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Inleiding 

 
In de Technische Toelichting beschrijven wij de technische eigenschappen en de 
daartoe behorende procesmatige stappen van uw toekomstige woning in het plan 
Elix te Kerckebosch, Zeist. De eigenschappen en het beschreven proces vormen het 
uitgangspunt voor de ontwerpkeuzes die wij samen met u in het ontwerptraject gaan 
maken.   
 
De technische toelichting begint met een algemene omschrijving van de ecologisch 
woningen in het plangebied. Vervolgens geven we een toelichting op de 
eigenschappen en specificaties van de ruimten en materialen, inclusief de daarbij 
horende keurmerken, zekerheden en garanties. Als slot lichten we de mogelijkheden 
toe wat betreft de afbouw van uw woningen waaronder de keuken, tegelwerk en het 
sanitair.  
 
Het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte buiten de grenzen van het 
gezamenlijke terrein wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de gemeente 
Zeist. Het ontwerp van de openbare ruimte maakt geen onderdeel uit van het 
verkochte. 

Woningconfiguratie en gemeenschappelijk gebied 

Het individuele en collectieve ontwerpproces die wij samen met u en de overige 
kandidaat-kopers gaan bewandelen is schematig weergegeven middels een 
routeplanner op de volgende pagina. De routeplanner is een aanvulling op het reeds 
verspreidde Ontwikkelplan ELIX versie 20200227, opgesteld door ontwikkelaar BPD.  
 
Nadat we met u het volledige ontwerpproces hebben doorlopen stellen we een 
definitieve Technische Omschrijving op waarin aanvullende (collectieve) keuzes 
opnemen die wij met samen met u en overige kandidaten tijdens het ontwerpproces 
maken. De Technische Omschrijving zal onderdeel uitmaken van uw contractstukken 
welke als bijlagen bij de koop- en aannemingsovereenkomst worden gevoegd tijdens 
de koop van uw woning. 
 
Om de woning beter aan te laten sluiten op uw woonwensen is er de mogelijkheid om 
de woning op verschillende onderdelen te configureren. De keuzes hebben onder 
andere betrekking op het woonvolume, keuzes aan de buitenzijde (zoals 
dakterrassen, gevelopeningen en tuinafscheidingen) en het woonprogramma 
(positionering trappen, binnenwanden, badkamers, extra slaapkamers etc.). De 
basisconfiguratie en de mogelijke ruwbouwopties van de woningen kunt u vinden in 
het verkoopboekje van MIX architectuur en de ruwbouwoptielijst ‘Optielijst ruwbouw’. 
U ontvangt tijdens de eerste collectieve werksessie een handleiding met informatie 
over de specifieke stappen die we met u nemen in het individuele ontwerpproces, 
inclusief de ruw- en afbouwopties waaruit u kunt kiezen. 
  



 

Pagina 5 van 24 
 

 
  



 

Pagina 6 van 24 
 

Bijbehorende documenten 

Op basis van onderstaande documenten is deze technische toelichting tot stand 
gekomen: 
 
Verkooptekeningen MIX Architectuur d.d. 01-07-2020 
Optietekeningen MIX Architectuur d.d. 01-07-2020   
Brochure Plieger sanitair ‘Comfort’ 
Brochure Pleger sanitair ‘Luxe’ 
Brochure Plieger tegels 
Brochure Bernhagen Natuurkeukens 
 
Hoeveelheden en aantallen indien aangegeven op de verkooptekeningen en in deze 
technische toelichting, denk hierbij aan binnenwanden, wandcontactdozen en 
lichtpunten, vormen het vertrekpunt voor de eventuele verdere configuratie van uw 
woning.  

Overzicht van gebruikte termen 

In de technische toelichting worden diverse termen en algeheel vakjargon gebruikt. 
Wij lichten de belangrijkste termen kort toe.  
 
Rc-waarden:   
Een Rc-waarde geeft de warmteweerstand, en daarmee het isolerend vermogen, van 
de gehele constructie aan. De minimale Rc-waarde van de vloer, wand en dak zijn 
aangegeven in nationale regelgeving (Bouwbesluit 2012). Hoe hoger het getal, des 
te meer warmte er wordt binnengehouden.  
 
EPC:  
EPC staat voor EnergiePrestatieCoefficient. De mate van energie-efficiëntie, oftewel 
energieprestatie, van uw woning wordt aangeduid met een getal. In het bouwbesluit 
staat omschreven dat de EPC-waarde vanuit het bouwbesluit kleiner dan of gelijk 
moet zijn aan 0,4. Door de  installatietechnische keuzes in het project Elix behalen 
de woningen standaard een EPC-waarde die gelijk is aan of kleiner dan 0,0. Dit komt 
voornamelijk doordat de benodigde energie die nodig is voor de verwarming van de 
woning en het warme water geproduceerd wordt door de PV-panelen op de woning. 

 
CLT:     
CLT is een Engelse term staat voor Cross-Laminated Timber, oftewel een 
houtbouwproduct dat opgebouwd wordt uit kruislings verlijmde éénlaagsplaten 
naaldhout. Voor een verder toelichting verwijzen wij u naar Paragraaf A. “ Uw 
ecologische woning” . 

 
Bio-based:   
Bio-based is een Engelse term en staat voor materialen die voortkomen uit levende 
of voorheen levende organismen. Hieronder verstaan wij producten die gemaakt zijn 
van veelal hergroeibare bronnen. zijn zoals hout, karton, houtvezels en vlas.  
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HSB:   
HSB staat voor HoutSkeletBouw. HSB kan als constructieonderdeel toegepast 
worden in wanden, vloeren en daken. De basis voor HSB is een houten frame 
waarop beplating is bevestigd waardoor een sterke en lichte constructie ontstaat. In 
het houten skelet wordt vervolgens isolatiemateriaal aangebracht. Natuurlijke 
isolatiematerialen zoals vlas en houtvezel zijn hierbij mogelijk. HSB wanden kunnen 
zowel als buitenwand als binnenwand worden toegepast worden. 
 
Binnenspouwblad en buitenspouwblad:  
De buitenmuur van een woning is veelal opgedeeld in een (dragende) binnenzijde 
(binnenspouwblad) en een veelal niet-dragende buitenzijde (buitenspouwblad). Het 
binnenspouwblad is het deel van de buitenmuur die grenst aan de binnenzijde van 
de woning. Het buitenspouwblad betstaat uit de gevelafwerking (baksteen, houten 
gevelafwerking etc). 
 
Woningscheidende wand:  
Wanden die woningen van elkaar scheiden. Wanden kunnen bestaan uit 1 element 
of bestaan uit meerdere elementen waarbij een (lucht)spouw tussen 
woningscheidende wanden de woningen constructief van elkaar scheiden. 

 
Spouw:  
Ruimte tussen binnenspouwblad en buitenspouwblad. De spouw bestaat uit een 
luchtruimte plus eventuele isolatie.  

 
Binnenwand:  
Wanden tussen ruimten in de woning. Binnenwanden kunnen zowel een dragende 
als niet-dragende functie hebben.  
 
FSC / PEFC-keurmerk:  
Een keurmerk op producten die gegarandeerd en gecontroleerd uit duurzaam 
gecertificeerde grondstoffen bestaat. 
 
PV-panelen:  
Afkorting voor de Engelse term photovoltaic cell. Oftewel in het Nederlands: 
zonnepanelen. 
 
NEN-normen:  
Normen en richtlijnen die onder meer betrekking hebben bij het tot stand komen van 
woningen. De Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut maakt hierbij 
afspraken met partijen en belanghebbenden.  
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A. Uw ecologische woning 

 
In de wijk Kerckebosch te Zeist ontwerpen en bouwen wij in samenwerking met 
projectontwikkelaar BPD Ontwikkeling en architectenbureau MIX architectuur 14 
gezonde ecologische woningen. De woningen zijn ontworpen met de toepassing van 
verschillende natuurlijke en hergroeibare materialen. Door de toepassing van 
natuurlijke materialen wordt onder andere de verdere opwarming van de aarde 
beperkt, of zelfs verminderd, en blijven schaarse grondstoffen bespaard. De woning 
maakt bovendien gebruik van de positieve eigenschappen van natuurlijke materialen 
die niet van toepassing zijn op de huidige traditionele materialen. Vochtregulatie en 
warmteaccumulatie zijn enkele van deze bijzondere eigenschappen van bijvoorbeeld 
hout, houtvezel en vlas. Het slim toepassen en combineren van natuurlijk materialen 
resulteert zo in een ecologische woning die niet alleen beter zorgt voor de aarde, 
maar ook een positieve bijdrage levert aan het binnenklimaat.  

Bouwmethode en algemene eigenschappen 

Het bouwsysteem van de woning bestaat grotendeels uit massief gelamineerd 
kruislaaghout, oftewel CLT (Cross Laminated Timber). Het CLT bouwsysteem wordt 
eventueel uitgevoerd in combinatie met geprefabriceerde houten dakelementen van 
HSB (HoutSkeletBouw).  
 
CLT staat voor Cross-Laminated Timber, oftewel een houtbouwproduct dat 
opgebouwd wordt uit kruislings verlijmde éénlaagsplaten naaldhout. De CLT-panelen 
bestaan dus uit meerdere lagen en zijn afhankelijk van de belasting toegepast in 
verschillende diktes. De traditionele manier van bouwen met vervuilende materialen 
zoals beton en andere gesteenten kan hierdoor vervangen worden door hout. CLT 
zorgt voor een lagere CO2-uitstoot tijdens het productie en verwerkingsproces en 
slaat CLT zelfs CO2 op. CLT komt uit duurzaam beheerde bossen en kan na 
toepassing gedemonteerd en hergebruikt worden. Hierdoor heeft CLT zelfs een 
negatieve CO2 balans waardoor het een zeer geschikte bouwmethode is om ook de 
temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering te verminderen. Het voordeel 
van bouwen met CLT heeft daarnaast niet alleen betrekking op de gezondheid van 
de planeet, maar ook op de gezondheid van u als bewoner. Hout bevat vocht- en 
temperatuurregulerende eigenschappen zodat de kwaliteit van het binnenklimaat. 
Het algehele comfort van uw woning wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd. Daarnaast 
geeft CLT de woning een natuurlijke uitstraling en geur. CLT is verkrijgbaar in 
verschillende afwerkingsniveaus. Voor ELIX passen we ht zochtkwaliteitsniveau toe. 
Deze kwaliteit wordt toegepast op onder meer woon-, school-, en kantoorgebied.  
 
De fundering en de begane grondvloer worden uitgevoerd in beton. Alle overige toe 
te passen bouwmaterialen zijn zoveel mogelijk natuurlijk en zogenoemd 
‘hergroeibaar’. Natuurlijke bronnen worden hierdoor niet uitgeput. Het toe te passen 
hout heeft het FSC en/of PEFC- keurmerk. Voor verf, lijm, kitten en PUR worden 
emissiearme duurzame typen gebruikt. 
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Voor uw woning gelden onder andere de volgende voorwaarden 

 
- Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit beschrijft de overheid de eisen en 

voorschriften waar uw woning aan moet voldoen. Denk hierbij aan 
plafondhoogtes, daglichttoetreding, energieprestatie, akoestiek en 
brandveiligheid. 

- Inbraakwerendheid deuren, ramen, kozijnen en uitwendige 
scheidingsconstructies conform NEN 5096. 

- Hout- of houtproducten met FSC-keurmerk, hout van Europese origine 
minimaal PEFC-keurmerk. 

- Houtconstructies, binnen- en buitenkozijnen conform KVT'95/KOMO Keur. 

Woningborg Garantie- en waarborgregeling 

Uw woning realiseren wij voor u onder Woningborg Garantie.  
 

 
 
Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in? 
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe 
woningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de 
bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het 
certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-
certificaat.  
 
Woningborg: geeft u meer zekerheid 
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst 
Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische 
vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en 
technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-
/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding 
tussen koper en bouwonderneming. 
 
Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u? 
Als u een huis met Woningborg-garantie 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 
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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. 
 
Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de 
notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! 
 
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-/)aannemingsovereenkomst en in 
de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die 
van de garantie zijn uitgesloten. 
 
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. 
 
Specifieke garanties inclusief garantietermijnen en garantie-uitsluitingen kunt u lezen 
in Bijlage A van de Garantie en waarborgregeling Nieuwbouw 2020. Deze bijlage 
hebben wij opgenomen bij de verkoopdocumentatie.  

Ruimtebenaming volgens bouwbesluit 

In verband met het van kracht zijn van het Bouwbesluit worden benamingen van 
vertrekken in de woning anders benoemd. De begrippen woonkamer, keuken, 
slaapkamer en dergelijke worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. In het 
Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en 
dergelijke.   
 
Hal     verkeersruimte 
Woonkamer/voorkamer verblijfsruimte 
Keuken/eetkamer   verblijfsruimte 
Toilet     toiletruimte 
Meterkast     meterruimte 
Garage    stallings-/bergruimte 
Slaapkamers   verblijfsruimten 
Overloop    verkeersruimte 
Badkamer(s)   badruimte(n) 
Berging    bergruimte 
Zolder   onbenoemde ruimte 
Hobbyruimte  onbenoemde ruimte 
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B. Materialen en technische eigenschappen woning 

Specifieke thermische eigenschappen woningen 

De getoonde isolatiewaarden in onderstaande tabel zijn minimale waarden die in het 
project Elix worden aangehouden en conform de normen uit het Bouwbesluit zijn. De 
definitieve isolatiewaarden worden tijdens de verdere technische uitwerking van het 
project vastgesteld. Het criterium voor deze keuzes is het behalen van EPC 0,0. Dit 
betekent dat de energie die benodigd is voor de technische installaties van uw 
woning worden opgewekt door uw eigen PV-panelen.  
 

Onderdeel   

Isolatie Begane 
grondvloer 

> 3,50 
m2K/W* 

 Gevels > 4,50 
m2K/W* 

 Daken > 6,00 
m2K/W* 

Gevelkozijnen Isolatieglas HR++ 

Peil en plafondhoogte 

- Het peil -P-, van waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt 
overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De 
juiste maat wordt bepaald in overleg met de gemeente Zeist.  
 

- De minimale netto hoogte (afstand van bovenkant afgewerkte vloer tot 
plafond) is in de gehele woning 2,6 meter. Deze hoogte is afhankelijk 
van de definitieve samenstelling van de vloeren en plafonds in de 
verdere uitwerking van uw woningontwerp. 

Grondwerk, terreininrichting en fundering 

 
- Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en 

leidingen. Eventuele grondverbetering onder de funderingen wordt 
uitgevoerd conform opgave constructeur.  
 

- De woning wordt op staal gefundeerd op basis van berekeningen van 
de constructeur. 

 
- De terrassen van de woningen worden voorzien van hergebruikte 

materialen zoals klinkers.  
 

- De afscheiding van de privéterrassen kan ingericht worden volgens de 
aangeboden opties. Daarnaast bieden wij enkele opties in het 
optieboekje waaruit u kunt kiezen zodat u verzekerd bent dat de 
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afscheiding aansluit bij de bouwstijl van de woning en gereed is zodra 
de woning wordt opgeleverd.  
 

- Het ontwerp en de materialisering van de terreininrichting wordt 
medebepaald in de collectieve werksessies en vallen buiten deze 
technische toelichting.  

 
- De afvoer van het hemelwater vanaf de woning naar het gezamenlijke 

terrein wordt in overleg met de landschapsarchitect en de overige 
kandidaat kopers tijdens de collectieve werksessies bepaald.  

 
Woninggebonden externe (fiets)bergingen voor bouwnummers 1 
t/m 4 ter plaats van de hoekwoning bouwnummer 1: 

 
- Bergingen zijn uitgevoerd in HSB en zijn niet geïsoleerd. 

Gevelbekleding, dakranden en daken zijn overeenkomstig met 
de materialisering van de woning. De vloeren van de bergingen 
worden uitgevoerd met hergebruikte betonnen klinkers. 

Vloeren, daken en plafonds 

Begane grondvloer:  
 

 
- Betonvloer voorzien van thermisch isolatiemateriaal en afgewerkt met 

een cementdekvloer. 
 

- Onder de begane grondvloer wordt geen kruipruimte toegepast. Dit 
bevordert onder andere de isolerende werking van de vloer. 

 
Verdiepingsvloer(en): 
 

- Massief gelamineerd kruislaaghout (CLT). Vloerdikte volgens opgave 
constructeur.  
 

- Onderzijde van de vloer (plafond) wordt uitgevoerd als zichtkwaliteit.  
Op de vloer wordt een nader te bepalen verhoogde systeemvloer 
toegepast die door kopers voorzien kan worden van elk gewenste 
vloerafwerking na oplevering.  

 
Dakvloer: 
 

- De daken van de woningen worden uitgevoerd in nader overleg met de 
constructeur en deels uitgevoerd in massief gelamineerd kruislaaghout 
(CLT) en geprefabriceerde houten dakelementen van het merk “Isovlas” 
o.g.  

 
- De geprefabriceerde houten dakelementen worden aan de onderzijde 

(plafondzijde) afgewerkt met een houten betimmering met een 
vergelijkbare uitstraling als CLT met zichtkwaliteit afwerking. De 
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onderzijde van de CLT daken wordt uitgevoerd als zichtkwaliteit 
afwerking. 

 
- De dakafwerking van de hoogstgelegen daken bestaat uit een EPDM 

dakafwerking o.g. Op deze daken worden PV-panelen op draagframes 
aangebracht. De benodigde hoeveelheid PV-panelen zijn bepaald 
zodat een EPC van 0,0 gehaald kan worden.  

 
- De daken waarop u vanuit uw woning uitkijkt worden voorzien van een 

turfdak. Turf heeft een groot vasthoudend vermogen en is een perfecte 
groeibodem voor grassen en andere dakvegetaties. Rondom het 
turfdak wordt er indien noodzakelijk een smalle grindstrook aangelegd 
ter behoeve van de waterafvoer op het dak.  

 
Bij de bepaling van uw vloerafwerking dient u rekening te houden dat na het leggen 
van de vloerafwerking er een ruimte van minimaal 1 à 1,5 cm onder de deuren 
gehandhaafd dient te blijven i.v.m. het ventilatiesysteem. U zult er rekening mee 
moeten houden dat in verband met de dikte van de vloer u de deuren zelf in moet 
(laten) inkorten. 

Gevels en wanden 

 
Gevelbekleding 
 

- De gevelbekleding van de woning wordt uitgevoerd in MOSO® Bamboo 
X-treme® gevelbekleding. MOSO® Bamboo X-treme® is een massieve 
plank, gemaakt van geperste en thermisch gemodificeerde bamboe 
strips. Bamboo X-treme® behaalt de hoogste duurzaamheidsklasse 
conform relevante EU normen. De gevelbekleding behoeft geen 
verdere behandeling en zal natuurlijk vergrijzen. 
 

Dragende en niet-dragende wanden 
 

- Binnenspouwbladen en woningscheidende wanden worden uitgevoerd 
in CLT in zichtkwaliteit en in de spouw voorzien van isolatieplaten op 
basis van houtvezel. 
 

- Dragende binnenwanden worden uitgevoerd in massief gelamineerd 
kruislaaghout (CLT) in 2-zijdig zichtkwaliteit. 

 
- Niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in HSB wanden, 

geïsoleerd met natuurlijke materialen met aan beide zijden sausklaar 
afgewerkte gipsplaat (enkel). 

 
- De wanden in natte ruimten worden afgewerkt met een 

vezelcementplaat en vervolgens voorzien van tegelwerk tot aan 
plafond. 

 
- In de woning worden geen plinten aangebracht. 
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Kozijnen / ramen / deuren 

Buitenkozijnen en -deuren 
 

- De gevelkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in hout 
(houtsoort: Lariks) en voorzien van dubbelglas (HR++) in kleur conform 
kleur-materiaalstaat. De uitvoering en draairichting van de raam- en 
deurkozijnen staat op tekening aangegeven. 

 
- Het hang- en sluitwerk aan de buitendeuren en -ramen wordt 

uitgevoerd conform politiekeurmerk veilig wonen, o.a. met 
meerpuntssluitingen in metalen sluitkommen. De kozijnen die hierbij 
aan WEERSTANDSKLASSE 2 volgens NEN 5096.  

 

- De voordeur en eventuele toegangsdeur van de inpandige berging 
wordt voorzien van een inbraakwerend insteekcilinderslot met per 
woning gelijksluitende cilinders (alle deuren in de buitenschil zijn per 
woning met één sleutel te bedienen). 

 

- De deuren van de bergingen tpv de rijwoningen worden uitgevoerd in 
een opgeklampte deur waarbij de deuren worden bekleed met de 
gevelbekleding in de stijl van de woningen. 

 

- Alle buitendeuren worden voorzien van gelijksluitende cilindersloten. 
Garantie hang- en sluitwerk 1 jaar na levering kozijnen. 

 
- Alle beweegbare delen worden voorzien van tochtprofielen en een 

dubbele kierdichting.  
 

- De neggekanten van de gevelkozijnen (betimmering rondom buitenzijde 
kozijn) worden voorzien van een watervaste plaat multiplex geschilderd 
in de kleur van de kozijnen. De binnenzijde van de kozijnen wordt 
rondom afgewerkt met een houten betimmering met een vergelijkbare 
uitstraling als CLT in zichtkwaliteit. 

 
Binnendeurkozijnen en -deuren 
 

- De binnendeurkozijnen worden vervaardigd uit hout.  
 
- De binnendeuren in de woningen worden uitgevoerd in tubespaan of 

volspaan vlakke stompe deuren. De binnedeuren worden plafondhoog 
uitgevoerd. De binnendeuren worden voorzien van loopsloten, de toilet- 
en badkamerdeuren van een vrij- en bezetsluiting. Hang - en sluitwerk 
in de binnendeuren is RVS geborsteld. 

 
- De meterkastdeur wijk af van de overige binnendeuren. De exacte 

uitvoering van de metrkastdeuren wordt nader bepaald. 
 

- De binnendeurdorpels t.p.v. badkamer en toilet worden uitgevoerd in 
composietsteen. Alle andere deuren zijn dorpelloos.  
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- Badkamer- en toiletdeuren worden voorzien van vrij- en bezetsloten; 

 

Trappen 

- De trappen in de woningen worden uitgevoerd als in vurenhout met 
onbehandelde vurenhouten treden en trapbomen. 
 

- Balustraden en spijlenhekwerk wordt uitgevoerd in vurenhout en 
fabrieksmatig wit gegrond;  

 
- Muurleuning wordt uitgevoerd in vurenhout; 

 
- Trapgaten worden door middel van een 3s-vurenplaat afgewerkt met 

houten betimmering met een vergelijkbare uitstraling als CLT in 
zichtkwaliteit.   

Aftimmerwerk 

In de meterkast wordt een underlayment meterbord (achterwand) geplaatst 
voor het bevestigen van de installatieonderdelen.  

Installaties  

Energetisch prestatie woning:  
 

EPC: 0,0.  De woningen zijn voorzien van de nodige installaties om een 
energieneutrale woning te verkrijgen. Hierdoor krijgt de woning een Energie 
Prestatie Coëfficient van 0,0. Dit betekent dat de gebouwgebonden energie 
door de installaties zelf wordt opgewekt. Gebouwgebonden energiegebruik is 
het energiegebruik dat direct afhankelijk is van hoe de woning is gebouwd en 
welke installaties aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor verwarming en ventilatie.  
Gebruikersgebonden energiegebruik valt hier niet onder. Dit is het 
energiegebruik door apparaten die de bewoners zelf meenemen in het 
gebouw. Bijvoorbeeld wasmachine, koelkast en computer. 

 
Luchtdichtheid: Klasse 2 ‘Goed’ (Maximale qv;10 = tussen 0,3 en 0,6 
dm3/s.m2). Klasse 2 wordt als goed aangeduid en voldoet aan de eisen voor 
energiezuinig bouwen.  

 
Centrale verwarming en warmwatervoorziening 
 

- De warmteopwekking en koeling van de woning wordt verzorgt door 
een bodemgekoppelde warmtepomp. Een warmtepomp wordt gezien 
als een vorm van duurzame energie vanwege zijn lage verbruik. Een 
warmtepomp kan zowel verwarmen als koelen door lage temperatuur-
omgevingswarmte of koelte uit de bodem te gebruiken.  
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- De warmteafgifte op de begane grond vindt plaats door middel van 

vloerverwarming. De verdeler van de vloerverwarming is gesitueerd in 
de berging. De ruimten op de verdiepingen worden verwarmd en 
gekoeld door middel van ventilatorconvectoren ter plaatse van de 
gevelkozijnen. Dit afgiftesystem zorgt voor zowel een snelle opwarming 
als koeling van de ruimten. De badkamer op de verdieping wordt 
verwarmd door middel van een elektrische radiator. De warmtepomp 
wordt vrij opgesteld in de berging volgens specificaties van de 
leverancier. 

 
- De verwarmingsinstallatie wordt bediend door een kamerthermostaat in 

de woonkamer (hoofdregelaar). De slaapkamers en badkamer worden 
voorzien van naregeling per vertrek (slave). 

 
- De installatie is erop berekend de verschillende vertrekken te 

verwarmen bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken met 
gesloten ramen en deuren, tot een buitentemperatuur van -10°C, tot 
tenminste de volgende temperaturen (onderstaande temperaturen 
komen voort uit Bijlage A behorende bij de garantie- en 
waarborgregeling nieuwbouw van Woningborg): 

- Verblijfsgebied in de zin van het Bouwbesluit dat niet is 
ingedeeld in verblijfs-, verkeersen/of bergruimte. Verblijfsruimten 
in de zin van het Bouwbesluit, zoals woonkamer, overige kamers 
en keuken. 22 °C 

- Verkeersruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals gang, hal, 
trap en overloop. 18 °C 

- Toiletruimte 18 °C 
- Douche- en/of badruimte 22 °C 
- Inpandige bergruimte 15 °C 

 
- Bij toepassing van vloerverwarming is de vloerafwerking een 

aandachtspunt. Veelal wordt gedacht dat bij gebruik van 
vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een 
steenachtige vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige vloerafwerking 
de meest optimale warmteafgifte garandeert, zijn houten en textiele 
vloerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, linoleum, PVC en tapijt) 
mogelijk indien de Rc waarde van de afwerking (inclusief onderlaag) 
kleiner of gelijk is aan 0,10 m2K/W. Vraag hiervoor advies bij uw 
vloerenleverancier.  
 

- De volgende tappunten voor koud water worden aangelegd:  
 keuken: aanrecht (afgedopt);  
 toilet b.g.: toiletcombinatie en fonteincombinatie;  
 badkamer: douche, wastafel en toilet;  
 technische ruimte: aansluiting wasautomaat) 

 
- De volgende tappunten voor warm water worden aangelegd: 

 keuken: aanrecht (afgedopt);  
 douche, wastafel;  
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- De warmtepomp heeft een geïntegreerde boilervat van 165 liter voor 

het warme water. 
 

- De water- en verwarmingsinstallatie voldoet aan artikel 3 van bijlage A 
van de Garantie en waarborgregeling Nieuwbouw 2020. 

 
Riolering en hemelwater 
 

- Er wordt gebruik gemaakt van een gescheiden afvoersysteem 
(hemelwater HWA en afvalwater DWA).  
 

Elektrotechnische installaties 
 

- Door het nutsbedrijf wordt in de meterkast een elektravoeding (3 x 25 
A) tot en met de elektrameter aangebracht (HVK). De meterkast is op 
de begane grond gesitueerd en voorzien van meterschotten, de door de 
nutsbedrijven voorgeschreven invoervoorzieningen en de omvormer. In 
de meterkast is een dubbel WCD aanwezig.  
 

- De aanleg- en aansluitkosten zijn in de aanneemsom begrepen. De 
kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor 
rekening van de Ondernemer. 

 
- De schakeling van de verlichting aan de hand van draadloze 

schakelaars. 
 

- Het aantal wandcontactdozen en lichtpunten is per ruimte vastgesteld 
en inbegrepen in de basisconfiguratie van de woning. De 
wandcontactdozen kunnen naar eigen inzicht geplaatst worden in de 
ruimten, met in achtname van de hierna beschreven hoogten. Indien 
meerdere stopcontacten en lichtpunten zijn gewenst kan dit als 
meerwerk bij de configuratie van uw woning aangegeven worden. 

 
-  

Ruimte Vloeroppervlakte 
(m2) 

Aantal  

  Stopcontacten 
(inbouw) 

Lichtpunten 

Woonruimte 
 

 6 dubbel 3 plafond 

Slaapruimte 5 tot 12  
 

3 dubbel 1 plafond 

12 tot 20 4 dubbel, 1 plafond 

Vanaf 20 4 dubbel 2 plafond 

Keuken  6 enkel, 2 
dubbel (boven 
aanrechtblad) 

2 plafond 

Terras  1 enkel 
(opbouw) 

1 wand 
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Binnenberging  2 dubbel 1 plafond 

Buitenberging  1 dubbel 1 wand 

Hal/gang/overloop  1 enkel, 1 
dubbel 

1 plafond / 
verdieping 

Toiletruimte  0 1 plafond 

Badruimte  2 enkel 1 wand, 1 
plafond 

Trap   1 plafond 

Buitenlichtpunt    1 wand bij 
elke 
toegang 
woning 

 
- Voor de keukenaansluitingen wordt aanvullend geplaatst: 

- 2 fase aansluiting koken  
- loze leiding voor boiler/heetwaterkraan. 
 

- Het lichtpunt bij de trappen kan zowel bovenaan als onderaan de trap 
worden bediend. 
 

- Schakelmateriaal en wandcontactdozen worden aangebracht op de 
volgende hoogten ten opzichte van de vloer: 

- Wandcontactdozen ± 0,30 m 
- Schakelaars ± 1,10 m 
- Wandcontactdozen ± 1,10 m (in combinatie met schakelaars) 
- Loze leidingen ± 0,30 m (in verblijfsruimten naast en in 

combinatie met wandcontactdoos) 
- Data / CAI leidingen ± 0,30 m (in verblijfsruimten naast en in 

combinatie met wandcontactdoos). 
 

- Ten behoeve van het internet en de telefoon wordt door het nutsbedrijf 
een aansluitpunt (ISRA) in de meterkast van de woning aangebracht. 
Vanaf dit punt wordt er bedrading aangebracht naar de aansluitpunten 
in de woning. Vanaf ieder aansluitpunt data/telefoon en TV wordt er 1 
stuks CAT 6 bekabeling aangebracht naar de meterkast.  
 

- De woning is voorzien van een PV-installatie, dit zijn “zonnepanelen” 
die elektriciteit opwekken. Op de hoogstgelegen daken van de woning 
worden de PV-panelen bevestigd op frames. De benodigde 
hoeveelheid PV-panelen en de geschiktheid van de daken wordt 
bepaald conform de berekening van de installatieadviseur om een EPC 
van 0,0 te behalen. De positie van de PV-panelen staan schematisch 
aangegeven op de verkooptekeningen. In de meterkast is de omvormer 
van de pv-panelen opgenomen. Per woning worden een aantal PV 
panelen op het platte dak aangebracht, zoveel als nodig voor een EPC 
van 0,0/ 

 
- De aanleg van de aansluiting op het glasvezel en CAI netwerk is niet in 

de koopsom inbegrepen. De individuele (aansluit)kosten van de 
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glasvezel en CAI voortvloeiend uit de abonnementskosten zijn voor 
rekening van de koper.  

 
Mechanische ventilatie 

- De ventilatie van de woning geschied op basis van natuurlijk toevoer 
(winddrukgestuurd) en mechanische afvoer. Met dit ventilatiesysteem 
wordt de lucht in de keuken, toiletten en badkamers afgezogen en vindt 
de toevoer van buitenlucht in de gevel plaats door middel van de 
benodigde aantal en capaciteit ventilatieroosters boven de 
raamopeningen van elke verblijfsruimte. In de installatie-/bergruimte 
wordt een ventilatie-unit geplaatst met een laag geluidsniveau. Hiervoor 
wordt het Duco Comfort System GG (grondgebonden woningen) 
systeem toegepast. CO2 sensoren worden in de woonkamer en 
hoofdslaapkamer geplaatst om het ventilatiesysteem aan te sturen. Aan 
de hand van ventilatie- en EPC berekeningen wordt de capaciteit van 
het ventilatiesysteem bepaald alsmede het aantal en de capaciteit van 
de zelfregulerende ventilatieroosters.  
 

- De mechanische ventilatie kan ook zelf bediend worden door middel 
van een bedieningsschakelaar waarmee het aantal personen, de 
middenstand en de hoogstand kan worden ingesteld. Deze schakelaar 
is geïntegreerd in de CO2 sensor in de woonkamer. Daarnaast bevindt 
zich een bedieningsschakelaar in de badkamer waarmee naar de 
hoogstand kan worden geschakeld. 
 

- De ventilatiekanalen zijn van verzinkte plaatstalen / of pvc buizen, 
zoveel mogelijk weggewerkt in de wanden en vloeren. De 
ventilatieventielen zijn van kunststof. De ventilatieventielen in het 
plafond van de keuken worden geplaatst in de loopzone van de 
keukenruimte. Deze ventielen kunnen niet worden verplaatst. indien u 
een aangepaste indelingsvariant kiest worden de ventilatieventielen 
hierop aangepast. Indien u een afzuigkap plaatst dient dit een 
recirculatieafzuigkap te zijn. Aansluiten op het ventilatiesysteem is niet 
mogelijk.  

 

C. Sanitair en keukeninrichting 

Sanitair en tegelwerk 

De woningen worden in de basis voorzien van een badkamer op de eerste 
verdieping en een apart toilet op de begane grond.  
 
Tijdens de eerste collectieve werksessie zullen we een toelichting geven op het 
showroomtraject voor het sanitair en het tegelwerk en mogelijke keuzes hieromtrent. 
Het realiseren van een extra badkamer valt onder andere onder de mogelijkheden. 
 



 

Pagina 20 van 24 
 

In de brochures van Plieger is het basispakket sanitair afgebeeld. In overleg met 
showroom Pliegr kan hier op basis van bruto-bruto verrekening een andere invulling 
aan gegeven worden. De positie van de badkamer en het sanitair is vrij te bepalen 
met inachtname van de beperkingen die tijdens de eerste colectieve werksessie 
worden toegelicht. Voor de volledigheid van de technische toelichting hebben wij het 
basissanitair hieronder nogmaals beschreven. 
 
Bouwnummer 1 t/m 8, 10 en 11: 
 
De woningen worden voorzien van het samengestelde ‘Comfort’ pakket van 
showroom Plieger (de beschrijving incluseif afbeeldingen zijn ook weergegeven in de 
brochures van Plieger: 
 
Wandcloset combinatie toiletruimte begane grond en badkamer: 

- Wandcloset VitrA serie S50 diepspoel wit 

- Closetzitting VitrA serie S50 soflclose wit 
- Inbouwreservoir Conel Dualfresh 1120mm 
- Bedieningspaneel Vigour Don wit duoflush 

 
Fontein combinatie toiletruimte begane grond: 

- Fontein Plieger, serie Houston wit 
- Fonteinkraan Grohe, serie eurostyle cosmo. 
- Plug & Bekersifon Plieger, Design chroom 
- Hoekstopkraan Shell chroom 

 
Wastafel combinatie Badkamer: 

- Meubelwastafel Plieger, 85x45cm S-presso wit 
- Onderbouw dubbele la Plieger, 80x44cm S-presso glans wit 
- Wastafelkraan Grohe, Serie Eurosmart cosmo 
- Design plug wasbak Grohe, Chroom "Clic-Clac" 
- Spiegel Plieger UP 80 x 65cm incl led verlichting 
- Meubelsifon Viega Kunststof wit 
- Muurbuis Viega, Kunststof wit 
- Hoekstopkraan Shell, chroom 

 
Douche combinatie Badkamer: 

- Douchethermostaat met gllijstangset Grohe, Serie Grohtherm 800 met 
cosmopolitan douche 

- Villeroy&Boch Douchebak 90x90x1,5, serie Architecture glans wit  
- Villeroy&Boch Douchebak 120x90x1,5, serie Architecture glans wit 

(bouwnr. 1 t/m 3) 
- Inloopwand Kermi, Serie Cada helder+ 
- Elektrische radiator 700w, Serie Palermo glans wit 

 
Bouwnummer 9 en 12: 
 
De woningen worden voorzien van het samengestelde ‘Luxe’ pakket van showroom 
Plieger (de beschrijving incluseif afbeeldingen zijn ook weergegeven in de brochures 
van Plieger: 
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Wandcloset combinatie toiletruimte begane grond en badkamer: 
- Wandcloset Villeroy & Boch Serie Avento glans wit 
- Closetzitting V&B serie Avento wit 
- Inbouwreservoir Conel Dualfresh 1120mm 
- Bedieningspaneel Vigour Don wit duoflush 

 
Fontein combinatie toiletruimte begane grond: 

- Fontein Plieger, serie Houston wit 
- Fonteinkraan Grohe, serie eurostyle cosmo. 
- Plug & Bekersifon Plieger, Design chroom 
- Hoekstopkraan Shell chroom 

 
Wastafel combinatie Badkamer: 

- Meubelwastafel Villeroy & Boch, 100x47cm Avento dubbele kraan 
- Onderbouw dubbele la Villeroy & Boch, 95x51,4 avento glans wit  
- Wastafelkraan Grohe, Serie Eurostyle cosmo. 
- Design plug wasbak Grohe, Chroom "Clic-Clac" 
- Spiegel Plieger Uno 100 x 60cm incl led verlichting 
- Meubelsifon Viega Kunststof wit 
- Muurbuis Viega, Kunststof wit 
- Hoekstopkraan Shell, chroom 

 
Douche combinatie Badkamer: 

- Douchethermostaat met gllijstangset Grohe, Serie Grohtherm 800 met 
cosmopolitan douche 

- Villeroy&Boch Douchebak 90x90x1,5, serie Architecture glans wit ( 
- Inloopwand Kermi, Serie Cada helder+ 
- Elektrische radiator 700w, Serie Palermo glans wit 

 
 
Alle sanitair is waterbesparend, toiletten zijn uitgerust met een spoel keuzeknop of 
spoel-onderbreker. De nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Voor de 
wasmachine en droger wordt een afvoerset met sifon en kunststof afvoerbuis 
geplaatst in de bergruimte. 
 
Tegelwerk (alle bouwnummers): 
 
Het wandtegelwerk in het toilet en de badkamer wordt tot plafondhoogte uitgevoerd. 
De basisuitvoering en -keuzes van het tegelwerk is weergegeven in de brochure van 
Plieger. Kort samengevat: 
 
Vloertegelwerk: Grespania 600 x 600 mm, 10mm dik. In de kleuren Antracita, Gris en 
Cemento. 
 
Wandtegelwerk: Grespania 300 x 600 mm, 10mm dik. In de kleur glans wit en mat 
wit. 
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Waar nodig zullen in het tegelwerk kitvoegen worden toegepast; dit betreft inwendige 
hoeken, aansluitingen wand- en vloertegels en diverse aansluitingen van sanitaire 
toestellen op wand- en/of vloertegelwerk. 

Keuken 

Bernhagen Natuurkeukens heeft voor elke bouwnummer een keukenontwerp 
gemaakt. In de brochure van Bernhagen Natuurkeukens, toegevoegd aan de 
verkoopdocumenten, kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden. Tijdens 
de collectieve werksessies zal een toelichting worden geven over de mogelijkheden 
qua keukeninrichting.  
 
In de aanneemsom is geen stelpost meegenomen voor de keukeninrichting. Het 
aantal aansluitpunten van de aan- en afvoerleidingen en elektra worden volgens 
specificaties in deze technische toelichting aangebracht. Leidingen en elektrapunten 
t.b.v. de keuken worden in overleg met u op de desgewenste positie aangebracht.  

D. Kleur- en materiaalstaat 

 

Onderdeel Materiaal Kleur 
   

Gevel 

- Gevelbekleding Begane grond 
woning 

Moso Bamboo X-treme 
horizontale 
gevelbekleding 
(definitieve uitvoering 
wordt nader bepaald) 

Bruin tijdens 
oplevering, vergrijsd 
onder invloed van 
zon na verloop van 
tijd 

- Gevelbekleding verdiepingen 
woning 

Moso Bamboo X-treme 
verticale gevelbekleding 
(definitieve uitvoering 
wordt nader bepaald) 

Bruin tijdens 
oplevering, vergrijsd 
onder invloed van 
zon na verloop van 
tijd 

- Gevelbekleding t.h.v. maaiveld 
 

Kantplank, 
cementgebonden. 

Grijs 

Gevelkozijnen 
 

Houten kozijnen 
(houtsoort Lariks) 

Dekkend gelakt in 
n.t.b. gele RAL kleur 
aan binnen- en 
buitenzijde. 
Zijdeglans. Exacte 
kleur n.t.b. 

Vensterbanken en dagkanten 
(omtimmering tpv CLT kozijnen 

3s-vuren omtimmering  

Paneelvullingen tussen kozijnen Waterbestendig multiplex 
v.v. verticale groeven. 

Gelijk aan kleur 
kozijnen 

Ventilatierooster ter plaatse van 
glasopeningen 

Aluminium, merk Duco 
o.g. 

Gelijk aan kleur 
kozijnen 
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Voordeur Houten deur (Houtsoort 
Lariks) voorzien van 
verticale groeven en 
verticale duwstang. 

Dekkend gelakt in 
n.t.b. gele RAL kleur 
aan binnen- en 
buitenzijde. 
Zijdeglans. Exacte 
kleur n.t.b. 

Waterslagen/Lekdropels 
 

Aluminium Gemoffeld in kleur 
kozijnen 

Dorpels onder kozijnen begane 
grond 

Glasvezel o.g. Zwart 

Hemelwaterafvoer Aluminium Gemoffeld in kleur 
kozijnen 
 

   

Daken   

Platte daken (hoogstgelegen 
daken) 
 

EPDM o.g.  Zwart 

Platte daken (t.h.v. 
verblijfsruimten) 

Turfdak Soort begroeiing 
n.t.b. 

Dakranden Zink o.g.  n.t.b. 

PV Panelen n.t.b. n.t.b. 

   

Binnenafwerking   

CLT wanden en plafonds zichtkwaliteit onafgewerkt Natuurlijke kleur 
vurenhout 

HSB gipswanden Gipsplaten sausklaar Grijs/wit 

Vloerafwerking begane grond Cementdekvloer Grijs 

Vloerafwerking verdiepingen Verhoogde vloer n.t.b. n.t.b. 

Binnenkozijnen Hout (soort n.t.b.) Wit afgelakt. 

Binnendeuren Tubespaan/volspaand 
vlakke stompe deuren 
plafondhoog. 

n.t.b. 

Hang- en sluitwerk 
binnendeuren 

RVS geborsteld o.g. Grijs 

 

E. Oplevering 

De hele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de 
glasruiten worden schoongemaakt voor oplevering. Het terrein wordt ontdaan van 
bouwvuil en puinresten.  
 

F. Wijzigingen voorbehouden 
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De Technische Toelichting hebben wij met zorg en nauwkeurigheid samengesteld. 
Wijzigingen in de eisen vanuit de overheid en/of nutsbedrijven kunnen echter van 
invloed zijn op de onderdelen in de Technische Toelichting waardoor aanpassingen 
nodig zijn. Indien deze situatie zich voordoet en indien relevant voor u brengen wij u 
daar van op de hoogte. 
 
Eco+bouw B.V. is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen aan te brengen, 
waarvan de noodzakelijkheid tijdens de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen 
afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. Deze 
wijzigingen zullen geen van de partijen enig recht geven tot het vragen van 
verrekening van meerdere of mindere kosten. 
 


