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Wonen in De Citadel Zeewolde

Het plan
In de Polderwijk in Zeewolde ligt een unieke locatie op dijkniveau
op het knooppunt tussen Bergkwartier Hoog en Havenkwartier.
Hier ontwikkelt Drie Gilden Ontwikkeling “De Citadel”, een
bijzonder woonmilieu met een fantastisch uitzicht over het
Wolderwijd.
De stedenbouwkundige opzet van “De Citadel” is geïnspireerd
op een Citadel, een fortificatie van weleer. De karakteristieke
kenmerken van “De Citadel” komen in de architectuur en
het landschap tot uitdrukking. Zo zal er, door gebruik te
maken van de hoogteverschillen van het landschap, een
beplante, vestingachtige walstructuur worden gerealiseerd.
De binnenplaats/-hof, die aansluit op de dijk is beperkt
toegankelijk voor autoverkeer waardoor er een kindvriendelijke
en rustige woonsfeer ontstaat. Alle woningen zijn met hun
voorgevel gericht naar deze “binnenplaats” met uitzicht op het
Wolderwijd.
Het plan “De Citadel” bestaat uit 42 woningen. Binnen het
project realiseren wij een grote verscheidenheid aan types en
maatvoering. Van de 42 woningen, hebben 24 woningen een
slaap- en badkamer op woonniveau.
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Ligging in Zeewolde
“De Citadel”, gesitueerd in de Polderwijk ligt op ca. 10 minuten
fietsafstand van het centrum van Zeewolde met goede (winkel)
voorzieningen. Tevens bevindt zich op ca. 500 m afstand een
grote supermarkt en enkele basisscholen.
“De Citadel” ligt aan het randmeer “Wolderwijd” pal achter
de dijk. Vanaf de dijk heeft u zicht op het Tulpeiland en is
het nieuwste strand van Zeewolde aangelegd. Letterlijk op
loopafstand! Zeewolde grenst aan het Horsterwold, één van
de grootste aaneengesloten loofbossen van Nederland. De
bewoners van het bos zijn reeën, wilde paarden, damherten,
vossen en vogels. Een uitgebreid netwerk van fiets- en
wandelpaden en-routes ligt klaar voor gebruik. Maar er zijn ook
grote delen bos met minder paden, voor de echte rustzoekers.
Per 1 januari 2021 heeft Zeewolde ruim 22.000 inwoners. De
totale oppervlakte bedraagt 268 km2. Hiervan is 21 km2 water.
Met 93 inwoners per km2 is Zeewolde één van de dunst bevolkte
gemeenten van Nederland. Vanuit Zeewolde zijn Nijkerk,
Harderwijk en Almere via een prima busverbinding eenvoudig
te bereiken. In deze plaatsen bevinden zich treinstations. De
pont: de ‘Horsterveer’ vaart al sinds 1993 tussen Zeewolde
en Strand-Horst (Ermelo) en is de ideale manier voor fietsers
en voetgangers om de oversteek tussen deze twee plaatsen
te maken. Ook scholieren komen zo sneller bij de middelbare
scholen in Harderwijk en Ermelo. Zeewolde is verder één van
de meest centraal gelegen plaatsen in Nederland.
Zeewolde heeft een ruime opzet en een dorps karakter. Dit is
ook terug te zien in de jongste wijk, de Polderwijk. Ook deze
wijk is ruim van opzet, met oog voor natuur, groen en water. De
directe ligging aan het randmeer “Wolderwijd” geeft een extra
positieve dimensie aan het wonen in deze wijk.
Verkoopbrochure
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Het stedenbouwkundig plan
De vogelvlucht geeft al een goed overzicht van deze nieuwe
woonontwikkeling. Het geeft een indicatie van het beoogde
ruimtelijk samenspel tussen bebouwing en groen waarbij de
aanwezige hoogteverschillen voor extra dynamiek zorgen.
De locatie krijgt een karaktervolle eigen architectuur, waarbij
de woningen met de voet op dijkhoogte komen te staan.
Hierdoor is er direct zicht van en naar het Wolderwijd. Door het
aanwezige hoogteverschil met de dijk is het mogelijk om het
parkeren (deels) lager te situeren achter de woningen. Hierdoor
ontstaat een autoluwe situatie die de woningen verenigt rond
een centrale binnenplaats/hof met het zicht op het open water
van het randmeer “Wolderwijd”. Alle woningen zijn voorzien
van een eigen parkeerplaats en berging.
Het centrale hof wordt omringd door een afwisseling van
grondgebonden woningen en appartementen met gemiddelde
en grote maatvoeringen. Binnen deze diversiteit aan woningen
is een samenhangende structuur aangebracht die samen, met
een Citadel als inspiratiebron, een duidelijke uitstraling heeft
meegekregen.
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Bouwnummer

1

Kolonelswoning
Vrijstaande woning
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Kolonelswoning
Vrijstaande woning

Bouwnummer: 1
Kaveloppervlak: 667 m2

De kolonelswoning maakt onderdeel uit van het ensemble “De

Optiemogelijkheden:
Klompenburg Bouw B.V. zal vooruitlopend
op de verkoopgesprekken een lijst met
optiemogelijkheden ter beschikking stellen.

Citadel” en vormt samen met de wachtersappartementen de
poorten naar het water.
De woning heeft een vrijwel alzijdige vrije ligging met een ruime
eigen kavel die ontsloten wordt via een mandelige straat die
gedeeld wordt met 8 andere eigenaren.
De woning wordt u aangeboden met een “vanaf prijs” waarop
u kunt inschrijven met een biedingsprijs. Het hoogste bod
wordt gegund. Indien u de hoogste bieder blijkt te zijn  krijgt
u vervolgens de mogelijkheid om de woning geheel naar uw
wensen met opties aan te passen of uit te breiden. Dit dient wel
geheel binnen het gestelde kaders (o.m. het bestemmingsplan)
plaats te vinden. De eventueel gewenste aanpassingen aan de
woning kunnen in overleg met de bouwaannemer plaatsvinden
onder de supervisie van de architect van “De Citadel” (Buro

Doorsnede

Kade).

Zuidgevel

Noordgevel

Doorsnede

Westgevel
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Kolonelswoning

1

Vrijstaande woning

Begane grond
10

Bouwnummer: 1
Gebruiksoppervlak (GBO): 237 m2
Slaapkamers: 4
Kaveloppervlak: 667 m2

1e verdieping
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

2e verdieping

Bouwnummer

Kolonelswoning - Kaveltekening

1

Vrijstaande woning

N
0
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Bouwnummer

2 t/m 5
35 t/m 37

12

Cavaleriewoningen
Seniorenwoningen
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Cavaleriewoningen
Senoirenwoningen
De cavaleriewoningen liggen aan de oostzijde aan weerszijden
van de “opening” van het plan. Ze worden gescheiden door de
fiets- en voetgangersdoorgang van de binnenplaats/-hof. De
woningen hebben 2 woonlagen en zijn levensloopbestendig.
Dit betekent dat bad- en slaapkamer op de begane grond zijn
gesitueerd. Alle tuinen, met een goede zonligging, liggen beschut

Bouwnummers: 2 t/m 5,
35 t/m 37
Kaveloppervlak 2: 248 m2
Kaveloppervlak 3: 196 m2
Kaveloppervlak 4: 196 m2
Kaveloppervlak 5: 202 m2
Kaveloppervlak 35: 227 m2
Kaveloppervlak 36: 221 m2
Kaveloppervlak 37: 270 m2

Optiemogelijkheden:
Klompenburg Bouw B.V. zal vooruitlopend
op de verkoopgesprekken een lijst met
optiemogelijkheden ter beschikking stellen.

tegen de vestingwal, die beplant wordt met karakteristieke
bomen. Uw parkeerplaats bevindt zich in de directe nabijheid
van uw kavel. De noord gelegen woningen hebben een relatief
diepe voortuin op het zuiden.

Doorsnede

Voorgevel 2 t/m 5

Voorgevel 35 t/m 37

Kopgevel

Achtergevel 2 t/m 5

Achtergevel 35 t/m 37
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Cavaleriewoningen

2 & 35

Seniorenwoningen

Begane grond
14

Bouwnummers: 2 & 35
Gebruiksoppervlak (GBO): 106 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 2: 248 m2
Kaveloppervlak 35: 227 m2

1e verdieping
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Bouwnummer

Cavaleriewoningen

3 & 36

Seniorenwoningen

Begane grond

Bouwnummers: 3 & 36
Gebruiksoppervlak (GBO): 106 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 3: 196 m2
Kaveloppervlak 36: 221 m2

1e verdieping
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Cavaleriewoningen

4

Seniorenwoningen

Begane grond
16

Bouwnummer: 4
Gebruiksoppervlak (GBO): 106 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 4: 196 m2

1e verdieping
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Bouwnummer

Cavaleriewoningen

5 & 37

Seniorenwoningen

Begane grond

Bouwnummers: 5 & 37
Gebruiksoppervlak (GBO): 106 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 5: 202 m2
Kaveloppervlak 37: 270 m2

1e verdieping
Verkoopbrochure

|

De Citadel, Zeewolde

|

17

Bouwnummer

Cavaleriewoningen - Kaveltekening

2 t/m 5

Seniorenwoningen

N
0
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Cavaleriewoningen - Kaveltekening

35 t/m 37

Seniorenwoningen
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Bouwnummer

6 t/m 12
17 & 18

Regimentwoningen
Rijwoningen

27 & 28
33 & 34

20
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Regimentwoningen
Rijwoningen
De regimentwoningen vormen het fundament van “De
Citadel”. Alle woningen hebben 3 volwaardige woonlagen en
een zonnige tuin, gesitueerd tegen de vestingwal en vormen
karakteristieke en ruime woningen. Parkeren is mogelijk op
uw privéparkeerplaats in de directe nabijheid van de kavel en
voor enkele woningen bevindt zich de parkeerplaats direct
aangesloten op de tuinkavel. De regimentwoningen kent een
aantal variaties:
• De tussenwoningen met een beukmaat van 5.70 m.
• De tussenwoningen met een beukmaat van 6.00 m.
• De hoekwoningen, gelegen naast het voet-/fietspad met
een beukmaat van 6.00 m.

Bouwnummers: 6 t/m 12,
17 & 18, 27 & 28, 33 & 34
Kaveloppervlak 6: 205 m2
Kaveloppervlak 7: 196 m2
Kaveloppervlak 8: 196 m2
Kaveloppervlak 9: 297 m2
Kaveloppervlak 10: 281 m2
Kaveloppervlak 11: 172 m2
Kaveloppervlak 12: 172 m2
Kaveloppervlak 17: 166 m2
Kaveloppervlak 18: 161 m2
Kaveloppervlak 27: 161 m2
Kaveloppervlak 28: 166 m2
Kaveloppervlak 33: 165 m2
Kaveloppervlak 34: 169 m2

Optiemogelijkheden:
Klompenburg Bouw B.V. zal vooruitlopend
op de verkoopgesprekken een lijst met
optiemogelijkheden ter beschikking stellen.

• De 2 grotere hoek-/tussenwoningen. Deze woningen hebben
door een verdraaiing een vergroot oppervlakte over alle

Doorsnede

verdiepingen en tevens een grotere, zich uitwaaierende,

Kopgevel 6 & 34

tuin die zonder achterpad tegen de vestingwal rust.

Voorgevel 6 t/m 9

Voorgevel 10 t/m 12

Achtergevel 10 t/m 12

Achtergevel 6 t/m 9

Voorgevel 17 & 18
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Regimentwoningen

6 t/m 12

Rijwoningen

17 & 18
27 & 28
33 & 34

Bouwnummers: 6 t/m 12,
17 & 18, 27 & 28, 33 & 34
Kaveloppervlak 6: 205 m2
Kaveloppervlak 7: 196 m2
Kaveloppervlak 8: 196 m2
Kaveloppervlak 9: 297 m2
Kaveloppervlak 10: 281 m2
Kaveloppervlak 11: 172 m2
Kaveloppervlak 12: 172 m2
Kaveloppervlak 17: 166 m2
Kaveloppervlak 18: 161 m2
Kaveloppervlak 27: 161 m2
Kaveloppervlak 28: 166 m2
Kaveloppervlak 33: 165 m2
Kaveloppervlak 34: 169 m2

doorsnede

voorgevel 27 & 28
22

achtergevel 27 & 28

voorgevel 33 & 34
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kopgevel 6 & 34

achtergevel 33 & 34

Bouwnummer

Regimentwoningen

6

Rijwoningen

Begane grond

Bouwnummer: 6
Gebruiksoppervlak (GBO): 130 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 6: 205 m2

1e verdieping

2e verdieping
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Regimentwoningen

12
7 t/m
& 198

Rijwoningen

Begane grond
24

Bouwnummers: 7 & 8
Gebruiksoppervlak (GBO): 134 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 7: 196 m2
Kaveloppervlak 8: 196 m2

1e verdieping
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

2e verdieping

Bouwnummer

Regimentwoningen

9

Rijwoningen

Begane grond

Bouwnummer: 9
Gebruiksoppervlak (GBO): 173 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 9: 297 m2

1e verdieping

2e verdieping
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Regimentwoningen

12
10 t/m 19

Rijwoningen

Begane grond
26

Bouwnummer: 10
Gebruiksoppervlak (GBO): 173 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 10: 281 m2

1e verdieping
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

2e verdieping

Bouwnummer

Regimentwoningen

11

Rijwoningen

Begane grond

Bouwnummers: 11
Gebruiksoppervlak (GBO): 127 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 11: 172 m2

1e verdieping

2e verdieping
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Regimentwoningen

12

Rijwoningen

Begane grond
28

Bouwnummer: 12
Gebruiksoppervlak (GBO): 127 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 12: 172 m2

1e verdieping
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

2e verdieping

Bouwnummer

Regimentwoningen

17

Rijwoningen

Begane grond

Bouwnummers: 17
Gebruiksoppervlak (GBO): 127 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 17: 166 m2

1e verdieping

2e verdieping
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Regimentwoningen

18

Rijwoningen

Begane grond
30

Bouwnummer: 18
Gebruiksoppervlak (GBO): 127 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 18: 164 m2

1e verdieping
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

2e verdieping

Bouwnummer

Regimentwoningen

27

Rijwoningen

Begane grond

Bouwnummers: 27
Gebruiksoppervlak (GBO): 127 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 27: 164 m2

1e verdieping

2e verdieping
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Regimentwoningen

28

Rijwoningen

Begane grond
32

Bouwnummers: 28
Gebruiksoppervlak (GBO): 127 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 28: 166 m2

1e verdieping
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

2e verdieping

Bouwnummer

Regimentwoningen

33

Rijwoningen

Begane grond

Bouwnummer: 33
Gebruiksoppervlak (GBO): 134 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 33: 165 m2

1e verdieping

2e verdieping
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Regimentwoningen

12
34 t/m 19

Rijwoningen

Begane grond
34

Bouwnummer: 34
Gebruiksoppervlak (GBO): 130 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 34: 169 m2

1e verdieping
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

2e verdieping

Bouwnummer

Regimentwoningen - Kaveltekening

12
t/m 19
6 t/m
9

Rijwoningen

N
0
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Bouwnummer

Regimentwoningen - Kaveltekening

10 t/m 12

Rijwoningen

N
0
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Regimentwoningen - Kaveltekening

17 & 18

Rijwoningen
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Bouwnummer

Regimentwoningen - Kaveltekening

27 & 28

Rijwoningen

N
0
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Bouwnummer

Regimentwoningen - Kaveltekening

33 & 34

Rijwoningen

N
0
Verkoopbrochure

|

2

4

6

8 10 m

De Citadel, Zeewolde

|

39

Bouwnummer

13 t/m 16
29 t/m 32

40

Cadetwoningen
Beneden-/bovenwoningen

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Cadetwoningen
Beneden-/bovenwoningen
“De Citadel” kent ook een 4-tal beneden en een 4-tal
bovenwoningen, de cadetwoningen. De woningen zijn
opgenomen tussen de rijwoningen, maar zijn horizontaal
gesplitst.

Desalniettemin

hebben

alle

woningen

een

tuin op de begane grond. En uiteraard ook een eigen
parkeergelegenheid. Deze woningen zijn zeer geschikt voor
één- en tweepersoonshuishoudens.

Bouwnummers: 13 t/m 16,
29 t/m 32
Kaveloppervlak 13: 133 m2
Kaveloppervlak 14: 131 m2
Kaveloppervlak 15: 128 m2
Kaveloppervlak 16: 126 m2
Kaveloppervlak 29: 129 m2
Kaveloppervlak 30: 119 m2
Kaveloppervlak 31: 116 m2
Kaveloppervlak 32: 137 m2

Optiemogelijkheden:
Klompenburg Bouw B.V. zal vooruitlopend
op de verkoopgesprekken een lijst met
optiemogelijkheden ter beschikking stellen.

Doorsnede

Voorgevel 13, 14,29 & 30

Achtergevel 13, 14,29 & 30

Voorgevel 15, 16, 31 & 32

Achtergevel 15, 16, 31 & 32
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Cadetwoningen

13 & 29

Benedenwoningen

Bouwnummers: 13 & 29
Gebruiksoppervlak (GBO): 70 m2
Slaapkamers: 1
Kaveloppervlak 13: 133 m2
Kaveloppervlak 29: 129 m2

Begane grond
42
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Bouwnummer

Cadetwoningen

14 & 30

Bovenwoningen

Begane grond

Bouwnummers: 14 & 30
Gebruiksoppervlak (GBO): 116 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 14: 131 m2
Kaveloppervlak 30: 119 m2

1e verdieping

2e verdieping
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Cadetwoningen

15 & 31

Benedenwoningen

Bouwnummers: 15 & 31
Gebruiksoppervlak (GBO): 70 m2
Slaapkamers: 1
Kaveloppervlak 15: 128 m2
Kaveloppervlak 31: 116 m2

Begane grond
44

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Bouwnummer

Cadetwoningen

16 & 32

Bovenwoningen

Begane grond

Bouwnummers: 16 & 32
Gebruiksoppervlak (GBO): 116 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 16: 126 m2
Kaveloppervlak 32: 137 m2

1e verdieping

2e verdieping
Verkoopbrochure
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Bouwnummer

Cadetwoningen - Kaveltekening

13 & 15

Benedenwoningen

N
0
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Bouwnummer

Cadetwoningen - Kaveltekening

14 & 16

Bovenwoningen
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Bouwnummer

Cadetwoningen - Kaveltekening

29 & 31

Benedenwoningen

N
0
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Bouwnummer

Cadetwoningen - Kaveltekening

30 & 32

Bovenwoningen

N
0
Verkoopbrochure

|

2

4

6

8 10 m

De Citadel, Zeewolde

|

49

Bouwnummer

19 t/m 26

Officiersappartementen
Blokappartementen

50
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Officiersappartementen
Blokappartementen
De officiersappartementen vormen de centrale blikvanger
van het project. In het gebouw zijn 4 woonlagen met op
elke verdieping 2 woningen. Er is een lift en een trappenhuis
aanwezig. Parkeren is mogelijk op de privéparkeerplaats in de
directe nabijheid van het appartement.

Bouwnummers: 19 t/m 26
Kaveloppervlak 19: 185 m2
Kaveloppervlak 20: 185 m2
Kaveloppervlak 21: 84 m2
Kaveloppervlak 22: 84 m2
Kaveloppervlak 23: 84 m2
Kaveloppervlak 24: 84 m2
Kaveloppervlak 25: 84 m2
Kaveloppervlak 26: 84 m2

Optiemogelijkheden:
Klompenburg Bouw B.V. zal vooruitlopend
op de verkoopgesprekken een lijst met
optiemogelijkheden ter beschikking stellen.

De appartementen op de begane grond hebben een voor- en
achtertuin. Deze appartementen hebben een parkeerplaats op
eigen erf. De appartementen op de eerste en tweede verdieping
zijn gelijk. Er zijn standaard 2 slaapkamers gepland maar een
derde slaapkamer is een optiemogelijkheid. De appartementen
op de bovenste verdieping hebben zowel een fantastisch
uitzicht over het “Wolderwijd” aan de voorzijde  als ook richting
de bossen van het Horsterwold aan de achterzijde. Voor alle
appartementen is voorzien in een berging, waarbij deze
berging voor de appartementen op de eerste, tweede en derde
verdieping is gecombineerd met een carport.
De

Penthouses

Doorsnede

(twee

bovenste appartementen)
worden u aangeboden
met een “vanaf prijs”
waarop u eventueel hoger
kunt inschrijven met een
biedingsprijs. Het hoogste
bod wordt gegund.

Voorgevel

Achtergevel
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Bouwnummer

Officiersappartementen

19

Blokappartementen

Bouwnummer: 19
Gebruiksoppervlak (GBO): 127 m2
Slaapkamers: 2
Kaveloppervlak 19: 185 m2

Begane grond
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Bouwnummer

Officiersappartementen

20

Blokappartementen

Bouwnummer: 20
Gebruiksoppervlak (GBO): 127 m2
Slaapkamers: 2
Kaveloppervlak 20: 185 m2

Begane grond
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Bouwnummer

Officiersappartementen

21

Blokappartementen

Bouwnummes: 21
Gebruiksoppervlak (GBO): 132m2
Slaapkamers: 2
Kaveloppervlak 21: 84 m2

1e verdieping
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Bouwnummer

Officiersappartementen

22

Blokappartementen

Bouwnummer: 22
Gebruiksoppervlak (GBO): 132m2
Slaapkamers: 2
Kaveloppervlak 22: 84 m2

1e verdieping
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Bouwnummer

Officiersappartementen

23

Blokappartementen

Bouwnummer: 23
Gebruiksoppervlak (GBO): 132m2
Slaapkamers: 2
Kaveloppervlak 23: 84 m2

2e verdieping
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Bouwnummer

Officiersappartementen

24

Blokappartementen

Bouwnummer: 24
Gebruiksoppervlak (GBO): 132 m2
Slaapkamers: 2
Kaveloppervlak 24: 84 m2

2e verdieping
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Bouwnummer

Officiersappartementen

25

Blokappartementen

Bouwnummer: 25
Gebruiksoppervlak (GBO): 127 m2
Slaapkamers: 2
Kaveloppervlak 25: 84 m2

3e verdieping
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Bouwnummer

Officiersappartementen

26

Blokappartementen

Bouwnummer: 26
Gebruiksoppervlak (GBO): 127 m2
Slaapkamers: 2
Kaveloppervlak 26: 84 m2

3e verdieping
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Bouwnummer

Officiersappartementen - Kaveltekening

19 & 20

Blokappartementen

N
0
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Bouwnummer

Officiersappartementen - Kaveltekening

23 & 24

Blokappartementen

N
0
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Officiersappartementen - Kaveltekening

25 & 26

Blokappartementen
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Bouwnummer

38 t/m 42

Wachtersappartementen
Torenappartementen
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Wachtersappartementen
Torenappartementen
De toren met wachtersappartementen bestaat uit 5 woonlagen
met één woning per laag. Er is een lift en een trappenhuis
aanwezig. Vanuit elke woning heeft u uitzicht naar alle

Bouwnummers: 38 t/m 42
Kaveloppervlak 38: 280 m2
Kaveloppervlak 39: 99 m2
Kaveloppervlak 40: 99 m2
Kaveloppervlak 41: 99 m2
Kaveloppervlak 42: 99 m2

Optiemogelijkheden:
Klompenburg Bouw B.V. zal vooruitlopend
op de verkoopgesprekken een lijst met
optiemogelijkheden ter beschikking stellen.

windstreken. De woning op de begane grond heeft een tuin
rondom. U woont werkelijk op een unieke zichtlocatie.
Op de eerste t/m de vierde verdieping kunt u als u dat
wilt rondlopen in uw woning en alle windstreken vrij
overzien. Het ruime balkon is deels inpandig en deels
buiten en is op het zuiden georiënteerd, waardoor u
kunt genieten van zowel de ochtend- en avondzon.
Voor alle appartementen is voorzien in een berging.
Alle deze appartementen worden u aangeboden met
een “vanaf prijs” waarop u eventueel hoger kunt
inschrijven met een biedingsprijs. Het hoogste bod
wordt gegund.

Doorsnede

Noordgevel

Oostgevel

Doorsnede

Zuidgevel

Westgevel
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Bouwnummer

Wachtersappartementen

38

Torenappartementen

Bouwnummer: 38
Gebruiksoppervlak (GBO): 133 m2
Slaapkamers: 2
Kaveloppervlak 38: 280 m2

Begane grond
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Bouwnummer

Wachtersappartementen

39

Torenappartementen

Bouwnummer: 39
Gebruiksoppervlak (GBO): 147m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 39: 99 m2

1e verdieping
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Bouwnummer

Wachtersappartementen

40

Torenappartementen

Bouwnummer: 40
Gebruiksoppervlak (GBO): 147m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 40: 99 m2

2e verdieping
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Bouwnummer

Wachtersappartementen

41

Torenappartementen

Bouwnummer: 41
Gebruiksoppervlak (GBO): 147m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 41: 99 m2

3e verdieping
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Bouwnummer

Wachtersappartementen

42

Torenappartementen

Bouwnummer: 42
Gebruiksoppervlak (GBO): 127 m2
Slaapkamers: 3
Kaveloppervlak 42: 99 m2

4e verdieping
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Bouwnummer

Wachtersappartementen - Kaveltekening

38

Torenappartementen
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Bouwnummer

Wachtersappartementen - Kaveltekening

39

Torenappartementen

N
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Bouwnummer

Wachtersappartementen - Kaveltekening

41

Torenappartementen

N
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Bergingen
van hout
1 t/m 13, 31,
33 t/m 37
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De Bosschuur
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Aangebouwde
stenen berging:

14, 16, 30 &
32
Dubbele stenen
berging:
15, 17 t/m 20,
27 t/m 29

Aangebouwde stenen berging 14 & 30

Plattegrond dubbele stenen berging

Vooraanzicht dubbele
stenen berging

Aangebouwde stenen berging 16 & 32

Zijaanzicht dubbele
stenen berging
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Carport met
bergingen
21 t/m 26
achterzijde
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Carport met
bergingen
21 t/m 26
voorzijde
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Geschakelde
bergingen
38 t/m 42
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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, ter plaatse van de entree van de woning. Bij de appartementengebouwen
van de officiers- en wachtersappartementen geldt de bovenzijde van de afgewerkte begane
grondvloer ter plaatse van de hoofdentree van het gebouw als peil. De exacte maat zal ter plaatse
in nader overleg met bouw- en woningtoezicht van de gemeente definitief worden vastgesteld.

2. Grondwerk, terreinverhardingen en beplanting
De leveringen en werkzaamheden op uw kavel zijn weergegeven in de kaveltekening behorend
bij het bouwnummer.
De noodzakelijke ontgravingen worden verricht voor fundering, riolering en nutsvoorzieningen. Het
aanvullen gebeurt met uitkomend zand en uitkomende grond. De tuinen worden met uitkomende
grond geëgaliseerd. Afhankelijk van de grondsamenstelling kan het zijn dat de grond na verloop
van tijd enigszins verzakt (inklinkt). Dit betekent dat de mogelijkheid bestaat dat de bestrating en
tuin na oplevering periodiek opgehoogd moet worden. Deze werkzaamheden vallen niet onder
de Woningborg garantie- en waarborgregeling. Er wordt in de tuin geen grondwerk verricht ten
behoeve van bestratingen en er wordt geen bestrating en geen beplanting aangebracht, tenzij dit
op de kaveltekening behorend bij het bouwnummer is aangegeven.
De erfgrens wordt, waar mogelijk, aangegeven met houten paaltjes op de hoeken van het
gekochte perceel. Doordat sprake is van perceelsplitsing vooraf zal het kadaster de erfgrenzen
niet aangeven. Indien gewenst kan de aanwijzing van de perceelgrenzen zelf bij het kadaster
worden aangevraagd. Hier zijn kosten aan verbonden.

3. Buitenberging & carport
Op de plaatsen zoals op de situatietekening staat aangegeven worden voor de kolonelswoning,
de cavaleriewoningen, de regimentswoningen (alleen bouwnummer 6 t/m 12, 33 en 34), de
cadetwoningen (alleen bouwnummer 13 en 31), de officiersappartementen (alleen bouwnummer
21 t/m 26) en de wachtersappartementen ongeïsoleerde houten bergingen geplaatst. De
vloer van deze buitenberging wordt uitgevoerd middels een betonvloer op zand. De wanden
zijn opgebouwd uit prefab houten elementen welke aan de buitenzijde worden voorzien van
houten gevelbekleding. Het dak bestaat uit een houten balklaag voorzien van houtvezelplaten en

dakbedekking met daarop een sedumdak. Langs de dakranden wordt een zinken kraal toegepast.
De hemelwaterafvoer is van zink en loost op het maaiveld. Het dak, de wanden en de vloer worden
aan de binnenzijde niet afgewerkt. De berging wordt voorzien van een houten kozijn en deur met
glasopening voorzien van enkele veiligheidsbeglazing. De buitenberging wordt aangesloten op de
elektrische installatie van de woning. In de berging wordt een enkele wandcontactdoos en een
schakelaar met 1 wandlichtpunt geplaatst. De installatie wordt geheel als opbouw uitgevoerd en
de leidingen blijven zichtbaar.
Op de plaatsen zoals op de situatietekening staat aangegeven worden in combinatie met de
hiervoor genoemde houten bergingen carports toegepast t.b.v. de officiersappartementen (alleen
bouwnummers 21 t/m 26). Het dak bestaat uit een balklaag voorzien van houtvezelplaten en
dakbedekking met daarop een sedumdak. Langs de dakranden wordt een zinken kraal toegepast.
De hemelwaterafvoer is van zink en loost op het maaiveld. Het dak wordt aan de onderzijde
niet afgewerkt. Tussen de houten kolommen van de carport worden deels houten schermen
opgenomen, zoals op tekening aangegeven.
De cadetwoningen (alleen bouwnummer 14, 16, 30 en 32) krijgen een aangebouwde halfsteens
berging op de plaats zoals aangegeven op de situatietekening. De vloer van deze buitenberging
wordt uitgevoerd middels een betonvloer op zand. De wanden zijn opgebouwd uit halfsteens
schoonmetselwerk met een gevelsteen volgens monster. Het dak bestaat uit een houten balklaag
voorzien van houtvezelplaten en dakbedekking. Langs de dakranden wordt een aluminium
daktrim toegepast. De hemelwaterafvoer is van zink en is aangesloten op het buitenriool. Het
dak, de wanden en de vloer worden aan de binnenzijde niet afgewerkt. De berging wordt voorzien
van een houten kozijn en deur met glasopening voorzien van enkele veiligheidsbeglazing. De
buitenberging wordt aangesloten op de elektrische installatie van de woning. In de berging wordt
een enkele wandcontactdoos en een schakelaar met 1 wandlichtpunt geplaatst. De installatie
wordt geheel als opbouw uitgevoerd en de leidingen blijven zichtbaar.
De cadetwoningen (alleen bouwnummer 15 en 29), de regimentswoningen (alleen bouwnummer
17, 18, 27 en 28) en de officiersappartementen (alleen bouwnummer 19 en 20) krijgen een
halfsteens berging op de plaats zoals aangegeven op de situatietekening. De vloer van deze
buitenberging wordt uitgevoerd middels een betonvloer op zand. De wanden zijn opgebouwd
uit halfsteens schoonmetselwerk met een gevelsteen volgens monster. Het dak bestaat uit een
houten balklaag voorzien van houtvezelplaten en dakbedekking met daarop een sedumdak.
Langs de dakranden wordt een zinken kraal toegepast. De hemelwaterafvoer is van zink en loost
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op het maaiveld. Het dak, de wanden en de vloer worden aan de binnenzijde niet afgewerkt.
De berging wordt voorzien van een houten kozijn en deur met glasopening voorzien van enkele
veiligheidsbeglazing. De buitenberging wordt aangesloten op de elektrische installatie van de
woning. In de berging wordt een enkele wandcontactdoos en een schakelaar met 1 wandlichtpunt
geplaatst. De installatie wordt geheel als opbouw uitgevoerd en de leidingen blijven zichtbaar.
Daar waar op de kaveltekening behorend bij het bouwnummer een tuinpoort is aangegeven,
wordt een houten deur in stalen frame toegepast.

4. Riolering
De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast.
De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in PVC en worden met de
nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. De riolering wordt belucht en is voorzien van
ontstoppingsmogelijkheden.

5. 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.

6. 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 en dakvloeren van de
kolonelswoning, de officiersappartementen en de wachtersappartementen zijn breedplaatvloeren
en voorzien van gladde onderzijde met V-naden die zichtbaar blijven. De verdiepingsvloeren
van de cavalerie-, regiments- en cadetwoningen zijn kanaalplaatvloeren en voorzien van gladde
onderzijde met V-naden die zichtbaar blijven. De vloeren worden afgewerkt met een afwerkvloer.
De zoldervloer van de cavaleriewoningen bestaat uit een houten balklaag met daarop een houten
vloerplaat. Deze balklaag wordt aan de onderzijde voorzien van gipsplaten met naden in het zicht.
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7. Buitengevels
De gevels van de woningen en appartementen worden 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. spouwventilatie en ontwatering. Daar waar nodig zullen waterkeringen aangebracht worden.
In de spouw van de buitengevels wordt spouwisolatie aangebracht, één en ander volgens
voorschriften van het bouwbesluit. Onder alle buitenkozijnen, met uitzondering van de
deurkozijnen, de kozijnen tot peil en de kozijnen van de dakkapellen, worden naturel betonnen
raamdorpels aangebracht.
Bij de balkons van de officiersappartementen en de wachtersappartementen worden daar waar
aangegeven betonnen afdekkers op het metselwerk aangebracht.

8. Dakconstructie
De hellende dakconstructie bestaat uit prefab geïsoleerde houten dakelementen. Ter ondersteuning
worden waar nodig dragende knieschotten toegepast. Deze knieschotten maken onderdeel uit
van de constructie en mogen daarom niet aangepast of verwijderd worden. De onderzijde van
de dakelementen en de zichtzijde van de knieschotten in de verblijfsruimtes bestaan uit wit
gegronde houten platen welke zichtbaar geniet zijn. In de overige ruimtes en op zolders bestaat
de onderzijde van de dakelementen en de zichtzijde van de knieschotten uit een onafgewerkte
naturelle bruin/groene plaat welke zichtbaar geniet zijn.
De schuine daken worden voorzien van keramische dakpannen met benodigde hulpstukken. Daar
waar op tekening aangegeven worden in het dak tuimelvensters aangebracht. De sparingen voor
deze tuimelvensters worden haaks afgetimmerd. De exacte positie van de tuimelvensters wordt
in het werk bepaald.
Daar waar op tekening aangegeven worden dakkapellen toegepast. De binnenzijde van de
zijwangen en het plafond van de dakkapellen worden afgewerkt met dezelfde plaat als de
onderzijde van de dakplaten in de betreffende ruimte. De zijwangen worden aan de buitenzijde
voorzien van zinkbekleding. Het dak van de dakkapellen wordt voorzien van dakbedekking.
De platte daken van de cavaleriewoningen en de regimentswoningen bestaan uit een
kanaalplaatvloer met daarop isolatie welke voorzien wordt van dakbedekking. De platte daken
van de kolonelswoning, de officiersappartementen en de wachtersappartementen bestaan uit
een breedplaatvloer met daarop isolatie welke voorzien wordt van dakbedekking. De dakranden
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worden afgewerkt met een aluminium daktrim.
De balkons van de officiersappartementen en de wachtersappartementen worden voorzien van
isolatie met daarop dakbedekking en voorzien van betontegels op tegeldragers.

gelijksluitende cilindersloten. Allen voorzien van bijpassend aluminium garnituur. De buitenberging
wordt niet voorzien van een meerpuntssluiting maar van een enkel veiligheidsslot.

13. Binnendeurkozijnen
9. Staalconstructies
Benodigde stalen kolommen, liggers en spanten worden toegepast conform tekeningen
constructeur. Deze worden, waar nodig, thermisch verzinkt. Delen die in het zicht komen
worden afgewerkt conform afwerkstaat. Waar nodig vanuit bouwbesluit worden de stalen
constructieonderdelen brandwerend afgetimmerd.

10. Gevelkozijnen, -ramen en deuren
De buitenkozijnen en -ramen zijn van hardhout. Alle draaiende ramen worden standaard
uitgevoerd als naar binnen draaiend of als draai-/kiep volgend uit de tekeningen. De voordeur
van de woningen wordt uitgevoerd met brievenbus. De voordeuren van de officiers- en
wachtersappartementen worden uitgevoerd zonder brievenbus. De brievenbussen van de
officiers- en wachtersappartementen worden aangebracht bij de hoofdtoegang van het gebouw.
Tevens worden de officiers- en wachtersappartementen voorzien van een videofooninstallatie
ten behoeve van ontvangst van bezoek.
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.

De binnendeurkozijnen in de woningen en appartementen zijn fabrieksmatig afgelakte stalen
montagekozijnen zonder bovenlicht, één en ander conform de tekeningen. De montagekozijnen
worden standaard voorzien van fabrieksmatig gelakte opdekdeuren met aluminium deurbeslag. De
badkamer- en toiletdeuren worden voorzien van een vrij- en bezetslot en de meterkastdeuren van
een kastslot. Alle overige binnendeuren worden voorzien van een loopslot. De meterkastdeuren
worden voorzien van ventilatieopeningen. De deurkozijnen van de badkamer en het toilet zijn
voorzien van een kunststeen onderdorpel. De overige binnenkozijnen worden zonder dorpel
uitgevoerd.
De binnendeurkozijnen in de algemene ruimtes van de officiers- en wachtersappartementen
worden uitgevoerd in hardhout en voorzien van bijpassende deuren met standaard beslag. De
algemene meterkastdeuren worden voorzien van kastsloten, de overige deuren worden voorzien
van loopsloten.

14. Binnenwanden
De binnenspouwbladen van de woningen en appartementen en de constructieve binnenmuren
zijn van kalkzandsteen, dikte overeenkomstig tekeningen. De niet-dragende binnenwanden
worden als lichte scheidingswanden uitgevoerd.

11. Beglazing

15. Trappen

De glasopeningen van de buitenkozijnen worden voorzien van isolerende HR++ beglazing. Er
wordt een nat beglazingssyteem toegepast. De beglazing voldoet aan eisen bouwbesluit. De
deuren van de vrijstaande bergingen worden standaard voorzien van enkel veiligheidsglas.

De trappen in alle woningen worden uitgevoerd in wit gegrond vurenhout. De trappen van de
kolonelswoning naar zowel de 1e verdieping als de 2e verdieping zijn vurenhouten wit gegronde
open trappen met vurenhouten bordessen. De bordessen worden waar nodig ondersteund
middels kolommen. De trap van de begane grond naar de 1e verdieping van de cavaleriewoningen
wordt uitgevoerd als een open trap. Ten behoeve van bereikbaarheid zolder wordt er bij de
cavaleriewoningen een vlizotrap toegepast.

12. Hang- en sluitwerk
De bereikbare en beweegbare delen worden voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk met
inbraakwerendheidsklasse 2 met kerntrekbeveiliging, volgens voorschriften van het bouwbesluit.
De buitendeuren van de woning worden uitgevoerd met een driepuntssluiting voorzien van

In de regimentswoningen worden de trappen van de begane grond naar de 1e verdieping
uitgevoerd als een dichte trap en de trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping als een
open trap.
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Bij de bouwnummers 14, 16, 30 en 32 van de cadetwoningen is de trap van de begane grond naar
de 1e verdieping een dichte trap en van de 1e verdieping naar de 2e verdieping een open trap.
Langs de open zijden van de trap worden gegronde vurenhouten traphekken / balustrades
met ronde spijlen aangebracht. Daar waar nodig i.v.m. mogelijke overklauterbaarheid worden
dichte panelen in de hekken / balustrades geplaatst. De trappen worden voorzien van houten
muurleuningen welke wit gegrond worden en worden bevestigd op aluminium leuningdragers.
De trapgaten (zijkanten betonvloer) worden afgetimmerd met wit gegrond plaatmateriaal.
T.p.v. de schuifpuien t.b.v. toegang balkons/loggia in de officiers- en wachtersappartementen
worden wit gegronde houten bloktredes toegepast om het hoogteverschil te overbruggen.
De trappen in de trappenhuizen van de officiersappartementen en de wachtersappartementen
worden uitgevoerd in naturel prefab betonnen trappen en bordessen met daarop metalen
hekwerken langs de openzijden en muurleuningen op de wanden t.p.v. de trappen. De
buitentrappen van bouwnummer 14, 16, 30 en 32 (cadetwoningen) worden uitgevoerd als een
naturel betonnen steektrap met bordes, voorzien van een metalen hekwerk.

De betonplafonds in de woningen en appartementen worden voorzien van spuitwerk, met
uitzondering van de (schuine) dakelementen, knieschotten en meterkasten. Het horizontale
gipsplaatplafond op de 1e verdieping van de cavaleriewoning wordt eveneens voorzien van
spuitwerk. De V-naden van zowel de betonplafonds als de gipsplaatplafonds blijven in het zicht.

18. Tegelwerk
De wanden van de badkamer en toilet(ten) zijn standaard voorzien van wandtegels, afmeting
150x200 mm volgens monster (project tegel). De wandtegels worden staand aangebracht. De
voegen van de wanden worden uitgevoerd in grijs. De wanden in de badkamer worden betegeld
tot plafond en in de toilet(ten) tot ca. 1,2 m vanaf vloer. Hellende dakvlakken worden niet betegeld.
De vloeren van de badkamer en toilet(ten) worden betegeld met standaard vloertegels afmeting
200x200 mm volgens monster (project tegel). De voegen van de vloeren worden uitgevoerd in
grijs. De douchehoek vloeren (ca. 90x90cm) worden verdiept en op afschot richting doucheput
uitgevoerd. Ter plaatse van de deuren naar de badkamer en het toilet worden kunststenen dorpels
aangebracht. Vloer- en wandtegels worden niet strokend verwerkt.

16. Hekwerken
Daar waar op tekening aangegeven worden bij de kolonelswoning hekwerken toegepast ten
behoeve van de franse balkons. Bij de wachtersappartementen worden hekwerken toegepast ter
plaatse van de balkons en franse balkons zoals op de tekeningen is aangegeven.

17. Plafond- en wandafwerking
Alle binnenmuren in de woningen en appartementen worden geschikt gemaakt voor het
aanbrengen van behang, met uitzondering van de meterkast, wanddelen achter leidingen van
installaties en de wanden die voorzien worden van tegelwerk. Boven het tegelwerk in het toilet
worden de wanden behangklaar afgewerkt. “Geschikt maken voor het aanbrengen van behang”
of “behangklaar” wil zeggen: de wanden zijn bij oplevering, na verwijdering van eventuele
verontreinigingen, direct geschikt voor het aanbrengen van een voorsmeerlaag en het aanbrengen
van behang. De wanden zijn niet geschikt voor het direct aanbrengen van bijvoorbeeld sauswerk
en renovlies. Er worden geen vloerplinten aangebracht.
In de meterkast wordt de achterwand voorzien van plaatmateriaal voor de plaatsing van de
benodigde schakelkasten.
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19. Schilderwerk
De buitenzijde van de kozijnen, ramen en deuren, alsmede al het overige in het zicht
komende houtwerk aan de buitenzijde wordt afgewerkt met een schildersysteem conform het
kleurenschema. De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde in dezelfde kleur uitgevoerd als
aan de buitenzijde.
Binnen in de woning wordt al het houtwerk gegrond opgeleverd. Het houtwerk aan de binnenzijde
wordt dus niet gestopt (schroef-, spijker- en nietgaten blijven ook in het zicht) en het houtwerk
aan de binnenzijde wordt niet geschilderd.

20. Keuken
De woningen en appartementen worden standaard niet voorzien van een keukeninrichting. Wel
worden een aantal installatietechnische voorzieningen (elektra, afgedopt koud- en warmwater
aansluiting t.b.v. keukenmengkraan en afgedopt riool t.b.v. spoelbak) aangebracht conform de
gestippeld aangegeven fictieve keukeninrichting. Voor de afzuigkap wordt geen afvoerkanaal
aangebracht, uitgangspunt is het toepassen van een recirculatie-afzuigkap door koper. De keuken
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opstelplaats wordt voorzien van 2 afzuigventielen van het ventilatiesysteem. De werking van beide
afzuigventielen dient altijd gewaarborgd te zijn. Dit in verband met de Woningborg waarborg- en
garantieregeling en voorschriften volgens het bouwbesluit. Het is niet toegestaan een afzuigkap
aan te sluiten op een afzuigventiel.

21. Ventilatie
DDe woningen en appartementen worden voorzien van een ventilatiesysteem. In de gevelkozijnen
worden ventilatieroosters aangebracht volgens voorschriften van het bouwbesluit. De keuken
opstelplaats, badkamer, toilet en de opstelplaats voor de wasmachine worden mechanisch
afgezogen door middel van een woonhuisventilator.
In de woonkamer wordt middels een hoofdbedieningsunit die is voorzien van een sensor de
luchtkwaliteit gemeten. De hoofdbediening wordt geplaatst nabij de bediening van de centrale
verwarming. Met behulp van de hoofdbediening is het systeem handmatig in verschillende
standen te zetten en naar een persoonlijke voorkeur aan te passen. De ventilatieroosters in de
gevelkozijnen zijn zogenaamde zelfregulerende roosters, aangebracht volgens voorschriften
bouwbesluit. De luchttoevoer in de badkamer, het toilet en de meterkast vindt plaats via een
spleet onder en/of een rooster in de deur vanuit de overige ruimten. Het systeem heeft kunststof
plafond en/of wand-afzuigroosters in de keuken, nabij de opstelplaats van de wasmachine, in de
toiletruimte en de badkamer. Middels kanalen in de vloer en leidingkokers zijn deze afzuigpunten
aangesloten op de woonhuisventilator. Nabij de woonhuisventilator worden flexibele kanalen
in het zicht aangebracht. Het exacte verloop van de leidingen zal door de installateur worden
bepaald.
De vrijstaande en/of aangebouwde bergingen worden natuurlijk geventileerd door middel van
roosters in de wand.

in de kleur wit, worden in de woningen en appartementen uitgevoerd als inbouwmateriaal. Ter
plaatse van de technische installatie en de wasmachine opstelling op zolder en in de inpandige
berging/technische ruimte wordt het elektrawerk (deels) in opbouwmateriaal uitgevoerd.
De plaats van lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen staan op de contracttekeningen
aangegeven en is indicatief. De officiers- en wachtersappartementen worden voorzien van
een videofooninstallatie. In de overige woningen en appartementen wordt een belinstallatie
gemonteerd.
Voor de wasmachine en wasdroger worden bedrade leidingen op aparte groepen aangebracht.
Ter plaatse van de keuken opstelplaats wordt één loze leiding aangebracht ten behoeve van een
vaatwasser of boiler. Deze kan 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 ca. 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 ca. 1050 mm boven de vloer aangebracht. Ter
plaatse van de keuken opstelplaats worden de wandcontactdozen op een hoogte van ca. 1250 mm
aangebracht. De enkele wandcontactdoos ten behoeve van de recirculatie-afzuigkap wordt op een
hoogte van ca. 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.
Op het dak van elke woning en op het dak van de appartementengebouwen worden zonnepanelen
(pv-panelen) aangebracht, aangesloten op de verdeelkast van de woning/het appartement. Het
aantal is afhankelijk van de Energie Prestatie Coëfficiënt.

24. Warmtevoorzieningen
22. Sanitair
Badkamer en toilet worden voorzien van een sanitair pakket volgens afwerkstaat.

23. Elektrische installatie
De elektrische installaties worden geheel uitgevoerd volgens de voorschriften van het nutsbedrijf
en NEN 1010, met de bijbehorende aardingsvoorschriften. Schakelmateriaal en wandcontactdozen

Middels een stadsverwarmingsunit wordt de warmte geleverd ten behoeve van de verwarming
en het warme tapwater. Dit houdt in dat een derde partij (nutsbedrijf) verantwoordelijk is voor
levering van warmte en warm tapwater. De levering door derden van warmte en warm tapwater
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Drie Gilden Ontwikkeling B.V. en Klompenburg
Bouw B.V. en zijn uitgesloten van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.
De woningen en de appartementen worden verwarmd door een stadsverwarmingsunit. Vanaf
de stadsverwarmingsunit worden kunststof leidingen met perskoppelingen in de afwerkvloer
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aangebracht naar de plaats van de vloerverdeler van de vloerverwarming. De volgende ruimten
worden verwarmd middels vloerverwarming als hoofdverwarming:
• Woonkamer;
• Keuken;
• Hal;
• Toilet;
• Badkamer;
• Slaapkamers.
Onderstaande temperaturen kunnen worden bereikt en onderhouden bij gelijktijdig functioneren
van alle in deze omschrijving genoemde verwarmingselementen en bij gesloten ramen en deuren:
• Woonkamer/keuken 22°C
• Hal/Overloop/Toilet 18°C
• Badkamer 22°C
• Slaapkamers 20°C
• Overige ruimten: onverwarmd
Voor de regeling van de installatie wordt in de woonkamer een kamerthermostaat aangebracht. In
de slaapkamers wordt eveneens een thermostaat aangebracht welke separaat van de woonkamer
is te bedienen (master/master regeling).

25. Waterinstallatie

Vanaf de stadsverwarmingsunit wordt een compleet leidingwerk aangebracht voor de
warmwatervoorziening en gelegd naar de volgende tappunten:
• Wastafelmengkraan in de badkamer;
• Douchemengkraan in de badkamer;
• Afgedopte aansluiting t.b.v. gootsteenmengkraan in de keuken.
Het leidingwerk wordt uitgevoerd in een kunststof leidingsysteem.
Middels een stadsverwarmingsunit wordt de warmte geleverd ten behoeve van de verwarming
en het warme tapwater. Dit houdt in dat een derde partij (nutsbedrijf) verantwoordelijk is voor
levering van warmte en warm tapwater. De levering door derden van warmte en warm tapwater
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Drie Gilden Ontwikkeling B.V. en Klompenburg
Bouw B.V. en zijn uitgesloten van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

26. Liftinstallatie
In de appartementengebouwen van de officiersappartementen en de wachtersappartementen
wordt per gebouw één liftinstallatie toegepast, geschikt als brancardlift.

27. Huisvuil
De gemeente bepaalt de exacte plaats van de verzamelpunten voor huisvuil. De gemeentelijke
afvaldienst informeert u hierover. Drie Gilden Ontwikkeling B.V. en Klompenburg Bouw B.V. kunnen
hiervoor geen verantwoordelijkheid op zich nemen.

Vanaf de watermeter in de meterkast wordt een compleet leidingwerk aangebracht voor de
koudwater voorziening en gelegd naar de volgende tappunten:
• Toilet in toiletruimte en eventueel in de badkamer (indien van toepassing volgens tekening);
• Fonteinkraan in de toiletruimte;
• Wastafelmengkraan in de badkamer;
• Douchemengkraan in de badkamer;
• Afgedopte aansluiting t.b.v. gootsteenmengkraan in de keuken;
• Wasmachinekraan (positie conform verkooptekening);
• Stadsverwarmingsunit.
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Afwerkstaat Kolonelswoning - vrijstaande woning
Begane grond
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Hal			

verkeersruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk

Meterkast		

meterruimte					

vloerplaat met sparingen			

onbehandeld							

onbehandeld

Toilet			

toiletruimte					

vloertegels					

wandtegels tot 1200 mm, daarboven behangklaar		

spuitwerk

Keuken		

verblijfsruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk

Zitkamer met
trapopgang

verblijfsruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk

1e verdieping
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Overloop		

verkeersruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk

Toilet			

toiletruimte					

vloertegels					

wandtegels tot 1200 mm, daarboven behangklaar		

spuitwerk

Woonkamer		

verblijfsruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk

Slaapkamer		

verblijfsruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk

Badkamer		

badruimte					

vloertegels					

wandtegels tot plafond						

spuitwerk

2e verdieping
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Overloop		
verkeersruimte				
dekvloer					
behangklaar								
																								

horizontaal plafond spuitwerk,
hellend dak wit gegronde onderplaat

Slaapkamers		
verblijfsruimte				
dekvloer					
behangklaar								
																								

horizontaal plafond spuitwerk,
hellend dak wit gegronde onderplaat

Badkamer		
badruimte					
vloertegels					
wandtegels tot plafond						
																								

horizontaal plafond spuitwerk,
hellend dak wit gegronde onderplaat

Techniek		

spuitwerk

onbenoemde ruimte			

vloertegels					

behangklaar, m.u.v. achter leidingen/installaties		
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Afwerkstaat Kolonelswoning - vrijstaande woning
Materiaalstaat:
binnenkozijnen		

fabrieksmatig afgewerkte plaatstalen binnenkozijnen zonder bovenlicht

binnendeuren		

fabrieksmatig afgewerkte binnendeuren (opdek)

deurbeslag			

Buvalux extra

trap				

vuren, wit gegrond

vloertegels			

20*20 cm projecttegel

wandtegel			

15*20 cm projecttegel

dorpels binnendeuren

kunststeen

vensterbanken		

composiet wit gemêleerd

sanitair			

toilet Villeroy & Boch Architectura

				

fontein Villeroy & Boch Architectura afm 360*260 mm

				

fonteinkraan Hansgrohe Logis 70

				

wastafel Villeroy & Boch Architectura afm 600*480 mm

				

wastafelmengkraan Hansgrohe Focus 100 Coolstart

				

douchegarnituur Hansgrohe Ecostat comfort E Vario

doucheafvoer		

vloerput

schakelmateriaal		

wit
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Afwerkstaat Cavaleriewoningen - seniorenwoningen
Begane grond
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Hal 			

verkeersruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Meterkast 		

meterruimte 				

vloerplaat met sparingen 			

onbehandeld 							

onbehandeld

Toilet 			

toiletruimte 					

vloertegels 					

wandtegels tot 1200 mm, daarboven behangklaar 		

spuitwerk

Keuken 		

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Woonkamer

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Slaapkamer 		

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Badkamer 		

badruimte 					

vloertegels 					

wandtegels tot plafond 						

spuitwerk

1e verdieping
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Overloop 		

verkeersruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Slaapkamers

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

horizontaal plafond spuitwerk

																								

hellend dak wit gegronde onderplaat

Berging 		

horizontaal plafond spuitwerk

onbenoemde ruimte 			

dekvloer 					

behangklaar 							

																								

hellend dak wit gegronde onderplaat

Techniek		

horizontaal plafond spuitwerk

onbenoemde ruimte			

dekvloer					

behangklaar, m.u.v. achter leidingen/installaties		

																								

hellend dak wit gegronde onderplaat

2e verdieping
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Zolder 		

onbenoemde ruimte 			

houten beschot 				

topgevel behangklaar 						
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Afwerkstaat Cavaleriewoningen - seniorenwoningen
Materiaalstaat:
binnenkozijnen		

fabrieksmatig afgewerkte plaatstalen binnenkozijnen zonder bovenlicht

binnendeuren		

fabrieksmatig afgewerkte binnendeuren (opdek)

deurbeslag			

Buvalux extra

trap				

vuren, wit gegrond

vloertegels			

20*20 cm projecttegel

wandtegel			

15*20 cm projecttegel

dorpels binnendeuren

kunststeen

vensterbanken		

composiet wit gemêleerd

sanitair			

toilet Villeroy & Boch Architectura

				

fontein Villeroy & Boch Architectura afm 360*260 mm

				

fonteinkraan Hansgrohe Logis 70

				

wastafel Villeroy & Boch Architectura afm 600*480 mm

				

wastafelmengkraan Hansgrohe Focus 100 Coolstart

				

douchegarnituur Hansgrohe Ecostat comfort E Vario

doucheafvoer		

vloerput

schakelmateriaal		

wit
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Afwerkstaat Regimentwoningen - rijwoningen
Begane grond
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Hal 			

verkeersruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Meterkast 		

meterruimte 				

vloerplaat met sparingen 			

onbehandeld 							

onbehandeld

Toilet 			

toiletruimte 					

vloertegels 					

wandtegels tot 1200 mm, daarboven behangklaar 		

spuitwerk

Keuken 		

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Woonkamer

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Trapkast 		

bergruimte					

dekvloer 					

behangklaar 							

nvt

1e verdieping
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Overloop 		

verkeersruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Badkamer 		

badruimte 					

vloertegels 					

wandtegels tot plafond 						

spuitwerk

Slaapkamers

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

2e verdieping
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Zolder 		

onbenoemde ruimte 			

dekvloer 					

															

topgevel behangklaar, 						

hellend dak spaanplaat V313 naturel

m.u.v. achter leidingen/installaties
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Afwerkstaat Regimentwoningen - rijwoningen
Materiaalstaat:
binnenkozijnen		

fabrieksmatig afgewerkte plaatstalen binnenkozijnen zonder bovenlicht

binnendeuren		

fabrieksmatig afgewerkte binnendeuren (opdek)

deurbeslag			

Buvalux extra

trap				

vuren, wit gegrond

vloertegels			

20*20 cm projecttegel

wandtegel			

15*20 cm projecttegel

dorpels binnendeuren

kunststeen

vensterbanken		

composiet wit gemêleerd

sanitair			

toilet Villeroy & Boch Architectura

				

fontein Villeroy & Boch Architectura afm 360*260 mm

				

fonteinkraan Hansgrohe Logis 70

				

wastafel Villeroy & Boch Architectura afm 600*480 mm

				

wastafelmengkraan Hansgrohe Focus 100 Coolstart

				

douchegarnituur Hansgrohe Ecostat comfort E Vario

doucheafvoer		

vloerput

schakelmateriaal		

wit
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Afwerkstaat Cadetwoningen - beneden-/bovenwoningen
Benedenwoning
Begane grond
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Hal 			

verkeersruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Meterkast 		

meterruimte 				

vloerplaat met sparingen 			

onbehandeld 							

onbehandeld

Toilet* 		

toiletruimte 					

vloertegels 					

wandtegels tot 1200 mm, daarboven behangklaar 		

spuitwerk

Badkamer* 		

badruimte 					

vloertegels 					

wandtegels tot plafond 						

spuitwerk

Keuken 		

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk			

Woonkamer

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk		

Slaapkamer 		

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Techniek		

onbenoemde ruimte			

dekvloer					

behangklaar, m.u.v. achter leidingen/installaties		

spuitwerk

Bovenwoning
Begane grond
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Hal 			

verkeersruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Meterkast 		

meterruimte 				

vloerplaat met sparingen 			

onbehandeld 							

onbehandeld

1e verdieping
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Overloop 		

verkeersruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Toilet 			

toiletruimte 					

vloertegels 					

wandtegels tot 1200 mm, daarboven behangklaar 		

spuitwerk

Keuken 		

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Woonkamer

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk
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Afwerkstaat Cadetwoningen - beneden-/bovenwoningen
2e verdieping
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Overloop 		

verkeersruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

spuitwerk

Badkamer 		

badruimte 					

vloertegels 					

wandtegels tot plafond 						

horizontale deel plafond spuitwerk

																								

hellend dak wit gegronde onderplaat

Slaapkamers

horizontale deel plafond spuitwerk

verblijfsruimte 				

dekvloer 					

behangklaar 							

																								

hellend dak wit gegronde onderplaat

Techniek 		

horizontale deel plafond spuitwerk

onbenoemde ruimte 			

dekvloer 					

behangklaar , m.u.v. achter leidingen/installaties		

																								

hellend dak wit gegronde onderplaat

Materiaalstaat:
binnenkozijnen		

fabrieksmatig afgewerkte plaatstalen binnenkozijnen zonder bovenlicht

sanitair			

toilet Villeroy & Boch Architectura

binnendeuren		

fabrieksmatig afgewerkte binnendeuren (opdek)

				

fontein Villeroy & Boch Architectura afm 360*260 mm

deurbeslag			

Buvalux extra

				

fonteinkraan Hansgrohe Logis 70

trap binnen			

vuren, wit gegrond

				

wastafel Villeroy & Boch Architectura afm 600*480 mm

vloertegels			

20*20 cm projecttegel

				

wastafelmengkraan Hansgrohe Focus 100 Coolstart

wandtegel			

15*20 cm projecttegel

				

douchegarnituur Hansgrohe Ecostat comfort E Vario

dorpels binnendeuren

kunststeen

doucheafvoer		

vloerput

vensterbanken		

composiet wit gemêleerd

schakelmateriaal		

wit

buitentrap/-bordes		

prefab beton naturel met anti-slip op loopvlak, met metalen hekwerk
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Afwerkstaat Officiersappartementen - Blokappartementen
Appartement
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Hal			

verkeersruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk

Meterkast		

meterruimte					

vloerplaat met sparingen			

onbehandeld							

onbehandeld

Toilet			

toiletruimte					

vloertegels					

wandtegels tot 1200 mm, daarboven behangklaar		

spuitwerk

Badkamer		

badruimte					

vloertegels					

wandtegels tot plafond						

spuitwerk *

Techniek		

onbenoemde ruimte			

dekvloer					

behangklaar, mu.v. achter leidingen/installaties		

spuitwerk

Keuken		

verblijfsruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk *

Woonkamer		

verblijfsruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk *

Slaapkamers		

verblijfsruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk *

* bij appartementen op 3e verdieping te lezen horizontaal plafond spuitwerk, hellend dak wit gegronde onderplaat

Algemene ruimten
Ruimte 							Vloer 							Wandafwerking 							Plafond
Centrale hal, trappenhuis en gangen			
								

vloerbedekking en schoonloopmat		
wit spuitwerk							
achter entreedeur														

Herakustic o.g., waar nodig geïsoleerd,
hellend dak wit gegronde onderplaat

Trappen en tussenbordessen				
								

beton naturel met antislip, onderzijde		
trappen en bordessen gerold

nvt									

nvt

Algemene werkkast 					

vloertegels 						

onafgewerkt 							

onafgewerkt

Algemene meterkast					

onafgewerkt						

onafgewerkt								

onafgewerkt

Lift								

vinyl							

plaatmateriaal							

plaatmateriaal

Vorstvrije buitenkraan aan achterzijde
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Afwerkstaat Wachtersappartementen - Torenappartementen
Appartement
Ruimte 		Benaming bouwbesluit 			Vloer 						Wandafwerking 							Plafond
Hal			

verkeersruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk

Meterkast **

meterruimte					

vloerplaat met sparingen			

onbehandeld							

onbehandeld

Toilet			

toiletruimte					

vloertegels					

wandtegels tot 1200 mm, daarboven behangklaar		

spuitwerk

Badkamer		

badruimte					

vloertegels					

wandtegels tot plafond						

spuitwerk *

Berging		

onbenoemde ruimte			

dekvloer					

behangklaar, mu.v. achter leidingen/installaties		

spuitwerk *

Keuken		

verblijfsruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk *

Woonkamer		

verblijfsruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk *

Slaapkamers		

verblijfsruimte				

dekvloer					

behangklaar								

spuitwerk *

* bij appartement op 4e verdieping te lezen horizontaal plafond spuitwerk, hellend dak wit gegronde onderplaat
** bij appartement op begane grond is deze in de centrale hal gesitueerd

Algemene ruimten
Ruimte 							Vloer 							Wandafwerking 							Plafond
Centrale hal en trappenhuis				
								

vloerbedekking en schoonloopmat		
wit spuitwerk							
achter entreedeur 														

Herakustic o.g., waar nodig geïsoleerd,
hellend dak wit gegronde onderplaat

Trappen en tussenbordessen				
								

beton naturel met antislip op loopvlak,
onderzijde trappen en bordessen gerold

nvt									

nvt 							

Algemene werkkast 					

vloertegels 						

onafgewerkt 							

onafgewerkt

Algemene meterkast 					

onafgewerkt 					

onafgewerkt 							

onafgewerkt

Lift								

vinyl							

plaatmateriaal							

plaatmateriaal

Vorstvrije buitenkraan bij entree
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Afwerkstaat Officiers-/Wachtersappartementen - Blok-/torenappartementen
Materiaalstaat:
binnenkozijnen		

fabrieksmatig afgewerkte plaatstalen binnenkozijnen zonder bovenlicht

binnendeuren		

fabrieksmatig afgewerkte binnendeuren (opdek)

deurbeslag			

Buvalux extra

trap				

n.v.t.

vloertegels			

20*20 cm projecttegel

wandtegel			

15*20 cm projecttegel

dorpels binnendeuren

kunststeen

vensterbanken		

composiet wit gemêleerd

sanitair			

toilet Villeroy & Boch Architectura

				

fontein Villeroy & Boch Architectura afm 360*260 mm

				

fonteinkraan Hansgrohe Logis 70

				

wastafel Villeroy & Boch Architectura afm 600*480 mm

				

wastafelmengkraan Hansgrohe Focus 100 Coolstart

				

douchegarnituur Hansgrohe Ecostat comfort E Vario

doucheafvoer		

vloerput

schakelmateriaal		

wit
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Goed om te weten
Een woning koopt u niet dagelijks. Het is een belangrijke stap in uw leven. Daarom raden wij u aan
onderstaande aandachtspunten goed door te lezen. Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan
gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Koop -/en aannemingsovereenkomst
Als u besluit een woning of appartement te kopen, dan wordt er een separate koopovereenkomst
en een aannemingsovereenkomst opgemaakt. Het ondertekenen van beide overeenkomsten
brengt drie verplichtingen met zich mee. Ten eerste bent u verplicht de koopprijs te betalen. Ten
tweede verplicht het Drie Gilden Ontwikkeling B.V. tot de levering van de bijbehorende grond cq
appartementsrecht. Ten derde is Klompenburg Bouw B.V. als aannemer verplicht tot het bouwen van
de woning of het appartement. Beide overeenkomsten zijn bindend tenzij eventuele ontbindende
of opschortende voorwaarden uit de koopovereenkomst en/of aannemingsovereenkomst worden
ingeroepen. Nadat de overeenkomsten door u, Drie Gilden Ontwikkeling B.V. en Klompenburg
Bouw B.V. in tweevoud zijn getekend, ontvangt u een exemplaar van beide overeenkomsten. Het
andere exemplaar wordt naar de notaris gestuurd die de notariële akte van eigendomsoverdracht
opstelt. Ook wordt na het tekenen van de aannemingsovereenkomst het waarborgcertificaat van
Woningborg aangevraagd.

Bedenktijd
Gedurende de bedenktijd kunt u zonder opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties de
overeenkomst ontbinden. De bedenktijd van één kalenderweek gaat in, één dag nadat de door
beide partijen getekende overeenkomst aan u is overhandigd.

Opschortende voorwaarden
In de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst worden meestal een aantal
opschortende voorwaarden opgenomen, die gekoppeld zijn aan een opschortingsdatum. Dat is
de datum waarop Drie Gilden Ontwikkeling B.V. en Klompenburg Bouw B.V. verwacht dat aan de
voorwaarden, waaronder het behalen van een voorverkooppercentage en het onherroepelijk
worden van de omgevingsvergunning, is voldaan om met de bouw te kunnen beginnen. Vóór het
verstrijken van de opschortingsdatum ontvangt u van Drie Gilden Ontwikkeling B.V. bericht of de
opschortende voorwaarden zijn vervuld. Zijn deze vervuld dan zijn de koopovereenkomst en de

aannemingsovereenkomst bindend. Zijn deze voorwaarden (nog) niet vervuld, dan wordt een
nieuwe opschortingsdatum vastgesteld.

Koopprijs
De koopprijs van de woningen en appartementen is vrij op naam. Dus de koopprijs is inclusief de
hieronder genoemde kosten:
• de grondkosten / het appartementsrecht;
• de bouwkosten inclusief loon- en materiaalkostenstijging;
• het architecten- en constructeurhonorarium en de kosten van overige adviseurs;
• de kadastrale kosten voor inmeten van de kavel;
• de makelaarscourtage/verkoopkosten;
• de gemeenteleges;
• de B.T.W. (het wettelijk geldend tarief, een eventuele verhoging of verlaging wordt conform de
wettelijke voorschriften doorberekend);
• de kosten van de eventueel benodigde splitsingsakte inclusief de kosten van de kadastrale
uitmeting;
• de bouwvergunning;
• de aansluitkosten van stadsverwarming, water, riolering en elektriciteit;
• het aansluitpunt in de meterkast op de Centrale Antenne Inrichting en/of glasvezelinstallatie;
• het Woningborg certificaat;
• de verrekening tot € 100,- voor het gebruik van energiekosten vóór de oplevering van de
woning of het appartement.

Bijkomende kosten voor de koper(s)
Naast de koopprijs, komen de volgende kosten voor uw rekening:
• de financieringskosten (indien noodzakelijk), zoals de kosten van de hypotheekakte, de
afsluitprovisie, de hypotheekrente tijdens de bouw en de taxatiekosten;
• de kosten van het eventuele meer- en minderwerk;
• het aansluitpunt in de meterkast en de aansluitkosten inclusief bekabeling voor de
telefooninstallatie;
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Goed om te weten
• de aansluitkosten inclusief bekabeling voor de Centrale Antenne Inrichting en/of
glasvezelinstallatie. De basisvoorzieningen hiervoor zijn in de woning opgenomen;
• de bouwrente over de eventueel reeds vervallen grondkosten en bouwtermijnen (conform de
inhoud van de koop -/ en aannemingsovereenkomst zoals voorgeschreven door Woningborg);
• de eventuele servicekosten.

Betaling
De betaling van de koopsom vindt plaats in een aantal termijnen, zoals dat is vastgelegd in de
koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst. De betreffende facturen (zie hierna) worden
u door Drie Gilden Ontwikkeling B.V. en Klompenburg Bouw B.V. toegestuurd. De betalingstermijn
staat hierop vermeld.
De datum waarop de grondkosten / appartementsrecht verschuldigd is (hiervoor wordt geen
factuur toegezonden) staat vermeld in de koopovereenkomst. Als u de grondkosten uit eigen
middelen kunt en wilt voldoen, neem dan contact op met Drie Gilden Ontwikkeling B.V. zodat dit
geregeld kan worden.
De grondkosten / appartementsrecht en de bouwtermijnen, die vervallen zijn vóór de notariële
levering en nog niet door u zijn betaald, zullen door de notaris bij de eigendomsoverdracht
worden verrekend. De notaris zal de bedragen vermelden op de afrekening, die u vooraf ter
controle ontvangt.
De termijnen, die vervallen na de notariële levering, betaalt u zelf, eventueel vanuit uw bouwdepot.
Het door u gekozen meer- en minderwerk zal conform de geldende Woningborgregeling
gefactureerd worden.

Hypotheek
De makelaar kan u behulpzaam zijn bij het aanvragen van een hypotheek. U kunt dit uiteraard
ook zelf doen. Het is raadzaam om bij de geldigheidsduur van een hypotheekofferte rekening
te houden met de termijn van de opschortende en ontbindende voorwaarden genoemd in de
koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst.
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Eigendomsoverdracht
Nadat eventuele opschortende en ontbindende voorwaarden als genoemd in de koopovereenkomst
en de aannemingsovereenkomst niet meer ingeroepen kunnen worden en u overeenstemming
heeft bereikt met uw hypotheekverstrekker zal de eigendomsoverdracht bij de projectnotaris
plaatsvinden. Dit geschiedt door een “akte van levering”, waarbij de grond en de eventuele
opstallen notarieel aan u worden geleverd. Vóór de datum van levering ontvangt u van de notaris
de (concept)nota van afrekening, waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag (de
grondkosten / appartementsrecht en de eventueel vervallen termijnen) staat aangegeven. Op de
leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van levering (de kosten
daarvan zijn voor rekening van Drie Gilden Ontwikkeling B.V.) en de (eventuele) hypotheekakte
(de kosten daarvan zijn voor uw rekening).

Erfdienstbaarheden
Als het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden noodzakelijk maakt zal de notaris deze
erfdienstbaarheden in de akte van levering opnemen. Dit geldt ook voor eventueel nader op
te leggen c.q. vast te stellen bepalingen en/of bedingen (u kunt hierbij bijvoorbeeld denken
aan de verplichting om gevels en omheiningen van de percelen conform een bepaalde norm te
onderhouden en in stand te houden).

Belasting- en financiële aspecten
Als u een woning of appartement koopt heeft dit gevolgen voor uw belastingaangifte. Meestal
levert dit een belastingvoordeel op, omdat u de rente en bepaalde andere kosten kunt aftrekken.
Naast kosten die jaarlijks aftrekbaar zijn zoals bijv. de hypotheekrente, is er ook een aantal kosten
dat eenmalig aftrekbaar is zoals bijv. de afsluitprovisie. Daartegenover staat de bijtelling van het
zogenaamde eigen woningforfait bij uw inkomen.
Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u uw belastingvoordeel, in verband met de aftrekposten,
maandelijks terugkrijgen. Hiervoor dient u een verzoek in bij de Belastingdienst. In de praktijk
betekent dit dat de door uw werkgever teveel ingehouden loonbelasting per maand door de
fiscus aan u wordt terugbetaald. Ook is het mogelijk de teruggaaf na afloop van het jaar in één
keer te ontvangen. Dit doet u op uw “aangifte inkomstenbelasting”. Als u geen aangifte ontvangt,
kunt u deze aanvragen bij de Belastingdienst.
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Let op: koopt u een woning of appartement als tweede woning/appartement of een woning/
appartement dat niet uw hoofdverblijf gaat worden, dan geldt bovenstaande informatie niet
(geheel) voor u. De Belastingdienst of degene die uw aangifte verzorgt kan u nader informeren
over de fiscale gevolgen van het kopen van een woning.

Woningborg-garantie
Op de woningen en appartementen in dit bouwplan is de Woningborg-garantie en waarborgregeling
van toepassing. Wat betekent dit voor u als koper? Dat kan als volgt kort worden samengevat.
Als uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van
de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg
de koper een schadeloosstelling. Eén en ander conform de in de Woningborg Garantie- en
waarborgregeling vastgestelde regels.
Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf drie maanden na de oplevering een zekere
bouwkundige kwaliteit van de woning gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn
bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de ondernemer verplicht deze te herstellen. Deze
garantie geldt in beginsel voor zes jaar. In zeer ernstige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn
van tien jaar. Dit is de Woningborg-garantie.
Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een kortere termijn
dan zes jaar. Zo is het verfwerk bijvoorbeeld gegarandeerd voor één jaar. Schade, die het gevolg is
van onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. Sommige onderdelen
(zoals bijvoorbeeld behangwerk) zijn uitgesloten van de garantie.

Woningborg zorgt er voor dat het gebrek kosteloos wordt hersteld. Er geldt wel een maximumdekking
per woning. Tevens geldt dat ingeval van geschillen Woningborg kan bemiddelen tussen koper
en ondernemer en daarnaast biedt de Garantie- en waarborgregeling een laagdrempelige
geschillenregeling. Bij verkoop van de woning of het appartement wordt gebruik gemaakt van
een modelcontract. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen de koper en de ondernemer
evenwichtig zijn vastgelegd. Kortom: het kopen van een woning of appartement met toepassing
van een garantie- en waarborgregeling biedt de koper meer zekerheid!

De Woningborg groep verstrekt al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van nieuwe
woningen. Zij zijn marktleider in Nederland. Woningborg is opgericht om tijdig in te kunnen
spelen op de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbescherming en in het bijzonder in
die gevallen, waarbij de koper van een woning het financiële risico loopt wanneer de ondernemer
failliet zou gaan. De bij Woningborg aangesloten ondernemingen (deelnemers) onderscheiden
zich in de koopwoningenmarkt door het hebben van een eigen kwaliteitsdienst. De deelnemers
worden jaarlijks op hun financiële positie onderzocht door een extern accountantskantoor, terwijl
een extern ingenieursbureau periodiek de kwaliteit van de organisatie toetst en steekproefsgewijs
de kwaliteit van de woningen controleert. Tevens houdt Woningborg zelf nauwgezet de
kwaliteitsontwikkeling in de gaten aan de hand van een geautomatiseerd klachtensysteem.

Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze bouwkundige garantie niet nakomt,
kan een koper in de volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde gebrekenwaarborg
bij Woningborg doen:
1. bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de garantietermijn;

Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de
bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd
en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving
daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren
onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

2. indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin hij is veroordeeld om
een garantiegebrek te herstellen, na te komen.

Klompenburg Bouw B.V. is ingeschreven bij Woningborg onder nummer 03473.
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Het appartementsrecht
Bij het kopen van een appartement (bouwnummer 13 t/m 16, 19 t/m 26, 29 t/m 32, 38 t/m 42)
wordt u mede eigenaar van het appartementencomplex. U krijgt het exclusieve gebruiksrecht
van het appartement (prive-gedeelte) én je wordt mede-eigenaar van het hele gebouw
(gemeenschappelijke gedeeltes en zaken). Het complex van appartementen wordt in juridische zin
gesplitst in zogenaamde appartementsrechten. U koopt dus niet (zoals bij een eengezinswoning)
het eigendomsrecht op een huis, maar een appartementsrecht in een gebouw. Dat betekent dat
u niet alleen voor uw eigen appartement verantwoordelijk bent. Samen met de andere eigenaren
draagt u ook de verantwoordelijkheid voor de buitenkant van het gebouw, de kelder, het casco
van het gebouw, het trappenhuis, de lift, het dak, de overige algemene installaties en algemene
ruimte.

De akte van splitsing
De appartementsrechten ontstaan op basis van een akte van splitsing. In die akte worden de
onderlinge belangen van de eigenaars geregeld, voor zover dat nodig is. Elk appartementsrecht
wordt in de akte van splitsing en op de splitsingstekeningen aangeduid met het complexnummer
van het hele gebouw plus het cijfer van het betreffende appartementsrecht.

voor rekening van de kopers komen. De servicekosten bestaan onder andere uit:
• opstalverzekering gehele gebouw;
• schoonmaakkosten algemene ruimten;
• onderhoud lift, algemene verlichting, PV panelen e.d.;
• energiekosten van de algemene ruimten;
• reservering groot onderhoud;
• reservering schilderwerk;
• administratie en overige kosten.

Indeling bouwterrein
De indeling van het openbaar terrein (de wegen, de paden, het groen, de parkeerplaatsen e.d.)
is op basis van de laatst bekende gegevens van de gemeente op de situatietekening aangegeven.
Aangezien Drie Gilden Ontwikkeling B.V. en Klompenburg Bouw B.V. hier geen invloed op hebben,
kunnen zij voor afwijkingen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bodem
Het terrein voldoet, voordat met de bouw wordt aangevangen, aan de huidige eisen van
milieukundige bodemgesteldheid. Het terrein is geschikt om het bouwplan uit te voeren.

Vereniging van Eigenaren
De eigenaren van appartementen vormen tezamen de ’Vereniging van Eigenaren’. Ook de
parkeerplaatsen en het algemene straatwerk en erfafscheidingen vormen een ’Vereniging van
Eigenaren’. Tijdens de bouwperiode wordt er door Drie Gilden Ontwikkeling B.V. een vergadering
belegd met de kopers voor het oprichten van deze vereniging. De wijze waarop het bestuur van
een dergelijke vereniging is samengesteld is vastgelegd in het ’modelreglement bij splitsing in
het appartementsrechten’, waarbij u bij de aankoop van het appartement een exemplaar wordt
verstrekt. Dit reglement zal als basis dienen voor het reglement dat ten aanzien van de Vereniging
van Eigenaren in uw appartementsgebouw zal worden opgenomen in de splitsingsakte.

Servicekosten
In de jaarlijkse vergadering van de Vereniging van Eigenaren wordt de hoogte van de bijdrage aan
servicekosten vastgelegd, welke via de zogenaamde breukdelen genoemd in de splitsingsakte
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Technische omschrijving
In de technische omschrijving van de woning en het appartement staat een aanzienlijke
hoeveelheid informatie. Mochten er na de bestudering van deze informatie nog vragen zijn, dan
beantwoorden wij die graag.

Artist impressions en tekeningen
De in de verkoopdocumentatie opgenomen perspectieftekening(en) zijn artist impressions (ruw
vertaald: “indruk van de kunstenaar”). Het zijn met recht “artist impressions”, waarin de ‘artist’
zich soms wat artistieke vrijheden heeft gegund. De artist impressions zijn gemaakt om u een
indruk te geven van de woning of het appartement dat u koopt. Er kunnen verschillen tussen deze
impressies en het daadwerkelijke resultaat ontstaan. Aan de artist impressions kunnen, ondanks
alle nauwkeurigheid die wij nagestreefd hebben, dan ook geen rechten worden ontleend.
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Goed om te weten
De eventueel op de tekeningen aangegeven huishoudelijke apparatuur, het (tuin)meubilair,
tuininrichting e.d. dienen alleen om een indruk te geven van de beschikbare ruimte en behoren
uiteraard niet tot de leveringen. Alle op de tekeningen aangegeven en in de verkoopdocumentatie
omschreven maten zijn “circa” maten. Daarbij is geen rekening gehouden met wandafwerkingen.
Tijdens de bouw kunnen zich soms situaties voordoen, die leiden tot maataanpassing. De op
de tekeningen aangegeven plaatsen van schakelaars, wandcontactdozen enz. zijn indicatief, de
juiste plaats wordt tijdens het bouwproces bepaald. Wij adviseren u daarom deze maten niet te
gebruiken voor het bestellen van stoffering, meubels enz.

Wijzigingen tijdens de bouw
De verkoopdocumentatie is zeer nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van
de gegevens en de tekeningen, verstrekt door de gemeentelijke diensten, de architect, de
constructeur en de overige adviseurs van het plan. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat wij
daarvan af moeten wijken door bijvoorbeeld architectonische, bouwtechnische en constructieve
uitwerkingen, eisen van overheden en/of nutsbedrijven, stedenbouwkundige verkavelingen
enz., ook na ondertekening van de aannemingsovereenkomst. Daarnaast behoudt Drie Gilden
Ontwikkeling B.V. en/of Klompenburg Bouw B.V. zich het recht voor aan de woningen en/of
appartementen de naar haar oordeel noodzakelijke technische wijzigingen aan te brengen.
Daarnaast kunnen de in de verkoopdocumentatie of in de technische omschrijving eventueel
genoemde merken of fabrikanten worden vervangen door kwalitatief gelijkwaardige producten
of leveranciers. Deze wijzigingen geven partijen geen recht tot verrekening van kosten. De
wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde, de kwaliteit en de bruikbaarheid van
uw woning en/of appartement. Uiteraard zult u over noodzakelijke wijzigingen door ons tijdig
worden geïnformeerd.

Meer en minderwerk

Individuele verzoeken kunnen wij helaas niet altijd honoreren. Uw woning en appartement wordt
gebouwd in een seriematig bouwproces, waardoor wijzigingen niet altijd mogelijk zijn. Daarnaast
moeten wij er voor zorgen dat de woning en het appartement bij oplevering voldoen aan alle eisen
van het Bouwbesluit, de nutsbedrijven en de garantiebepalingen van Woningborg. De kosten van
het meer- en minderwerk maken geen deel uit van de aanneemsom.

Uitvoeringsduur
Het bouwen van een woning en een appartement neemt een aantal werkbare werkdagen in
beslag. Dit aantal dagen wordt in de aannemingsovereenkomst vastgelegd. De telling van het
aantal werkbare werkdagen gaat in bij start grondwerk ten behoeve van de fundering òf bij start
heiwerk indien heiwerk voor ontgraven van de grond plaats vindt. De herleiding van het aantal
werkbare werkdagen ten opzichte van de kalenderdagen staat aangegeven in de garantie- en
waarborgregeling van Woningborg. Door de aannemer wordt een registratie bijgehouden van het
aantal werkbare en onwerkbare werkdagen.
Omdat er talrijke factoren zijn die de voortgang van het bouwproces kunnen beïnvloeden is het
waarschijnlijk in geen enkele bedrijfstak zo moeilijk om volgens planning te werken als in de
bouwwereld. Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsdatum aangegeven.
Tijdens de bouwfase zal Klompenburg Bouw B.V. door nieuwsbrieven een steeds gedetailleerder
en nauwkeuriger prognose afgeven. Aan deze prognoses kunt u geen rechten ontlenen.

Verzekeringen
Vanaf de start van de bouw tot aan de oplevering is de woning en het appartement door
Klompenburg Bouw B.V. verzekerd. Met ingang van de datum van oplevering zal de woning door de
koper verzekerd moeten worden. Vanaf het moment dat de koper de sleutels van het appartement
overhandigd krijgt, is deze zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het onroerend goed en
de inboedel.

De eventuele standaardopties zijn in de verkoopdocumentatie c.q. in de standaard meer -/
minderwerklijst aangegeven. Deze moeten naast de koop -/ en aannemingsovereenkomst
afzonderlijk overeengekomen worden. Wat uitgevoerd kan worden, wordt uiteraard sterk bepaald
door de stand van de bouwwerkzaamheden en de voorbereidingen van deze werkzaamheden.

Opschortingsrecht en betaling van de laatste termijn
Het opschortingsrecht houdt in dat Klompenburg Bouw B.V., als zekerheid voor herstel van
eventuele bij de oplevering geconstateerde tekortkomingen én tekortkomingen die zich binnen 3
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Goed om te weten
maanden na oplevering voordoen een collectieve bankgarantie 5%-opschortingsrecht ten gunste
van koper onder berusting stelt van notariskantoor Hof te Vriezenveen. Vóór de oplevering
dient u daarom de gehele aanneemsom (inclusief het saldo van het meer- en minderwerk) aan
Klompenburg Bouw B.V. te betalen.

Voorschouw, oplevering en sleuteloverhandiging
Ongeveer 3 weken voordat de woning of het appartement gereed is, krijgt u van Klompenburg
Bouw B.V. bericht over de definitieve datum en het tijdstip van de voorschouw en de oplevering.
Eventuele tijdens de voorschouw geconstateerde gebreken of tekortkomingen zullen in principe
afgewerkt zijn voor de daadwerkelijke oplevering.

Tot slot
Indien u besluit een woning van Drie Gilden Ontwikkeling B.V. te kopen kunt u ervan overtuigd zijn
dat wij alles in het werk zullen stellen om het vertrouwen dat u Drie Gilden Ontwikkeling B.V. geeft
waar te maken. Wij streven er naar om binnen de gegeven prijs een zo goed mogelijk eindproduct
te leveren. Wij beseffen namelijk dat de aankoop van een woning voor veel mensen één van de
belangrijkste uitgaven van hun leven is.
Kleine wijzigingen voorbehouden.
Drie Gilden Ontwikkeling B.V.
Zeewolde, 15-04-2021

De oplevering en de inspectie vinden als volgt plaats:
• met Klompenburg Bouw B.V. inspecteert u, eventueel samen met een door u ingeschakelde
deskundige (bijv. van de Vereniging Eigen Huis) de woning;
• eventueel nog uit te voeren werkzaamheden of onvolkomenheden worden genoteerd op een
door beide partijen te ondertekenen “proces verbaal van oplevering”;
• de hierin genoemde werkzaamheden of onvolkomenheden worden zo spoedig mogelijk
uitgevoerd c.q. verholpen.
Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan ontvangt u na ondertekening van het
proces verbaal van oplevering de sleutels van uw woning of appartement.

Onderhoudsperiode met garantie
Gedurende 3 maanden, gerekend vanaf de datum dat u de sleutels in ontvangst heeft genomen,
kunt u Klompenburg Bouw B.V. schriftelijk mededelen dat er nieuwe onvolkomenheden zijn
ontstaan, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik, mechanische beschadiging of het “werken”
van materialen. Bij stukadoorswerk kunnen er bijvoorbeeld in de hoeken haarscheurtjes ontstaan
en deuren kunnen gaan klemmen, omdat het hout moet “wennen” aan een andere temperatuur
en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen nooit worden voorkomen. Nadat alle
onvolkomenheden, waarvan schriftelijk melding is gemaakt, zijn verholpen, wordt Klompenburg
Bouw B.V. geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
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