Handboek koper
''Dorp Akkers Veldhoven”
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1.

INLEIDING

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning!
Met deze aankoop begint voor u een periode waarin u kunt gaan nadenken en voorgenieten van uw nieuwe
woning.
In dit handboek geven wij u informatie en toelichting over het verloop van de koop van uw nieuwbouwwoning tot
en met de oplevering. Zo bent u voorbereid op alles wat er vanaf nu op u af gaat komen.
Om u te helpen bij het verwezenlijken van uw woonwensen hebben wij alle mogelijkheden voor wijzigingen, die u
door ons in uw woning kunt laten aanbrengen, uiteengezet in deze handleiding. Wij zullen ons uiterste best doen
ervoor te zorgen dat de komende bouwperiode een feestje wordt!
Wij wensen u veel succes en plezier bij het bepalen van uw keuzes, opties en woonwensen.
Janssen de Jong Projectontwikkeling
&
Bouwbedrijf G.M. van Rooij
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2.

Project Dorp Akkers

Het project omvat 8 koopwoningen waarvan:
•
2 vrijstaande woningen
•
6 twee-onder-een-kapwoningen

3.

WEGWIJZER

Algemeen en garantie
De bouw en controle daarop is bij ons in goede handen. U koopt uw huis met Woningborg garantie die alleen
gerenommeerde bouwondernemingen kunnen bieden.
Al onze kennis van zaken, ruime ervaring en uitstekende organisatie worden aangewend om u straks optimaal
woongenot te bieden in de door u gekozen woning. Over de kwaliteit van de woning hoeft u zich geen zorgen te
maken.
Het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst
Bij de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt u, in overeenstemming met de voorwaarden
van Woningborg, een tekening van uw huis, alsmede een technische omschrijving welke beiden als contractstuk door
partijen worden gewaarmerkt en daarmee onderdeel zijn van de te ondertekenen koop/aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van de
koopprijs, terwijl wij ons door mede-ondertekening verplichten tot de sloop van de huidige opstallen, de bouw van
de woning en de levering van de daarbij behorende grond.
Nadat de overeenkomst door u (de verkrijger) en ons (de opdrachtgever) is getekend, ontvangt u hiervan een
kopie. Het originele exemplaar wordt naar de projectnotaris gezonden die dan de notariële akte van
eigendomsoverdracht kan opmaken. De projectnotaris staat genoemd in uw koop-/aannemingsovereenkomst.
Bedenktijd
Gedurende één kalenderweek na ondertekening door u van de koop- en aannemingsovereenkomst heeft u het
recht de koop- en aannemingsovereenkomst te ontbinden. De zeven dagen bedenktijd gaan in de dag na
ondertekening door u van de koop- en aannemingsovereenkomst. Wij verzoeken u een eventuele ontbinding
schriftelijk aan ons te melden.
Koperskeuzelijst
Bij de overeenkomst behoort een koperskeuzelijst waarmee de indeling en het afwerkings- c.q. uitrustingsniveau
van uw woning nader kan worden uitgebreid tegen de in deze lijst vermelde prijzen. Als koper kunt u de woning
zo aanpassen aan uw persoonlijke woonwensen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het vergroten van de woning door
het realiseren van een uitbouw, het plaatsen van een dakraam of het wijzigen van elektrawerk. De stand van de
bouwwerkzaamheden dan wel voorbereiding op de bouwwerkzaamheden op de ondertekeningsdatum van de
koop-/aannemingsovereenkomst is bepalend voor de koperskeuzen die op dat moment nog mogelijk zijn. Hiertoe
worden door de aannemer sluitingsdata bepaald, welke u schriftelijk worden medegedeeld. Koopt u dus geruime
tijd voor start bouw dan zijn er meer wensen door te voeren dan wanneer u vlak voor of tijdens de bouw koopt.
Ten aanzien van het tegelwerk en sanitair wordt u in de gelegenheid gesteld het afwerkingsniveau van de
badkamer en het toilet geheel naar persoonlijke wens te realiseren en hiervoor een aangestelde showroom te
bezoeken. Omtrent deze mogelijke alternatieven zult u uitvoerig worden geïnformeerd door de kopersbegeleiding
van de aannemer.
Uiteraard kan het voorkomen dat u persoonlijke wensen heeft, welke niet staan vermeld in de uitgebreide
koperskeuzelijst. Deze kunt u vóór de uiterlijke sluitingsdatum kenbaar maken (met duidelijke tekening c.q. schets)
bij de afdeling Kopersbegeleiding van de aannemer. Zij proberen met u mee te denken en zullen een persoonlijke
prijsaanbieding voor u opmaken indien uw wensen uitvoerbaar zijn. De woning dient echter ten alle tijden te voldoen
aan het bouwbesluit, de eisen van de nutsbedrijven en de garantieregelingen van Woningborg. In verband met
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deze eisen en de seriematigheid van het project is het weglaten of verplaatsen van sommige essentiële onderdelen
(zoals vloeren incl. afwerking, dragende binnenwanden, leiding en/of leidingkokers, buitengevels, kozijnen, e.d.)
niet mogelijk
Eigendomsoverdracht
Deze geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van levering" bij de notaris. In de koop- en
aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld, terwijl tevens rekening moet worden
gehouden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Vóór de datum van notarieel transport zendt de
notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief
bijkomende kosten). Bij het transport rekent u in ieder geval de grondsom af + eventueel reeds verschuldigde
bouwtermijnen. Op de afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever
en welk bedrag u tijdig aan de notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn
aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is zal het eventueel
ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen.
Op de transportdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de
hypotheekakte. Deze laatste uiteraard enkel indien u een hypotheek benodigd heeft voor de aankoop van de
woning.
Hypotheek tijdens de bouw
Voor de notariële overdracht ontvangt u van ons eventueel de nota's over de vervallen termijnen in tweevoud. De
kopie zendt u zo spoedig mogelijk - voorzien van uw handtekening - naar uw geldgever, die dan voor betaling
zorgdraagt. Indien u over eigen geld beschikt dient u zelf de nota te voldoen. Vanaf de transportdatum betaalt u
hypotheekrente. Deze is opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag met daarop
eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag.
Na het passeren van de akte ontvangt u wanneer er weer een termijn is vervallen, een nota met
het bedrag van de vervallen termijn in tweevoud. Deze nota kunt u zoals hierboven reeds is besproken
voldoen.
Bijkomende kosten kunnen zijn:
* de (bouw-)rente over de grond en de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum;
* de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
* de afsluitkosten voor de geldgever;
* de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering;
* eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering.
Oplevering/sleuteloverdracht
Uiterlijk twee weken voor de geplande oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de
opleveringsdatum en het tijdstip. U mag tijdens de oplevering zelf een deskundige partij meenemen, zoals een
medewerker van vereniging eigen huis. Uw woning wordt ‘’bezemschoon’’ opgeleverd, behalve het sanitair,
tegelwerk en ruiten; deze worden schoon opgeleverd.
Bij de oplevering worden de eventueel geconstateerde restwerkzaamheden schriftelijk vastgelegd en indien alle
betalingen, inclusief de betaling van de gekozen opties, zijn ontvangen worden de sleutels overhandigd. Bij deze
sleuteloverdracht aanvaardt u ook de volle verantwoording over uw woning en dient u deze te verzekeren. Er is
een periode van drie maanden beschikbaar om eventueel geconstateerde opleverpunten te herstellen, hetgeen
echter zo spoedig mogelijk na oplevering zal geschieden.
5% -regeling
Als extra zekerheid wordt door ons, voor de oplevering, bij de notaris een bankgarantie gesteld ter grootte van
5% van de aanneemsom. Indien de oplevering niet geheel akkoord is kunt u de notaris opdracht geven om deze
laatste 5% nog niet uit te laten betalen aan ons. Let op! Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. U kunt hierover
meer informatie inwinnen bij de projectnotaris.
Onderhoudsperiode
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Gedurende drie maanden nadat u de sleutels hebt ontvangen kunt u ons schriftelijk mededelen of nieuwe
onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het "werken" van materialen.
Verliest u daarbij niet uit het oog dat de materialen waarmee het huis is gebouwd nog kunnen gaan “werken”.
Als gevolg van droog- of verhardingskrimp kunnen haarscheurtjes ontstaan in stukadoorswerk, deuren kunnen gaan
klemmen omdat hout moet "wennen" aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine
onvolkomenheden kunnen nooit voorkomen worden.
Nadat alle onvolkomenheden, waarvan schriftelijk melding is gemaakt, zijn verholpen, worden wij geacht aan onze
verplichtingen te hebben voldaan. Uiteraard wordt er eveneens gezorgd voor klachtafhandeling na oplevering,
de aannemer zal u hierover informeren.
De bankgarantie vervalt drie maanden na oplevering van uw woning, tenzij u schriftelijk aan de notaris meedeelt
de bankgarantie te willen handhaven, omdat u meent dat er nog gebreken bestaan die u binnen drie maanden na
oplevering bij ons heeft gemeld en welke gebreken nog niet zijn hersteld. Het bedrag dat als bankgarantie
gehandhaafd blijft, dient wel in redelijke verhouding te staan tot de aard en omvang van de nog aanwezige
gebreken.
Wijzigingen
De verkoopbescheiden zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen
verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en overige adviseurs van het plan. Desondanks moeten
wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit bijvoorbeeld eisen van de overheid en/of
nutsbedrijven, een gewijzigde constructie, welstandseisen, stedenbouwkundige verkaveling, etc.
De op de tekening ingeschreven maten zijn "circa"-maten. De in deze brochure weergegeven 'artist-impressie' geeft
slechts een impressie van de te bouwen huizen, waaraan dan ook geen rechten kunnen worden ontleend.
Tevens behoudt de opdrachtgever zich het recht voor, op of aan de opstallen de naar zijn oordeel noodzakelijke
architectonische of technische wijzigingen aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt, mits
deze wijzigingen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van het
huis; deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het verrekenen van mindere of meerdere kosten.
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 het huis.
De situatietekening is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd, echter wij kunnen ten aanzien van afwijkingen in
de perceelgrootte geen aansprakelijkheid aanvaarden. Afwijkingen van het perceel - groter of kleiner - dan in de
koop-/aannemingsovereenkomst staat vermeld zullen geen der partijen recht geven op verrekening.
Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) of Woningborg Garantie.
De huizen worden gebouwd onder de garantie- en waarborgregeling van Woningborg, welke garantie geeft op
de afbouw en op de kwaliteit.
De afbouwgarantie zorgt ervoor dat bij een eventueel faillissement van de ondernemer tijdens de bouw, het huis
toch wordt afgebouwd en dat zonder meerkosten voor de verkrijger. De kwaliteitsgarantie geeft u als koper de
zekerheid dat de woningen aan nauwkeurig omschreven kwaliteitseisen voldoen en ook na de oplevering blijven
voldoen.
Bij de aankoop van een huis in dit plan ontvangt u als koper een exemplaar van de garantiereglementen, waarin
de volledige garantieregeling is opgenomen en uitvoerig wordt toegelicht.
Tot slot
Tenslotte vragen wij nog uw aandacht voor het volgende:
* Regel voor de oplevering de opstal- en de inboedelverzekering;
* heeft u een WAP oftewel een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering als Particulier?
* als u gehuwd bent en kinderen heeft, verdient het aanbeveling een verzekering op het leven van u of uw partner
af te sluiten, want door het wegvallen van vader of moeder kunnen aanzienlijke extra kosten voor het gezin
ontstaan.
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4.
STAPPENPLAN
Dit schema laat beknopt zien welke stappen u gaat nemen bij de realisatie van uw woning. De witte balkjes kunt u
gebruiken om data in te vullen. Zo houdt u overzicht wanneer welke deadline/ gebeurtenis plaatsvindt.
STAP 1

Zodra u de overeenkomst
heeft getekend kan
het feestje beginnen!

STAP 6

U ontvangt een brief op het
moment dat alle opschortende
voorwaarden uit de
overeenkomst zijn vervuld.

STAP 7

U dient hierbij alle definitieve
koperskeuzes door te geven.

STAP 12

U krijgt gedurende de bouw
de kans uw woning tijdens
kijkdagen en een inmeetdag
te komen aanschouwen.

STAP 13
Voor de daadwerkelijke
oplevering nodigen wij u uit de
woning samen met de
aannemer eens door te lopen
voor een vooroplevering.
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STAP 2

U krijgt na ondertekening
2 maanden de tijd uw
financiering te regelen.

STAP 3

U wordt uitgenodigd door
De kopersbegeleider van om uw
wensen door te spreken.

STAP 5

STAP 4

Zijn de 2 maanden verstreken
en is de financiering rond?
Dan kan er niet meer
ontbonden worden.

U krijgt de mogelijkheid via
onze projectleveranciers een
badkamer/ keuken uit te
zoeken.

STAP 8

STAP 9

Eventuele hypotheekstukken
dienen zo snel mogelijk
aangeleverd te worden
bij de projectnotaris.

Nadat alle opties bij ons
bekend zijn en de
opschortende voorwaarden zijn
vervuld starten wij met de
voorbereiding.

STAP 11

STAP 10

Bij start bouw zal er worden
gefactureerd zoals
omschreven in de koop-/
aannemingsovereenkomst.

U krijgt van ons een
uitnodiging om de start van de
bouw feestelijk te vieren.

STAP 14

STAP 15

U ontvangt de sleutel van uw
nieuwe huis!

Ook na oplevering kunt u
altijd contact met ons
opnemen.

5.

KOPERSBEGELEIDING

Uw aanspreekpunt
Tijdens het gehele bouwproces wordt u bijgestaan door één vast aanspreekpunt, de kopersbegeleider van de
aannemer voor dit project. Deze voert niet alle werkzaamheden zelf uit, maar is wel uw vaste aanspreekpunt voor
vragen of opmerkingen.
De belangrijkste taken van de kopersbegeleider is o.a.:
•
Begeleiding met betrekking tot wijzigingen/meerwerk of kopers-wensen en de bijbehorende financiële
consequenties;
•
Begeleiding van uw keuzes bij de geselecteerde showrooms voor het sanitair. (eventueel keuken) en het
tegelwerk;
•
Informatieverstrekking over de stand van zaken rond de bouw van uw woning, zowel schriftelijk als
mondeling naar u als koper;
•
Het behandelen van eventueel door u gestelde vragen of gesignaleerde klachten gedurende de
uitvoeringsperiode.
Na ondertekening van de overeenkomst benadert de kopersbegeleider u per telefoon of per mail voor het maken
van diverse afspraken. Hij/ zij is vervolgens voor het gehele bouwproces uw vaste aanspreekpunt.
Het is van belang dat wij op de hoogte zijn van de juiste adresgegevens en het mailadres en telefoonnummer
waarop u bereikbaar bent. Bij het eerste contact zal er dan ook worden geverifieerd of de contactgegevens die
op de overeenkomst staan ook gebruikt gaan worden gedurende het bouwproces.

6.

KOPERSKEUZEN

Procedure
De kopersbegeleider van de aannemer maakt met u een afspraak om het project door te nemen en het meer- en
minderwerk te bespreken. Uiteraard heeft u alle gelegenheid vragen te stellen.
Voor de sluitingsdatum ontvangen wij de door u getekende keuzelijst. Ook wordt contact met u opgenomen door
de showrooms om een afspraak te maken. U ontvangt van de showrooms een offerte waarin uw keuzes ten aanzien
van het standaard zijn omschreven. De door u getekende showroomofferte ontvangen wij van de showroom. Het
kan zo zijn dat er leidingwerk aangepast moet worden in de badkamer, toilet of keuken. De showroom overlegt
met ons over de (on-)mogelijkheden en de kosten daarvan.
Heeft u aanvullende wensen?
Alle keuzemogelijkheden zijn voor u vastgelegd in de koperskeuzelijst. Op deze koperskeuzelijst kunt u aankruisen
van welke mogelijkheden u gebruikt wenst te maken. Wij nemen de keuzelijst met u door in een individueel gesprek
zodat u de juiste keuzes kunt maken.
Staat uw wens niet op de standaard keuzelijst?
U kunt ook individueel meer- en minderwerk aanvragen bij uw kopersbegeleider. Uw individuele wensen mag u
schriftelijk of tijdens een persoonlijk gesprek kenbaar maken. Uw wensen worden dan beoordeeld aan de hand
van een aantal voorwaarden. Deze niet limitatieve lijst kunt u terug vinden op pagina 12. Als uw wensen inpasbaar
zijn en voldoen aan deze voorwaarden ontvangt u hiervoor een prijsopgave. Alle (individuele) opties die niet zijn
verwerkt in de verkoopdocumenten zijn nog onder voorbehoud goedkeuring van de gemeente, architect en de
constructeur.
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Sluitingsdata
Wij informeren u in de nieuwsbrieven over de sluitingsdata voor (individuele) kopersopties. Wij adviseren u echter
daar niet op te wachten en u direct te verdiepen in de (individuele) kopersopties. Zo voorkomen we dat u op een
later moment, als gevolg van de lange voorbereidingstijd, overhaaste beslissingen moet nemen.
Wanneer u door omstandigheden na sluitingsdatum of na ondertekening van de definitieve stukken nog een
wijziging wenst door te voeren, zal bekeken moeten worden of dit verzoek nog kan worden gehonoreerd. Vaak
zijn er kosten verbonden bij dit soort wijzigingen in verband met de stand van de werkzaamheden. Een en ander
zal in onderling overleg worden afgestemd. Voorop staat dat wij ons uiterste best zullen doen om dit alsnog te
kunnen realiseren.
Bevestiging gekozen opties
Naar aanleiding van het koperskeuzegesprek heeft u voor een aantal opties gekozen. U ontvangt hiervan nog
een opdrachtbevestiging met de tekening van uw woning inclusief deze opties. Het is zeer belangrijk dat u
nauwkeurig controleert of al uw gemaakte keuzes op correcte wijze zijn verwerkt. Mocht dit niet het geval zijn,
neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.
Indien de koop van uw woning nog niet definitief is, kan het zijn dat er aan bepaalde opties extra voorwaarden
zijn verbonden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de kosten die al gemaakt zijn ter
voorbereiding/uitvoering van een door u gekozen optie. Deze voorwaarden worden voordat u voor de optie kiest
duidelijk met u door gesproken. Indien de koop om wat voor een reden niet doorgaat zijn wij genoodzaakt deze
kosten aan u door te berekenen.
Tegenstrijdigheid
In geval van tegenstrijdigheid tussen de opdrachtbevestiging en de bijbehorende optietekeningen, dan prevaleert
de opdrachtbevestiging. Bij tegenstrijdigheden tussen de opdrachtbevestiging + optietekening(en) en de technische
omschrijving + verkooptekening(en) dan prevaleren de technische omschrijving en verkooptekening(en).
Prijzen
Prijzen zijn inclusief 21% BTW en organisatie- en administratiekosten. In de prijzen zijn tevens de eventuele
retourbedragen van vervallen standaardonderdelen verrekend. Indien van overheidswege het percentage en/of
de bepalingen van de BTW word(t) (en) gewijzigd, zal verrekening plaatsvinden overeenkomstig deze wettelijke
bepalingen en zullen de bedragen worden bijgesteld.
Betaling
De in de opdrachtbevestiging opgenomen keuzes worden door de aannemer aan u gefactureerd in twee termijnen.
Van de meerwerkopdracht wordt 25% van de totale meerprijs in rekening gebracht bij opdracht. De resterende
75%, wordt vlak voor oplevering in rekening gebracht. Leidt het saldo van het meer- en minderwerk tot restitutie,
dan wordt dit verrekend bij de laatste bouwtermijn. Betalingen dienen voor oplevering voldaan te zijn om tot
sleuteloverdracht over te kunnen gaan.
Project specifieke randvoorwaarden
Niet alle door u gewenste wijzigingen kunnen worden gehonoreerd. Alle ingediende aanvullende individuele
wensen worden beoordeeld op;
•
Geldende bouwvoorschriften en Woningborg garantie;
•
Esthetische, technische of organisatorische haalbaarheid;
•
Uitvoering binnen het bouwproces;
•
Geschiktheid om aan alle kopers binnen het project als aanvullende optie aan te bieden;
•
Goedkeuring gemeente, opdrachtgever dan wel architect en/of hoofd-constructeur indien van toepassing.
Om u enig inzicht te geven in de beperkingen volgt hieronder een niet limitatieve opsomming van wijzigingen die
tijdens het bouwproces niet uitgevoerd kunnen worden;
•
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Wijzigingen mogen niet in strijd zijn met vergunningen, verordeningen, ontheffingen, beschikkingen en
dergelijke, die voor de opzet en de bouw van het plan zijn afgegeven dan wel zijn vereist;

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

In de gevels van de woningen kunnen, in verband met de (afgegeven) bouwvergunning, geen wijzigingen
worden aangebracht (zoals verplaatsen van kozijnen, wijzigingen afmetingen kozijnen, draairichting van
deuren en ramen, uitbouwen, kleur kozijnen) anders dan opgenomen in de keuzelijst(en);
Wijzigingen mogen niet in strijd zijn met de voorschriften van de overheid (bijvoorbeeld eisen Bouwbesluit)
en de nutsbedrijven;
Uitbreidingen, veranderingen, wijzigingen en dergelijke moeten passen binnen het stadium waarin de
voortgang van de bouw c.q. de voorbereiding van de bouw zich bevindt, wat kan betekenen dat een
aanpassing/ wijziging niet (meer) mogelijk is;
Wijzigingen mogen het (bouw)proces niet onderbreken, stagneren dan wel verstoren;
De individuele wijzigingen moeten v.w.b. materialisatie minimaal voldoen aan de beschrijving, conform
technische omschrijving;
Aanpassingen in leidingwerk behoren niet tot de mogelijkheid. Gewenste aanpassingen in uw sanitaire
ruimtes lopen uitsluitend via de geselecteerde projectshowroom;
Het verplaatsen van leidingschachten, standleidingen, hemelwaterafvoeren, meterkasten;
Het verplaatsen van de mechanische ventilatie-unit of afzuigventielen;
Wijzigingen die in strijd zijn met de eisen die worden gesteld aan ventilatie, vluchtwegen,
daglichttoetreding en bijvoorbeeld brandweereisen;
Het wijzigen van het hang- en sluitwerk van deuren en ramen;

Vraagt u zich af waarom deze wijzigingen niet kunnen worden uitgevoerd, neem dan contact met ons op, wij lichten
het u graag toe.

7.

OFFERTE TRAJECT SHOWROOM

Algemeen
U wordt na aankoop van uw woning uitgenodigd door onze showroom. Tijdens deze afspraak kunt u het standaard
materiaal bekijken en ook de rest van de collectie in de showroom.
De showroom brengt rechtstreeks aan u een offerte uit. Hierin wordt rekening gehouden met eventuele extra
plaatsingskosten, bouwkundige-* en elektrische voorzieningen. Ook de minderprijs voor het eventueel vervallen van
de standaard uitvoering wordt hierin verwerkt. Nadat u overeenstemming heeft bereikt met de showroom en een
offerte getekend heeft, ontvangen wij deze van de showroom en zullen wij de offerte(s) verwerken in de
opdrachtbevestiging (de sanitair- en tegelofferte wordt dus verrekend middels de opdrachtbevestiging en dient u
niet rechtstreeks aan de leverancier te betalen).
Sanitair
Standaard is uw woning voorzien van hoogwaardig sanitair conform de technische omschrijving. U kunt ten alle
tijden kiezen voor ander sanitair bij de projectleverancier/showroom. De offerte van het sanitair, inclusief de prijs
voor het aanpassen van het leidingwerk, ontvangt u van de sanitair leverancier.
Tegels
Standaard is uw woning voorzien van hoogwaardig tegelwerk conform de technische omschrijving. U kunt in de
koperoptielijst kiezen voor ander tegelwerk bij de projectleverancier/showroom. Let op! Neem de definitieve
tekeningen van het sanitair mee. De offerte van het tegelwerk, inclusief de bouwkundige aanpassingen, ontvangt u
van de tegelleverancier. In de offerte opgenomen leveringen zijn gebaseerd op bruto showroomprijzen.
Casco sanitaire ruimtes
Indien u ervoor kiest de sanitaire ruimtes casco te laten opleveren, vervalt zowel het sanitair als het tegelwerk. Alle
aansluitpunten worden conform de verkooptekening/ technische omschrijving geplaatst en afgedopt opgeleverd.
De (eventuele) standaard elektrische radiator wordt op de standaard positie geplaatst. De afwerkvloer wordt
zowel in de gehele badkamer als in het toilet niet aangebracht. U dient na oplevering zelf zorg te dragen voor de
benodigde aanpassingen, waarbij de garantie op het leidingwerk conform Woningborg wordt gelimiteerd.
Casco opleveren heeft de volgende consequenties/risico’s:
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•
•
•

•

•
•

•

Het elders gekochte sanitair en tegelwerk kan pas na oplevering geplaatst worden;
Er kan niets aan de standaard aansluitingen verplaatst worden;
Indien de verdiepingsvloeren uit kanaalplaten bestaan zijn er alleen ter plaatse van de standaard
installatie leidingsleuven in de vloer opgenomen (ruimte voor het leidingwerk naar de schacht). Dit kan
achteraf niet meer gerealiseerd worden;
Controle tijdens het aanbrengen van het tegelwerk en het sanitair dient u zelf uit te voeren. Indien uw kiest
voor standaard sanitair/tegelwerk of middels offerte vindt deze controle tijdens de bouw plaats en
zorgen wij ervoor dat er gebouwd wordt volgens de offertes;
Uw garantie op deze onderdelen komt te vervallen;
In geval van afgedopte leidingen bestaat de mogelijkheid, dat de nutsbedrijven de meters verzegelen
totdat de desbetreffende toestellen volgens voorschrift zijn afgewerkt. U dient dan zelf een keuring aan
te vragen, waarvan de eventuele kosten voor uw eigen rekening zijn;
U dient de woning zelf ‘voor bewoning gereed’ te melden bij de gemeente.

Keuken
Standaard wordt er geen keuken geleverd in uw woning. Het leidingwerk wordt op de standaard positie
aangebracht en afgedopt. U kunt in de kopersoptielijst wel kiezen om het installatiewerk voor de oplevering aan
te laten passen zodat de keuken vlot na de oplevering geplaatst kan worden.
Voor het aanpassen van het leidingwerk is het van belang dat minimaal 4 weken voor de sluitingsdatum het
installatieschema met tekeningen bekend is. Indien er geen installatieschema en/of tekeningen worden geleverd of
wanneer deze van onvoldoende kwaliteit zijn, wordt het standaard leidingwerk niet aangepast.
Het is niet toegestaan uw afzuigkap aan te sluiten op het mechanische ventilatiesysteem. Dit, omdat op deze wijze
alle kanalen vervuild raken en nooit meer gereinigd kunnen worden. Vanwege regelgeving, energie prestatie eisen
en garanties mag er ook niet rechtstreeks naar buiten worden geventileerd. Wij raden u daarom aan gebruik te
maken van een recirculatiekap.
Let op! Bij de offertes van bijv. de keukenleverancier altijd vermelden dat dit een accessoir recht is en onlosmakelijk
is verbonden met de aankoop van de woning. Mocht de koop van de woning dan om wat voor een reden dan ook
niet doorgaan dat u dan achteraf geen boete of rekening ontvangt;

8.

AANDACHTSPUNTEN

Vloerverwarming
De vloer is voorzien van vloerverwarming. U dient u er rekening mee te houden dat hoe hoger de isolatiewaarde
is van de geplaatste vloerafwerking hoe minder de warmtegeleiding is. Bij bijvoorbeeld afwerking met tegels is
de warmtegeleiding optimaal en bij laminaat (ondanks dat deze geschikt is voor vloerverwarming) is dat wat
minder.
Wandafwerking
De wanden worden conform de technische omschrijving afgewerkt. Er kan geen aanbieding gemaakt worden voor
eventueel spuit- pleister- schuurwerk of ander soortgelijke wandafwerking. Dit in verband met de kans op
beschadigingen vóór de oplevering en mogelijke scheurvorming na oplevering in verband met het zetten van de
woning en het nog aanwezige bouwvocht. Het is verstandiger om de eerste jaren sterk behang (glasweefsel) aan
te brengen en dit bijv. te sausen.
Elektra
Als gevolg van eventueel gekozen extra elektravoorzieningen kunnen extra aanpassingen in de meterkast
noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een extra aardlek- en hoofdschakelaar. Dit wordt tijdens de
werkvoorbereiding door de installateur bepaald aan de hand van de wettelijke voorschriften. Indien deze
aanpassingen noodzakelijk zijn worden deze kosten aan u doorberekend.
Werkzaamheden door derden
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Het is niet toegestaan vóór oplevering zelf werkzaamheden of wijzigingen aan de woning uit te (laten) voeren.
Ook het aanleveren van eigen materialen zoals tegelwerk en sanitair is vanwege de garantievoorschriften helaas
niet mogelijk.
Correspondentie
Wijzigen uw n.a.w.- gegevens (naam, adres, woonplaats) of uw telefoonnummer of mailadres? Laat het ons dan zo
snel mogelijk weten. Verder vragen wij u bij uw correspondentie uw naam, de projectnaam en uw bouwnummer te
vermelden.
Garantie
Voor alle werkzaamheden die u heeft opgedragen, is de standaard opleveringsprocedure met garanties van
toepassing. Bij het laten vervallen van standaard aan te brengen voorzieningen, zullen de hierop betrekking
hebbende garanties vervallen. Wij attenderen u erop, dat wanneer u zelf of derden wijzigingen laat aanbrengen
in de mechanische ventilatie-, gas-, water-, warmte- en elektra- installatie na de oplevering, dat de garanties en
aansprakelijkheden voor het desbetreffende onderdeel komen te vervallen.
Geringe afwijkingen van producten
Bij de geoffreerde producten wordt uitgegaan van een standaardproduct, waarbij geringe afwijkingen kunnen
optreden in kleur en/of uitvoering. Wij maken u erop attent, dat wij voor eventuele kleurnuances die ontstaan door
het gebruik van verschillende materiaalsoorten (kunststof, keramiek, plaatstaal) niet aansprakelijk kunnen worden
gesteld
Waar producten met naam en type worden omschreven, kunnen producten worden vervangen door gelijkwaardige
producten, zonder dat dit vooraf kenbaar wordt gemaakt. Indien producten ten tijde van uitvoering niet meer
leverbaar zijn of niet vervangbaar door een substituut, wordt u hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.
De ondernemer is gerechtigd ten tijde van de (af )bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de
noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit,
uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning.
Ondanks grote zorg die wij eraan besteden, kunnen wij scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg zijn van
droog- of verhardingskrimp van materialen niet voorkomen.

9.

KIJKDAGEN

Tijdens de bouw van de woningen zullen er kijkdagen worden georganiseerd waarbij u in de gelegenheid wordt
gesteld om de bouwplaats te bezoeken. U wordt
hiervoor schriftelijk (per mail) uitgenodigd waarin staat wanneer en hoe laat dit kijkmoment zal plaatsvinden.
Tijdens de kijkdag wordt u tevens in de gelegenheid gesteld om eventuele maten van de woning te (laten) nemen.
Let op! Dit zijn de definitieve maten die opgenomen kunnen worden en zijn ook leidend. Er wordt geprobeerd
zoveel mogelijk volgens tekening te werken maar soms zijn er bouwtechnische redenen waardoor er afmetingen
wijzigen (theorie kan afwijken van de praktijk).
Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat het betreden van de bouwplaats, buiten de kijkdagen mede vanwege
veiligheidsredenen niet is toegestaan.

10.
NIEUWSBRIEF
Tijdens de bouw van de woningen worden er regelmatig nieuwsbrieven, -flitsen of
-berichten uitgebracht met daarin de laatste stand van de bouw, maar ook handige tips, opleverprognose e.d.
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11.

OPLEVERINGSPROCEDURE

Circa 2 tot 4 weken voor de oplevering vindt de schouw plaats. U ontvangt hiervan een schriftelijke uitnodiging. De
schouw is een informele gelegenheid om uw woning samen met de uitvoerder en/of kopersbegeleider te bekijken.
Tijdens de schouw worden eventuele onvolkomenheden genoteerd. Omdat wij dan nog in bezit zijn van de woning
kunnen de onvolkomenheden sneller opgelost worden, het streven is voor de oplevering.
Minimaal 2 weken voor de oplevering ontvangt u een brief met de definitieve datum en tijdstip van de oplevering.
Het tijdstip is niet te wijzigen i.v.m. de planning van het werk. De oplevering is het officiële moment: u ontvangt de
sleutel van uw woning, mits alle betalingen binnen zijn.
Tijdens de oplevering wordt de woning in uw aanwezigheid nagelopen op eventuele onvolkomenheden. Wij
adviseren u om u eventueel te laten bijstaan door een bouwkundige medewerker van de Vereniging Eigen Huis (dit
dient u wel zelf te regelen, kijk voor meer informatie op www.eigenhuis.nl. Mocht u hier nog vragen over hebben
dan helpen wij u graag verder). Deze bouwkundige is onafhankelijk en kijkt met u mee en adviseert/staat u bij wat
wel/niet binnen de normen valt.
Eventuele onvolkomenheden worden genoteerd op het Proces Verbaal van Oplevering, deze wordt door de
aannemer en u getekend. De onvolkomenheden die op deze lijst zijn genoemd proberen wij zo spoedig mogelijk
in overleg met u te herstellen. Indien alle onvolkomenheden zijn opgelost vragen wij u om een tweede handtekening
voor het gereedkomen.
Uw ontvangt bij de oplevering de (eventueel digitale)woninginformatiemap, die de nodige informatie verstrekt
over het onderhoud en gebruik van de woning. Tevens vindt u hierin de kleur- en materialenstaat en de
contactgegevens van de betrokken leveranciers.

12.
VRAGEN
Voor ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst kunt u met al uw vragen terecht bij de verkopend
makelaar. Na ondertekening van de koop- aannemingsovereenkomst kunt u voor al uw vragen terecht bij uw
kopersbegeleider van de aannemer. Hij/zij zal contact met u leggen na aankoop van de woning om u te informeren
over de vervolgstappen.
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