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TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

Werk: Nieuwbouw 19 woningen Cluster 35 te Apeldoorn 
Werknummer: 19-14 
Woningtype: A, B, C en D 
Bouwnummers: 166 - 184 

Dit betreft de technische omschrijving van de 19 woningen Cluster 35 . In deze technische omschrijving wordt 
volgens het STABU bestek principe beschreven welke materialen er toegepast zullen worden. Tevens staat er 
puntsgewijs omschreven hoe de uitvoering en afwerking van de woning plaats zal vinden. De technische 
omschrijving geldt voor alle 19 woningen bij uitzonderingen wordt type woning vermeld. 

00 Algemeen 

− Het werk bestaat uit het nieuw bouwen van 19 stuks koopwoningen te Apeldoorn, zogenaamd Cluster 35.
Het plan betreft:

• 9 stuks rijwoningen (A)

• 4 stuks vrijstaande woningen (B-C)

• 6 stuks twee-onder-één-kap woningen (D)

Het plan van 19 woningen zal in eerste instantie gefaseerd opgeleverd gaan worden. Te midden van elke fase 
bevindt zich 1 week voorbereiding. 

• 1e fase - 9 rijwoningen (type A)

• 2e fase - 6 twee-onder-één-kap woningen (type D)

• 3e fase - 4 vrijstaande woningen (type B/C)

Overige algemene informatie: 

− Het Peil (P) waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten komt overeen met de bovenkant van de 
afgewerkte begane grondvloer van de woning. De maat t.o.v. de straat en het maaiveld wordt bepaald in 
overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Apeldoorn.

− De woningen zijn technisch ontworpen conform het geldende Bouwbesluit. De energieprestatie van de 
woningen is vastgesteld op een EPC ≤ 0,4. De definitieve isolatiewaarden van de gehele bouwkundige schil,  
installatiecomponenten en infiltratiewaarden zijn vastgesteld in de EPC berekeningen.

− De woningen worden aangesloten op het stadswarmtenet Ennatuurlijk van de gemeente Apeldoorn en 
krijgen geen gasaansluiting.

− Alle woningen bestaand uit twee bouwlagen met hellende daken. De beukmaten van de woningen zijn per 
type verschillend en dit resulteert in verschillende GBO’s.

− Het terrein wordt bouwrijp tot peil door de grondexploitant aan de aannemer opgeleverd en ontdaan van 
eventuele onder- en bovengrondse obstakels.

− De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling m.b.t. elektrische energie, 
stadsverwarming, water en riolering zijn in de bouwkosten opgenomen.
De kosten van gebruik van water en elektriciteit zijn tot op de dag van oplevering voor rekening van de 
aannemer.
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05 Bouwplaatsvoorzieningen 
 

− Aannemer zal ten behoeve van het werk de volgende bouwplaatsvoorzieningen treffen: 

• Het verzamelen en afvoeren van puin, bouw- en sloopafval 

• Het plaatsen van bouwhekken ter afscherming van de bouwplaats voor onbevoegden 

• Schaft- en toiletvoorzieningen 

• Uitvoerdersunit/directiekeet 

• Opstelplaats bouwkraan 

• Voor het werk noodzakelijke voorzieningen ter beoordeling van de aannemer 
 
12 Grondwerk 
 

− Al het grondwerk wordt droog uitgevoerd.  

− Uitgangspunt is een gesloten grondbalans wat in houdt dat er geen grond wordt aan- en/of afgevoerd. 

− Al het benodigde grondwerk voor het ontgraven van de bouwputten tot onderkant funderingsbalk, 
fundatie van de bergingen, sleuf t.b.v. erfafscheidingen en installaties (buitenriolering) en straatwerk. 

− Al het benodigde grondwerk voor het aanvullen van de bouwputten tot aan de bovenkant van de 
fundering, het aanvullen van leidingsleuven en het egaliseren van het maaiveld. 

− Het leveren en aanbrengen van schoon zand t.b.v. bodemafsluiting kruipruimtes en straatwerk op 
bouwkavel. 

 
14 Buitenriolering 
 

− De buitenriolering wordt aangesloten op het openbaar riool van de gemeente Apeldoorn, afhankelijk van 
de grondexploiteur. Maatvoering uitleggers infra wordt door de opdrachtgever aangeleverd. 

− Het aansluiten van de door de installateur aangelegde vuilwaterbinnenriolering op de aangewezen 
uitleggers van de gemeente. De binnenriolering eindigt op ca. 500 mm uit de voorgevel met een 
polderexpansie- en ontstoppingsstuk. 

− Het hemelwater van de woningen aan de straatzijde bovengrond afvoeren middels een betonnen molgoot 
naar de erfgrens met het openbare terrein. Voor de afwatering van het hemelwater van de woningen aan 
de achterzijde worden kunststof infiltratie-units toegepast. Opvang hemelwater van de houten bergingen 
middels grindkoffers. 

 
15 Terreinverhardingen 
 

− Het leveren en aanbrengen van betontegels in de prefab houten bergingen en bij het achterpad van de 
rijwoningen bouwnummer 169 t/m 174 (incl. betonnen opsluitbanden). Tegelafmeting: 300x300x45 mm. 

− Het leveren en aanbrengen van betonnen molgoten, breedte 300 mm, vanaf de hemelwaterafvoeren aan 
de voorzijde van de woning tot aan de perceelgrens/openbare bestrating voor de gedeeltelijke afwatering 
van het (voor)dakvlak van de woningen. 

− Er wordt verder geen bestrating aangebracht. 
 
17 Terreininrichting 
 

− Ongeïsoleerde prefab houten bergingen op kleur, afmeting 2,0 x 3,0 m1. 

− Voorzijde van de woningen v.z.v. een groene beukenhaag, hoog: 400 mm. 

− De zij-erfgrens bij de hoekwoningen (A), bouwnummer 166 en 174, alsmede de inrit naar het 
achterterrein/parkeerkoffer v.z.v. een bouwkundige tuinmuur inclusief stalen hekwerk op kleur. 

− De achtererfgrens bij de rijwoningen (A) en de zij en/ of achtererfgrens bij bouwnummer 175-177 en 184 
v.z.v. een stalen hekwerk op kleur inclusief houten looppoort. Hoogte hekwerk 1800 mm en begroeid met 
Hedra begroeiing (aanplanthoogte: ca. 450 mm). 
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20 Fundering 
 

− Uitgangspunt is een fundatie op heipalen van 8,0 m1 lang met betonnen funderingsbalken.  
Definitieve uitwerking van de fundatie na ontvangst van de sonderingen, het fundatieadvies en de 
berekeningen van de constructeur. 

− Onder de tuinmuren wordt een strokenfundering aangelegd. 

− De geventileerde kruipruimten onder de begane grondvloer is bereikbaar via een kruipluik in de woning. 
 
22 Metselwerk 
 

− Gevelmetselwerk wordt uitgevoerd als schoonmetselwerk, in wild verband en met een doorstrijkvoeg. 

− De minimale Rc-waarde van de spouwmuur bedraagt: ≥ 4,5 m2·K/W. 

− De binnenwanden en -spouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen. 

− Niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gasbetonelementen, dik: 100 mm. 
 
23 Prefab beton 
 

− De begane grondvloeren worden uitgevoerd in ribcasettevloeren met een Rc-waarde van ≥ 3,5 m2·K/W. 

− De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in kanaalplaat- en/of leidingplaatvloeren. 

− De spekbanden in de gevels en raamdorpels onder de kozijnen worden uitgevoerd in prefab beton. 
 
24 Ruwbouwtimmerwerk 
 

− De woningen worden v.z.v. geïsoleerde dakelementen met een Rc-waarde van ≥ 6,0 m2·K/W.  

− De volgende ruwbouwtimmerwerkzaamheden worden verricht: 

• Houten kapconstructie en knieschotten. 

• Houten stijl- en regelwerk t.b.v. kozijn-/gevelkaders. 
 

25 Staalconstructiewerk 
 

− Alle metalen constructie en/of (gevel)lateien welke met de buitenlucht in aanraking komen, worden 
thermisch verzinkt uitgevoerd. 

 
30 Kozijnen, ramen en deuren 
 

− Alle buitenkozijnen, ramen en deuren (m.u.v. de prefab bergingen) worden uitgevoerd in kunststof met een 
verdiept en glad profiel. Hoekverbindingen van de kozijnen v.z.v. een schuine hoeklas. 

− Peilkozijnen worden v.z.v. DTS onderdorpels. 

− Voordeuren worden conform tekening uitgevoerd als een gladde vleugeloverdekkende deur.  
Materiaal buitenplaat aluminium, Voordeur v.z.v. standaard aluminium briefplaat en klep. 

− Daar waar nodig, zichtbaar in het glasoppervlak van de kozijnen, zelfregelende  (winddruk gestuurd) Duco 
ventilatieroosters, Type DucoLine ZR, Posities en capaciteit conform (gevel)tekeningen. 

− Alle buitendeuren v.z.v. een krukbediende meerpuntssluiting. Inclusief SKG** profielcilinders met 
boorbelemmering. Gelijksluitend per woning inclusief de deur van de berging en de poorten in de 
erfafscheiding bij de rijwoningen (A). Het deur- en raambeslag voldoet in combinatie met de toegepaste 
profielen aan IBW** conform NEN 5096. 
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− Alle binnenkozijnen in de woningen worden uitgevoerd als stalen montagekozijnen met bovenlicht inclusief 
afgelakte opdekbinnendeuren. 

− Alle binnendeuren m.u.v. sanitaire ruimtes en meterkast worden v.z.v. een loopslot met standaard 
aluminium deurbeslag. De binnendeuren van de sanitaire ruimtes worden v.z.v. een vrij- en bezetslot en de 
meterkast wordt v.z.v. een kastslot met sleutelrozet. 

 
31 Gevelbekledingen 
 

− Algemeen: gootbetimmeringen, boeidelen en dakoverstekken worden uitgevoerd in Rockpanel beplating. 
Beplating wordt zichtbaar verwerkt op een houten achterconstructie. 

− Diverse kaders aan de voor- en achterzijde worden uitgevoerd in gecoat aluminium zetwerk op een houten 
achterconstructie. 

 
32 Trappen en balustrades 
 

− Bij de rijwoningen wordt de trap naar de eerste verdieping uitgevoerd als dichte vurenhouten trap.  
De trap naar de zolder wordt uitgevoerd als open vurenhouten trap.  
Beide trappen worden 70 mu wit gegrond aangeleverd.  

− Bij de overige woningen wordt de trap naar de eerste en de tweede verdieping als open vurenhouten trap 
uitgevoerd. 
Beide trappen worden 70 mu wit gegrond aangeleverd.  

− Waarnodig worden er spijlenhekwerken toegepast en houten ronde muurleuningen aangebracht op 
aluminium leuningdragers. 
Hekwerken en leuningen worden 70 mu wit gegrond aangeleverd.  

 
33 Dakbedekkingen 
 

− Rij- en 2^1 kap woningen (A en D) worden v.z.v. betonnen dakpannen incl. hulpstukken. 

− Vrijstaande woningen (B en C) worden v.z.v. keramische dakpannen incl. hulpstukken. 

− De platte daken bij de rijwoningen bouwnummer 166 en 174 alsmede de eventuele erker bij de twee-
onder-één-kap woningen en de dakkapellen worden uitgevoerd met een bitumineus 
dakbedekkingssysteem. 
De Rc-waarde van de platte daken bedraagt: ≥ 6,0 m2·K/W. 

 
34 Beglazing 
 

− De buitenbeglazing van de kunststof kozijnen worden uitgevoerd in HR++ isolatieglas, waarnodig gelaagd 
volgens NEN3569 en conform de EPC-berekening. 

− De bovenlichten van de binnendeurkozijnen worden v.z.v. enkel blank glas m.u.v. meterkast. 
 
35 Natuur- en kunststeen 
 

− Onder de gevelkozijnen bij de borstweringen, wordt aan de binnenzijde een composiet (Bianco C) 
venterbank aangebracht met afmeting ca. 20x200 mm. Overstek vensterbank t.o.v. het binnenspouwblad 
bedraagt ca. 30 mm. In de badkamer wordt geen vensterbank aangebracht. 

− Het leveren en aanbrengen van een kunststeen dorpel t.p.v. de badkamer en toilet. 
De dorpel wordt in de dagkant van het stalen binnenkozijn geplaatst. 

 
36 Voegvulling 
 

− Sanitaire ruimtes en toestellen worden afgekit d.m.v. een siliconenkit. 
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40 Stukadoorwerk 
 

− Alle binnenwanden worden gestukadoord en zijn dan behangklaar of geschikt voor tegelwerk. 

− De wanden in de toiletten boven het wandtegelwerk worden v.z.v. wit spackspuitwerk. 

− Alle plafonds worden v.z.v. wit spackspuitwerk, waarbij de V-naden van de kanaalplaatvloeren in het zicht 
blijven. 
 

41 Tegelwerk 
 

− Afmetingen standaard wandtegels 200x250 mm. 

− Afmetingen standaard vloertegels 200x200 mm. 

− Toilet:  

• Wandtegels worden liggend verwerkt en doorgetegeld tot één tegel boven het toiletreservoir. 

• Vloertegels worden symmetrisch verdeeld over het vloeroppervlak.  

• Uitwendige hoeken worden v.z.v. kunststof hoekbeschermers passend bij de wandtegels. 

− Badkamer: 

• Wandtegels worden liggend verwerkt en doorgetegeld tot het bouwkundige plafond 

• Vloertegels worden vanuit het doucheputje verdeeld en op afschot getegeld richting het doucheputje 

• Uitwendige hoeken worden v.z.v. kunststof hoekbeschermers passend bij de wandtegels. 

− Borstwering t.p.v. gevelkozijn in de badkamer wordt v.z.v. wandtegelwerk 
 
42 Afwerkvloeren en vloersystemen 
 

− In alle besloten ruimten m.u.v. de buitenberging en achter de knieschotten wordt een cementdekvloer 
aangebracht. 

 
43 Metaal- en kunststofwerk 
 

− Matomranding van het kruipluik, positie: n.t.b. 
 
45 Afbouwtimmerwerk 
 

− Montagewand d.m.v. regelwerk en multiplex t.b.v. MV-box. 

− Aftimmering meterkastbord en -plafond. 

− Aftimmering dagkanten buitenkozijnen met kunststof beleglatten. 

− Trapgataftimmering. 

− Diverse aftimmeringen voor een goede uitvoering noodzakelijk. 
 
46 Schilderwerk 
 

− De gemetselde erfafscheidingen impregneren met een transparant waterafstotend middel. 

− Alle houten stelkozijnen, houten opleg-/aansluitvlakken en trapgataftimmeringen worden gegrond 
opgeleverd. 

− Verder wordt er geen buiten- en/of binnenschilderwerk toegepast. 
 
47 Binneninrichting 
 

− binneninrichting incl. keuken en aansluiten apparatuur/spoelbak etc. is exclusief. 
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50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren 
 

− T.b.v. de afvoer van hemelwater worden zinken bakgoten en hemelwaterafvoeren (incl. bladscheider) 
aangebracht. De houten bergingen worden v.z.v. PVC hemelwaterafvoeren. 

− Het leveren en monteren van zinken dakkappen, verholen goten, kilgoten en afdekkers volgens tekening. 
 
51 Binnenriolering 
 

− Alle lozingstoestellen worden conform de voorschriften aangesloten op de binnenriolering welke per 
woning op één punt naar buiten komt en vervolgens wordt aangesloten op het openbaar riool. 

 
52 Waterinstallatie 
 

− Alle verbruikstoestellen worden vanaf de hoofdaansluiting in de meterkast middels een watermeter per 
wooneenheid aangesloten op de watervoorziening volgens de voorschriften waterleverend bedrijf. 

− De koud- en warmwaterleidingen worden zoveel mogelijk uit het zicht gemonteerd. 
 
53 Sanitair 
 

− Toilet:  

• Wandclosetcombinatie: Villeroy&Boch, serie O’novo. 

• Handwasbakje: Villeroy&Boch, serie O’novo. 

• Toiletkraan: Grohe BauEdge XS-size 

− Badkamer: 

• Wandclosetcombinatie: Villeroy&Boch, serie O’novo. 

• Thermostatische douchemengkraan: Grotherm 1000 Cosmopolitan M. 

• Doucheputje met chroomkleurig deksel/rooster. 

• Wastafel: Villeroy&Boch, serie O’novo, breedte: 600 mm met bevestigingsgarnituur 

• Wastafelkraan: Grohe BauEdge S-size met trekwaste. 

• Plaatstalen (dikwandige) badcombinatie 800x1800 mm incl. toebehoren en badmengkraan met Grohe 
New Tempesta handdouche bij de twee-onder-één-kap woningen (D) en vrijstaande woningen (B-C). 

 
55 Gasinstallatie 
 

− De woningen worden niet aangesloten op het gasleidingsnet. 
 
60 Verwarmingsinstallatie 
 

− De woningen worden aangesloten op het stadwarmtenet EnNatuurlijk van de gemeente Apeldoorn. 

− De begane grond wordt v.z.v. vloerverwarming als hoofdverwarming. De 1e verdieping wordt verwarmd 
middels radiatoren. De 2e verdieping, berging en overloop zijn onverwarmd. 

− De regeling geschiedt d.m.v. een thermostaat op een centrale plaats in de woonkamer. 
 
61 Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie 
 

− Ventilatie van de woning middels natuurlijk toevoer en mechanische afvoer. Type mechanische ventilatie 
en luchtdichtheidsklasse conform de EPG berekeningen. Regeling d.m.v. een bedrade CO2 
ruimteluchtkwaliteitsopnemer in de woonkamer en een CO2-sensor in de slaapzone (hoofdslaapkamer). 

− De MV-box is gepositioneerd op de 2e verdieping. 

− Er wordt geen voorziening aangebracht voor het aansluiten van een afzuigkap (uitgangspunt is een 
recirculatie afzuigkap) 
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70 Elektrische installatie 
 

− De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over voldoende groepen naar de 
diverse aansluitpunten, volgens voorschriften van het leverende elektriciteitsbedrijf en de NEN 1010. 

− De installatie wordt aangebracht volgens het centraal dozensysteem. 

− Conform voorschriften leveren en aanbrengen van 230V rookmelders met back-up accu. 

− Belinstallatie bestaande uit trafo, schel en drukker. 

− Inclusief leveren en aanbrengen aardingspunt in de badkamer. 

− In de prefab berging, meterkast en op zolder nabij de opstelling techniek wordt het schakelmateriaal als 
opbouw geïnstalleerd. 

− Elektra aansluitingen berging: wipschakelaar met dubbele wandcontactdoos, binnen wandlichtpunt op 
1800 mm boven de vloer (inclusief armatuur). 

 
PV Installatie 
 

− Vrijstaande woning (B) zal worden v.z.v. 2 st. PV-panelen, omvormer geplaatst op zolder.  
2 stuks Monokristal (zwart) PV-panelen à 290 WP volgens EPG-berekening. 

 

− In de raming van de bouwkosten is niet opgenomen: 

• De aankoop van de grond 

• Het honorarium van de architect 

• De legeskosten gemeente 

• De makelaarskosten 

• De notariskosten 

• De saneringskosten bij eventueel vervuilde grond 
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TOELICHTING OPTIELIJST 

 
Algemeen 
Bij bouwbedrijf Van der Veen weten we dat het bouwen van een woning voor de meeste mensen geen dagelijkse 
kost is. Uw nieuwe woning moet van binnen en van buiten perfect zijn. Gebouwd naar uw wensen, door een 
bouwbedrijf met praktische kennis en ervaring. Met advies en begeleiding is bouwbedrijf Van der Veen de 
betrouwbare partner bij het realiseren van uw droom. Uw thuis!  
 

Optielijst 
De woning zoals op de overzichtstekening betreft een standaard woning. Er is per woningtype een optielijst 
opgesteld met diverse mogelijkheden om uw standaard woning aan te passen. Om aan uw persoonlijke wensen 
te kunnen voldoen, hebben we gestreefd naar een zo breed mogelijk optiepakket. De lijst heeft vaste opties met 
bijbehorende prijzen. Prijzen in de optielijst zijn inclusief 21% BTW en zijn geldig tot aan de vastgestelde data 
hieronder.  

 
Overige wijzigingen 
Andere opties dan in deze lijst, zijn in een beperkte mate mogelijk. In overleg kunnen andere opties voorgesteld 
worden. Pas de optielijst niet eigenhandig aan, aangebrachte wijzigingen door koper in de optielijst zijn niet 
rechtsgeldig en kunnen niet in uitvoering genomen worden. Wijzigingen die in strijd zijn met het 
bestemmingsplan, bouwbesluit, bouwverordening, bouw- en meldingsplichtige vergunning zijn niet mogelijk. 
 
Veranderingen aan de buitenschil van de woning zijn vrijwel niet mogelijk. Evenals het aanpassen van de 
draagconstructie en de basis van het installatiewerk. Daarbij is het bepalend in welke fase het bouwproces zich 
bevindt, een aanpassing kan wellicht niet meer mogelijk zijn. De eventuele wijzigingen worden op de hiervoor 
aangegeven criteria afgewogen. Bij goedkeuring ontvangt u een offerte met hierin de prijsopgaaf van de 
verwerkte wijzigingen. Wanneer akkoord zal de wijzigingen in opdracht treden. 
 

Optielijst vastgestelde data 
Doordat keuzes uit de optielijst voorbereidings- en levertijd eisen, zijn er een aantal data vastgesteld. Het is van 
belang om deze data te handhaven. Dit om vertraging in het voorbereiding- en bouwproces te voorkomen. 
Daarom is bij verlopen van de exacte data van de verschillende optielijsten en keuzes, wijzigen niet meer 
mogelijk. De woning zal standaard uitgevoerd en afgewerkt worden zoals omschreven in de technische 
omschrijving.  Geef daarom tijdig gekozen opties en keuzes door. Omdat de exacte datum van start bouw nog niet 
bekend is, zal dit ruim van te voren worden bepaald tijdens de kopersbegeleiding. 
 

Opties volgens optietekening 10 tot 12 weken voor start bouw  

Opties Ruwbouw 4 weken voor start bouw   

Opties Afbouw 6 weken voor cementdekvloer  

Keuken 6 weken voor cementdekvloer  

Sanitair en Tegelwerk 6 weken voor cementdekvloer  

 
Keuken 
Voor dit project is Voortman Keukens uw keukenleverancier. Voortman heeft voor elke type woning een 
keukenconcept opgesteld. Het is mogelijk om bij 1 van de vestigingen aan afspraak te maken om dit te 
bezichtigen in de showroom.   
 
 

OMSCHRIJVING DATUM CIRCA DATUM EXACT 
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Sanitair en Tegelwerk 
Het sanitair en tegelwerk staat omschreven in de technische omschrijving. Dit is de standaard uitvoering. 
Gedetailleerde informatie hierover en het bezichtigen ervan, kunt u terecht bij onze sanitair- en tegelspecialist. 
Het is mogelijk om dit in de showroom te bezichtigen. Ook heeft u hierbij de vrijheid om het sanitair en tegelwerk 
naar uw eigen wens in te richten. Bij het uitzoeken van ander dan standaard sanitair of tegelwerk bij deze partij, 
wordt de meerprijs en eventuele extra kosten voor arbeid bij u in rekening gebracht. 
 
Wanneer u ervoor kiest om het sanitair en het tegelwerk zelf uit te voeren, wordt dit casco opgeleverd. De 
woning wordt dan afgedopt en op standaard positie afgeleverd. De wanden en vloeren worden onafgewerkt 
opgeleverd. Alleen het plafond wordt voorzien van spackspuitwerk. Na oplevering bent u zelf verantwoordelijk 
voor het verder aanbrengen van het sanitair en tegelwerk. De garantie hierop vervalt. 
 
Kopersbegeleiding 
Het kopen van een woning is geen alledaagse gebeurtenis. In een korte tijd moeten veel beslissingen genomen 
worden. Deze beslissingen zijn ook in de toekomst nog van belang. Daarom kan elke koper in gesprek met een 
persoonlijke kopersbegeleider. De koperbegeleider zal hiervoor een gesprek met uw inplannen op een nader te 
bepalen locatie. 
 
Dit gesprek heeft als doel om de mogelijkheden en de wensen te bespreken en dit om te zetten naar een 
persoonlijke tekening van uw woning. Ook kan de kopersbegeleider de vragen over uw woning beantwoorden. 
Voorbereidend op dit gesprek is het prettig dat u de keuzes van de optielijsten hebt ingevuld en overige wijzingen 
schetsmatig op de tekening heeft ingetekend.   
 

Definitief 
Nadat de exacte datum is verstreken krijgt u een bevestiging van de door u gemaakte keuzes en de definitieve 
tekeningen van uw woning. Deze tekening is vanaf dan leidend. Het is van belang dat u dit nauwkeurig 
controleert, dat alle informatie op een juiste manier is verwerkt. Wanneer dit niet het geval is, neem dan zo 
spoedig mogelijk contact op met uw koperbegeleider. 
 

Belangrijke zaken 

• Vriendelijk wordt verzocht om vragen per e-mail te richten aan de kopersbegeleider. 
• In dit e-mail contact uw naam en bouwnummer te vermelden. 

• De aannemingsovereenkomst (OVK) is leidend, dit geldt ook voor het meer- en minderwerk. 

• Werkzaamheden door u of in opdracht, kunnen pas na oplevering uitgevoerd worden. Dit in verband met 
veiligheidsvoorschriften en garantiebepalingen die wij na willen komen. Deze werkzaamheden vallen 
buiten de garantie. 

• Een voorbehoud maken wij in eventuele afwijkingen in kleur en / of afmetingen van materiaalsoorten of 
producten. 

• De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten welke voortvloeien uit tussentijds 
verloop van hypotheek offertes en wijziging hypotheek rentes.  

• Bedragen in de optielijst zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.  

 
Betaling meer- / minderwerk optielijst 
Indien overeengekomen over het meer- en minderwerk bevat de eerste termijn 25% van het totaalbedrag bij 
opdracht. Dit betreft de voorbereidingskosten en inkoop materialen. De tweede termijn bedraagt de overige 75% 
van het totaalbedrag voor voltooiing meer- en minderwerk. Tenminste te voldoen voor oplevering woning. 
 
De facturen voor het meer- en minderwerk zullen u door bouwbedrijf Van der Veen worden gestuurd. Het bedrag 
dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. 
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Bouwnummer:            Paraaf koper: 

Datum:            

                        

OPTIELIJST WONINGTYPE D / BOUWNR. 175 – 178, 183 en 184 

 
Algemene gegevens 
 

Bouwnummer:  

Naam:   

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  
 
 

De opdrachtgever wenst geen meer-/minderwerk aan de woning 
De opdrachtgever geeft akkoord aan de aannemer om het meer/-
minderwerk volgens de bijgevoegde optielijst, uit te voeren. 

 
 (1 van de 2 vakjes aankruisen) 
 

Totaalbedrag meer-/minderwerk (incl. 21% BTW): €  
 
 

Aldus getekend:  

d.d.:  
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Bouwnummer:            Paraaf koper: 

Datum:            

                        

 
A L G E M E N E O P T I E S  T E K E N I N G 
 
Werk: Nieuwbouw 19 woningen Cluster 35 te Apeldoorn 
Werknummer: 19-14 
Woningtype: D 
Bouwnummers: 175 – 178, 183 en 184 

 
De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. 
Uitvoering en afwerking zoals omschreven in de technische omschrijving. 
Keuzevak aankruisen voor kiezen optie.    

OPTIES VOLGENS OPTIE TEKENING 

OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS (€) KEUZE 

OP-1 Uitbouw achter 1200 mm 
Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan de achtergevel van 1,2 
meter volgens de optietekening. Uitbouw is circa 1,2x6,25 m met plat dak.  
Inclusief aanpassen/uitbreiden installaties en vloerverwarming. 

€ 15.745,00 
 
 

 

 

    
OP-2 Uitbouw achter 2400 mm 

Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan de achtergevel van 2,4 
meter volgens de optietekening. Uitbouw is circa 2,4x6,25m met plat dak. 
Inclusief aanpassen/uitbreiden installaties en vloerverwarming.  

  € 21.395,00  

    
OP-3 Berging 

De woning voorzien van een berging volgens de optietekening. Berging is circa 
3,7x7,4m met plat dak. Inbegrepen is 1 buitendeur en een stalen kanteldeur. 
De berging is ongeïsoleerd. Vloer is een afgewerkte betonvloer. Incl. lichtpunt 
op schakelaar en wandcontactdoos. Verschillende overige opties mogelijk.  
Alleen mogelijk voor kavel 183 en 184. 

€ 34.610,00  

    
OP-4 Speelkamer / kantoor en bijkeuken 

Het uitbreiden van de woning met een speelkamer of kantoor en een 
bijkeuken volgens de optietekening. Geïsoleerde aanbouw is circa 7,4x4 m 
met plat dak. Inbegrepen is 1 buitendeur, 2 openslaande deuren en 2 
binnendeuren.  Inclusief aanpassen/uitbreiden installaties en 
vloerverwarming. Alleen mogelijk voor kavel 183 en 184. 

€ 43.945,00  

    
OP-5 Slaapkamer en badkamer 

Het uitbreiden van de woning met een slaapkamer en badkamer volgens de 
optietekening. Geïsoleerde aanbouw is circa 7,4x4 m met plat dak. Inbegrepen 
is 1 buitenkozijn met glas, 2 openslaande deuren en 2 binnendeuren. Inclusief 
aanpassen of uitbreiden installatiewerk en vloerverwarming. Alleen mogelijk 
voor kavel 183 en 184. 

€ 49.200,00  

    
OP-6a Slaapkamer, badkamer en uitbouw achter 1200 mm 

Het uitbreiden van de woning met een slaapkamer, badkamer en achtergevel 
met een uitbouw van 1,2 m volgens de optietekening. Geïsoleerde aanbouw is 
circa 7,4x4 m de uitbouw is 1,2x5,9 m beide met plat dak. Inbegrepen is 1 
buitenkozijn met glas, 2 openslaande deuren en 2 binnendeuren. Inclusief  
aanpassen en uitbreiden installatiewerk en vloerverwarming. Alleen mogelijk 
voor kavel 183 en 184.  

€ 62.975,00   
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Bouwnummer:            Paraaf koper: 

Datum:            

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP-6b Slaapkamer, badkamer en uitbouw achter 2400 mm 
Het uitbreiden van de woning met een slaapkamer, badkamer en achtergevel 
met een uitbouw van 2,4 m volgens de optietekening. Geïsoleerde aanbouw is 
circa 7,4x4 m de uitbouw is 2,4x5,9 m beide met plat dak. Inbegrepen is 1 
buitenkozijn met glas, 1 openslaande deur en 2 binnendeuren. Inclusief  
aanpassen en uitbreiden installatiewerk en vloerverwarming. Alleen mogelijk 
voor kavel 183 en 184. 

€ 68.250,00  

  
 

  
OP-7 Slaapkamer, badkamer en bijkeuken 

Het uitbreiden van de woning met een slaapkamer, badkamer en bijkeuken 
volgens de optietekening. Geïsoleerde aanbouw is circa 9,8x4 m met plat dak. 
Inbegrepen is 1 buitendeur, 2 openslaande deuren en 4 binnendeuren. 
Inclusief aanpassen / uitbreiden installatiewerk en vloerverwarming.  Alleen 
mogelijk voor kavel 183 en 184. 

€ 61.500,00  

    
OP-8 Carport 

De woning voorzien van een carport volgens de optietekening. Carport is 
5x3,6 m met plat dak en 1 stalen kolom. Balklaag blijft in zicht. Exclusief 
installaties. Alleen mogelijk voor kavel 183 en 184. 

 € 12.230,00  

    
OP-11 Dakkapel voor 

Het uitbreiden van de woning met een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning volgens de optietekening. De afmetingen zijn circa 2,0x1,8 m (bxh), 
exacte afmetingen en positie afhankelijk dakplaat, kapconstructie en de 
dakpan maatverdeling. De dakkapel wordt voorzien van een kozijn met een 
draaiend en een vast deel. de buitenzijde voorzien van Rockpanel en aan de 
binnenzijde gegrond afgetimmerd.  

€ 9775,00  

    
OP-12 Dakkapel achter 

Het uitbreiden van de woning met een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning volgens de optietekening. De afmetingen zijn circa 2,0x1,8 m (bxh), 
exacte afmetingen en positie afhankelijk dakplaat, kapconstructie en de 
dakpan maatverdeling. De dakkapel wordt voorzien van een kozijn met een 
draaiend en een vast deel. de buitenzijde voorzien van Rockpanel en aan de 
binnenzijde gegrond afgetimmerd.  

€ 9.775,00  
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Bouwnummer:            Paraaf koper: 

Datum:            

                        

 

A L G E M E N E O P T I E S  R U W B O U W 
 
Werk: Nieuwbouw 19 woningen Cluster 35 te Apeldoorn 
Werknummer: 19-14 
Woningtype: D 
Bouwnummers: 175 – 178, 183 en 184 

 
De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. 
De opties worden uitgevoerd en afgewerkt zoals omschreven in de technische omschrijving. 
Keuzevak aankruisen voor kiezen optie.  

 

 

ALGEMEEN 

OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS (€) KEUZE 

R-01 Overkapping aan de achtergevel 
De woning voorzien van een overkapping over de breedte van de achtergevel en 
heeft een diepte van 3,6 m. De overkapping bestaat uit 3 douglas kolommen 
150x150 mm. Heeft een vuren balklaag daarop underlayment beplating. De 
dakbedekking is van bitumen boven 30 mm isolatie. Woning kan met deze optie 
niet meer voldoen aan de daglichttoetreding.   

 € 13.500,00  

    
R-02 Gemetselde scheidingsmuur 

De erfscheiding voorzien van een halfsteense muur op een randbalk fundering. De 
wand is 2,5 m lang en 1,8 m hoog. Let op! Bewoner en naastgelegen bewoner 
betalen beide dit bedrag. 

€ 1.650,00 
Per helft  

 

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS (€) KEUZE 

R-03 Schuifpui 
Leveren en aanbrengen van een kunststof schuifpui met HR++ glas i.p.v. 
kozijnmerk D1.  

€ 2.390,00    

    
R-04 Loopdeur 

Leveren en aanbrengen van een kunststof kozijn met 1 openslaande deur met 
HR++ glas i.p.v. kozijnmerk C1.  

 € 1.850,00  

    
R-05 Binnenkozijn zonder bovenlicht 

De binnenkozijnen uitvoeren zonder bovenlicht. De scheidingwand doorzetten 
boven binnenkozijn. Prijs per kozijn. Uitvoering en afwerking zoals omschreven in 
de technische omschrijving. 

€ 130,00   

    
R-06 Dakraam  

Leveren en aanbrengen van het Velux dakraam GLL SK06 114x118 cm 
incl. gootstukken en gegronde aftimmering. Prijs per stuk. 

€ 1.590,00 
 

 

WATERINSTALLATIE 

OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS (€)  

R-07 Buitenkraan aan de zij- of achtergevel 
Het leveren en aanbrengen van één (koud water) buitenkraan aan de zij- of 
achtergevel. 

€ 290,00  
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Bouwnummer:            Paraaf koper: 

Datum:            

                        

 

 

 
 
 

R-08 Buitenkraan aan de voorgevel 
Het leveren en aanbrengen van één (koud water) buitenkraan aan de voorgevel.  

 € 330,00  

VERWARMINGSINSTALLATIE 

OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS (€) KEUZE 

R-09 Vloerverwarming op de 1e verdieping 
Leveren en aanbrengen van vloerverwarming op de 1e verdieping. Inclusief 
aanpassing van de afwerkvloeren en minderprijs radiatoren.  

€ 1.750,00  

    
R-10 Vloerverwarming badkamer op retour leidingwerk 

Vloerverwarming badkamer op retour radiatorleidingwerk (RTL-ventiel). Huidige 
radiotorensysteem blijft gehandhaafd. Bij keuze optie R-10 vervalt deze optie.  

€ 545,00  

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS (€) KEUZE 

    R-11 Enkele wandcontactdoos op aparte groep  
Het leveren en aanbrengen van één extra een enkele wandcontactdoos met 
randaarde op een aparte groep. Bij tekort aan groepen, uitbreiding van de 
meterkast benodigd.  

€ 375,00  
  

    
R-12 Dubbele wandcontactdoos met randaarde 

Het leveren en aanbrengen van één extra dubbele wandcontactdoos met 
randaarde in de woning 

€ 205,00  

    
R-13 Enkele wandcontactdoos op gevel  

Het leveren en aanbrengen van één opbouw wandcontactdoos met randaarde op 
de gevel.  

 € 195,00  

    
R-14 
  

Verplaatsen wandcontactdoos 
Het verplaatsen van één schakerlaar binnen dezelfde ruimte 

€ 90,00  

    
R-15 
  

Verplaatsen schakelaar 
Het verplaatsen van één schakelaar binnen dezelfde ruimte 

€ 90,00  

    
R-16 Binnenlichtpunt 

Het leveren en aanbrengen van één extra binnenlichtpunt incl. schakelaar 
 € 165,00  

    
R-17 Buitenlichtpunt 

Het leveren en aanbrengen van één extra buitenlichtpunt incl. schakelaar 
    € 210,00  

    
R-18 
  

Wisselschakelaar 
Het leveren en aanbrengen van één extra schakelaar. Schakelaars worden 
uitgevoerd als wisselschakelaar. 

€ 175,00  

    
R-19  Aansluitpunt TEL/CAI/UTP  

Het vanaf de meterkast bedraden van een bestaande loze leiding met 
standaardkabel afgemonteerd met een (TEL/CAI/RJ45) wandcontactdoos 

 € 160,00  
 

    
R-20  Loze leiding 

Het leveren en aanbrengen van één extra loze leiding 
€ 150,00  

    
R-21  Verplaatsen loze leiding 

Het verplaatsen van één loze leiding binnen dezelfde ruimte 
€ 90,00  
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Bouwnummer:            Paraaf koper: 

Datum:            

                        

 

A L G E M E N E O P T I E S  A F B O U W 
 
Werk: Nieuwbouw 19 woningen Cluster 35 te Apeldoorn 
Werknummer: 19-14 
Woningtype: D 
Bouwnummers: 175 – 178, 183 en 184 

 
De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. 
De opties worden uitgevoerd en afgewerkt zoals omschreven in de technische omschrijving. 
Keuzevak aankruisen voor kiezen optie.  

 

 

 
 

TEGELWERK 

OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS (€) KEUZE 

A-01 Wandtegelwerk tot aan plafond in toilet 
Wanden in één toilet betegelen tot plafondhoogte in plaats van spackspuitwerk. 
Tegels zoals technische omschrijving. 

  € 590,00 
 

 

AFBOUW TIMMERWERK 

OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS (€) KEUZE 

A-02 Scheidingswand zolder 
Zolder opdelen in 2 ruimtes d.m.v. van een scheidingswand. Wand voorzien van 
een binnenkozijn met binnendeur en is behangklaar afgewerkt. Positie nader te 
bepalen. 

€ 4.850,00  

    
A-03 Scheidingswand woonkamer-keuken  

Leveren en aanbrengen van een scheidingswand tussen de woonkamer en 
keuken. Wand voorzien van een houten kozijn en 2 openslaande stompe 
Weekamp WK6308-C deuren met gelaagd glas (zwart gegrond), afmetingen 
120x239 cm. Scheidingswand behangklaar afgewerkt. Positie nader te bepalen. 

€ 4.230,00  

PV PANELEN 

OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS (€) KEUZE 

A-04 Extra pv-panelen  
Standaard pakket van 10 zonnepanelen inclusief omvormer, 
bevestigingsmateriaal, loze leiding en montage. Aantallen nader te bepalen naar 
oppervlakte dakvlak. Prijs geldig tot 31-08-2019. 
 

 € 4660,00  


