
Meeroevers
natuur, wonen & meer

Geniet aan de Meeroeverslaan
Op royale kavels aan een brede vaart

WWW.VDM.NL/MEEROEVERS

9 riante vrijstaande woningen



Meerstad
Wakker worden tussen het ruisende riet, je dag beginnen 

met een frisse duik in het Woldmeer en ‘s avonds op 

de fiets naar de stad voor een gezellig etentje of een 

theatervoorstelling? In Meerstad kan dit allemaal, want 

je woont er middenin de natuur met tegelijkertijd het 

bruisende centrum van Groningen om de hoek.

NATUUR, WONEN EN 
MEER...

Maisdoolhof Meerstad

Meerstad. Een prachtig woon- en recreatiegebied van 

ruim 2.500 hectare met het Woldmeer als kloppend 

hart. Een meer dat groter gaat worden dan het 

Paterswoldsemeer en intiemer van sfeer dan het 

Zuidlaardermeer. Een heerlijk meer om aan of dichtbij te 

wonen. Met zwemmen en varen in de zomer en natuurlijk 

schaatsen in de winter. En, niet onbelangrijk om te 

weten, Meerstad hecht veel waarde aan duurzaamheid. 

Zowel op het gebied van energie als ecologie. Met 

energiezuinige en gasloze woningen en uiteraard het 

vele groen. Vanwege de bomen, struiken, kruidenrijke 

mengsels en ook nestkastjes aan huis, is Meerstad niet 

alleen voor bewoners maar ook voor vogels en andere 

dieren een prettig gebied om te verblijven.

Reistijd
Meerstad ligt aan de rand van de stad Groningen, ten

noorden van de A7. Vanuit Meerstad fiets je in ongeveer

20 minuten naar het bruisende stadscentrum van

Groningen. Bewoners kunnen ook gebruik maken van

een rechtstreekse busverbinding met de stad.

School en kinderopvangInfocentrum Meerstad
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De lommerrijke Meeroeverslaan ligt als groene ‘ruggengraat’ van west naar zuid, in het hart van Meeroevers. De laan 

is zeer ruim opgezet. In de royale groenstroken tussen de kavels en de weg komen grote bomen, die de woningen 

ruimtelijk scheiden van de weg. De oppervlakte van de negen kavels varieert van circa 590 tot 735 m². 

Aan de achterzijde sluiten de kavels aan op de kwelvaart. De kwelvaart is een circa 15 meter brede vaart waarvan de 

oevers zijn beplant met riet. De prachtige rietkragen zorgen voor een natuurlijke scheiding met de achtertuin. 
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10 1110 11

BOUWNUMMER 1

Begane grond Eerste verdieping Zolder

Voorgevel AchtergevelLinker zijgevel Rechter zijgevel

10 11
*gevelmetselwerk verschilt per bouwnummer (zie ‘kleuren en materialen’ pagina 24)



Eerste verdieping

12 1312 13

Begane grond Zolder

12 13

BOUWNUMMERS 2, 4 EN 7
*gevelmetselwerk verschilt per bouwnummer (zie ‘kleuren en materialen’ pagina 24)

Voorgevel Rechter zijgevelLinker zijgevel Achtergevel



Eerste verdieping

14 1514 15

Begane grond Zolder

14 15

BOUWNUMMERS 3, 6 EN 8
*gevelmetselwerk verschilt per bouwnummer (zie ‘kleuren en materialen’ pagina 24)

Voorgevel Rechter zijgevelLinker zijgevel Achtergevel
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1818

Begane grond

18

Eerste verdieping

1919

Zolder

Rechter zijgevel

19

BOUWNUMMER 5
*gevelmetselwerk verschilt per bouwnummer (zie ‘kleuren en materialen’ pagina 24)

VoorgevelLinker zijgevel Achtergevel



2020

Begane grond

20

Eerste verdieping

2121

Zolder
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BOUWNUMMER 9
*gevelmetselwerk verschilt per bouwnummer (zie ‘kleuren en materialen’ pagina 24)

Rechter zijgevelVoorgevelLinker zijgevel Achtergevel
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VOORDELEN
VDM WONING

22 2323

1 Prettig binnenklimaat
Door het gebruik van natuurlijke en duurzame 

materialen in combinatie met een optimaal 

ventilatiesysteem in de woning.

Vloerverwarming op de begane grond
Nooit meer koude voeten! Door vloerverwarming  

op de begane grond en eerste verdieping ervaart 

u een fijne gelijkmatige warmte.

2

3 Lage energielasten
Door een maximale isolatie in combinatie met 

een lucht-waterpomp is het comfort van de 

woning hoog en blijft uw energierekening laag.

Sanitair en tegelwerk inclusief
Uw badkamer wordt compleet afgewerkt met 

sanitair en tegelwerk naar keuze.

4

23



Onderdeel   Materiaal   Kleur   RAL
Metselwerk (bwnr. 2, 6 en 8)  Baksteen    Bruinrood genuanceerd N.V.T.

Metselwerk (bwnr. 1, 3, 4, 5, 7 en 9) Baksteen    Oranjerood genuanceerd N.V.T.

Voegwerk (bwnr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9) Prefab voegmortel verdiept 3 mm Donker grijs  N.V.T.

Kozijnen (vaste delen)  Hardhout    Zijdegrijs   RAL 7044

Aluminium glaslat kozijnen  Aluminium   Zijdegrijs   RAL 7044

Ramen (draaiende delen)  Hardhout    Antraciet   RAL 7016

Aluminium glaslat draaiende delen Aluminium   Antraciet   RAL 7016

Ventilatieroosters   Aluminium    Antraciet   RAL 7016

Entreedeur   Hardhout    Antraciet   RAL 7016

Achterdeuren   Hardhout    Antraciet   RAL 7016

Raamdorpels   Beton    Naturel grijs  N.V.T.

HWA    Zink    Naturel grijs  N.V.T.

Dakranden, goten en boeidelen Hout    Antraciet   RAL 7016

Dakpannen   Keramisch   Antraciet   N.V.T.
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KLEUREN EN
MATERIALEN
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BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Inleidende bepaling
Het werk omvat het realiseren van 9 riante vrijstaande woningen, aan 
de Meeroeverslaan te Meerstad. Per kavel is een woningtype, qua 
verschijningsvorm en kleur, door de gemeente vastgesteld. Hier kan niet van 
worden afgeweken. 

Van toepassing zijnde voorschriften
De woningen voldoen aan het geldende bouwbesluit en hebben een EPC-
norm van  0,4. Tevens voldoen de woningen aan de voorwaarden van het 
Politiekeurmerk “Veilig Wonen”.

Grondwerk
Voor de fundering worden de benodigde ontgravingen verricht; de ontgraven 
grond wordt op het terrein verspreid, aflopend van de woning tot aan de 
erfgrens.
Tevens wordt er drainage aangebracht onder de woning/tuin (1 streng). 
VDM Woningen is niet verantwoordelijk voor eventuele wateroverlast in de 
tuin en/of onder de begane grondvloer. Wij adviseren u daarom om alvorens 
u de tuin gaat inrichten deze diep om te (laten) spitten, dit om eventuele 
slecht doordringbare lagen te doorbreken en eventuele drainage aan te 
leggen als de grondwaterstand daar aanleiding toe geeft.

Terreininrichting 
Bij de woning wordt een aangebouwde stenen ongeïsoleerde garage 
geplaatst, e.e.a. conform kleur- en materiaalstaat.

Bestrating
De bestrating en zand cunetten zijn voor rekening van de koper. De 
aangegeven parkeervakken en voetpaden op de situatietekening zijn 
indicatief. Tevens zullen er t.p.v. de erfgrenzen met het openbaar gebied 
beukenhagen worden geplaatst door de gemeente.  

Beplanting
De tuinaanleg is voor rekening van de koper. Beplanting en erfafscheidingen 
zoals deze zijn gevisualiseerd in de impressie en de situatietekening zijn 
indicatief. Indien er erfafscheidingen door VDM Woningen worden geplaatst 
dan zal dit per bouwnummer worden aangegeven. Het onderhoud van de 
door VDM Woningen aangelegde erfafscheidingen is voor rekening koper.
Bouwnummer 1 zal voorzien worden van een gemetselde tuinmuur en een 
scherm met hedera-beplanting, e.e.a. conform tekening. 

Fundering
De fundering bestaat uit een heifundering en wordt uitgevoerd volgens de 
door de gemeente goedgekeurde constructietekeningen en – berekeningen. 
Alle hoogten worden gemeten vanaf het “Peil” (bovenkant afgewerkte vloer) 
van de woning. Deze wordt door de gemeente aangegeven.
 
Begane grond vloer
De begane grond vloer is een geïsoleerde, vrijdragende betonvloer, voorzien 
van wapening met een isolatiewaarde van Rc=3,5 m2K/W. Onder deze begane 
grondvloer bevindt zich een geventileerde kruipruimte. Voor toegang tot 
de kruipruimte wordt een geïsoleerd kruipluik toegepast, opgelegd op 
een thermisch verzinkt stalen luikomranding, die voor de luchtdichtheid is 
voorzien van een rubber profiel. De ongeïsoleerde garage krijgt een in het 
werk gestorte gewapende betonvloer, dik 150 mm
opgelegd op de fundering (geen kruipruimte).

Bouwsysteem  VDM Woningen
Het binnenspouwblad, constructieve binnenwand, niet constructieve 
binnenwand, woningscheidende wand, 1e verdiepingsvloer, 2e 
verdiepingsvloer en dakconstructie bestaat uit het VDM bouwsysteem en is 
voorzien van een KOMO attest-met-productcertificaat. Daarmee voldoet het 
bouwsysteem aan gecontroleerde kwaliteitseisen. Alle aansluitnaden van 
wanden, vloeren en daken worden voorzien van een tochtband of vilt voor 
een hoge mate van kierdichting, om energieverlies te voorkomen.

Buitengevel
Opbouw van de buitengevel van binnen uit gezien; Gipsplaat 15 mm | 
Constructieplaat 15 mm | Dampdichte folie | Stijl- en regelwerk 38 x 244 mm 
gecombineerd met isolatie 240 mm | Damp- open plaat 15 mm | Luchtspouw 
50 mm | 100 mm metselwerk | Rc=5,69 m2K/W.

Constructieve binnenwand
Opbouw van de constructieve binnenwand; Gipsplaat 15 mm | 
Constructieplaat 15 mm | Stijl- en regelwerk 38 x 120 mm gecombineerd met 
120 mm minerale wol | Constructieplaat 15 mm | Gipsplaat 15 mm.

Niet constructieve binnenwand
Opbouw van de niet constructieve binnenwand; Gipsplaat 15 mm | 

Stijl- en regelwerk 44 x 70 mm gecombineerd met 60 mm minerale wol | 
Gipsplaat 15 mm.

1e verdiepingsvloer
De badkamer wordt samengesteld uit een balklaag met daarop een 
constructieplaat 18mm, voorzien van 8 mm isolatievilt, folie en een 60mm 
dikke gewapende cementdekvloer. De rest van de 1e verdiepingsvloer wordt 
samengesteld uit een balklaag met daarop een constructieplaat 18mm, 
voorzien van 20mm EPS-T tackerplaat inclusief 5mm kantstroken en een 
50mm dikke anhydrietvloer. 
Door deze “zwevende” vloerconstructie krijgt de vloer uitstekende 
geluidwerende eigenschappen, zowel qua luchtgeluid als contactgeluid. De 
onderzijde wordt afgewerkt met regelwerk 22 x 47 mm en gipsplaat 15 mm en 
voorzien van spuitwerk e.e.a. conform staat van afwerking.

2e verdiepingsvloer
Deze wordt samengesteld uit een balklaag met daarop een constructieplaat 
18mm. Deze vloer kan worden voorzien van een “zwevende” vloerconstructie. 
(optioneel). De onderzijde wordt afgewerkt met regelwerk 22x47 mm 
en gipsplaat 15 mm en voorzien van spuitwerk e.e.a. conform staat van 
afwerking.

Platte dak (ongeïsoleerd)
Opbouw van het platte dak van de garage (ongeïsoleerd) van binnen uit 
gezien; Balklaag in het zicht (op afschot)| Constructieplaat 18 mm | 2 laagse 
bitumineuze dakbedekking | Dakrand afgewerkt met een aluminium daktrim.

Hellende dak
Opbouw van het hellende dak van binnenuit gezien; Gipsplaat 15 mm 
| Constructieplaat 15 mm |Damp- dichte folie | Sporen 38 x 244 mm 
gecombineerd met minerale wol 240 mm Rc=6,1 m2K/W | Dampopen folie | 
Tengels 22 x 47 mm | Panlatten 22 x 47 mm | Dakpannen conform in kleur- en 
materiaalstaat is omschreven.

Metselwerk
De buitengevels worden in haflsteensverband opgemetseld, gevelsteen 
conform kleuren- en materiaalstaat. In het metselwerk worden de benodigde 
voorziening opgenomen als spouwankers, lateien en ventilatievoorzieningen. 
De benodigde dilataties worden indien mogelijk achter de HWA’s geplaatst. 
Onder de kozijnen, welke niet tot “Peil” doorlopen worden betonnen 
raamdorpels aangebracht, e.e.a. conform tekening. 
Het gevelmetselwerk van bouwnummers 1 t/m 9, terug liggend 3mm, zoals in 
de kleur- en materiaalstaat is aangegeven. 

Afbouw timmerwerk
Binnenzijde van de buitenkozijnen worden rondom afgewerkt met 
kantstukken van 15 mm plaatmateriaal (wit gegrond). Trapgat ter hoogte van 
de verdiepingsvloer wordt afgetimmerd met plaatmateriaal in witte grondlak. 
Uw woning wordt opgeleverd zonder vloerplinten.

Dakgoten en Hemelwaterafvoer
De woningen worden voorzien van een getimmerde gootconstructie en 
voorzien van zink. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink. 

Buitenriolering
De aanleg van de gescheiden buitenriolering geschiedt tot de erfgrens en 
wordt aangesloten op het gemeenteriool.

Buitenkozijnen, ramen en deuren
Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in hardhout. Het 
voordeurkozijn wordt voorzien van een verlaagde onderdorpel. Alle ramen 
en buitendeuren worden uitgevoerd met inbraakwerend hang- en sluitwerk 
d.m.v. meerpuntssluitingen en anti-inbraakscharnieren. Deze meerpunts- 
sluitingen zorgen voor kierdichte sluiting van deuren en ramen, waardoor 
energie wordt bespaard. De garage wordt voorzien van een ongeïsoleerde 
stalen kanteldeur. 
 
Binnendeurkozijnen
De binnendeurkozijnen zijn houten inbouwkozijnen zonder bovenlicht. Er 
worden wit afgelakte opdekdeuren toegepast. De deuren van het toilet en de 
badkamer worden voorzien van een vrij- en bezetslot.

Trappen en balustraden
Vaste trap naar de 1e en 2e verdieping  is een open vurenhouten trap voorzien 
van de nodige vurenhouten balustraden en traphekken (ronde spijl) in een 
witte grondlak. De trapleuningen zijn hardhouten gelakte stokleuningen.
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aluminium glaslat kozijnen aluminium    zijdegrijs RAL 7044 
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Binnenschilderwerk 
Buitenkozijnen (buitenzijde), goot en dakoverstekken worden dekkend 
geschilderd in de kleur overeenkomstig de kleur- en materiaalstaat. De 
buitenkozijnen (binnenzijde), vensterbanken, binnenkozijnen, dagstukken, 
trapbomen, balusters, het traphekje en overig binnen timmerwerk worden 
voorzien van twee laags grondlak in de kleur gebroken wit. 

Beglazing
De buitenkozijnen, -ramen, -deuren en dakramen worden voor- zien van 
hoogwaardig isolerende dubbele beglazing (HR++). De beglazing voldoet aan 
de eisen van het bouwbesluit, echter niet aan de normen van de NEN 3569 
‘veiligheidsglas in gebouwen’ Het toepassen van veiligheidsglas volgens 
deze adviesnormen is als meerwerk leverbaar. In de vluchtroute wordt de 
betreffende deur volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen wel 
voorzien van veiligheidsglas.

Verwarming
De woning wordt verwarmd middels een lucht-water warmtepomp systeem. 
Tevens is deze voorzien van een geïntegreerd boilersysteem welke het warme 
tapwater levert. Het lucht-water warmtepompsysteem maakt gebruik van 
energie uit de buitenlucht.
- Vloerverwarming op de begane grond en de 1e verdieping. Door een 
combinatie van stralingswarmte en een goede relatieve luchtvochtigheid 
wordt vloerverwarming als zeer behaaglijk ervaren. Een thermostaat 
(bedraad) wordt geplaatst in de woonkamer. 

Optioneel is een individuele temperatuur regeling per slaapkamer mogelijk. 
De cv-leidingen worden uit het zicht aangebracht.
De verwarming moet bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken 
de onderstaande temperaturen kunnen bereiken en behouden bij een 
buitentemperatuur van -10° C en een
windsnelheid van 5 m/s:
woonkamer:  20° C
keuken:   20° C
hal:   18° C
slaapkamers:  20° C
badkamer:  22° C

Ventilatievoorzieningen
De keuken, toiletruimte en badkamer worden continu mechanisch afgezogen. 
De woning wordt voorzien van zelfregulerende ventilatieroosters in de 
buitenkozijnen ter plaatse van de verblijfsruimten zoals de woonkamer (verse 
lucht van buiten).

Regeling: Base-Flow
Voor het afstemmen van de ventilatie capaciteit zijn er naast de stand 
‘automatisch’ ook nog twee standen en een ‘niet thuis’ stand mogelijk. De 
regeling is draadloos en wordt bij voorkeur in de badkamer geplaatst. In de 
woonkamer wordt een CO2 sensor geplaatst.

Waterinstallatie
Ten behoeve van toevoer koud- en warmwater wordt de woning voorzien van 
het nodige leidingwerk uitgevoerd in kunststof. In het warmtapwater wordt 
voorzien d.m.v. een lucht-water warmtepomp i.c.m. een 180 liter geïntegreerd 
boilersysteem.

Sanitair
De woning wordt uitgevoerd met luxe sanitair. 
De volgende opstellingen zijn opgenomen:
- Toiletruimte is voorzien van een vrij hangend toilet en een   
 fonteincombinatie incl. kraan.
- Badkamer is voorzien van een vrij hangend toilet, wastafel- combinatie  
 voorzien van een mengkraan, spiegel en planchet en een   
 inloopdouche d.m.v. een 900 mm betegelde wand tot aan het   
 plafond incl. draingoot 700mm, thermostatische douchemengkraan en  
 douchegarnituur.

Tegelwerk
Wanden en vloeren die voorzien worden van tegelwerk, worden eerst 
behandeld met een vochtkerende pasta. Ook worden de hoeken in de 
sanitaire ruimten voorzien van een kimband voor een goede afdichting.
Wandtegels met een stelpost van € 20,- /m² incl. BTW worden aangebracht in:
- De toiletruimte tot 1200 mm + vloerpeil
- De badkamer tot het plafond
Vloertegels met een stelpost van € 25,-/m² incl. BTW worden aangebracht 
in de toiletruimte en badkamer. Alle inwendige hoeken van het tegelwerk 
worden voorzien van een  siliconen-kitvoeg.

Dorpels
De onderdorpels van de binnendeurkozijnen van het toilet en de badkamer 
worden uitgevoerd in kunststeen indien tegelwerk wordt aangebracht. 
Overige binnendeuren zijn dorpelvrij.

Rookmelders
De woning wordt voorzien van de nodige rookmelders aangesloten op het 
lichtnet.
 
Elektrische installatie
Uw woning wordt voorzien van een compleet geaarde huisinstallatie volgens 
de geldende voorschriften en goedgekeurd door het elektriciteitsbedrijf. De 
leidingen worden uit het zicht aangebracht en al het schakelmateriaal wordt 
als inbouw uitgevoerd (tenzij dit niet mogelijk is). De wandcontactdozen 
worden standaard geplaatst op 20 cm boven de vloer. De meterkast is 
voorzien van 3 lichtgroepen, 1 groep voor de wasmachine, 1 groep voor 
de Luchtwarmtepomp, 1 ventilatiegroep en 1 groep voor de vaatwasser. 
Daarnaast wordt de woning voorzien van zonnepanelen om aan de EPC-eis te 
kunnen voldoen.

Vertrekken (staat van afwerking)
Hal
Vloer vlakke betonnen vloer 
Wanden uitgevlakt (niveau D) 
Plafond uitgevlakt (niveau D) en voorzien van spuitwerk
Elektra 1 geschakeld lichtpunt en 1 geschakeld buitenlichtpunt
- 1 wisselschakelaar voor het lichtpunt op de overloop
- 1 enkele wandcontactdoos
- leiding voor de belinstallatie

Woonkamer
Vloer vlakke betonnen vloer 
Wanden uitgevlakt (niveau D) 
Plafond uitgevlakt (niveau D) en voorzien van spuitwerk
Elektra 1 lichtpunt met schakelaar
- 4 dubbele wandcontactdozen
- 2 leidingen (1 voor de data en 1 voor de centrale   
 antenne)
- 1 leiding voor de CV thermostaat
- 1 enkele wandcontactdoos naast de schakelaar(s)

Keuken
Vloer vlakke betonnen vloer   
Wanden uitgevlakt (niveau D) 
Plafond uitgevlakt (niveau D) en voorzien van spuitwerk
Elektra 2 lichtpunten met schakelaars
- 2 enkele wandcontactdozen t.b.v. koelkast en afzuigkap
- 2 dubbele wandcontactdozen
- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser
- 2 fasen perilex t.b.v. elektrisch koken
- 1 loze leiding (boiler)

Toilet
Vloer voorzien van vloertegels
Wanden wandtegels tot 1.200 mm boven de vloer, daarboven  
 spuitwerk.
Plafond uitgevlakt (niveau D) en voorzien van spuitwerk
Elektra 1 lichtpunt met schakelaar 
Sanitair  volgens selectie

Inpandige bijkeuken
Vloer vlakke betonnen vloer   
Wanden uitgevlakt (niveau D) 
Plafond uitgevlakt (niveau D) en voorzien van spuitwerk
Elektra 1 lichtpunt met schakelaar
- 1 dubbele wandcontactdozen
- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
- 1 dubbele wandcontactdoos t.b.v. lucht-water   
 warmtepomp

Garage (ongeïsoleerd)
Vloer vlakke betonnen vloer
Wanden schoon metselwerk
Plafond balklaag in het zicht
Elektra 1 geschakeld lichtpunt (opbouw)
- 1 dubbele wandcontactdoos (opbouw)

Overloop
Vloer anhydrietvloer  
Wanden uitgevlakt (niveau D) 
Plafond uitgevlakt (niveau D) en voorzien van spuitwerk
Elektra 1 geschakeld lichtpunt
- 1 enkele wandcontactdoos
- 1 wisselschakelaar 

Badkamer
Vloer cementdekvloer voorzien van vloertegels
Wanden voorzien van wandtegels tot aan het plafond 
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Plafond uitgevlakt (niveau D) en voorzien van spuitwerk
Elektra 2 geschakelde lichtpunten op een serieschakelaar 
Sanitair volgens selectie

Slaapkamers
Vloer anhydrietvloer 
Wanden uitgevlakt (niveau D) 
Plafond uitgevlakt (niveau D) en voorzien van spuitwerk
Elektra 1 geschakeld lichtpunt
- 2 of 3 dubbele wandcontactdozen

Zolder 
Vloer 18 mm plaatmateriaal
Wanden voorzien van 15 mm gipsplaat (naden nog in het zicht en  
 schroefgaten niet gestopt)

Onderkant dak
Voorzien van 15mm gipsplaat (naden nog in het zicht en   
schroefgaten niet gestopt)
Elektra 1 geschakeld lichtpunt (opbouw)
- 1 wisselschakelaar (opbouw)
- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. MV
- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v PV-panelen

Dak
Op het dak worden pv-panelen 280WP/paneel aangebracht (OP-daksysteem) 
en aangesloten op de elektrische installatie. Aantallen en positie conform 
EPC berekening.

Bijzonderheden
Het gehele werk wordt uitgevoerd naar de eis van goed en deugdelijk 
werk. De woningen worden voor oplevering ‘bezemschoon’ gemaakt. Het 
tegelwerk, het sanitair, de kozijnen en de beglazing zijn gereinigd. Het bij de 
woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Voor 
de door VDM Woningen geleverde werkzaamheden wordt vanaf de start van 
de bouw tot aan de oplevering een CAR (Constructie All Risks) verzekering 
afgesloten. 

Van toepassing zijn de voorwaarden en voorschriften
VDM Woningen kan u de zekerheid bieden van de Woningborggarantie! Het 
woningborg-certificaat biedt u onder andere een afbouw garantie, en dat de 
bouwkundige kwaliteit ervan tot zes jaar na oplevering gewaarborgd wordt 
(zie www.woningborg.nl).

Algemene bepalingen
Aankoop
Wanneer u besloten heeft om een woning uit dit plan te kopen, wordt dit in 
een koop-/aannemingsovereenkomst vastgelegd. Na ondertekening van de 
overeenkomst wordt deze naar de notaris gezonden, die dan zorg draagt voor 
de notariële akte van eigendomsoverdracht.

Financiering
De koopsom van de woning is “vrij op naam”, hetgeen inhoud dat de prijs 
inclusief BTW en notariskosten van de overdrachtsakte is. Indien u voor de 
betaling van de woning een hypotheek afsluit zijn de volgende kosten niet in 
de prijs van de woning begrepen.
1. Renteverlies tijdens de bouw: 
Dit betreft rente welke verschuldigd is over de uit een hypotheek 
betaalde termijnen aan de aannemer. Deze kosten zijn, voor zover 
zij betrekking hebben op de periode na het tekenen van de koop-/
aannemingsovereenkomst, aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
2. Financieringskosten:
Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan het afsluiten van een hypotheek en 
de notariskosten voor de hypotheekakte.

Keuzelijst meer- en minderwerk
Tijdens het voorbereidingstraject is er de mogelijkheid om, aan de hand van 
een optielijst , de woning aan uw persoonlijke wensen aan te passen. Deze 
individuele woonwensen moeten in een vroegtijdig stadium en passend in 
het bouwproces meegenomen worden. Mochten er, naar aanleiding van de 
door u gekozen keuken en badkameropstelling wijzigingen t.o.v. de standaard 
opstelling noodzakelijk zijn, dan kunt u dit in een persoonlijk gesprek met 
onze klantenbegeleider kenbaar maken en de mogelijkheden doorspreken. 
Wijzigingen en/of meer- en minderwerk worden alleen uitgevoerd als deze 
door de ondernemer schriftelijk zijn bevestigd en door de koper voor akkoord 
zijn getekend.

Betalingen
In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn de betalingstermijnen vastgelegd. 
Deze hebben betrekking op de woning en de overeengekomen wijzigingen 
en/of aanvullingen aan de woning. Zodra een termijn is verstreken ontvangt 
u een factuur.

Eigendomsoverdracht
Is de notaris in het bezit van de koop-/aannemingsovereenkomst en 
eventueel de hypotheekstukken, dan zal hij u uitnodigen voor het notarieel 
transport. Bij notarieel transport worden de transportakte en eventueel de 
hypotheekakte getekend. Voorafgaande aan het transport krijgt u hiervan 
een concept toegestuurd en een afrekening. Bij het notarieel transport 
moeten ook eventueel vervallen bouwtermijnen conform de koop-/
aannemingsovereenkomst worden betaald. De notaris zal niet eerder 
transporteren dan wanneer de verschuldigde bedragen op zijn rekening zijn 
bijgeschreven. Tevens zal de notaris alle verschuldigde rente tot op de dag 
van notarieel transport verrekenen.

Verzekering
Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico’s van brand- en 
stormschade. Vanaf de datum van oplevering dient u zelf voor de benodigde 
verzekeringen zorg te dragen.

Van toepassing zijnde bouwvoorschriften
De woningen worden gebouwd in overeenstemming met de eisen van de 
gemeentelijke bouwverordening, het nieuwe bouwbesluit en de voorschriften 
van de plaatselijke nutsbedrijven voor water en elektriciteit, centrale 
antennesysteem en riolering. Voor de verschillende bouwonderdelen zijn de 
in Nederland geldende voorschriften en normbladen van toepassing.

Oplevering
Wanneer uw woning gereed is voor oplevering ontvangt u een uitnodiging. 
Bij de oplevering zullen beide partijen aanwezig zijn en worden eventuele 
klachten, tekortkomingen en of gebreken in een opleveringsrapport 
vastgelegd. De aannemer zal deze zo spoedig mogelijk verhelpen. De 
onderhoudstermijn, de termijn waar binnen klachten verholpen dienen te 
worden, is drie maanden.

Garanties
De woningen worden gebouwd onder de Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling 2016. Woningborg is onderdeel van de Woningborg 
Groep met meer dan 30 jaar ervaring in het verstrekken van garanties 
op nieuwbouw koopwoningen. Woningborg garandeert de kwaliteit en 
afbouw van de woning aan de koper, met uitzondering van onderdelen 
welke niet door de ondernemer worden uitgevoerd. Na ontvangst van de 
ondertekende koop-aannemingsovereenkomst, wordt het bijbehorende 
waarborgcertificaat door Woningborg afgegeven. Bij woningen geleverd 
met een waarborgcertificaat van Woningborg gelden tevens onverkort, 
ongeacht hetgeen in deze technische informatie is bepaald, de regelingen, 
reglementen en standaardvoorwaarden gehanteerd en voorgeschreven door 
Woningborg Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee 
onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, 
prevaleren steeds de bovengenoemde bepaling van Woningborg. 
Voor het VDM systeem is een KOMO attest-met-productcertificaat onder 
nummer 21015/14 afgegeven. Tevens voldoet het VDM systeem aan 
de kwaliteitseisen van de VHSB (Vereniging van Hout-SkeletBouwers). 
Daarenboven gelden op de desbetreffende onderdelen garanties dan wel 
keurmerken van o.a. S.G.T. (Stichting Garantiefonds voor Timmerwerken), 
S.K.H. (Stichting Keuringsbureau voor Hout) en KOMO, dan wel garanties van 
de fabrikant overeenkomstig genoemde keurmerken.

Situatie, bouw- en huisnummers
De situering van de woningen is op de situatietekening aangegeven conform 
de ons ter hand gestelde gegevens van de gemeente. Aan de op de situatie 
aangegeven groen- en algemene voorzieningen kunnen geen rechten 
worden ontleend. Eventueel aangegeven kaveloppervlakten moeten als 
indicatief worden beschouwd. Pas na inmeten van het kadaster, na afloop 
van de bouw, wordt de oppervlakte definitief bepaald. Aan afwijkende 
maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. Tijdens de bouw en bij 
verkoop wordt uitsluitend met bouwnummers gewerkt. De juiste gegevens 
met betrekking tot de huisnummers zullen tijdig voor de oplevering door de 
gemeente worden vastgesteld.

Artist impression
In de verkoopbrochure zijn een artist impression en tekeningen van 
plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden opgenomen. Deze zijn 
uitsluitend bedoeld als schematische voorstellingen en hieraan kunnen qua 
uitvoering, kleurstelling, detaillering, e.d. geen rechten worden ontleend. De 
gevelaanzichten en artist impressions zijn niet op schaal getekend.

Wijzigingen
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van 
gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, 
constructeur en overige adviseurs. Ondanks dat moeten wij een voorbehoud 
maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit bijvoorbeeld eisen 
van de overheid en / of nutsbedrijven etc. VDM behoudt zich tevens het recht 
voor tijdens de bouwfase wijzigingen aan te brengen, indien dit technisch 
of architectonisch noodzakelijk mocht blijken, echter zonder dat dit afbreuk 
doet aan de kwaliteit en prijs.
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Verkoop en inlichtingen
Pandomo Makelaars
Griffeweg 81
9723 DT Groningen
050 - 8533733
info@pandomo.nl
www.pandomo.nl

Ontwikkeling en Realisatie
VDM Woningen
De Buorren 40a
9289 HH Drogeham 
0512 - 571 234
info@vdmwoningen.nl
www.vdmwoningen.nl

Informatie- en verkoopcentrum
Meerstad
Waterviolier 2
9613 BH Meerstad
050 - 5995710
info@meerstad.eu
www.meerstad.eu


