
Verkoopbrochure - Op 't Erf - Dronten





Verkoopbrochure          |          Op ‘t Erf - Dronten          | 3

INHOUDSOPGAVE

Wonen “Op ‘t Erf” in Het Palet Dronten

De Woningen

 De Pionierswoningen 

 Het Boerderijhuis

 De Veldschuur

 De Bosschuur

 De Kapschuur

 De Hooibergen

 Bergingen en carports

Boomgaarden en moestuin

Technische omschrijving

Afwerkstaat binnenruimtes

Kopersinformatie

5

10

16

24

32

40

46

50

53

55

58

60

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.



4



5Verkoopbrochure          |          Op ‘t Erf - Dronten          | 

Collectief sterker 
“Op ’t Erf” is in Dronten een uniek, nieuw concept 
waarbij het boerenerf als metafoor is gebruikt voor het 
landschappelijk dorpsbouwkundig plan. Door de gekozen 
vorm verwachten de ontwerpers meer betrokkenheid 
van de bewoners bij hun directe omgeving en kan ook 
invulling gegeven worden aan de participatie samenleving. 
Door centraal op het erf de mogelijkheid te bieden om 
gezamenlijk groenten en fruit te telen, is de kiem daarvoor 
gelegd.

Landschappelijk wonen
Het erf en de woningen zijn ingebed in een groene 
omgeving. De kenmerkende beplantingssingel rondom 
het erf geeft natuurlijk al een gezond en ruimtelijk 
woongevoel en daar komt nog bij dat het project grenst 
aan een recentelijk gerealiseerd bos. Elke woning heeft zo 
direct contact met vitaal groen. Tevens is het Wisentbos, 
een gezellig parkachtig dorpsbos voor jong en oud, slechts 
enkele minuten lopen verwijderd van de toekomstige 
woningen. Het genieten van het open polderlandschap 
behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Een klein 
ommetje vanuit de woning voert al gauw naar de overgang 
van dorp naar het open landschap, waardoor er volop 
genoten kan worden van de landschappelijke kwaliteiten 
in de directe woonomgeving.

Dit bijzondere plan met 28 woningen ligt in een 

landschappelijke en dorpse omgeving in de nieuwste wijk 

van Dronten; “Het Palet” en kent een grote diversiteit aan 

woningtypes waarbij aan veel woonwensen tegemoet 

gekomen kan worden. 

Wonen Op 't Erf in Het Palet Dronten
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Wonen in het groen in een woning die helemaal past bij de 
persoonlijke woonwensen, dat is wat “Op ’t Erf” biedt. In 
veel nieuwe wijken wordt als eerste gestart met de bouw 
van de huizen. In de nieuwe Drontense wijk “Het Palet” is 
dat anders, daar is begonnen met de aanleg van groen om 
vanaf realisatie direct een aantrekkelijke woonomgeving 
aan nieuwe bewoners te kunnen bieden. In 2016 is gestart 
met de aanleg van een robuust groene omgeving, die de 
basis gaat vormen van de nieuwe wijk. Er zijn door de wijk 
groene aders gecreëerd waar ook heerlijke wandelroutes in 
zijn aangelegd. Hiervan kan iedereen op korte loopafstand 
genieten. Op slechts enkele minuten fietsen van “Op ‘t 
Erf” vindt men de voorzieningen van wijkwinkelcentrum 
Dronten-West met winkels, scholen, een sporthal en een 
gezondheidscentrum. Bovendien is het met de fiets slechts 
10 minuten naar het treinstation. 

"Op 't Erf"

Erf met karakter 
“Op ’t Erf” is een uniek woonconcept waarbij het boerenerf 
van weleer als metafoor is gebruikt voor het ontwerp van 
het erf en de woonvolumes op het erf. De individuele 
woningen binnen deze ontwerpen voldoen uiteraard 
allemaal aan de eisen van deze tijd. Het zijn ruime en 
comfortabele woningen met, en dat is uniek te noemen, 
een eigen specifiek karakter. In de verkaveling van het plan 
is gekozen voor de vorm van een ensemble, waarbij wat 
robuustere ‘schuurwoningen’ in de vorm van De Veldschuur, 
De Bosschuur en De Kapschuur worden afgewisseld met de 
kleinere wooneenheden in de vorm van Het Boerderijhuis 
en De Hooiberg. Dit geheel wordt compleet gemaakt met 
de karakteristieke Pionierswoningen. 

De plaatsing en variatie van de woningen zorgen samen 
voor een geheel eigen karakteristiek. Elke woning is 
aantrekkelijk gelegen om zoveel mogelijk te kunnen 
genieten van het erf en het vele groen. In gezamenlijkheid 
kan hierdoor optimaal worden geprofiteerd van de 
landelijke setting rond het centrale erf. Hiermee wordt “Op 
’t Erf” een prachtige plek en een gezellig buurtje om te 
wonen. 

Wonen "Op 't Erf"
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Stoere gebouwen 
Elk gebouw grenst direct aan erf en groen. De stoere 
bouwvolumes doen recht aan het erf. Het Boerderijhuis 
met mooi glazen gevelspel en De Veldschuur met 
gevouwen dak in diverse hellingen. Het grootste volume is 
De Bosschuur met acht woningen onder de kap. Daarnaast 
bergt het erf een Kapschuur en Pionierswoningen. En de 
bijzondere woonvorm van de Hooibergen met zijn roeden 
maken het geheel tot een icoon. 

Erf & Tuin 
In de setting van het erf biedt de locatie een paar goede 
mogelijkheden om groente te telen en om vruchtbomen 
aan te planten. De omvang waarin dit kan gebeuren is 
afhankelijk van wat de toekomstige bewoners ambiëren. De 
gemeente Dronten is bereid om hierover met de bewoners 
afspraken vast te leggen. Meer informatie hierover vindt u 
op pagina 53.

Wonen "Op 't Erf"



10

De PionierswoningenBouwnummer 
1 t/m 4
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DoorsnedeAchtergevel

Zijgevel

Optiemogelijkheden:
• Uitbouw begane grond (1,8 m)
• Uitbouw begane grond (2,4 m)
• Indelingsmogelijkheden 2e verdieping

De benaming van dit woningtype is een metafoor 

voor de woningen welke in vroegere tijden 

vaak voorkwamen  op of vlakbij boerenerven. 

Onze pionierswoning is, volgens de huidige 

standaarden, een ruime en comfortabele 

woning gelegen bij de entree van het erf. Met 

een voetpad voor de deur en omzoomd door 

groen kunt u in deze woning in een vriendelijke 

leefomgeving wonen.

Bouwnummers: 1 t/m 4
Kaveloppervlak 1: 126 m2

Kaveloppervlak 2: 122 m2

Kaveloppervlak 3: 122 m2

Kaveloppervlak 4: 154 m2

Hoek- en tussenwoningen



Begane grond 1e verdieping 2e verdieping
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Bouwnummer De Pionierswoningen  
Hoekwoningen1 & 4

Bouwnummers: 1 & 4 (buitenmuur gespiegeld)
Bruto vloeroppervlakte (BVO): 179 m2

Gebruiksoppervlak (GBO): 132 m2

Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 1: 126 m2

Kaveloppervlak 4: 154 m2
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Bouwnummers: 2 & 3
Bruto vloeroppervlakte (BVO): 170 m2

Gebruiksoppervlak (GBO): 132 m2

Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 2: 122 m2

Kaveloppervlak 3: 122 m2

2e verdieping1e verdiepingBegane grond

Bouwnummer De Pionierswoningen 
Tussenwoningen2 & 3



Bouwnummer 

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

5 & 6

14

Bouwnummer 

- uitbreiding 1,8 m
- uitbreiding 2,4 m
- indelingsmogelijkheden 2e verdieping

1 t/m 4
De Pionierswoningen  
Hoek- en tussenwoningen

OPTIES
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Bouwnummer 

1 t/m 4
De Pionierswoningen - KaveltekeningBouwnummer 

1 t/m 4
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Het BoerderijhuisBouwnummer 
5 & 6
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Twee-onder-één-kap woningen Bouwnummers: 5 & 6
Kaveloppervlak 5: 300 m2

Kaveloppervlak 6: 300 m2

Deze volumineuze twee-onder-één-kap woningen 

zijn de grootste gezinswoningen in het project en 

hebben prachtige ruime vertrekken. Veel ramen 

lopen tot op de grond om ruim zicht te bieden 

over de eigen tuin. Door meerdere opties kan 

deze woning volledig aan uw wensen aangepast 

worden.

De voorruimte met fruitbomen is onderdeel van 

de tuinen, maar geen eigendom. Bouwnummer 

5 en 6 Kunnen de voorruimte gebruiken en 

de vruchten plukken, maar hebben tevens 

instandhoudings- en onderhoudsplicht van de 

boomgaard. 

Optiemogelijkheden:
• Indelingsmogelijkheden 2e verdieping
• Garage in plaats van berging

Zijgevel (zuidzijde)Achtergevel

Doorsnede

65

Zijgevel (noordzijde)
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1e verdiepingBegane grond

bwnr 6 bwnr 5

Bouwnummer 
5 & 6

Het Boerderijhuis Bouwnummers: 5 & 6
Bruto vloeroppervlakte (BVO) bwnr 5: 240 m2

Gebruiksoppervlak (GBO) bwnr 5: 205 m2

Bruto vloeroppervlakte (BVO) bwnr 6: 240 m2

Gebruiksoppervlak (GBO) bwnr 6: 185 m2 

Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 5: 300 m2

Kaveloppervlak 6: 300 m2
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2e verdieping

Bouwnummer 
5 & 6

Het Boerderijhuis    



Bouwnummer 

20

Het Boerderijhuis    

1e verdiepingBegane grond

- Indelingsmogelijkheden 2e verdieping
- Garage in plaats van berging

OPTIES
5 & 6

bwnr 6 bwnr 5
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Het Boerderijhuis    Bouwnummer 
5 & 6

2e verdieping Garage

Zijgevel

Voorgevel

OPTIES
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Het BoerderijhuisBouwnummer 
5 & 6
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Het Boerderijhuis - KaveltekeningBouwnummer 
5 & 6
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De VeldschuurBouwnummer 
7 t/m 11
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De vijf woningen in de zogenaamde Veldschuur 

hebben een vorm waarbij de kappen van de 

woningen met verschillende hellingen op elkaar 

aansluiten. Het suggereert  verschillende schuren 

die tegen elkaar aangebouwd zijn. Deze wijze 

van schuurvergroting treffen we, vanuit het 

verleden, veelvuldig aan op erven waar (na een 

goede oogst) een extra schuur is bijgebouwd. De 

Veldschuur kent vijf woningen in 2 verschillende 

types. Drie woningen (bouwnummer 7, 10 

& 11) hebben een breedte van 8,80 meter 

en twee woningen (bouwnummer 8 & 9) 

hebben een breedte van 5,40 meter. De 

brede woning is ook uitermate geschikt 

als levensloopbestendige woonvorm. 

Het doorgetrokken schuurgedeelte 

kan optioneel omgevormd worden 

tot slaap- en badkamer.

Bouwnummers: 7 t/m 11
Kaveloppervlak 7: 355 m2

Kaveloppervlak 8: 116 m2

Kaveloppervlak 9: 115 m2

Kaveloppervlak 10: 206 m2

Kaveloppervlak 11: 282 m2

Hoek- en tussenwoningen Optiemogelijkheden 
(bouwnummer 7, 10, 11):
• Verbreden woonkamer
• Verbreden slaapkamer 2 1e verdieping
• Slaapkamer & badkamer op begane 

grond
• Garage in plaats van berging (bwnr 7)

Doorsnede

AchtergevelZijgevel



Bouwnummer 

Begane grond 1e verdieping

5 & 6

26

Bouwnummer 
7, 10, 11

De Veldschuur  
Hoek- en tussenwoningen 
(8,8 m breed)

1e verdiepingBegane grond

Bouwnummers: 7 (gespiegeld), 10, 11
Bruto vloeroppervlakte 7 & 11 (BVO): 194 m2

Bruto vloeroppervlakte 10 (BVO): 188 m2

Gebruiksoppervlak (GBO): 147 m2

Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 7: 355 m2

Kaveloppervlak 10: 206 m2

Kaveloppervlak 11: 282 m2
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Begane grond 1e verdieping
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De Veldschuur  
Hoek- en tussenwoningen 
(8,8 m breed)

Bouwnummer 
7, 10, 11 - verbreden woonkamer

- verbreden slaapkamer 2 1e verdieping
- garage in plaats van berging (bwnr 7)

OPTIES

Garage

Zijgevel

Voorgevel



Bouwnummer 

Begane grond 1e verdieping

5 & 6

28

Bouwnummer 
7, 10, 11 - slaapkamer & badkamer begane grond

OPTIESDe Veldschuur  
Hoek- en tussenwoningen 
(8,8 m breed)
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Begane grond 1e verdieping
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De Veldschuur 
Tussenwoningen 
(5,4 m breed)

Bouwnummer 
8 &9

Bouwnummers: 8 & 9 (gespiegeld)
Bruto vloeroppervlakte (BVO): 115m2

Gebruiksoppervlak (GBO): 98 m2

Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 8: 116 m2

Kaveloppervlak 9: 115 m2
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De VeldschuurBouwnummer 
7 t/m 11
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De Veldschuur - KaveltekeningBouwnummer 
7 t/m 11
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De BosschuurBouwnummer 
12 t/m 19
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De Bosschuur refereert aan de op boerenerven 

vaak voorkomende doorrijschuren waar, in 

vroeger tijd, paard en wagen naar binnen 

gereden kon worden. Door aan weerszijden 

van de centrale 'hal' de bosschuurwoningen 

met de voordeur te ontsluiten, ontstaat er 

een situatie waarbij de woning een 'normale' 

voor- en achterkantzijde heeft. Omdat de 'voordeur' in de overdekte hal 

is gelegen kan de (erg) brede woning volledig op de tuinzijde georiënteerd 

worden.  Vier van de acht woningen hebben een brede tuin op het westen. 

De andere vier woningen krijgen een mooie diepe en ook brede tuin op 

het oosten. Er is keuze uit vier hoekwoningen (bouwnummer 12, 15, 16 en 

19) en vier tussenwoningen (bouwnummer 13, 14, 17 en 18). Alle woningen 

zijn uitermate geschikt als levensloopbestendige woning. Als optie kan een 

slaap- en badkamer op de begane grond ingebouwd worden.

Hoek- en tussenwoningen Bouwnummers: 12 t/m 19 
Kaveloppervlak 12: 203 m2

Kaveloppervlak 13: 184 m2

Kaveloppervlak 14: 181 m2

Kaveloppervlak 15: 194 m2

Kaveloppervlak 16: 202 m2

Kaveloppervlak 17: 183 m2

Kaveloppervlak 18: 183 m2

Kaveloppervlak 19: 202 m2

Optiemogelijkheden:
• Slaapkamer & badkamer begane grond 

(hoekwoningen) 
• Vaste trap naar 2e verdieping & dakraam

Zijgevel

Doorsnede

Binnenstraat



Bouwnummer 

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

5 & 6

34

Bouwnummer 
12, 15, 16, 19

34

De Bosschuur 
Hoekwoningen 
(9,0m breed)

Bouwnummers: 12, 19, 15 (gespiegeld) & 16 (gespiegeld)
Bruto vloeroppervlakte (BVO): 198 m2

Gebruiksoppervlak (GBO): 121 m2

Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 12: 203 m2

Kaveloppervlak 15: 194 m2

Kaveloppervlak 16: 202 m2

Kaveloppervlak 19: 202 m2
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De Bosschuur 
Hoekwoningen 
(9,0m breed)

2e verdiepingBegane grond 1e verdieping

Bouwnummer 
12, 15, 16, 19 - slaapkamer & badkamer begane grond

- vaste trap naar 2e verdieping & dakraam

OPTIES



Bouwnummer 

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

5 & 6

3636

De Bosschuur 
Tussenwoningen 
(8,4m breed)

Bouwnummer 
13, 14, 17, 18

Bouwnummers: 13, 18, 14 (gespiegeld) & 17 (gespiegeld)
Bruto vloeroppervlakte (BVO): 178 m2

Gebruiksoppervlak (GBO): 113 m2

Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 13: 184 m2

Kaveloppervlak 14: 181 m2

Kaveloppervlak 17: 183 m2

Kaveloppervlak 18: 183 m2
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Begane grond 1e verdieping 2e verdieping
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De Bosschuur 
Tussenwoningen 
(8,4m breed)

Bouwnummer 
13, 14, 17, 18 - vaste trap naar 2e verdieping & dakraam

- keukenopstelplaats B

OPTIES
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De BosschuurBouwnummer 
12 t/m 19
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12 t/m 19
De Bosschuur - KaveltekeningBouwnummer 



40

De KapschuurBouwnummer 
20 t/m 24
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De Kapschuur valt op door zijn bijzondere 

uitstraling. Deze ruime gezinswoningen zijn 

qua vormgeving op de veelvuldig toegepaste 

kapschuren geïnspireerd en hebben door 

de gebruikte kapvorm aan de voorzijde een 

opvallende en aantrekkelijke uitstraling.

De diepe tuin op het westen en de mogelijkheid 

van parkeren op eigen erf, maken dit type 

woning extra aantrekkelijk.

Bouwnummers: 20 t/m 24
Kaveloppervlak 20: 179 m2
Kaveloppervlak 21: 151 m2
Kaveloppervlak 22: 151 m2
Kaveloppervlak 23: 151 m2
Kaveloppervlak 24: 158 m2

Hoek- en tussenwoningen Optiemogelijkheden:
• Indelingsmogelijkheden 2e verdieping

Achtergevel

Zijgevel

Doorsnede



Bouwnummer 

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

5 & 6

42

Bouwnummer De Kapschuur 
Hoekwoningen20 & 24

Bouwnummers: 20 & 24
Bruto vloeroppervlakte (BVO): 181 m2

Gebruiksoppervlak (GBO): 132 m2

Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 20: 179 m2
Kaveloppervlak 24: 158 m2
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Begane grond 1e verdieping 2e verdieping
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Bouwnummer De Kapschuur 
Tussenwoningen21 t/m 23

Bouwnummers: 21, 22 & 23
Bruto vloeroppervlakte (BVO): 172 m2

Gebruiksoppervlak (GBO): 132 m2

Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 21: 151 m2
Kaveloppervlak 22: 151 m2
Kaveloppervlak 23: 151 m2



Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

44

Bouwnummer 
20 t/m 24 - indelingsmogelijkheden 2e verdieping 

OPTIESDe Kapschuur 
Hoek- en tussenwoningen
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De Kapschuur - KaveltekeningBouwnummer 
20 t/m 24
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De HooibergBouwnummer 
25 t/m 28
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Bouwnummers: 25 t/m 28
Kaveloppervlak 25: 206 m2
Kaveloppervlak 26: 227 m2
Kaveloppervlak 27: 227 m2
Kaveloppervlak 28: 208 m2

Twee-onder-één-kap woningen 

Centraal in het plan staan vier twee-onder-één-

kap woningen welke, per twee woningen, een 

aan weerszijden vergrote hooiberg uitbeelden. 

Door hun opvallend ontwerp zijn dit wellicht de meest markante gebouwen 

binnen het project. Omdat er meerdere mogelijkheden zijn om deze woning 

aan uw wensen aan te passen is dit een woning die geschikt is als een 

goede twee-onder-één-kap gezinswoning of met de mogelijkheid van een 

slaap- en badkamer op de begane grond als levensloopbestendige woning. 

De unieke vormgeving, de mogelijke opties en ook het parkeren op eigen erf 

maken deze woningen extra aantrekkelijk.

DoorsnedeAchtergevel Zijgevel



Bouwnummer 

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

5 & 6

48

De Hooiberg  Bouwnummer 
25 t/m 28

Bouwnummers: 25 t/m 28
Bruto vloeroppervlakte (BVO): 160 m2

Gebruiksoppervlak (GBO): 125 m2

Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 25: 206 m2
Kaveloppervlak 26: 227 m2
Kaveloppervlak 27: 227 m2
Kaveloppervlak 28: 208 m2
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De Hooiberg - KaveltekeningBouwnummer 
25 t/m 28
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Bouwnummer 
A t/m I Bergingen en carports
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Bergingen Carports
Alle woningen krijgen een houten (geschakelde) 

berging. De bergingen zijn ongeïsoleerd en 

voorzien van plat dak. De buitenzijde is zwart 

gekleurd. De bergingvloer is gemaakt van beton. 

Doorsnede c t/m i

Zijgevel c t/m i

Achtergevel g, h, i

Doorsnede a, b

Zijgevel bAchtergevel b

Achtergevel a

Plattegrond b Plattegrond a

Zijgevel a, b

Plattegrond g, h, iPlattegrond c, d, e, f

Voorgevel g, h, i

Een parkeerplaats in één van de twee houten 

carports is een optie. Het dak van de Carports 

is hellend met dakpannen. De Carportvloer 

bestaat uit bestrating. 
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Boomgaarden en moestuin
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Op het erf is ruimte voor een gemeenschappelijke 

boomgaard en een moestuin. Hier kunnen 

bewoners groente telen en vruchtbomen 

aanplanten. De omvang waarin dit kan gebeuren 

is afhankelijk van wat de toekomstige bewoners 

ambiëren. Bewoners kunnen deze ruimte in 

beheer en onderhoud krijgen. Dit zal geregeld 

worden door middel van het oprichten van een 

informele vereniging. Er zal dan een beheer- en 

onderhoudsovereenkomst tussen de gemeente 

Dronten en de bewoners gesloten worden.

Gemeenschappelijke boomgaard en 
moestuin

Boomgaard bouwnummer 5 en 6

De boomgaard bij de entree van het erf is 

onderdeel van de kavels van bouwnummer 5 

en 6, maar geen eigendom. Bouwnummer 5 en 6 

Kunnen de voorruimte gebruiken en de vruchten 

plukken, maar hebben tevens instandhoudings- 

en onderhoudsplicht van de boomgaard. 
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Technische omschrijving

1. Peil van de woningen
Het peil waaruit alle hoogten worden gemeten komt overeen met de bovenzijde van de 
afgewerkte begane grondvloer. De exacte maat zal ter plaatse in overleg met bouw- en 
woningtoezicht van de gemeente worden vastgesteld. 

2. Grondwerk
De noodzakelijke ontgravingen worden verricht voor fundering en riolering. Het aanvullen 
gebeurt met zand en uitkomende grond en wordt in de tuinen geëgaliseerd. 

3. Riolering
De binnen- en buitenriolering wordt uitgevoerd in pvc buizen met benodigde hulpstukken 
en wordt aangesloten op een zogenaamd gescheiden stelsel.

 

4. Fundering
De fundering wordt uitgevoerd door middel van heipalen met daarover een raster van 
gewapend betonnen funderingsbalken. Een en ander volgens berekening en tekening van 
de constructeur en de uitgevoerde sonderingen.

5. Vloeren
De begane grondvloer is een vrijdragende geïsoleerde betonnen systeemvloer voorzien van 
geïsoleerde vloerluiken ter plaatse van de voordeur. De isolatiewaarde zal worden uitgevoerd 
volgens de voorschriften van het bouwbesluit. De verdiepingsvloeren zijn voorgespannen 
kanaalplaatvloeren en voorzien van gladde onderzijde met de V-naden die zichtbaar blijven. 
De vloeren worden afgewerkt met een cementgebonden afwerkvloer. 

 

6. Dakconstructie
Het schuine dak wordt samengesteld d.m.v. systeemkap welke aan de binnenzijde wordt 
voorzien van plaatmateriaal die op de slaapkamers (fabrieksmatig) wit is afgewerkt, 
behoudens de zolder, deze blijft onafgewerkt. De schuine daken worden voorzien van 
keramische dakpannen met benodigde hulpstukken. 

7. Buitengevels
De gevels van de woningen worden deels opgemetseld in schoonmetselwerk met 
een gevelsteen volgens monster. In het gevelmetselwerk zullen de nodige dilataties, 
spouwankers, lateien en stalen opvangconstructies opgenomen worden evenals de nodige 
open stootvoegen t.b.v. spouwisolatie en ontwatering. Daar waar nodig zullen loodslabben 
aangebracht worden (of gelijkwaardig materiaal). De houten geveldelen worden bekleed 
met verduurzaamde houten planken type Cape Cod of gelijkwaardig.
Onder alle buitenkozijnen, met uitzondering van de deurkozijnen en kozijnen tot peil, worden 
raamdorpelstenen aangebracht. Panelen in de kozijnen worden uitgevoerd in geëmailleerd 
glas en voorzien van isolatie en een damp-remmende laag. 

8. Spouwisolatie
In de spouw van de buitengevels wordt spouwisolatie aangebracht, één en ander 
volgens voorschriften van het bouwbesluit. De wanden van de bergingen en carports zijn 
ongeïsoleerd.

9. Gevelkozijnen, -ramen en deuren
De buitenkozijnen en -ramen zijn van hardhout. Alle draaiende ramen worden standaard 
uitgevoerd als naar binnen draaiend en kiepend. 
De voordeur wordt uitgevoerd als geïsoleerde deur met brievenbus. 
Aan de binnenkant van de gevelkozijnen, waar een gemetselde borstwering aanwezig is, zal  
een composiet vensterbank toegepast worden. De vensterbanken in de betegelde wanden 
worden voorzien van wandtegels. 

10. Hang- en sluitwerk
De bereikbare en beweegbare delen worden voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk 
volgens voorschriften van het bouwbesluit. De buitendeuren worden per woning uitgevoerd 
met een driepuntssluiting voorzien van gelijksluitende cilindersloten. Allen voorzien van 
bijpassend aluminium garnituur. 
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Technische omschrijving

11. Binnenwanden
De binnenspouwbladen van de woningen en de constructieve binnenmuren zijn van 
kalkzandsteen (100 of 120 mm dik). De niet-dragende binnenwanden worden worden 
uitgevoerd in gipsblokken met een dikte van 70 of 100 mm. De binnenwanden op de 
verdieping van de Veldschuur bestaan uit houtskeletbouw. 

12. Binnendeurkozijnen
De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte stalen montagekozijnen, voorzien van 
bovenlichten tot aan het plafond, één en ander conform de tekeningen. Er worden geen 
stofdorpels toegepast. De montagekozijnen worden standaard voorzien van fabrieksmatig 
gelakte opdekdeuren. De bovenlichten worden voorzien van blank floatglas. De meterkasten 
en kasten,deze worden voorzien van  lakboard panelen. De binnendeuren zijn fabrieksmatig 
gelakte opdekdeuren, kleur gebroken wit, voorzien van standaard deurbeslag. De 
deurkozijnen van de badkamer en het toilet zijn voorzien van een kunststeen onderdorpel. 
De overige kozijnen worden zonder dorpel uitgevoerd. 

13. Trappen
De trappen worden uitgevoerd in wit gegrond vurenhout. De trap op de begane grond is 
uitgevoerd in een dichte uitvoering en (indien van toepassing) op de verdieping in een open 
uitvoering. De trappen worden voorzien van hardhouten muurleuningen welke worden 
bevestigd op aluminium leuningdragers. Langs de open zijden van de trap worden gegronde 
vurenhouten traphekken / balustrades aangebracht. De trapgaten (zijkanten betonvloer) 
worden afgetimmerd met multiplex. 

14. Plafond- en wandafwerking
Alle binnenmuren in de woningen worden geschikt gemaakt voor het aanbrengen van 
behang. 
In de badkamer en het toilet zijn de wanden (gedeeltelijk) afgewerkt met tegelwerk. Boven 
het tegelwerk in het toilet worden de wanden behangklaar afgewerkt.
In de meterkast wordt de achterwand voorzien van plaatmateriaal voor de plaatsing van de 
benodigde schakelkasten. De betonplafonds van de begane grond en 1e verdieping worden 
voorzien van spuitwerk met uitzondering van de (schuine) dakelementen en meterkasten. 

15. Tegelwerk
De wanden van de badkamer en toilet(ten) zijn standaard voorzien van wandtegels, afmeting 
200x250 mm volgens monster (project tegel). De vloeren van de badkamer en toiletten 
worden betegeld met standaard vloertegels afmeting 200x200 mm volgens monster (project 
tegel).  De wanden in de badkamer betegeld tot plafond en in de toilet(ten) tot 1,50 m vanaf 
vloer. De douchehoek vloeren worden een tegeldikte verdiept uitgevoerd. Ter plaatse van de 
deuren naar de badkamer en het toilet worden kunststenen dorpels aangebracht.

16. Ventilatie
In de gevelkozijnen worden ventilatieroosters aangebracht volgens voorschriften van het 
bouwbesluit. De kleur van de ventilatieroosters is in overeenstemming met de kleur van de 
kozijnen.
De keuken opstelplaats, badkamer, toilet en de opstelplaats voor de wasmachine 
worden mechanisch afgezogen door middel van een mechanische ventilatie-unit. Via 
ventilatieroosters in de gevelkozijnen wordt buitenlucht aangevoerd, één en ander volgens 
de voorschriften op nader te bepalen posities. Op de tweede verdieping wordt de MV-box 
aangesloten op het kanaalsysteem wat als opbouw wordt aangebracht. Het definitieve 
leidingverloop wordt na uitwerking van de installaties bepaald. In de woonkamer wordt 
nabij de kamerthermostaat een CO2 sensor geplaatst ten behoeve van de CO2 sturing 
van de mechanische ventilatie. Er wordt een losse, draadloze tweede bediening geleverd 
ten behoeve van de badkamer of een andere ruimte naar keuze. Op het mechanisch 
ventilatiesysteem mag geen (motorloze) wasemkap worden aangesloten. De aan huis 
gebouwde bergingen en de vrijstaande bergingen worden natuurlijk geventileerd door 
middel van open stootvoegen en/of roosters.

17. Beglazing
De glasopeningen van de buitenkozijnen worden voorzien van isolerende HR++ beglazing. Er 
wordt een nat beglazingssyteem toegepast. Waar nodig wordt doorvalveilig, letselveilig of 
brandwerende beglazing toegepast. De beglazing voldoet aan eisen bouwbesluit, NEN 3569 
is niet van toepassing.
De deuren van de vrijstaande bergingen worden standaard voorzien van enkel veiligheidsglas.
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Technische omschrijving

18. Schilderwerk
De buitenkozijnen, ramen en deuren, alsmede al het overige in het zicht komende houtwerk 
worden afgewerkt met een schildersysteem conform het kleurenschema. De buitenkozijnen 
worden aan de binnenzijde in dezelfde kleur gegrond als aan de buitenzijde. 

19. Keuken
De woning wordt standaard niet voorzien van een keukeninrichting. Wel wordt een aantal
installatietechnische voorzieningen (gas, elektra, water en afvoer) aangebracht conform 
de gestippeld aangegeven fictieve keukeninrichting. De keukenopstelplaats wordt voorzien 
van 2 afzuigventielen van het ventilatiesysteem. De werking van beide afzuigventielen dient 
altijd gewaarborgd te zijn. Dit in verband met de garantieregeling en voorschriften volgens 
het bouwbesluit. Op een afzuigventiel kan geen wasemkap aangesloten worden.

20. Sanitair
Badkamer en toilet worden voorzien van een compleet sanitair pakket in de kleur wit volgens 
afwerkstaat. 

  

21. Elektrische installatie
De elektrische installaties worden geheel uitgevoerd volgens de voorschriften van het 
nutsbedrijf en NEN 1010, met de bijbehorende aardingsvoorschriften. Schakelmateriaal 
en wandcontactdozen in de standaard kleur wit, worden in de woning uitgevoerd als 
inbouwmateriaal. Ter plaatse van de technische installatie en wasmachine opstelling op 
zolder en in de berging wordt het elektrawerk in opbouwmateriaal uitgevoerd. De plaats van 
lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen staan op contracttekeningen aangegeven en 
is indicatief. Een complete belinstallatie wordt gemonteerd. Voor de wasmachine wordt een 
bedrade leiding op een aparte groep aangebracht. Ter plaatse van de keukenopstelplaats 
worden 2 loze leidingen aangebracht ten behoeve van elektrisch koken en een vaatwasser. 
Deze kunnen door middel van uw keuze uit de meer- en/of minderwerklijst worden voorzien 
van bedrading en een extra groep in de meterkast. De wandcontactdozen in de woonkamer, 
keuken en slaapkamers worden op een hoogte van ± 300 mm boven de vloer aangebracht. 
De overige wandcontactdozen, uitgezonderd de wandcontactdozen ter plaatse van de 

opstelplaats van de keuken, alsmede schakelaars en de combinatie van schakelaar en 
wandcontactdozen worden op een hoogte van ± 1050 mm boven de vloer aangebracht. 
Ter plaatse van de keukenopstelplaats worden de wandcontactdozen op een hoogte van ± 
1250 mm aangebracht. De enkele wandcontactdoos ten behoeve van de wasemkap wordt 
op een hoogte van ± 2250 mm aangebracht. Loze CAI- en/of glasvezelleidingen worden 
aangebracht in de woonkamer. Het aansluiten van deze punten dient door de kopers bij 
de desbetreffende nutsbedrijven te worden aangevraagd. Aansluitkosten voor CAI en/of 
glasvezel zijn niet bij de koopsom inbegrepen. 
Op het dak van elke woning worden er zonnepanelen (pv-panelen) aangebracht. Het aantal 
is afhankelijk van de Energie Prestatie Coëfficiënt. 
Ter plaatse van de mechanische ventilatie zal een omvormer worden geplaatst. 

22. Warmte- en warmwatervoorzieningen
In de woning wordt een individuele gasgestookte HR verwarmingsketel aangebracht met 
warmtapwatervoorziening en een gesloten verbrandingssysteem. De temperatuurregeling 
vindt plaats door middel van een in de woonkamer geplaatste kamerthermostaat. De 
installaties worden uitgevoerd volgens tweepijpssystemen van kunststofleidingen, 
hoofdvloerverwarming op de begane grond en radiatoren op de verdieping(en). 

23. Straatwerk en groenvoorziening
Het straatwerk en de groenvoorzieningen worden overeenkomstig de kaveltekeningen 
aangelegd. 
Voor de moestuin op het centrale erf kan men zich aanmelden. Geïnteresseerden kunnen 
dit, in gezamenlijkheid door middel van een informele vereniging, in gebruik en beheer 
krijgen.  

24. Houten bergingen
Alle woningen krijgen een houten (geschakelde) berging. De bergingen zijn ongeïsoleerd en 
voorzien van plat dak met dakbedekking. De randen worden afgewerkt met een daktrim. 
Deur en deurkozijn worden in hardhout uitgevoerd. De buitenzijde is afgewerkt met zwarte 
houten geveldelen. De bergingvloer is gemaakt van beton. 
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Afwerkstaat binnenruimtes

Hal
Vloer  Cementdekvloer met kruipluik
Wand  Behangklaar
Plafond  Structuur-spuitwerk
Installaties 1 lichtpunt met wisselschakelaar
  1 enkel wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar op 105 cm   
  boven de vloer
  1 rookmelder 230 V
  1 belinstallatie (drukknop naast voordeur)
  1 lichtpunt aansluiting met schakelaar voor buiten
Meterkast 1 verdeelkast elektra (3 fase)
  1 dubbele wandcontactdoos (opbouw)
Trapkast (indien  1 lichtpunt aansluiting met schakelaar 
aangegeven op 
tekening)

Toiletruimte 
Vloer  Vloertegels
Wand  Wandtegels tot circa 1,50 m boven vloer
  Hierboven behangklaar
Plafond  Structuur-spuitwerk
Installaties 1 lichtpunt met schakelaar
  1 hangend toilet
  1 fonteincombinatie
  1 afzuigventiel t.b.v. mechanische ventilatie

Woonkamer
Vloer  Cementdekvloer
Wand  Behangklaar
Plafond  Structuur-spuitwerk
Installaties 2 lichtpunten met schakelaars
  5 stuks dubbele wandcontactdozen op 30 cm boven vloer
  2 loze aansluitpunten op 30 cm (t.b.v. CAI of UTP)
  1 kamerthermostaat
  1 hoofdbediening mechanische ventilatie

Keuken  
Vloer  Cementdekvloer
Wand  Behangklaar
Plafond  Structuur-spuitwerk
Installaties 1 lichtpunt met schakelaar
  2 dubbele wandcontactdozen op 125 cm boven de vloer
  1 wandcontactdoos voor wasemkap
  1 wandcontactdoos voor koelkast
  1 wandcontactdoos voor vonkontsteking 
  1 aansluitpunt voor gaskooktoestel
  1 afgedopt aansluitpunt ten behoeve van gootsteen
  2 loze leidingen voor vaatwasser en elektrisch kooktoestel
  2 afzuigventielen t.b.v. mechanische ventilatie
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Overloop
Vloer  Cementdekvloer
Wand  Behangklaar
Plafond  Structuur-spuitwerk
Installaties 1 lichtpunt met 2 wisselschakelaars op 105 cm boven de vloer
  1 enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar op 105 cm  
  boven de vloer
  1 rookmelder 230V

Slaapkamer
Vloer  Cementdekvloer
Wand  Behangklaar
Plafond  Structuur-spuitwerk
  Schuine daken fabrieksmatig wit afgewerkt
Installaties 1 lichtpunt met schakelaar op 105 cm boven de vloer
  2 of 3 dubbele wandcontactdozen op 30 cm boven de vloer 
  (afhankelijk van de grootte van de kamer)

Badkamer
Vloer  Vloertegels
Wand  Tegels tot plafond
Plafond  Structuur-spuitwerk
Installaties 1 lichtpunt met schakelaar op 105 cm boven de vloer
  1 wandlichtpunt met schakelaar op 180 cm boven de vloer
  1 een losse, draadloze tweede bediening t.b.v. mechanische ventilatie
  1 wastafelcombinatie met wastafelmengkraan en spiegel
  1 douchecombinatie met thermostaatkraan
  1 afzuigventiel t.b.v. mechanische ventilatie

Tweede verdieping/zolder
Vloer  Cementdekvloer
Wand  Behangklaar
Plafond  Schuine daken niet afgewerkt
Installaties 1 wandcontactdoos t.b.v. mechanische ventilatie
  1 opbouw lichtpunt met 2 wisselschakelaars op 105 cm boven de grond
  1 dubbele wandcontactdoos op 30 cm boven de vloer
  1 wandcontactdoos voor mechanische ventilatie 
  1 wandcontactdoos voor cv ketel
  1 aansluitpunt op aparte groep voor de wasmachine
  1 rookmelder 230V

Houten berging
Vloer  Beton
Wand  Zwarte houten geveldelen
Plafond  Onafgewerkt/houten balklaag
Installaties 1 wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar (opbouw)

  1 armatuur op schemerschakelaar volgens materiaalstaat 

Verlichting op gevel buiten bij voordeur
Installaties 1 armatuur volgens materiaalstaat op 200 cm vanaf vloerpeil
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Kopersinformatie

Het kopen van een huis
Voor de meeste mensen geldt dat het kopen van een woning een bijzondere en belangrijke 
gebeurtenis is. Het is een belangrijke stap in uw leven en daarom vinden wij het van groot 
belang u helder en overzichtelijk informatie te verstrekken. In deze brochure heeft u kunnen 
lezen over de ruime en bijzondere woningen van Drie Gilden Ontwikkeling van het project 
“Op ’t Erf”. De brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld om u een zo 
duidelijk mogelijk beeld te geven van de woningen. Mochten er vragen zijn, dan horen wij 
die graag! Onze makelaar beantwoordt deze graag. 

In deze brochure heeft u informatie over de woningen kunnen vinden. Graag geven wij nog 
in het kort uitleg over een aantal stappen die komen kijken bij het kopen van een woning.

Het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst
Als u een nieuwbouwwoning koopt worden uw rechten en plichten en die van de 
bouwaannemer vastgelegd in een te ondertekenen koop-/aannemingsovereenkomst, 
waarmee de koop van een woning is vastgelegd. Uw contractpartij is “Bouwbedrijf De Bruin-
Putten bv”. Deze overeenkomst bevat de voorwaarden waaronder de woning is gekocht. De 
koop-/aannemingsovereenkomst dient als contractstuk. De definitieve verkooptekeningen 
en technische omschrijving zijn bepalend voor de bouw van de woning. Deze gegevens 
maken onderdeel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. Onze makelaar kan hierover 
een nadere toelichting geven.

Hypotheek
Na het tekenen van de  koop-/aannemingsovereenkomst kan een hypotheekadviseur u 
behulpzaam zijn bij uw aanvraag voor een hypothecaire lening. Wij raden u aan om voor de 
aankoop een oriënterend gesprek aan te gaan over uw mogelijkheiden. Hiermee voorkomt 
u verrassingen achteraf. Onze makelaar kan u van (aanvullende) informatie voorzien, mocht 
uw hypotheekadviseur hiernaar vragen.

Eigendomsoverdracht bij de Notaris (levering)
Uiteindelijk vindt de eigendomsoverdracht plaats. De eigendomsoverdracht geschiedt d.m.v. 
een ‘akte van levering’ bij de notaris: deze akte wordt ook wel ‘leveringsakte’ genoemd. 
Voordat de levering plaatsvindt, neemt de notaris contact met u op om een afspraak te 
maken voor de levering. Voor de levering is het noodzakelijk dat de hypotheek is geregeld. 

Wanneer u moet betalen
De eerste betaling geschiedt bij de levering (notarieel transport). Dit is de grondtermijn. 
Als de bouwwerkzaamheden dan al gestart zijn, moeten ook eventueel reeds vervallen 
bouwtermijnen bij de levering worden betaald. 
Tijdens de bouwwerkzaamheden worden, afhankelijk van de stand van het werk, de verdere 
termijnen bij u in rekening gebracht. Deze termijnen dient u naar uw hypotheekverstrekker 
te sturen voor betaling.

Kopersbegeleiding
Na het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst neemt de kopersbegeleider 
van de aannemer contact met u op voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw woning 
besproken, evenals uw wensen voor eventuele individuele aanpassing van de woning. De 
procedure voor het aanpassen van de woning is verder beschreven in de koperskeuzelijst 
welke via de aannemer wordt verstrekt . 

Oplevering
Uiteindelijk krijgt u van de aannemer bericht over de oplevering van de woning. De 
procedure voor de oplevering is beschreven in de koop-/aannemingsovereenkomst. De 
kopersbegeleider kan u hierover ook nader informeren.
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Woningborg 
De woning wordt gebouwd onder Woningborg-garantie. Hiervoor wordt na ondertekenen van 
de koop-/aanmeningsovereenkomst een certificaat verstrekt. De regelingen, reglementen 
en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg, prevaleren 
boven de in deze brochure opgenomen bepalingen. U wordt verzocht van de bepalingen van 
Woningborg goede notie te nemen. 

Disclaimer
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden 
echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering. De weergegeven 
perspectiefafbeeldingen en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om een globale impressie 
van het project te geven. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Hetzelfde 
geldt voor de eventuele situatietekeningen en de inrichting van de openbare ruimte. Deze 
brochure is niet bedoeld als contractstuk. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de 
makelaar alle contractstukken behorende bij de koop-/aannemingsovereenkomst.
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