Sluispoort
Het visitekaartje van Tersluis
4 vrijstaande woningen en
10 rij-/hoekwoningen in Meerstad

Wonen

Meerstad

in Meerstad

Groningen

in de veelzijdige wijk Tersluis

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 mooie theatervoorstelling? In Meerstad kan het
allemaal, want je woont er midden in de natuur met het bruisende centrum van Groningen om de hoek.

Sluispoort

Rust, ruimte en natuur

Voorzieningen

Meerstad brengt het beste van meerdere werelden samen:
je ervaart er rust, ruimte en vrijheid, terwijl je omringd
bent door alle hedendaagse woongemakken. Met prachtige
natuurgebieden op fiets- en loopafstand en tegelijkertijd het
stadse centrum van Groningen, met musea, restaurants en
winkels, om de hoek. Een ideale combinatie!

Meerstad heeft al diverse ‘eigen’ voorzieningen gerealiseerd
en dat aanbod groeit. In de wijk Meeroevers bevindt zich een
brede school, dat een basisschool en kinderopvang onder
één dak huisvest. Daarnaast heeft Meerstad ook een eigen
gezondheidscentrum met o.m. huisartsen, logopedisten,
verloskundigen en (kinder)fysiotherapeuten. Winkelen kan
in de directe omgeving van Meerstad zoals Lewenborg of
Harkstede.

Kindvriendelijk

Wonen & genieten
in een natuurlijke
omgeving
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We weten allemaal hoe belangrijk het voor kinderen is
vrijuit (en veilig) te kunnen spelen. Meerstad biedt ingerichte
speelplaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de eigen
woonomgeving en van de school, maar Meerstad biedt
ook natuurspeelplaatsen voor ontmoeting, spel en
(natuur)educatie.

Wonen en werken
Meerstad is gericht op meer woonplezier. U krijgt ‘meer huis’
door de natuur en ruimte eromheen. Vanuit Meerstad fiets je
in dertig minuten naar de binnenstad van Groningen. Maar
je kunt ook met de bus. Buslijn 5 biedt de inwoners van
Meerstad sinds eind 2017 een directe verbinding met de stad
Groningen en Harkstede. Meerstad kent twee bushaltes; halte
Meeroevers Noord en de tweede bushalte bevindt zich bij de
sluis in de wijk Tersluis. Daarnaast is er nabij de ringweg en
de Driebondsweg een P+R terrein gerealiseerd.
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Natuurlijk
wonen in Meerstad

Optimaal
woongenot
in Tersluis

Optimaal genieten in Tersluis

Dorps wonen in Tersluis

Liggend aan het Woldmeer, het toekomstige Park en de
vaarverbinding, wordt Tersluis een plek waar je kunt wonen
en leven met veel ruimte en groen om je heen. Waar kinderen
veilig kunnen spelen, waar je zo even in je bootje stapt om het
Woldmeer op te varen (of er ‘s ochtends vroeg een frisse duik
in te nemen) en waar je ontspannen wandelingen maakt
in de natuur.

Tersluis is de tweede wijk van Meerstad. De mogelijkheden
van wonen in Tersluis zijn divers; met korte rijwoningen van
3-5 woningen, halfvrijstaande of juist helemaal vrijstaande
woningen en vrije kavels om je eigen droomhuis op te
bouwen.
De sluis en de haven zullen straks bijzondere trekpleisters
vormen in Tersluis. De openbare ruimte rondom de sluis
bestaat straks uit een dorpsplein met toekomstige
mogelijkheden voor kleinschalige buurtvoorzieningen, zoals
winkels en een horecagelegenheid met buitenterras.

Tersluis wordt een wijk voor echte levensgenieters. Voor
mensen die op zoek zijn naar het ultieme vakantiegevoel,
gewoon thuis in hun eigen huis.

De kleine haven markeert aan de westzijde de entree naar
Tersluis en zal plaats bieden aan boten van zowel bewoners
als passanten.

Vlakbij de haven

Tersluis krijgt een dorps en informeel karakter en een
gevarieerd straatbeeld met verschillende woningtypes.
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Sluispoort
Het visitekaartje van Tersluis
4 vrijstaande woningen en
10 rij-/hoekwoningen in Meerstad

Sluispoort
Wonen aan Vossenburglaan is wonen aan een laan met
veel groen. Genieten van de ruimte en de natuur met een
kindvriendelijke speelvoorziening dichtbij.
De basisschool met kinderopvang in de wijk Meeroevers
is vlakbij, u kunt uw kind fietsend naar school brengen.
Daarnaast heeft Meerstad het plan om in 2020 in de
toekomstige wijk Groenewei een tweede basisschool
haar deuren te laten openen.
Buslijn 5 met bushalte bij de sluis brengt u naar de stad en
gaat o.a. langs P+R Meerstad, Ikea, UMCG, binnenstad en
Centraal Station Groningen.
Met de auto bent u binnen enkele minuten op de Hoofdweg,
onderweg naar de stad of omliggende dorpen.
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Ruimte

in en om het huis

Ruime groene setting

Eigen karakter

De 4 vrijstaande en 10 rijwoningen genaamd Sluispoort zijn
gelegen aan de Vossenburglaan, de entree van de wijk Tersluis.
Hiermee nemen de woningen een prominente plek in, in de wijk.

De woningen verschillen op subtiele wijze van elkaar
door een diversiteit aan gevelopeningen. Ondanks de vele
onderlinge overeenkomsten krijgt toch iedere woning zo een
duidelijk eigen karakter, passend in Meerstad, herkenbaar
en toch nieuw.

De woningen zijn aan de voorkant gelegen op het zuiden
en hebben een formele buitenplek. De woningen hebben
bijzonder metselwerk en elk een mooie plek aan de weg.
De rijwoningen staan ieder op zijn eigen plek, de gevel verspringt,
waarmee iedere woning binnen de rij duidelijk herkenbaar is.

Woningindeling
De woningindeling wordt gekenmerkt door de entree in
het midden van de woning. Daarachterliggend is de woning
voorzien van een garage, met uiterlijke kenmerken
passend bij de gevels. De ruime woonkamer aan straatzijde
en een langwerpige keuken met eiland aan de achterzijde,
met openslaande deuren naar de tuin maken de vrijstaande
woningen en hoekwoningen tot een moderne woning.
De rijwoningen hebben de entree aan straatzijde en
woonkamer aan tuinzijde. Op de verdiepingen bevinden zich
de slaapkamers. Slaapkamers op de 2e verdieping zijn
optioneel

Elke woning heeft een ruime voortuin met een haagbeuk als
afscheiding, voor het kenmerkend veel groen in de wijk.
Daarnaast is het de ambitie van Meerstad om binnen
de diverse woonbuurten de natuur tot aan de keukendeur
te brengen. Door het toepassen van twee geïntegreerde
nestvoorzieningen per woning aan de gevel en/of dak wordt
de natuur dichtbij de woongebieden en de woningen gebracht.

Ruime lichte
keuken met uitzicht
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Vrijstaande
woning

Begane grond

10

1e Verdieping
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2e Verdieping

Vrijstaande
woning speciaal

Begane grond

Slaapkamers op de
2e verdieping zijn
optioneel
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1e Verdieping

2e Verdieping

Slaapkamers op de
2e verdieping zijn
optioneel
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Rij
woning

Begane grond
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1e Verdieping
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Hoek
woning

2e Verdieping

Begane grond

Slaapkamers op de
2e verdieping zijn
optioneel
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1e Verdieping

2e Verdieping

Slaapkamers op de
2e verdieping zijn
optioneel
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Gasloos bouwen
De kwaliteit van Meerstad komt op verschillende manieren
tot uiting. Zoals de wijze waarop er invulling wordt gegeven
aan ecologische aspecten, maar ook aan gasloos bouwen.
Aan Vossenburglaan worden geen gasleidingen aangelegd.
Dit betekent dat de woningen op een alternatieve manier
worden verwarmd en dat er elektrisch wordt gekookt
(all-electric). Om dit te realiseren, wordt er gebruik gemaakt
van een warmtepompsysteem.

Wensenlijst

Meer informatie

Als bewoner kunt u natuurlijk ook zelf bijdragen aan een
duurzame woon- en leefomgeving. Door bijvoorbeeld gebruik
te maken van zonne-energie.

Wilt u meer weten over het unieke wonen in
Meerstad, kijk dan op onze site en/of neem
contact op met onze verkoopmakelaar.

Aardbevingsbestendiger bouwen

Bewuste

De woningen aan Vossenburglaan worden aardbevingsbestendiger gebouwd. U woont dus niet alleen in een
natuurrijke omgeving met een bewuste keus voor
duurzaamheid, maar u woont ook veilig.
Toekomstbestendig wonen in een uniek woon- en
natuurgebied.

keuze

voor woongenot en duurzaamheid

Dicht bij de stad
groningen

Meer informatie?
Kijk op
bouwenmetkooi.nl

Mogelijkheid
extra slaapkamers
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Algemeen

1.3 Wat betekent de Woningborg Garantie- en
waarborgregeling voor u? Als u een huis met Woningborggarantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:
• gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan
zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw
om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt
Woningborg u een financiële schadeloosstelling.
• de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de
woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering.
Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en
3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting
van de bouwonderneming, anders gezegd als de
bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan
draagt Woningborg hier zorg voor.
• bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn
ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/)
aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene
voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract
vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen
u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract
zijn de rechten en plichten van de koper en
de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.
• wanneer er na oplevering van de woning geschillen
tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over
de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin
bemiddelen.

Voor deze woning wordt door de garantieplichtige
ondernemer een Woningborg-certifcaat aangevraagd conform
de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2016. De bij
deze woningborg-regeling behorende brochure dient vóór het
waarmerken van de technische omschrijving en het tekenen
van de overeenkomst aan u overhandigd te worden door de
verkoper van de woning.
0.1 Verkooptekeningen
De bij deze documentatie behorende situatietekening is
gebaseerd op een voorlopige tekening van de gemeente;
derhalve kunnen hieraan geen rechten of plichten ontleend
worden. Aan maten gemeten van de verkooptekeningen
kunnen geen rechten of plichten ontleend worden.
0.2 Artist impression / sfeerplattegronden
Aan de artist impressions in de verkoopdocumentatie, dan
wel de aan de sfeerplattegronden in de verkoopdocumentatie
kunnen geen rechten of plichten worden ontleend.
0.3 Opleveringstermijn
De oplevering van de woning zal plaatsvinden binnen een
termijn welke nader in de koop- /aannemingsovereenkomst
wordt genoemd.
0.4 Adressering en huisnummering
De adressering en het daarbij behorend huisnummerbord
wordt bepaald door de gemeentelijke instanties.

Let op: het Woningborg-certifcaat moet u in uw bezit hebben
voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

Woningborg Garantie- en waarborgregeling

1.4 Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden
uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder
de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast
worden in uw (koop- en) aannemingsovereenkomst en in
de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal
aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

1.1 Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling
in?Het certifcaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V.
onder de naam Woningborg-certifcaat. De Woningborg
Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van
nieuwbouwwoningen tegen de risico’s van een eventueel
faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en
bouwkundige gebreken na oplevering.

Indeling van de woning in verblijfsgebieden

Constructie

Het verblijfsgebied op de begane grond bestaat uit:
• keuken
• woonkamer
Het verblijfsgebied op de eerste verdieping bestaat uit:
• slaapkamers
Het verblijfsgebied op de tweede verdieping bestaat uit:
• slaapkamer

Fundering
Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde
terreinonderzoek en de opgaaf volgens de constructeur
wordt een fundering aangelegd. De woningen hebben een
fundering bestaande uit een gewapende betonplaat op prefab
heipalen, een en ander conform advies van de constructeur
en ter goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. In de
woning is geen kruipruimte aanwezig.

Grondwerken

Vloeren en betonwerken
De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd
in een cementdekvloer op isolatie van voldoende dikte en
sterkte volgens advies van de constructeur en EPC-eis. De
woning scheidende wand en de zijgevels op de begane
grond worden uitgevoerd als betonwand. Als verdiepingsvloer
worden z.g. schilvloeren (massieve betonnen vloer)
toegepast. In deze vloer worden onder andere de elektraen rioleringsleidingen en de kanalen voor de mechanische
ventilatie opgenomen. De vloer van de garage wordt
ongefundeerd uitgevoerd in een prefab betonplaat met
vorstranden.

Peil
Het peil -P- van waaruit alle hoogten worden gemeten,
komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane
grondvloer ter plaatse van de entree. Vanaf dit peil worden
de hoogtematen gemeten. Het Peil wordt bepaald in overleg
met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.
Grondwerk
Ten behoeve van de fundering, de riolering, de kabels en de
leidingen worden de nodige grondwerken verricht. Overtollige
grond wordt ontdaan van bouwresten en verspreid over
de kavel. Een eventueel overschot aan grond zal worden
afgevoerd.

Buitengevels en binnenwanden
De voor- en achtergevel op de begane grond en alle binnen
spouwbladen op de verdiepingen worden vervaardigd uit
geïsoleerde Hout Skeletbouw elementen. De niet dragende
binnenwanden op de begane grond van de woning worden
uitgevoerd als lichte scheidingswanden en op de verdieping
als Hout Skeletbouw elementen. Het buitenspouwblad
van de gemetselde buitengevels wordt uitgevoerd in
baksteen en gevoegd in bijpassende tint. De spouw van de
gemetselde buitengevels wordt voorzien van de benodigde
isolatiewaarde. Open stootvoegen worden in de spouwmuur
aangebracht t.b.v. de afvoer van eventueel vocht hierin. De
constructief noodzakelijke dilatatievoegen in het metselwerk
worden uitgevoerd als onafgewerkte open voegen. Onder de
kozijnen worden lek dorpels aangebracht, m.u.v. de kozijnen
die doorlopen tot op het maaiveld. De garage is ongeïsoleerd
en gemaakt van halfsteens muren.

Riolering
De gehele buitenriolering wordt uitgevoerd in P.V.C.- buis,
in overeenstemming met de geldende regelgeving. Er
wordt een gescheiden rioleringssysteem aangelegd. De
vuilwaterafvoer (DWA) en de hemelwaterafvoer (HWA)
worden ieder afzonderlijk op het hoofdriool van de gemeente
in de straat aangesloten. De leidingen zijn voorzien van de
nodige ontstoppingsstukken, stankafsluiters en beluchtingen.
De verzamelleiding van de binnen riolering zal ter plaatse van
de fundering met een flexibele koppeling worden aangesloten
op de buitenriolering. De aansluitkosten voor aansluiting op
het gemeenteriool zijn in de koopsom begrepen.

Terreininrichting
1.5 Voorrang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald,
gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde
en voorgeschreven regelingen, reglementen en
standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de
technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn
c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren
steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

1.2 Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij
Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming
op fnancieel gebied, technische vakbekwaamheid en
deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen
en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit.
Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereen-komst
beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding
tussen koper en bouwonderneming.
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Perceelgrenzen
Op de hoekpunten van het perceel worden, daar waar
mogelijk, markeringspaaltjes aangebracht. Deze paaltjes zijn
ter indicatie. Tevens wordt verwezen naar de leveringsakte
t.a.v. het handhaven van deze erfafscheidingen.

Hellende daken
De hellende daken zijn zogenaamde geïsoleerde prefab Hout
Skeletbouw daken welke aan de binnenzijde voorzien daar
waar nodig van een 15 mm brandwerende onafgewerkte
gipsplaat. De daken en de zijgevels vanaf de eerste
verdieping worden voorzien van keramische dakpannen.
De woning wordt voorzien van metalen goten.

Terreininrichting
Er worden geen ophogingen, beplatingen, drainage of
bestratingen aangebracht. Voorzijde wordt een terras en
bloembak aangelegd. Wordt uitgevoerd als metselwerk in
de stijl van de woning.
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Platdak garage
De platte dak van de ongeïsoleerde garage wordt waar nodig
voorzien van een dampdichte folie en een bitumineuze
dakbedekking. De vrije dakranden worden afgewerkt met een
aluminium daktrim.

Aftimmerwerken
De trapgatten en leidingschachten zullen worden voorzien
van een aftimmering. Verder worden alle timmerwerken,
nodig voor een nette afwerking, voorzien van een witte
grondverflaag en in het werk afgeschilderd. In de woning
worden geen vloerplinten aangebracht of geleverd. De
meterkast wordt voorzien van een meterkastschot van 18 mm
underlayment.

Buiten- en binnenkozijnen
Buitenkozijnen
Alle buitengevelkozijnen, ramen en deuren worden
uitgevoerd in kunststof, in model zoals op tekening staat
aangegeven. De voordeur wordt uitgevoerd in kunststof. De
draaiende delen van de buitenkozijnen worden uitgevoerd als
draai/kiep. De buitenkozijnen worden voorzien van standaard
hang- en sluitwerk en voldoet aan inbraakwerendheid klasse
2. Voor de toevoer van ventilatielucht in de verblijfsruimten
worden thermisch gescheiden zelfregelende ventilatieroosters
opgenomen in of boven de kozijnen / ramen. Er worden
marmercomposiet vensterbanken toegepast. In de voorgevel
van de garage wordt een ongeïsoleerde kanteldeur (zonder
loopdeur) geplaatst, die voldoet aan inbraakwerendheidklasse 2.

Beglazing
Beglazing binnen en buiten
De glasopeningen in de buitengevels worden voorzien van
HR++ isolerende beglazing, daar waar nodig uitgevoerd als
gelaagd glas. In de bovenlichten van de binnendeurkozijnen
wordt enkel helder floatglas geplaatst.

Wand- en plafondafwerking
Wandafwerking
De niet betegelde binnenwanden worden “behangklaar”
afgewerkt, met uitzondering van de meterruimte, garage,
zolder en onbenoemde ruimten. Behangklaar wil zeggen
dat de wanden geschikt zijn om te behangen. Voordat u
gaat behangen, moet u nog wel de daartoe behorende
voorbereidingen treffen. Bijvoorbeeld kleine oneffenheden
verwijderen, kleine gaatjes vullen, stofvrij maken en sterk
zuigende ondergronden voorbewerken.

Binnenkozijnen
De binnenkozijnen in de woning zijn fabrieksmatig afgelakte
stalen montagekozijnen die voorzien zijn van fabrieksmatig
afgelakte opdekdeuren. Het hang- en sluitwerk van de
binnendeuren is afgestemd op de functie. De binnen
kozijnen in de woning zijn op de begane grond voorzien
van een bovenlicht, waarin enkel floatglas wordt geplaatst.
Op de verdieping hebben de kozijnen geen bovenlicht.
Bij de binnendeurkozijnen van de toiletruimte en de
badruimte worden dorpels aangebracht. Bij de overige
binnendeurkozijnen worden geen stofdorpels aangebracht.
De prefab meterruimte is ingericht conform de eisen van de
nutsbedrijven. De meterkast bestaat uit een houtenframe met
geplastificeerde plaatdeur.

Spuitwerk
De plafonds in alle vertrekken, m.u.v. de garage en
zolderverdieping, voor zover van beton of gips, worden
voorzien van spackwerk. De wandgedeelten boven het
tegelwerk in de toiletruimte worden tevens voorzien van
spackwerk.

Tegelwerk
Vloertegels
Volgens de standaard keuzemogelijkheid (vloertegels afm.
200 x 200 mm., kleur volgens monster) of uw keuze uit de
meer- en of minderwerklijst, worden vloertegels toegepast in:
• toiletruimte
• badruimte

Afbouw
Trappen
De trappen worden gemaakt van vuren hout en zijn voorzien
van een witte grondverflaag. De trap van de begane grond
naar de verdieping is een dichte trap en de trap naar de
zolder is bij de rij woningen een open trap, bij de vrijstaande
een dichte trap. Langs de trappen worden aan de muurzijde
een houten stokleuning aangebracht en op de trapboom aan
de spilzijde bevinden zich, daar waar nodig een balusters.
Traphekken worden op de eerste en tweede verdieping
geplaatst langs de open zijden van het trapgat.

Wandtegels
Volgens de standaard keuzemogelijkheid (wandtegels afm.
150 x 150 mm., kleur volgens monster) of uw keuze uit de
meer- en of minderwerk lijst, worden wandtegels toegepast in:
• toiletruimte tot een hoogte van ca 1200 mm;
• badruimte tot plafond.
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Dekvloeren

• fonteinbakje in toiletruimten voorzien van stopkraan;
• mengkraan op wastafel in badruimte voorzien van
stopkraan;
• thermostatische mengkraan bij douchehoek in badruimte;
• tapkraan voor wasmachine in onbenoemde ruimte;
• de bodemwarmtepompinstallatie;

Op de begane grond en de 1ste verdieping wordt een cement
dekvloer aangebracht. In de badruimte wordt de dekvloer
voorzien van een wapeningsnet t.b.v. de elektrische aarding.

Metaalwerken
Lateien
Constructief noodzakelijke gevellateien zijn van thermisch
verzinkt gecoat staal, conform de berekening van de
constructeur.

Warmwaterleidingen uitgevoerd in kunststof leidingen worden
aangelegd vanaf de warmtepomp naar de volgende punten:
• opstelplaats keuken voorzien van stopkraan;
• mengkraan op wastafel in badruimte verdieping voorzien
van stopkraan;
• thermostatische mengkraan bij douchebak in badruimte;
De aansluitkosten van de woning op het openbare
waterleidingnet zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.

Schilderwerk
De houten aftimmeringen worden geschilderd. De trappen
worden afgeschilderd, met uitzondering van de treden en
de binnenzijde in de trapkast. Al het schilderwerk wordt
uitgevoerd in een 2 laags systeem. Het kan voorkomen dat
houtnerven zichtbaar zijn in de eindlaag.

Sanitair
Keramisch sanitair: kleur wit.

Keukens

Toiletruimte begane grond
• fonteinbakje met chromen afvoer en stopkraan en voorzien
van een verchroomde tapkraan;
• wandcloset diepspoel voorzien van zitting met deksel

Er wordt géén keuken geleverd maar de basis
installatievoorzieningen hiervoor zijn wel aanwezig. De
voorzieningen zoals de koud- en warmwaterleiding en
riolering worden afgedopt aangebracht. Elektra wordt
afgemonteerd of voorzien van afdekplaat. Wij bevelen u aan
om voor een recirculatie kap te kiezen. Middels de Optielijst
is er voor een separaat kanaal te kiezen voor een afzuigkap
met motor. Voor het installatiewerk van de keuken is een
standaard keukentekening bijgeleverd welke als uitgangspunt
dient voor de situering van de aansluitpunten.

Badruimte
• wandcloset diepspoel voorzien van zitting met deksel
• wastafel met chromen afvoer, stopkranen en voorzien van
verchroomde mengkraan;
• rechthoekige spiegel en planchet boven de wastafel;
• een verchroomde thermostatische mengkraan met
verchroomde handdouche en glijstang.
• geen bad combinatie.

Technische installaties
Hemelwaterafvoeren
De hemelwaterafvoeren, uitgevoerd in grijze P.V.C.- buis, worden
aangesloten op de grondleiding van het schoonwaterriool.

Overig:
• tapkraan met beluchter, waterkeerklep en slangwartel t.b.v.
aansluiting wasmachine;
• de warm- en koud waterleiding in de keuken beëindigt met
stopkraantjes.

Binnen riolering
De binnen riolering wordt samengesteld uit P.V.C.-buis en
wordt voorzien van de nodige stankafsluiters en beluchting,
d.m.v. een ontspanningsleiding die bovendaks uitmondt. Alle
sanitaire toestellen, de wasmachine aansluiting, overloop van
de bodemwarmtepompinstallatie, de keukenafvoer worden
op de binnen riolering aangesloten.

Conform de informatiefolder sanitair.
Verwarming
De woning wordt verwarmt middels een
bodemwarmtepompinstallatie en vloerverwarming (lage
temperatuur verwarming) op de begane grond en verdieping.
In de woonkamer wordt een thermostaat aangebracht.

Waterinstallaties
Koud waterleidingen uitgevoerd in kunststof leidingen worden
aangelegd vanaf de watermeter in de meterruimte naar de
volgende punten:
• opstelplaats keuken voorzien van stopkraan;
• spoelinrichting closet in toiletruimten begane grond en
verdieping;

Bodem warmtepompinstallatie
Deze installatie verzorgt de verwarming van uw woning door
middel van lage temperatuur verwarming. Ook het warm
tapwater wordt geleverd door deze installatie.
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Mechanische ventilatie
De woning wordt voorzien van een CO2 mechanisch
ventilatiesysteem voor de afvoer van de ventilatielucht. De
instroom van ventilatielucht geschiedt d.m.v. zelfregelende
ventilatieroosters in de buitenkozijnen van de verblijfsruimten.
Het ventilatiesysteem is regelbaar door middel van een
standenschakelaar in verblijfsruimte; het systeem is niet
uitschakelbaar. Er wordt voor de badkamer een extra
losse afstandsbediening geleverd. De garage wordt niet
aangesloten op het ventilatiesysteem, maar wordt door
middel van natuurlijke ventilatie geventileerd. Voor de afvoer
van de door koper zelf aan te brengen motor aangedreven
afzuigkap wordt in de voorgevel een bouwkundige
voorziening aangebracht, bestaande uit een muurdoorvoer en
gevelrooster.

Schoonmaken en oplevering
De woning wordt bezemschoon opgeleverd; sanitair,
tegelwerken en beglazing worden nat gereinigd opgeleverd.
Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van
bouwvuil en puinresten.
Bevingsbestendig bouwen
De woning zal bevingbestendig worden gebouwd volgens de
thans geldende regelgeving. De kosten van de omschreven
bevingbestendige maatregelen zijn niet inbegrepen bij
de koopsom maar worden door de NAM vergoed. Deze
vergoeding geschiedt door de NAM rechtstreeks aan de
koper. De koper zal deze vergoeding na ontvangst binnen
14 dagen aan de aannemer overmaken. Er wordt hiervoor
een overeenkomst getekend bij aankoop woning.

Elektrische-, CAI- en telefooninstallatie
De elektrische installatie wordt geheel aangelegd volgens de
voorschriften van het normblad NEN 1010. Alle schakelaars
(op 1050 mm hoog) en wandcontactdozen (op 300 mm
hoog) zijn van gebroken wit materiaal en zijn inbouw. De
schakelaars en leidingwerken in de meterkast, garage,
onbenoemde ruimten t.p.v. opstelplaats luchtwarmtepomp/
m.v.-box/wasapparaat zijn opbouw. In de woonkamer
en slaapkamer 1 worden de telefoon en CAI bedraad en
afgemonteerd opgeleverd. De woning is voorzien van een
elektrische belinstallatie waarbij de drukknop naast de
voordeur wordt geplaatst. In de woning worden in de hal,
overloop en zolder een rookmelder aangebracht welke
zijn aangesloten op het elektranet. Telefoonaansluitingen
worden niet meer standaard in iedere nieuwbouw woning
aangebracht door de nutsbedrijven. Indien u dit wenst zult u
tijdig een contract af moeten sluiten met een leverancier wat
u vervolgens kenbaar maakt aan de aannemer. Wanneer de
aansluiting kosten met zich meebrengen dan worden deze
aan de koper doorberekend.

Afwijkingen en wijzigingen
Ondernemer is na overleg met de architect en de
overheidsinstanties gerechtigd, voor zover noodzakelijk,
wijzigingen door te voeren, indien dit van belang is voor de
goede uitvoering of het gevolg zijn van de dienstvoorschriften
van bijv. Nutsbedrijven, dienst Bouw- en Woningtoezicht en/
of Welstandscommissie. Wijzigingen op verzoek van verkrijger
worden in hetzelfde licht bekeken op de toelaatbaarheid in
het kader van deze voorschriften.

Enkele aandachtspunten Woningborg
Stelposten
Indien er in deze technische omschrijving stelposten zijn
opgenomen, is het volgende van belang:
• is het bedrag van de stelpost inclusief / exclusief B.T.W.;
• is het bedrag inclusief / exclusief aannemersprovisie en
winst + risico;
• hoogte bedrag van de maximale verrekening;
• hetgeen voor genoemd bedrag kan worden aangeschaft /
wordt geleverd;
• is het bedrag inclusief / exclusief stel- / montagekosten;
• namen leveranciers.

Zonnepanelen
Op de woning worden standaard geen PV-panelen geplaatst.
Indien gewenst kan het aantal zonnepanelen, als meerwerk,
worden uitgebreid. De omvormer wordt op de zolder
geplaatst.

N.B.:
Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de betreffende
stelpost is het mogelijk dat er een lager bedrag aan u
wordt gerestitueerd (bijvoorbeeld met betrekking tot de
aannemersprovisie en / of winst en risico en / of BTW, indien
dit schriftelijk is vastgelegd).
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eventuele tussengelegen funderingsbalken.Ook dienen er bij
steenachtige wandafwerkingen de nodige extra voorzieningen
te worden getroffen (onder andere krimpgaas toepassen,
insnijden) om schade als gevolg van krimp te beperken.
Eventuele aftimmeringen / plinten dienen zo aangebracht te
worden dat zij bewegingen in de constructie kunnen volgen
(bijvoorbeeld plafondplinten aan het plafond bevestigen en
niet aan de wand).

Meer- en minderwerk
U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen
met betrekking tot minderwerk kunnen worden ingewilligd.
Dit vanwege het feit dat de woning bij oplevering moet
voldoen aan de garantievoorwaarden, dus ook het
Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor eventuele door u
gewenste meerwerkopties. Om uw garanties ten opzichte van
de garantieplichtige ondernemer te waarborgen,
dienen alle meerwerkopdrachten alleen met deze
ondernemer schriftelijk geregeld te worden. U dient er
rekening mee te houden dat meerwerk de geplande
oplevering kan verschuiven. De ondernemer is gerechtigd het
aantal werkbare werkdagen aan te passen in zijn offerte.

Onderhoud algemeen
Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten,
zijn onderhoudsinspecties en onderhoudswerkzaamheden
absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het
noodzakelijk dat u hiervoor voor eigen rekening vakmensen
inschakelt. Het is dringend aan te bevelen om een korte
verslaglegging van de inspectie te verzoeken. Ook is het
mogelijk dat er, vanwege de huidige ARBO voorschriften,
extra kosten bij u in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld
voor het glazenwassen, één en ander afhankelijk van het
ontwerp en locatie. Wij willen u ook verwijzen naar de
brochure ‘Alles over uw woning, aankoop, oplevering, gebruik
en onderhoud’, die u samen met het Woningborg-certifcaat
van Woningborg ontvangt.

Oplevering
Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan
door de zogenaamde voorschouw / -opname, dienen
met betrekking tot de door u gesignaleerde gebreken
op het procesverbaal van oplevering de uit te voeren
herstelwerkzaamheden of eventuele andere concrete
afspraken genoteerd te worden. Indien de oplevering in de
winterperiode plaatsvindt, zal het buitenschilderwerk mogelijk
na deze periode worden uitgevoerd.

Wegwijzer bij aankoop van uw woning
Het kopen van een woning is voor de meeste mensen een
belangrijke stap in hun leven. Daarom willen wij u graag
zoveel mogelijk informatie verschaffen en voor u een
betrouwbare zakenpartner zijn, zowel in het traject naar de
aankoop van de woning, als ook tijdens de realisatie en na
de oplevering. Dat is vooral een kwestie van goede afspraken
over de spelregels en de inzet om die na te leven.
Hieronder geven wij die spelregels globaal weer.

Werkzaamheden direct na oplevering
Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning
(bouwvocht), hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te
ventileren en de verwarming niet te ‘hoog’ in te stellen.
Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale
verkleuring van het spuitwerk, door ondermeer uittredend
bouwvocht, beperkt. Ook het aanbrengen van diverse ‘harde’
vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot
vervelende schades van de aangebrachte afwerkingen leiden,
ondermeer doordat er bouwvocht ‘opgesloten’ wordt en door
het optreden van kruip en krimp in constructieonderdelen
als gevolg van droging en verharding in een geruime
periode na oplevering. Veelal kunt u de ondernemer niet
verantwoordelijk stellen voor deze schade.

De koop- en aannemingsovereenkomst
De daadwerkelijke aankoop van een woning wordt
vastgelegd in een koop- en aannemingsovereenkomst.
Met het tekenen van de overeenkomst verplicht u zich tot
het betalen van de koopprijs, terwijl de ondernemer zich
door medeondertekening verplicht tot de bouw van het
huis en de levering van de daarbij behorende grond. Nadat
de overeenkomst door de koper en verkoper is getekend
ontvangt u hiervan een kopie. Het origineel gaat naar de
notaris.

Krimp
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende
eigenschappen en mede door droging, zullen er met name
bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen
tijdens het onderhoud van de woning worden dichtgezet, met
bijvoorbeeld een acrylaat kit. Let ook op bij het (laten) leggen
van plavuizen, dat er goede lijmsoorten worden toegepast
en dat de vloerafwerking op de juiste wijze moet worden
gedilateerd, met name bij de vloerinsnoeringen en boven
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Wonen & genieten
in een natuurlijke
omgeving
Wijzigingen
De ondernemer heeft het recht om architectonische of
technische wijzigingen aan te brengen. De bedoelde
wijzigingen geven geen aanleiding tot enige verrekening
met de koper. Indien de woning gekocht wordt terwijl
deze al gereed is en er een verschil mocht zijn tussen de
technische omschrijving en de werkelijkheid dan prevaleert
de uitvoering van de woning. Tevens wordt voorbehoud
gemaakt ten aanzien van geringe maatafwijkingen en de
wijzigingen die voortvloeien uit de eisen van de overheid en/
of nutsbedrijven. De woningen zoals ze zijn weergegeven op
de perspectieftekening, zijn zo nauwkeurig mogelijk getekend
aan de hand van gegevens, die bij het per perse gaan van
de brochure bekend waren. De tuinaanleg en de openbare
groenvoorziening heeft de illustrator naar eigen fantasie
ingevuld.

Wanneer moet u gaan betalen
Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst
krijgt u vanzelf de facturen van eventueel vervallen termijnen
conform de standaard termijnregeling van het GIW.
Er zijn dan een aantal mogelijkheden:
• als u eigen geld heeft kunt u de facturen betalen;
• als u geen eigen geld heeft en de hypotheekakte is
nog niet gepasseerd, heeft u recht op uitstel van betaling
met in achtneming van het gestelde in de koop- en
aannemingsovereenkomst. Over de verschuldigde maar
niet betaalde termijnen wordt de overeengekomen rente
berekend. Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd
dat een der termijnen is vervallen, ontvangt u van de
ondernemer een verzoek tot betaling. Een kopie van deze
factuur stuurt u door naar uw hypotheekverstrekker
Eigendomsoverdracht
Deze geschiedt door middel van een zogenaamde
akte van transport bij de notaris. In de koop- en
aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van
transport vermeld, terwijl tevens rekening gehouden moet
worden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding.
Voor de datum van notarieel transport zendt de notaris u een
afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde
bedrag is aangegeven. Op de afrekening kunt u ook zien
welk bedrag u tijdig aan de notaris moet overmaken. Het
hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de
vanaf transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen
en eventueel meerwerk. Indien dit niet het geval is zal
het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten
worden met eigen middelen. Op de transportdatum
worden in het algemeen twee akten getekend; de akte van
eigendomsoverdracht en de hypotheekakte.

Sleuteloverdracht
Als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan
en de akte van transport van het huis en de eventuele
hypotheekakte zijn getekend, ontvangt u na de oplevering de
sleutels van uw huis. Het in ontvangst nemen van de sleutel
betekent voor ons dat de woning aan u is opgeleverd.
De Hypotheek
Het kopen van een woning gebeurt tegenwoordig bijna
niet zonder dat er een hypotheek voor wordt afgesloten.
Het onderpand voor deze lening is de woning; dit wordt
hypotheek genoemd. Met welke bank u in “zee” gaat, zal
afhankelijk zijn van het aangeboden rentepercentage en de
voorwaarden.

Prijsstijgingen
De met u in de koop- en aannemingsovereenkomst
overeengekomen totale koop-/aanneemsom staat vast tot de
in de verkooplijst genoemde datum.
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Bezoekadres
Kanaalweg 4
9902 AN Appingedam
Tel.: 0596 692 692
info@bouwenmetkooi.nl
Postadres
Postbus 310
9900 AH Appingedam

Disclaimer
Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van de beschikbare gegevens. BV Bouwbedrijf KOOI Appingedam houdt zich het recht voor om in een later stadium wijzigingen
door te voeren, zonder dat deze afbreuk doen aan de kwaliteit en uitstraling van de woning. De sfeerimpressies in deze brochure geven een indruk van de halfvrijstaande woningen.
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

www.bouwenmetkooi.nl/sluispoort/

telefoon 050 - 853 37 33
e-mail info@pandomo.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.bouwenmetkooi.nl/sluispoort/

