKG*** o.g. 
1 cilinder SKG** 
 
Tuindeur – deurstel 
1 HMB meerpuntsluiting (krukbediend) 500270 met 3 haaksloten o.g.  
1 HMB multipoint de luxe o.g. 
2 HMB sluitpot o.g. 
8 pomlagerscharnieren SKG*** 
1 Hoppe standaard achterdeurbeslag met kerntrekbeveiliging SKG*** o.g. 
1 cilinder SKG** 
 
Draaikiepramen 
1 Maco draaivalbeslag invisible SKG** o.g. 
1 Maco raamgreep kleur F1 (afsluitbaar) o.g. 
 
Algemeen  
Alle sleutels van de buitendeuren hebben hetzelfde nummer. 
Alle sleutels van de raamgrepen hebben hetzelfde nummer. 
Alle sleutels van de uitzetters hebben hetzelfde nummer. 
Alle sleutels van de naar buiten draaiende ramen hebben hetzelfde nummer. 
 
Buitendeuren- en ramen voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Indien u hiervan 
een officieel certificaat wilt ontvangen in verband met verzekering of dergelijke dient u 
hiervoor (na oplevering) een externe partij in te schakelen. 
 
 
Binnendeurkozijnen 
Houten inbouw kozijnen gegrond, opdek zonder bovenlicht. Afmeting 880 x 2315 mm, 
tenzij anders aangegeven. 
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Binnendeuren 
Svedex/Berkvens opdekdeuren in de kleur kristalwit. Binnendeur naar berging 
brandwerend met een deurdranger. Afmeting 880 x 2315 mm, tenzij anders aangegeven. 
Eventuele luxe binnendeuren nader te bepalen, e.e.a. volgens meerwerk. 
 
Hang- en sluitwerk binnendeuren 
3 paumelles, Hoppe HCS deurkrukken, in loopslot of vrij- en bezetslot uitvoering. 
Eventuele luxe binnendeurbeslag nader te bepalen, e.e.a. volgens meerwerk. 
 
Dakraam 
1 stuks ten behoeve van zolder, afmeting 78 x 98 cm. 
 
Het hart van het dakraam wordt op ca. 1,70 m1 geplaatst. In verband met de 
dakschuinte, gekozen dakpan en de verdeling dakpannen is het mogelijk dat het 
dakraam ca. 25/30 cm hoger of lager wordt geplaatst. Dit in nader overleg met de 
kappen fabrikant. 
 
Trappen 
De trap in de hal wordt uitgevoerd als open vuren trap, e.e.a. inclusief standaard 
hekwerk en trapleuning.  
 
De trap van de overloop naar de zolder wordt uitgevoerd als open vuren trap, e.e.a. 
inclusief standaard hekwerk en trapleuning. 
 
Eventuele luxe opties trap nader te bepalen, e.e.a. volgens meerwerk. 
 
Aftimmerwerk, NEN 5461 5466 1980 kwaliteitsklasse C 
Vloerplinten voor de gehele woning zijn niet opgenomen. 
Plafondplinten ZOLD; MDF wit gegrond, afmeting 9 x 45 mm, t.b.v. de aansluiting van 
plafond, muur en dak. De plafondplinten worden niet meegenomen in het spack 
spuitwerk. 
 
Aftimmerlat MDF wit gegrond afmeting 12 x 120 mm, gegrond, aangebracht rondom de 
buitenkozijnen van de begane grond en verdieping. De buitenkozijnen in de HSB topgevel 
worden afgewerkt met gipskartonplaat. 
 
Trapgat aftimmering MDF 18 mm wit gegrond, rondom trapgat. 
 
Onder de raamkozijnen worden aan de binnenzijde PontMeyer vensterbanken 
aangebracht in de kleur wit, afmeting 300 mm diep, behalve bij het keukenblok, toilet en 
badkamer. Deze worden door tegelzetter of opdrachtgever afgewerkt en/of betegeld. 
Bredere vensterbanken worden opgevoerd als meerwerk. 
 
Buiten betimmering 
Buiten betimmering, red cedar/garantieplex, wit gegrond, type goot als showroom 
nummer (1) 
Boeidelen red cedar, 18 mm dik, wit gegrond. 
Plafond garanti-plex, 10 mm dik, wit gegrond. 
 
Goten en hemelwaterafvoeren 
Dit zijn zinken bakgoten (no. 14), omvat in houten goot, met kraal en zinken 
hemelwaterafvoeren. Doordat de gootrekken waterpas worden gemonteerd bestaat de 
kans dat er een klein laagje water in de goot blijft staan. Dit heeft geen nadelige 
gevolgen voor de zinkconstructie. 
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Vloer-, wand- en plafondafwerking 
De plafonds op de begane grond en verdieping worden behandeld met spack spuitwerk. 
Het plafond van de berging bestaat uit balklaag, afgewerkt met gipsplafond en 
spacspuitwerk. De BIA betonsteen wanden worden gestukadoord c.q. behangklaar 
opgeleverd. Gibo wanden zijn reeds behangklaar (geen stukadoorswerk). Schuine zijden 
zolder zijn Spano / multiplex platen dakplaten. 
 
Gipsplaten worden aangebracht met gipsschroeven.  
 
De vloerafwerking van de gehele woning is zand/cementvloer; begane grondvloer dik 
±70 mm, verdieping en zolder ± 70 mm, vlakheid NEN 2741, D15. De vloerafwerking 
van de berging is zand/cementvloer, dik ± 70 mm, vlakheid NEN 2741, D15.  
 
De zand/cementvloer van de badkamer dik ± 100/120 mm. 
 
De zand/cement vloeren zijn geschikt voor vloerbedekking, laminaat en tegels tot 
maximale afmeting 30 x 30 cm. 
 
Eventuele casco ruimtes (badkamer en/of toilet) worden niet afgewerkt; geen cement 
dekvloer, geen stukadoorswerk en geen spuitwerk plafonds. 
 
Tegelwerken, leveren en aanbrengen standaard 
De vloertegels van het toilet en de badkamer zijn maximaal 60 x 60 cm of minimaal  
15 x 15 cm. Glad model. De wandtegels zijn maximaal 30 x 60 cm of minimaal  
15 x 15 cm. In het toilet tot 150 cm hoogte, in de badkamer tot ±260 cm + peil 
eindigend op een hele tegel, exclusief schuine kanten. Voor het tegelwerk is een stelpost 
opgenomen van netto € 25,- p/m² voor een hoeveelheid van 38 m2 wandtegels en 9 m2 
vloertegels. Wandtegels worden ingevoegd. Vloertegels worden ingevoegd met donkere 
voeg. Hoek- of eindprofielen worden verrekend. Maximaal vloeroppervlakte toilet 1,5 m². 
Maximaal vloeroppervlakte badkamer 7,5 m². 
 
Keukeninrichting voor opdrachtgever 
 
Beglazing, HR++ 1,1 W/m²K. 
De isolerende, droge beglazing wordt toegepast in buitenkozijnen ramen en deuren van 
de woning en berging. De glasopeningen zijn conform standaard kozijnfabrikant, 
uitgaande van standaard HR++ glas. Roeden standaard opplakken roeden conform 
tekening blad 01, Standaard opplakken roeden conform tekening blad 01, exclusief 
wiener sprosse (kaders). 
 
Valbeveiliging indien onderkant kozijn op de verdieping lager dan 850 mm +Peil, 
veiligheidsglas, brandwerend glas e.d. niet gerekend. 
  
Buiten schilder- en beitswerk 
Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Kozijnen ontdoen van 
onregelmatigheden. Beschadigingen bijwerken. 
 
De buitenkozijnen, ramen, deuren, boeidelen en betimmeringen worden schoongemaakt 
en 1x bijgewerkt, licht opgeschuurd en afgeschilderd. 
 
Het kleurenschema van het buitenschilderwerk is RAL 9001 – 9010. De standaardkleur is 
gebroken wit. Indien het houtwerk is voorzien van de afgesproken kleur en deze in een 
andere kleur moet worden afgeschilderd, zullen er meerkosten in rekening moeten 
worden gebracht. 
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Binnen schilder- en beitswerk voor opdrachtgever 
Korte omschrijving van het binnenschilderwerk 
 Kozijnen ontdoen van onregelmatigheden. 
 Beschadigingen bijwerken 
 Schonen van kozijnen, ramen, deuren, plinten en aftimmeringen. 
 Houten binnenkozijnen: 1x licht opgeschuurd en afgeschilderd. 
 Aftimmeringen: 1x opgeschuurd, bijgewerkt en afgeschilderd, exclusief de 

vloerplinten. 
 Kanteldeur berging: aan de buitenzijde 1x primer en afgeschilderd. 
 Koperen leidingen in het zicht: geschilderd. 
 Schilderen CV leidingen: niet van toepassing. 
 Trap: 3x behandelen; 1x in fabriek en 2x op het werk. 
 
Behangwerk voor opdrachtgever 
 
Water installatie 
De aanleg van de water installatie is in de aanneemsom inbegrepen. De aansluit- en 
ingebruikstellingkosten zijn voor rekening opdrachtgever. 
 
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast; 
de waterleiding is afsluit- en aftapbaar. 
 
De volgende tappunten worden aangesloten: 
Keuken 1x afgedopt t.b.v. keukenblok en vaatwasmachine (warm- en koud) 
Bijkeuken 1x ten behoeve wasmachine (koud) 
Toilet  1x handwasbakje (koud) 
  1x waterreservoir toilet (koud) 
Badkamer 1x wastafel (warm- en koud) 
  1x badmengkraan (warm- en koud) 
  1x waterreservoir toilet (koud) 
  1x mengkraan douche (warm- en koud) 
 
De leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in vloeren, wanden en kokers. 
 
Sanitair, leveren aanbrengen standaard 
Het standaard te leveren sanitair wordt met de nodige afsluiters aangesloten op het riool. 
 
Standaard aanwezig is:  
Toilet 
 1 inbouwreservoir inclusief bediening paneel 
 1 compleet wandcloset inclusief toiletzitting met deksel 
 1 compleet fontein inclusief fonteinkraan 
 
Badkamer 
 1 inbouwreservoir inclusief bediening paneel 
 1 compleet wandcloset inclusief toiletzitting met deksel 
 1 bad afmeting 1800 x 800 mm inclusief badset en kraan 
 1 compleet wastafel inclusief wastafelkraan  
 1 rechthoekige spiegel afmeting 800 x 600 mm 
 1 douchemengkraan inclusief glijstangset 
 1 RVS draingoot, 70 cm 
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Elektrische installatie, standaard 
De aanlegkosten van de elektrische installatie zijn in de aanneemsom inbegrepen. De 
kosten voor het aansluiten en voor de ingebruikstelling zijn voor rekening opdrachtgever. 
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over de door de 
installateur te bepalen groepen naar de diverse aansluitpunten. De gehele installatie is 
waar mogelijk inbouw en elders opbouw. Het schakelmateriaal is standaard wit Jung, de 
hoogte van de schakelaars is 105 cm boven de vloer en de wandcontactdozen 30 cm 
boven de vloer. De gehele installatie is conform de aansluitvoorwaarden van het 
nutsbedrijf, NEN 1010 (laatste druk) en overige voorschriften. 
 
Standaard aanwezig is: 
Hal/entree 
 1 lichtaansluitpunt op 1 enkelpolige schakelaar. 
 1 enkele wandcontactdoos naast de schakelaar. 
 1 buitenlichtaansluitpunt op enkelpolige schakelaar. 
 1 geschakelde rookmelder op lichtnet. 
 1 dubbele wandcontactdoos ten behoeve van vloerverwarmingspomp. 
 
Meterkast 
 1 complete belinstallatie, beldrukker op voordeurstijl, beltrafo in meterkast, bel op 

meterkastwand. 
 1 dubbele wandcontactdoos, opbouw. 
 1 hoofdschakelaar 40A 4p. 
 2 aardlekschakelaars 40A 2p 30 mA. 
 4 installatieautomaten 16A B-karakteristiek. 
 
Toilet 
 1 lichtaansluitpunt op 1 enkelpolige schakelaar. 
 
Woonkamer 
 2 lichtaansluitpunten op 2 enkelpolige schakelaars. 
 4 dubbele wandcontactdozen. 
 1 loze telefoonleiding naar de meterkast. 
 1 loze antenne leiding naar de meterkast. 
 1 thermostaat-leiding naar de plaats van de warmtepomp. 
 1 thermostaat-leiding naar de plaats van de vloerverwarmingspomp. 
 
Keuken 
 1 perilex contactdoos t.b.v. inductie op een aparte groep. 
 1 lichtaansluitpunt op 1 enkelpolige schakelaar. 
 2 dubbele wandcontactdozen. 
 1 enkele wandcontactdoos ten behoeve van keukenmeubel of afzuigkap. 
 
Berging 
 1 lichtaansluitpunt op 1 enkelpolige schakelaar. 
 1 dubbele wandcontactdoos. 
 1 wandcontactdoos ten behoeve van wasautomaat op aparte groep. 
 1 aparte groep 3f+n 16A ten behoeve van warmtepomp binnen unit. 
 1 aparte groep 1f+n ten behoeve van warmtepomp buiten unit. 
 1 leiding ten behoeve van buitenvoeler. 
 
Overloop 
 1 lichtaansluitpunt met wissel schakelaar met begane grond. 
 1 enkele wandcontactdoos naast schakelaar. 
 1 geschakelde rookmelder op lichtnet. 
 
Slaapkamer 1 



  Paraaf ____   13

 1 lichtaansluitpunt op 1 enkelpolige schakelaar. 
 2 dubbele wandcontactdozen. 
 
Overige slaapkamers (3x) 
 1 lichtaansluitpunt op 1 enkelpolige schakelaar. 
 1 dubbele wandcontactdoos. 
 
Badkamer 
 1 lichtaansluitpunt op 1 enkelpolige schakelaar. 
 1 lichtaansluitpunt boven spiegel op dezelfde schakelaar. 
 1 centraal aardpunt ten behoeve van aarding, badkamervloer, radiatoren, 

waterleiding en overige metalen delen. 
 
Zolder 
 1 lichtaansluitpunt op 1 enkelpolige schakelaar. 
 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. mechanische ventilatie. 
 1 aardpunt t.b.v. mechanische ventilatie. 
 1 geschakelde rookmelder op lichtnet. 
 
Zonnepanelen (7 panelen á 350Wp) 
 1 aparte groep 1f+n met werkschakelaar. 
 1 leiding naar meterkast ten behoeve van vereffening zonnepanelen. 
 1 PVC doorvoer in kap (indien gewenst). 
 Leveren en aanbrengen 7 zonnepanelen op pannendak woning zijn opgenomen. 
 
Elektrawerk wordt uitgevoerd conform door u ondertekende meerwerk opgave e.e.a. als 
besproken met Elektricien. 
 
Verwarmingsinstallatie 
De lucht/water warmtepomp model Samsung – LG of gelijkwaardig 200 liter boiler wordt 
in de berging geplaatst. De buitenunit wordt zo dicht mogelijk bij de lucht/water 
warmtepomp geplaatst aan de buitengevel. Door problematiek met leveringen is het 
mogelijk dat er een ander model/type warmtepomp wordt geplaatst. Deze is 
gelijkwaardig aan het aangeboden model. 
 
De kamertemperatuurregeling wordt geregeld via een kamerthermostaat. De centrale 
verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als vloerverwarming begane grond, inclusief 
berging. De verdieping en zolder wordt verwarmd middels vloerverwarming. 
 
De vloerverwarmingverdeler wordt geplaatst in de berging (in het zicht, onafgewerkt) 
e.e.a. in overleg met installateur. 
 
Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie geldt de 
volgende norm temperatuur: Buitentemperatuur -10˚C. Tevens moet worden gerekend 
met een windsnelheid die ter plaatse normatief is vastgesteld op 5 meter/seconde, 
respectievelijk 8 meter/seconde. 
 
De berekende ruimtetemperaturen zijn: 
 Hal/entree 15˚C 
 Toilet  onverwarmd 
 Woonkamer 20˚C 
 Keuken  20˚C 
 Berging   20˚C 
 Overloop  onverwarmd 
 Slaapkamers 18˚C 
 Badkamer  22˚C 
 Zolder  20˚C 
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Vloerverwarming 
Vloerverwarming aanbrengen op verzinkte vloerverwarmingsmatten, Ø3, 100 x 100 mm. 
Afwerkvloeren gehecht/gebrand op ondervloer van ±70 mm dik zonder dilatatie met 
randisolatie. 
 
Meerprijs 
Optie 1:  Glasvezel toevoegen in afwerkvloer in verband met krimpscheurtjes  
  ten hoeve van tegelvloer € 10,- p/m². 
 
Schoonmaken 
Minimaal twee weken voor de oplevering wordt de opdrachtgever schriftelijk op de 
hoogte gesteld van de definitieve opleverdatum en het tijdstip waarop dat gaat 
gebeuren. De gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair en 
de tegelwerken; deze worden schoon opgeleverd. Glaswerk wordt zoveel mogelijk schoon 
opgeleverd (krasvrij). Het bij de woning behorend terrein wordt ontdaan van bouwvuil. 
 
Stelposten netto verrekenbaar 
 Aankoop sanitair en tegelwerk    € 3.750,- 
 Wandtegels      € 25,- p/m². 
 Vloertegels      € 25,- p/m². 
 Sanitair       € 1.800,- 
 Gevelsteen      € 500,- p/1000 
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Garantiebepalingen 
De duur van de garantie is voor de onderstaande punten tot de erbij genoemde termijn. 
 
 Voor bitumineuze, teerhoudende en kunststof dakbedekking  

en goten, alsmede aansluiting daarvan aan onderdelen in of  
aan deze dakbedekking en goten.     tot 10 jaar 

 Tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- 
en buitenkozijnen voor zover er van meer dan 9 mm verschil 
ten opzichte van de loodlijn is.      tot 1 jaar 

 Voor het schilderwerk       tot 1 jaar 
 Voor het hang- en sluitwerk      tot 1 jaar 
 Voor de buitenriolering       tot 2 jaar 
 Voor warmwatertoestel       tot 1 jaar 
 Voor verwarmingselementen      tot 1 jaar 
 Voor de water- en elektra-installatie     tot 1 jaar 
 Voor andere gebreken aan isolerende beglazing dan beschadiging 

daarvan en/of gebreken door die beschadiging veroorzaakt 
aflopende garantie       tot 5 jaar 

 Dakpannen        tot 30 jaar 
 Buitenkozijnen, op verbindingen en houtrot e.d.   tot 10 jaar 
 Schilderwerk op draaiende delen deuren en ramen indien  tot 3 maanden 

binnen 3 maanden is afgeschilderd.      
boeidelen c.q. kozijnen, indien binnen 6 maanden afgeschilderd tot 6 maanden 
(factuur schilder dient overlegd te worden)  

 Kitvoegen         tot 1 jaar 
 Sanitair         tot 2 jaar 
 
Buiten de garantie vallen. 
 
a. Iso-glas met lichte beschadiging rondom 10 cm uit stijlen en dorpels mits hinderlijk. 
b. Tochtstrips, slijtstrips. 
c. Krasbestendigheid, hittebestendigheid en bestendigheid tegen agressieve stoffen van 

aanrechtbladen. 
d. Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de degelijkheid 

van de woning. 
e. Scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog- of verhardingskrimp 

van het materiaal of van invloeden van buitenaf, tenzij deze scheurvorming afbreuk 
doet aan de degelijkheid van de woning. 

f. Tegelwerk, behoudens voor wat betreft losraken en/of afschilferen daarvan en het 
scheuren van wandtegels, tenzij dit scheuren gevolg is van punt e uitgesloten 
scheurvorming. 

g. Stukadoorswerk waaronder begrepen spuitpleisterwerk, behoudens voor wat betreft 
losraken en/of afschilferen. 

h. Losraken en/of afschilferen stukadoorswerk, waaronder begrepen spuitpleisterwerk, 
veroorzaakt door niet geëigend schilderwerk, daarop aangebracht buiten de 
ondernemer om. 

i. Alle voorzieningen buiten de gebouwen, met uitzondering van tuinmuren en 
gemetselde windschermen die met de bouwen een geheel vormen.  

j. Scheurvorming in het vuurvast materiaal van open haarden. 
k. Wandafwerking in de woning behoudens voor wat betreft losraken daarvan, met 

uitzondering stukadoorswerk, tegelwerk en schilderwerk waarvoor daarvoor gestelde 
regelen gelden. 

l. Normale verkleuring van materialen en normale oppervlakte verwering van en 
normale vlekvorming op kunststof en metalen. 

m. Tocht welke uitsluitend het gevolg is van technische vereiste installatie. 
n. Condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt door 

een technisch onjuiste constructie. 
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o. Aantasting van de binnenriolering door afvalwater en breuk, voor zover niet 
veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie. 

p. Kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er van 9 
mm of minder verschil ten opzicht van de loodlijn sprake is, echter onverminderd het 
herstel van hinderlijke gevolgen van dit krom trekken, mits afschilderwerk binnen 6 
weken na oplevering gereed is. 

q. Schade die het gevolg zijn van: 
1. Brand, als omschreven in de beursbrandpolis waarmede gelijk- gesteld 

blikseminslag, ontploffing en brand door eigen gebrek en zogenaamde koud 
vliegtuigschade. 

2. Atoomreacties. 
3. Overstromingen en/of voor de ondernemer redelijkerwijs niet te voorziene 

veranderingen in grondwaterstand. 
4. Molest. 
5. Aardbeving of vulkanische uitbarstingen. 
6. Stuifsneeuw. 
7. Storm, dat wil zeggen wind met een snelheid van meer dan 17 m/sec. 

r. gebreken en schaden die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze onderhouden 
van de woning. 

s. Gebreken en schaden ontstaan ten gevolgde van het feit dat de woning niet normaal 
of niet overeenkomstig de bestemming is gebruikt. 

t. Gebreken aan materialen en constructies niet onder de verantwoordelijkheid van de 
ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan en/of van 
werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer, het 
gevolg zijn. 

u. De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze garantieregeling kortende overige 
rechten en verplichtingen, die de bouwer en aanbesteder jegens elkaar hebben 
ingevolge de tussen hen gesloten overeenkomst. 

v. Indien de woning binnen gestelde garantie termijn een gebrek vertoond, dient de 
aanbesteder deze zo spoedig mogelijk aan de bouwer bekend te maken, welke dan op 
een zo kort mogelijke termijn de klacht zal onderzoeken en afwerken. 

w. Krimp- of zetscheurtjes op de naden van de kanaalplaatvloeren van begane grond en 
verdieping. 

x. Tegelwerken op kanaalplaatvloeren. 
y. Het niet naar behoren werken van het schoorsteen kanaal door invloeden van 

gebouwen in de omgeving en natuur (windrichting, slagregen). 
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Wijzingen tijdens de bouw 
Alle wijzingen in opdracht van de opdrachtgever moeten na het gereedkomen van de 
werktekeningen schriftelijk worden afgehandeld en voorzien van een handtekening van 
beide partijen voor akkoord, waarna het een en ander wordt afgehandeld. 
 
Afhandeling stelposten 
Stelposten moeten binnen 3 weken na het heien van de 1e paal afgehandeld worden. 
Latere afhandeling kan vertraging c.q. extra kosten opleveren. 
 
Bouwtijd 
De bouwtijd bedraagt tot 200 werkbare dagen na het leggen van de begane grondvloer. 
 
Waarmerking 
Waarmerking van de technische omschrijving / bestek en bestektekening. 
Bestektekening, blad 01     d.d. 
 
Bovengenoemde bescheiden, alsmede eventuele bijlage, behorende bij de  
per d.d. [Datum] gesloten overeenkomst voor de woning met bouwnummer [Nummer] in 
het project Rijksweg 68 te Limmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toolstra Bouwbedrijf b.v.      Opdrachtgever 
 
 
 
 
 
 
 
d.d.         d.d. 


