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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
BESCHRIJVING CASCO UITVOERING

GROOTS WONEN OP UW EIGEN LANDGOED

De villa’s van Landgoed van Rozenburgh worden casco opgeleverd, zodat u als koper de grootst mogelijke
invloed heeft op de verdere invulling en afbouw van de verschillende ruimten. In de onderstaande omschrijving wordt aangegeven wat u wel of niet binnen deze casco afwerking kan verwachten.
Voorrang BouwGarant bepalingen
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is vastgelegd, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden zoals deze door BouwGarant worden gehanteerd en voorgeschreven. In geval
enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar ofwel nadelig mocht zijn voor de
koper, prevaleren steeds de bepalingen van BouwGarant.
PEIL VAN DE WONING
Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden
gemeten, komt overeen met de bovenkant van de
begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in
overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van
de gemeente.

FUNDERINGEN
De fundering wordt uitgevoerd op staal, wat betekent dat de fundering direct op de vaste grondslag
wordt geplaatst, één en ander conform het advies
van de constructeur en in overleg met bouw- en
woningtoezicht.

GRONDWERK
De nodige grondwerken worden uitgevoerd voor
funderingen, leidingen en paden (gemeenschappelijke oprijlaan). Als bodemafsluiting en onder de
gemeenschappelijke oprijlaan wordt schoon zand
toegepast. De tuinen worden uitgevlakt met uitkomende grond.

GEVELS EN WANDEN
Buitengevel
De gestucte buitengevel wordt uitgevoerd volgens de
volgende opbouw: Het binnenblad van de villa’s wordt
voorzien van isolatie met daarop een cementgebonden pleister afgewerkt in wit (het STO-systeem og).
Op de onderste 50 cm boven maaiveld van de gevel
wordt metselwerk toegepast. De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gebakken klinker of gelijkwaardig materiaal. De isolatie van de gevels wordt
toegepast volgens de eisen van het Bouwbesluit.

RIOLERINGSWERKEN
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele
kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de
riolering zijn inbegrepen in de koop-/aanneemsom.
De buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststof. Er
wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast,
die wordt voorzien van de nodige ontstoppingsmogelijkheden. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C
hittebestendig is en wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. De riolering
wordt belucht door middel van een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt. Op de erfgrens
wordt de vuilwaterafvoer voorzien van een terugslagklep. In de kelder is een pompput aangebracht,
met pomp, om het hemelwater van de hellingbaan
af te voeren.
BESTRATINGEN
De gemeenschappelijke oprijlaan zal worden
voorzien van een grindlaag. Ook de parkeerplaatsen
op eigen terrein worden voorzien van een grindlaag.
Terras bestratingen zijn niet opgenomen.

Binnenwanden
De niet dragende binnenwanden worden niet geplaatst.
VLOEREN
De keldervloer en -wanden van de villa’s worden
uitgevoerd in beton, voorzien van isolatie conform
de geldende eisen van het Bouwbesluit. De vloer van
de kelder wordt voorzien van een zandcementdekvloer. De eerste verdiepingsvloer wordt uitgevoerd
in beton. De tweede verdiepingsvloer (zoldervloer) is
van hout.
DAKEN
De dakconstructie van de villa’s bestaat uit geprefabriceerde dakelementen die worden geschroefd op
de constructie en voorzien van riet en vorsten. Het
platte dak van het bijgebouw wordt uitgevoerd in
houten balklaag en afgewerkt met een bitumineuze
dakbedekking. Op het dak komt een prefab schoorsteen.
Een open haard is niet opgenomen.

VENTILATIEVOORZIENINGEN
Ten behoeve van de ventilatie van de villa’s is er
gekozen voor een systeem met een natuurlijke
toevoer (roosters) en een mechanische afvoer. Het
mechanisch ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatorunit en ventilatieroosters boven de kozijnen. De
ventilatietoevoer van de verblijfsruimten geschiedt
door middel van roosters in de kozijnen zoals op de
geveltekeningen is aangegeven. De ventilatieafvoer
van de verblijfsgebieden geschiedt middels de naad
onder de deur.
De lucht wordt mechanisch afgezogen in de volgende ruimtes:
• keuken
• toilet
• badkamer
De meterkast wordt voorzien van de benodigde openingen voor toe- en afvoer van ventilatielucht. Voor
het aansluiten van een afvoer van de wasemkap is
een geveldoorvoer opgenomen.
KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN EN BEGLAZING
De buitenkozijnen, ramen en deuren van de villa’s
en bijgebouwen worden uitgevoerd in hardhout. Met
betrekking tot de inbraakwerendheid wordt voldaan
aan de eisen van het Bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Alle gevelopeningen van de
villa’s worden voorzien van HR++ beglazing. De binnenkozijnen en binnendeuren worden niet geplaatst
en geleverd.
HANG- EN SLUITWERK
De beweegbare delen van de buitenkozijnen worden
voorzien van al het nodige hang- en sluitwerk dat
voor een goed functioneren en borgen van de beweegbare delen noodzakelijk is. De draaiende delen
in de buitenkozijnen zijn voorzien van Politiekeurmerk
Veilig Wonen inbraakwerend hang- en sluitwerk. Alle
buitendeuren worden voorzien van gelijksluitende
cilinders, voorzien van kerntrekbeveiliging.
TRAPPEN
Er worden geen trappen en hekken geleverd of
geplaatst.
AFTIMMERWERK
De gevel betimmering zal uitgevoerd worden in gewolmaniseerd vuren potdekseldelen, uitgevoerd in
zwart. Binnenaftimmerwerk is niet opgenomen. Er
worden geen vloerplinten geleverd of aangebracht.

GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
De hellingbaan naar de beneden verdieping van de
villa’s, wordt voorzien van een lijngoot. De benodigde
capaciteit van deze lijngoot is conform de geldende
eisen van het Bouwbesluit. Er zijn geen dakgoten bij
de villa’s, het regenwater valt op het riet en vervolgens op de grond. Het regenwater zakt daarna in de
grond. Voor het platte dak op het bijgebouw infiltreren wij het regenwater op eigen terrein.
PLAFOND-, WAND- EN VLOERAFWERKING
De vloeren in de villa’s worden afgewerkt met een
cementdekvloer, met uitzondering van de meterkast.
Ter plaatse van de voordeur mag het hoogteverschil,
conform het Bouwbesluit, tussen de bovenzijde van
de afgewerkte vloer en de bovenzijde van de onderdorpel niet meer zijn dan 20 mm. U dient hiermee
rekening te houden bij het maken van uw keuze voor
de vloerafwerking in de hal. Alle wand- en plafondafwerkingen binnen de villa’s zijn niet opgenomen.
TEGELWERK
Er wordt geen tegelwerk aangeboden.
VENSTERBANKEN EN DORPELS
Onder de raamkozijnen met borstwering worden
aan de binnenzijde houten vensterbanken toegepast, met uitzondering van de badkamer. Aan de
buitenzijde worden onder de raamkozijnen betonnen
raamdorpels aangebracht. Onder de deuren van de
badkamer en het toilet worden natuurstenen dorpels toegepast.
SCHILDERWERK
Buitenschilderwerk
De buitenkozijnen, -ramen en –deuren worden
dekkend afgeschilderd aan de buitenzijde en aan
de binnenzijde. De buitengevel van de villa’s wordt
voorzien van stucwerk.
De dakoverstekken worden afgeschilderd.

Binnenschilderwerk
Er wordt geen overig binnenschilderwerk uitgevoerd.
Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud,
wordt u verwezen naar het door de ondernemer bij
oplevering te verstrekken onderhoudsadvies.
KEUKENINSTALLATIE
Er is geen keukeninstallatie opgenomen.

WATERINSTALLATIE
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot water
zijn inbegrepen in de koop-/aanneemsom. De kosten
van gebruik van water zijn tot de dag van oplevering
voor rekening van de ondernemer.

Binnenrioleringen
Per verdieping is rekening gehouden met 1 rioleringsafvoer buis rond 110 mm voor een toekomstig
toilet.
Waterleidingen
Er zijn geen waterleidingen opgenomen.
Gasleidingen
Aangezien deze villa’s gasloos zijn, worden er geen
gasleidingen toegepast.
SANITAIR
Er is geen sanitair opgenomen.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele
kosten van ingebruikstelling met betrekking tot
elektrische energie zijn inbegrepen in de koop-/aanneemsom. De kosten van gebruik van elektriciteit
zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de
ondernemer.
De overige elektrische installatie is niet opgenomen.

Telecommunicatievoorzieningen
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten
van ingebruikstelling met betrekking tot telefoon en
CAI zijn niet inbegrepen in de koop-/aanneemsom.
VERWARMINGS- / WARMWATERINSTALLATIE
Als warmtebron wordt een water-/waterwarmtepomp toegepast conform de EPC berekening. Deze
wordt geïnstalleerd in de technische ruimte in de
kelder. De gehele villa wordt voorzien van vloerverwarming. De temperatuurregeling vindt plaats
door middel van een thermostaat. De bron voor de
warmtepomp wordt op eigen terrein in de bodem
aangebracht. Door de toepassing van deze techniek
is tevens vloerkoeling aanwezig.
De betonvloer van de hellingbaan van de kelderinrit
wordt verwarmd om de inrit vorstvrij te houden

NA OPLEVERING
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 uittredend bouwvocht, beperkt.
Ook het aanbrengen van diverse ‘harde’ vloer- en
wandafwerkingen direct na oplevering, kunnen tot
vervelende schades van de aangebrachte afwerkingen leiden, doordat er bouwvocht ‘opgesloten’
wordt en door het optreden van kruip en krimp in
constructieonderdelen als gevolg van droging en
verharding in een vrij lange periode na oplevering.

Krimp
Door de toepassing van diverse materialen met
verschillende eigenschappen en mede door droging,
kunnen er krimpscheuren ontstaan.
Verzekering
De door de ondernemer afgesloten verzekering
eindigt op de dag van oplevering. U dient ervoor zorg
te dragen dat de woning vanaf deze datum, voor uw
rekening, verzekerd is.
Beglazing
De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze veroudert en krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen aan de kozijnen en/of beglazing blijkt dat er
geen of onvoldoende onderhoud is gepleegd, kunnen
uw garantierechten in gevaar komen.
Een geheel ander verschijnsel is de zogenaamde
glasetsing. Dit wordt veroorzaakt door uitloging van
bijvoorbeeld metselwerk of betonnen onderdelen.

Deze uitloging vindt plaats door een chemische reactie tussen deze bouwmaterialen en het verontreinigde
hemelwater. Om schade te voorkomen is het frequent
reinigen van de beglazing noodzakelijk. Er zijn ook
gespecialiseerde bedrijven, die u opdracht kunt geven
om de beglazing te voorzien van een speciale coating.

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 verzorgen.
Wij willen u ook verwijzen naar de Algemene voorwaarden voor aannemingsovereenkomsten voor
Eengezinswoning met toepassing van de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning
2013, die u samen met het Bouwgarant nieuwbouwcertificaat ontvangt.
Voorbehoud
Deze technische omschrijving is met zorg door ons
samengesteld. Toch zijn wij genoodzaakt enige voorbehouden te maken voor kleine (maat)afwijkingen
en/of wijzigingen en eventuele zet- en drukfouten.
De opgenomen perspectieftekeningen zijn zogenaamde “artist impressions”. Het is derhalve mogelijk dat er verschillen zijn tussen deze impressies en
de daadwerkelijke uitvoering, onder andere in kleur.
Aan de indeling en uitvoering van de openbare weg,
voorzieningen ten behoeve van de NUTS en semiopenbare ruimte kunnen geen rechten worden
ontleend.
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