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Gelegen op de rug van Rolde, een uitloper van 
het Drents Plateau, ligt Vries. Een gemoedelijk 
dorp waar het fijn wonen en recreëren is.

Erop uit
De bosrijke omgeving rondom Vries nodigt uit 
om de natuur in te trekken. Heerlijk wandelen in 
natuurgebied de Holten. Of op ontdekkingstocht 
in landgoed Bosch en Vaart met de bloemen in de 
lente, de appelbloesem in de zomer, de rood-gele 
lindelaan in de herfst en de witte rijp op de velden 
in de winter. Ieder seizoen is hier prachtig!

Ideale ligging en alles dichtbij
Ook het voorzieningenniveau van Vries is uitste-
kend te noemen. Het dorp vervult hiermee ook een  
regiofunctie voor de kleinere omliggende dorpen. 
En met de A28 dichtbij en de goede busverbinding, 
bent u ook in een mum van tijd in Groningen of 
Assen.

Vries Zuid
Het plangebied Vries Zuid ligt achter het lint van de 
Asserstraat, ten zuiden van de woonwijk Diepsloot. 
Hier kunt u wonen op een bijzondere plek midden 
in een groene, parkachtige omgeving. 

Wonen in   Vries INHOUD
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Een fijne plek midden in het groen 

Wonen op ’t Veld, betekent wonen in een groene parkachtige 
omgeving. De contouren van de woningen vormen samen een 
woonhof. Elk woonhof bestaat uit 5 woningen. 
Door de brede heesterzone rondom het woonhof, wordt deze 
één geheel met het omliggende groen. 

Beide hofjes zijn bereikbaar vanaf de zuidzijde. De auto kunt u 
voor de deur parkeren. Zo hoeft u nooit ver te lopen met die 
zware boodschappentas.  De fiets kunt u veilig neerzetten in 
de berging naast de woning.

SITUATIE
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IMPRESSIE STRAATBEELD
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VOGELVLUCHT STRAATZIJDE

 Geschat jaarvebruik Standaard Pakket 1 
 3 panelen  totaal 7 panelen 

 Indicatie gebouwgebonden verbruik kWh/jaar  3113 3113 

 Indicatie huishoudelijk verbruik kWh/jaar* 2600 2600 

 Indicatie opbrengst PV-panelen 835 1948 

 Totaal energieverbruik kWh/jaar 4878 3765 

Aan deze voorbeeldberekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

* Volgens de bepalingsmethode van de Energie Prestatie Vergoeding (EPV)  

Persoonlijk en comfortabel wonen
Met deze gasloze woning bent u 
volledig voorbereid op de toekomst. 

Een lucht-warmtepomp zorgt voor 
warm water uit de kraan, verwarming 
in de koude maanden en koeling in de 
warme maanden. 

Geen lelijke, stoffige radiatoren meer, 
maar comfortabele vloerverwarming 
én -koeling. 

Door de goede isolatie en driedubbele 
beglazing gaat er geen warmte onno-
dig verloren. 

Het slimme ventilatiesysteem met 
warmte-terugwinning, zorgt ervoor 
dat er altijd voldoende frisse lucht in 
huis is, zonder dat het tocht. 

Heerlijk comfortabel wonen!

Zonnepanelen
Standaard worden er 3 zonnepane-
len aangebracht om aan de energie-
prestatie eisen te voldoen. 
Met een optioneel duurzaamheids-
pakket kunt u extra zonnepanelen aan-
schaffen om uw elektriciteitsrekening 
te verlagen. Zo bent u helemaal klaar 
voor de toekomst en draagt u een 
extra steentje bij aan het klimaat. 

Duurzaamheidspakket 1
Met de extra zonnepanelen van  
'duurzaamheidspakket 1' worden er in 
totaal 7 zonnepanelen aangebracht. 
Dit is het maximale aantal panelen 
wat op het hoge dak aangebracht kan 
worden.

Duurzaamheidspakket-op-maat
U kunt ook kiezen voor een 'duurzaam-
heidspakket op maat'  waarbij u zelf 
het aantal extra zonnepanelen zelf be-
palen.  Als u voor meer dan 4 extra pa-
nelen kiest, worden deze gedeel telijk 
op het lager gelegen dak geplaatst.

Bij het energieverbruik wordt onderscheid gemaakt 

tussen gebouw gebonden- en gebruikergebonden 

(huishoudelijk) verbruik. 

Gebouw gebonden verbruik is de energie die 

wordt verbruikt door de installaties in de woning 

die zorgen voor verwarming, koeling, warm water 

en ventilatie. 

Gebruiker gebonden verbruik is het persoons-

gebonden verbruik van apparaten in huis, zoals de 

wasmachine, koelkast, televisie en computer.
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Begane grond Verdieping

TYPE A
bouwnummer 1 en 5 getekend
bouwnummer 7 en 8 gespiegeld 

KENMERKEN
begane grond
• Tuingericht wonen 
•   Ruime hoofdslaapkamer met directe toegang tot de badkamer
• Badkamer met een douche, wastafel en toilet
• Separate toiletruimte in de hal
• Wasruimte voor de wasmachine en droger  

verdieping
• 2e slaapkamer
• Technische ruimte
• Optioneel ruimte voor een 3e slaapkamer en extra badkamer

AFMETINGEN
• Kaveloppervlakte ca. 151 m2 (exclusief aandeel mandelig terrein)
• Woonoppervlakte ca. 116 m2  (exclusief berging)

PLATTEGROND TYPE A
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Begane grond Verdieping 

TYPE A1
bouwnummer 4 getekend
bouwnummer 9 gespiegeld

KENMERKEN
begane grond
• Tuingericht wonen 
•   Ruime hoofdslaapkamer met directe toegang tot de badkamer
• Badkamer met een douche, wastafel en toilet
• Separate toiletruimte in de hal
• Wasruimte voor de wasmachine en droger  

verdieping
• 2e slaapkamer
• Technische ruimte
• Optioneel ruimte voor een 3e slaapkamer en extra badkamer

AFMETINGEN
• Kaveloppervlakte ca. 151 m2 (exclusief aandeel mandelig terrein)
• Woonoppervlakte ca. 116 m2  (exclusief berging)

PLATTEGROND TYPE A1

extra raam tov type A

12 13



 

Begane grond Verdieping 

TYPE A2
bouwnummer 2 en 3 getekend
bouwnummer 6 en 10 gespiegeld

KENMERKEN
begane grond
• Tuingericht wonen 
•   Ruime hoofdslaapkamer met directe toegang tot de badkamer
• Badkamer met een douche, wastafel en toilet
• Separate toiletruimte in de hal
• Wasruimte voor de wasmachine en droger  

verdieping
• 2e slaapkamer
• Technische ruimte
• Optioneel ruimte voor een 3e slaapkamer en extra badkamer

AFMETINGEN
• Kaveloppervlakte ca. 151 m2 (exclusief aandeel mandelig terrein)
• Woonoppervlakte ca. 116 m2  (exclusief berging)

PLATTEGROND TYPE A2

extra raam tov type A
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IMPRESSIE INTERIEUR

 

Een oase 
van licht
De grote glazen pui over de volledige lengte van de 
woonkamer geeft deze woning een bijzonder karakter. 

Elke woning heeft een eigen patiotuin die lekker 
overzichtelijk en beheersbaar is. Hier kunt u in alle rust 
genieten van de zon met een goed boek. De verlaagde 
tuinmuren zorgen voor ontspannen doorkijk vanuit de 
tuin naar de groene omgeving.
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GEVELS EN DOORSNEDE

Gevel 1

kozijn alleen 
bij type A1

Gevel 3

Gevel 2

Type A/Type A1
bouwnummer 1, 4, 5 getekend
bouwnummer 7, 8 en 9 gespiegeld

1
2

4
3

Gevel 4Doorsnede

Type A2
bouwnummer 2 en 3 getekend
bouwnummer 6 en 10 gespiegeld

Gevel 3

Gevel 1

Gevel 4

Gevel 2

Doorsnede

2
1

3
4

GEVELS EN DOORSNEDE
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Volop ruimte voor eigen wensen

Er zijn diverse mogelijkheden om de woning naar eigen wensen aan te 
passen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een inloopkast in de slaapka-
mer of dubbele openslaande deuren of een schuifpui naar de tuin. 

Een uitgebreide lijst met optiemogelijkheden wordt separaat verstrekt. 
Overige koperswensen kunnen in een persoonlijk gesprek met de kopers-
adviseur worden besproken.

Begane grond:
• 02.01 Dubbele openslaande tuindeuren
• 02.02 Schuifpui naar de tuin
• 02.03 Luifel boven de voordeur
• 02.04 Carport
• 03.05 Dichte trap ipv open trap
• 03.01 Inloopkast in de slaapkamer 
• 03.45 Extra deur in de badkamer
• 03.57 Draaideur in plaats van schuifdeur

Verdieping:
• 03.10 Indeling met 3e slaapkamer
• 03.12 Indeling met 3e slaapkamer en badkamer

OPTIES
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Sanitair en Tegelwerk

De badkamer en het toilet worden standaard  
opgeleverd met gerenomeerd Villeroy en Boch 
sanitair en tegelwerk waarbij er keuze is uit 
verschillende kleuren tegels.  Uiteraard is ook hier 
volop ruimte voor persoonlijke wensen. 

Als koper wordt u uitgenodigd bij de project-
showroom van Raab Karcher in Assen om de 
badkamer en het toilet naar eigen wensen aan 
te passen. 
   

Een mooie kast onder de wastafel om de 
handdoeken op te bergen, of een extra wastafel 
zodat u niet meer op elkaar hoeft te wachten? 
Of heeft u misschien een hele andere badkamer-
indeling voor ogen?  
 
De adviseurs van Raab Karcher helpen u graag.

Keuken

Voor de keuken is nog alles mogelijk. 
De keukenaansluitpunten worden aangebracht 
volgens de standaard tekening en -omschrijving. 
Heeft u een andere indeling voor ogen of wilt u 
extra keukenapparaten gaan plaatsen? Dan kunt 
u deze laten verplaatsen of extra aansluitingen 
laten maken.

Keuken via Raab Karcher 
Bij de vestiging van Raab Karcher in Vriezenveen 
kunt u eventueel terecht voor een gevarieerd 
aanbod aan keukens. Zij zijn bekend met de 
woningen en kunnen u daardoor perfect helpen 
met een passende keuken. 
 
U koopt de keuken rechtstreeks bij de project- 
showroom en kunt zelf afspreken wanneer u de 
keuken na oplevering geplaatst wilt hebben. 

Projectshowroom
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VOGELVLUCHT PARKZIJDE

SWK
De aannemer is aangesloten bij het Stichting Waarborgfonds Koop-
woningen (SWK). Dit geeft u als koper zekerheid.

Bij het kopen van een woning worden langlopende financiële 
verplichtingen aangegaan die een grote invloed hebben op het 
bestedingspatroon. Het is logisch dat hier tegenover een product 
moet staan dat tot in lengte van jaren zijn waarde blijft houden.

Het bouwen van een woning is een gecompliceerd proces waarmee 
de nodige tijd en risico’s gemoeid zijn. Niet alleen zijn er veel 
mensen bij betrokken, zoals architect, aannemer, constructeur, 
installateur, maar tevens is het een activiteit die zich afspeelt in de 
buitenlucht. 
Tijdens de bouwperiode kan de aannemer in financiële moeilijk-
heden komen. Dit betekent voor de koper een financiële ramp. 
Maar het bedrijf kan ook tijdens bewoning in financiële problemen 
geraken, terwijl er terechte klachten aan de woning zijn.

Waarborgcertificaat
SWK geeft voor elke nieuwbouwwoning in dit project een waar-
borgcertificaat af. Dit waarborgcertificaat biedt de koper een 
dekking tegen eerder genoemde risico’s. Wanneer een situatie als 
omschreven zich voordoet tijdens de bouwperiode, dan biedt het 
waarborgcertificaat dekking om de woning af te bouwen. Gebeurt 
dit tijdens bewoning, dan zorgt SWK onder bepaalde voorwaarden 
voor het oplossen van de klachten. Dit is formeel de waarborg die 
aan het waarborgcertificaat kan worden ontleend.

Garantie
De garantie is officieel de belofte van de aannemer aan de koper 
dat de woning voldoet aan bepaalde garantienormen die zijn vast-
gelegd in de SWK Garantie- en waarborgregeling. 
Eigenlijk zou men kunnen zeggen dat SWK de garantieverplich-
tingen van de aannemer verzekert door middel van de eerder ge-
noemde waarborg. De bij SWK aangesloten bedrijven zijn verplicht 
de garantienormen te hanteren. 
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Wie is Vazet?
Vazet bestaat uit een team van 15 specialisten op het gebied van project-
ontwikkling, engineering, 3D-BIM, kostendeskundigheid, verkoop/klant-
management en directie.

Wat doet Vazet?
Wij zijn goed in woningbouw voor alle generaties. We weten wat er leeft 
en wat er nodig is, nu en later. Hiervoor werken wij samen met deskundi-
gen en evalueren wij de ervaringen van onze kopers. Zo blijven we up-to- 
date en spelen we in op de actuele woonbehoefte. 
Door onze samenwerking met partijen als Stichting Seniorenbouw en de 
door ons gerealiseerde projecten met levensloopbestendige woningen, 
mogen we ons hierin specialist noemen.

Hoe doen we het?
Onze kracht ligt in integraal ontwikkelen en realiseren. Door op onze 
 eigen unieke manier te werken, kunnen we dubbelingen in het proces 
voorkomen. Samen met onze vaste ketenpartners bouwen we energie-
zuinige en onderhoudsarme woningen met de beste prijs-kwaliteit.

Wat betekent Vazet voor u als koper? 

Persoonlijke begeleiding 
Bij de aankoop van een nieuwe woning, komt veel kijken. Iets wat u niet dagelijks doet 
en dus erg spannend kan zijn en vragen met zich meebrengt. Om u zo goed mogelijk te 
helpen, begeleidt Vazet u als koper door het gehele traject, van het persoonlijke kopers-
gesprek tot aan de oplevering. 

Keuzevrijheid en flexibiliteit
Zoveel mensen, zoveel wensen. Wij begrijpen als geen ander dat kopers verschillende 
behoeftes hebben. Naast de zeer uitgebreide standaard optielijst, bieden we u daarom 
volop ruimte om invulling te geven aan uw eigen woonwensen.

Heldere communicatie
Onderweg, thuis of op vakantie? Door het gebruik van het online woningdossier 
homeDNA, kunt u digitaal alle informatie en documentatie met betrekking tot uw nieuwe 
woning raadplegen. Van de verkoopinformatie tot het actuele overzicht van uw persoon-
lijke koperskeuzes. Ook wordt u via deze weg regelmatig op de hoogte gehouden van de 
actuele stand van zaken en extra informatie over uw nieuwe woning. En heeft u vragen? 
Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

VERKOOPGESPREK MAKELAAR

ONDERTEKENEN OVEREENKOMST

PERSOONLIJK KOPERSGESPREK

BEZOEK PROJECTSCHOWROOM

AFRONDEN KOPERSKEUZES

NOTARIS

BOUW

SCHOUW

OPLEVERING

Als u een optie op een woning heeft gekregen 
wordt u uitgenodigd bij de makelaar voor een 
verkoopgesprek. Tijdens dit gesprek informeert 
de makelaar u over het project en  wat er komt 
kijken bij het kopen van een nieuwbouwwoning.  

U tekent bij de makelaar een koopovereen-
komst voor de grond én een aannemings-
overeenkomst voor de bouw van de woning. 

In een persoonlijk kopersgesprek met de 
kopersadviseur van Vazet worden de optie-
mogelijkheden doorgenomen. Naast de opties 
van de standaardkeuzelijst, kunt u ook
individuele woonwensen kenbaar maken. 

Tijdens een bezoek aan de projectshowroom 
kunt u het sanitair en tegelwerk bekijken. 
Ook kunt u hier de badkamer en het toilet naar 
uw persoonlijke wensen aan laten passen. 
Desgewenst kunt u in de showroom ook terecht 
voor een na de oplevering te plaatsen keuken.

Als de vergunning is verleend en (bijna) alle 
woningen zijn verkocht, wordt u uitgenodigd 
voor het zogenaamde transport bij de notaris. 
Via de notaris betaalt u de koopsom. 
U wordt dan eigenaar van de grond waarop de 
woning zal worden gebouwd.

Rekening houdend met de bouwplanning en 
bouwvoorbereidingstijd, moeten alle kopers-
wijzigingen een aantal weken voor start bouw  
bekend zijn. De koperskeuzes worden vastge-
legd in een opdrachtbevestiging.
De keuzes worden vervolgens vertaald in 
definitieve bouwtekeningen en naar de bij de 
bouw betrokken partijen verzonden.

De bouw kan van start. Gedurende de bouw 
wordt u als koper een paar keer uitgenodigd 
om op de bouwplaats de voortgang van uw 
woning te komen bekijken. Tijdens de speciale 
kijk-/inmeetdag kan uw eigen (keuken)
leverancier eventuele inmetingen verrichten.

Circa twee weken voor de oplevering vindt 
de zogenaamde schouw plaats. Tijdens deze 
schouw wordt u in de gelegenheid gesteld 
om uw woning te beoordelen en eventuele 
onvolkomenheden te noteren. 

Eindelijk is het zover, de woning is van u. 
U kunt aan de slag met het inrichten van uw 
woning. 

Stappenplan
Van aankoop tot oplevering
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Voor u ligt de technische omschrijving die bestaat uit een 
omschrijving van de woning, inclusief een kleurenschema, 
de staat van afwer king en een algemeen deel. 
Het doel van de technische omschrijving is in de eerste 
plaats om u zo goed mogelijk te informeren over hoe uw 
woning eruit gaat zien. De technische omschrijving en de 
technische verkooptekeningen maken onderdeel uit van de 
overeenkomst. 
 
ALGEMEEN
Peil
Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de bouwkundig afge- 
werkte begane grondvloer. Het peil wordt in overleg met de gemeen-
te vastgesteld. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten.

Grondwerk
Hiertoe behoren alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen en 
aanvullingen. De ontgravingen in het terrein worden aangevuld met 
uitkomende grond. Onder de bestratingen wordt een zandbed van 
150mm opgebracht. Het terras aan de tuinzijde van de woningen 
wordt ontdaan van bouwresten, op hoogte gebracht en  voorzien van 
een zandbed 150mm dik; hier wordt geen bestrating aangebracht. 

Bestratingen
De woningen hebben een opstelplaats voor één auto op eigen terrein. 
De opstelplaats wordt voorzien van betonstraatstenen. Voor deze 
opstelplaats geldt een instandhoudingsverplichting conform de koop-
overeenkomst. 

Binnenhof
Het binnenterrein tussen de woningen is mandelig. Dit betekent dat 
dit terrein gedemeenschappelijk eigendom is van de kopers grenzend 
aan het be treffende binnenterrein. Dit gebied wordt in dezelfde 
betonstraatsteen uitgevoerd als de eigen parkeerplaats. 
Aan de gevels van de woningen zullen op een aantal plaatsen arma-
turen worden aangebracht ten behoeve van de verlichting van het 
binnenterrein. Deze armaturen zullen worden aangesloten op de 
meter van de betreffende woning en worden voorzien van een as-
tronomische schakeling. Voor deze verlichting geldt een instandhoud-
ingsverplichting zoals omschreven in de koopovereenkomst. 
Tegenover de uitrit van het gezamenlijke binnenterrein zullen, op 
openbaar terrein, door de gemeente parkeerplaatsen gerealiseerd 
worden voor algemeen gebruik. De vloer in de berging naast de 

wo ning wordt uitgevoerd met betontegels 300x300mm op zand.

Afvalinzameling
De inzameling van het huishoudelijk afval geschiedt door middel van 
kliko’s. De gemeente zal in het openbaar gebied een opstelplaats 
creëren voor het aanbieden van de kliko‘s tijdens ophaaldagen.

CONSTRUCTIE
Funderingen
Onder de woningen worden betonnen funderingsbalken/-stroken 
aangebracht. Aan de hand van sonderingen wordt door de construc-
teur nader bepaald of er betonnen heipalen onder de funderingscon-
structie aangebracht dienen te worden. Dit heeft geen consequenties 
voor de V.O.N.-prijs van de woning. 

Vloeren
Als begane grondvloer wordt een geïsoleerde systeemvloer toege-
past. Achter de voordeur wordt een geïsoleerd kruipluik in een stalen 
omranding opgenomen. De gehele ruimte onder de begane grond-
vloer is bereikbaar. 
De 1e verdiepingsvloeren en dakvloeren van de woning worden 
uitgevoerd als een systeemvloer van beton, met V-naden aan de 
plafondzijde in het zicht. 

Staalconstructie
Ter ondersteuning van de verdiepingsvloer wordt ter plaatse van 
slaapkamer 1 een stalen ligger in de vloer opgenomen, welke wordt 
weggewerkt in de aftimmering boven het kozijn. Deze aftimmering 
wordt net als de wanden behangklaar afgewerkt. Ter ondersteuning 
van deze ligger, wordt in de hoek van het  slaapkamerkozijn een in 
kleur gemoffelde stalen kolom aangebracht. 
Ter plaatse van het trapgat rusten de vloeren op een stalen ligger 
(raveelijzer), welke deels in het zicht zal blijven en meegespoten 
wordt met het plafond.

Wanden
De binnenspouwbladen van voor-, achter- en zijgevels, alsmede de 
dragende wand tussen de hal en woonkamer worden uitgevoerd 
in kalkzandsteen. Daar waar nodig worden betonnen lateien opge-
nomen in het kalkzandsteen. De overige, niet dragende binnen-
wanden, worden uitgevoerd in 100mm dikke gasbetonelementen. 
Scheurvorming, als gevolg van de werking tussen wand en plafond is 
niet uit te sluiten.

AFWERKING
Gevelafwerking
De gevels van de woningen worden uitgevoerd in metselwerk van 
baksteen. Voor de ventilatie van de spouw worden open stootvoegen 
gehouden. Voor de ventilatie van de kruipruimte worden vloerventi-
latiekokers in het metselwerk opgenomen. In de spouw van de voor-, 
achter- en zijgevels wordt isolatie aangebracht. De isolatiewaarde van 
de totale gevelconstructie bedraagt Rc = 5,0 m² K/W.
De tuinmuren worden uitgevoerd in metselwerk. Aan de bovenzijde 
van de lage tuinmuren en bij de hoge muur naast de auto opstelplaats 
van type A wordt een rollaag aangebracht.

Lateien en waterslagen
Boven de kozijnen komen stalen lateien in het gevelmetselwerk. Deze 
zijn thermisch verzinkt en in kleur gemoffeld volgens de kleur- en 
materialenstaat. Onder de kozijnen met een gemetselde borstwering 
worden in kleur gemoffelde aluminium waterslagen aangebracht. 

Dakafwerking
De daken van de woningen worden voorzien van isolatie op afschot 
en voorzien van dakbedekking met een ballast laag van grind. De 
gemiddelde isolatiewaarde Rc van de totale dakconstructie bedraagt 
6,3 m² K/W. De daken van de buitenbergingen worden voorzien van 
dakbedekking met een ballast laag van grind. De dakranden worden 
voorzien van een in kleur gemoffelde aluminium daktrim, kleur con-
form kleur- en materialenstaat. 

Berging
De aangebouwde buitenberging is ongeïsoleerd en wordt uitgevo-
erd in schoonwerk halfsteens gevelmetselwerk. 
De vloer wordt uitgevoerd in de betonnen tegels met een afmeting 
van 300x300mm. Het dak wordt uitgevoerd als houten balklaag wel-
ke wordt voorzien van houten beplating met EPDM dakbedekking en 
een ballast laag van grind.
Een gemetselde gevel is poreus. Dit kan tot gevolg hebben dat 
de binnenzijde van de berging vochtig is, bijvoorbeeld bij natte 
weersomstandigheden.  Doordat de berging ongeïsoleerd is, zal 
de luchtvochtigheid in de berging voor een groot deel van het jaar 
gelijk zijn aan buiten. De buitenberging is daarom niet geschikt voor 
opslag van vochtgevoelige spullen.

Kozijnen, ramen en deuren
Buitenkozijnen
Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in 
kunststof in de kleur conform het kleurenschema. De ramen worden 
met een draaikiepsysteem uitgevoerd conform de tekeningen. De 
beglazing in de kunststof kozijnen, ramen en buitendeuren wordt 
uitgevoerd als drie-laagse, isolerende beglazing (HR+++), behoudens 
de voordeur. De voordeur wordt voorzien van twee-laagse isoler-
ende beglazing (HR++). In de deur van de buitenberging worden 
ventilatieroosters aangebracht conform tekening.

Binnenkozijnen
De binnendeurkozijnen zijn van gemoffeld metaal in een standaard 
witte kleur en voorzien van een bovenlicht. De  bovenlichten worden 
voorzien van enkel glas met uitzondering van de meterkast en de 
techniekruimte op de eerste verdieping. Deze zullen worden voor-
zien van een dicht paneel. Het schuifdeurkozijn van de badkamer 
wordt uitgevoerd zonder bovenlicht. Ook de deur tussen de hal en 
de woonkamer wordt uitgevoerd zonder bovenlicht. 
In de kozijnen ter plaatse van de badkamer- en toiletdeur wordt een 
vlakke dorpel aangebracht. De binnendeuren zijn fabrieksmatig af-
gelakte vlakke deuren met opdeksponning, met uitzondering van de 
schuifdeur. De schuifdeur wordt uitgevoerd met stompe sponning 
en schuift in de wand. Aan deze wand kan, over de breedte van de 
schuifdeurconstructie, niets bevestigd worden.

Hang- en sluitwerk
Het toe te passen hang- en sluitwerk in de buitengevelkozijnen is, 
waar nodig, inbraakwerend overeenkomstig het bouwbesluit. De 
buitendeuren van de woning en de buitenberging zijn voorzien van 
gelijksluitende cilinders. De cilinder van de buitendeuren bevindt 
zich onder de greep/kruk. De brievenbus in de voordeur wordt 
aangebracht overeenkomstig NEN 1770. Naast de voordeur wordt 
een huisnummerbord aangebracht.

Alle binnendeuren zijn voorzien van lichtmetalen krukken en schil-
den. De badkamer- en toiletdeur zijn voorzien van een vrij-/bezet 

slot; de meterkastdeur is voorzien van een kastslot. 

Trap 
De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt 
uitgevoerd als vurenhouten open trap (zonder stootborden) en 
gegrond in de kleur wit. De trapleuningen en traphekken op de 
verdieping worden uitgevoerd in hout en worden in een witte kleur 
gegrond. 

Wand-, vloer- en plafondafwerking
Wandafwerking
De wanden van de techniekruimte op de verdieping worden niet 
nader afgewerkt. Alle overige niet betegelde binnenwanden in de 
woning worden behangklaar afgewerkt tot 5 cm vanaf cementdek- 
vloer. Dit geldt ook voor de houten rekwerken met plaatmateriaal 
boven de grote pui in de woonkamer en het hoekkozijn in de slaap-
kamer.  Onder de kozijnen met een gemetselde borstwering wordt 
een kunststeen vensterbank aangebracht. 

In de badkamer en het toilet worden wandtegels (staand) aange-
bracht, type ‘Villeroy & Boch Unit Two’ tot aan het plafond. De 
wandtegels hebben een afmeting van 200x250mm. 

Vloerafwerking
In de badkamer en het toilet worden vloertegels aangebracht, type 
‘Villeroy & Boch Unit Four’. De vloertegels hebben een afmeting van 
300x300mm. Ter plaatse van de douchehoek worden de vloertegels 
op afschot richting de afvoergoot aangebracht. 
Alle overige vloeren in de woning worden opgeleverd met een 
vlakke cementdekvloer. De dekvloer heeft een dikte van circa 70 
mm. 

Plafondafwerking
Alle betonnen plafonds worden voorzien van spuitpleister, 
met uitzondering van het plafond in de meterkast en in de 
techniekruimte op de eerste verdieping. 

Scheurvorming
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende 
eigenschappen kunnen, mede door droging van de woning, krimp-
scheuren ontstaan. 
Voor de wanden adviseren wij u geen harde wandafwerking, maar 
vochtdoorlatende, scheuroverbruggende behangsoorten toe te 
passen. Indien u kiest voor gladde gehechte vloerafwerkingen zoals 
gietvloeren, andere gladde naadloze vloeren, of betegelde vloeren, 
adviseren wij u de cementdekvloer aan te laten passen op deze af-
werking. Door gebruik te maken van de optie voor gegalvaniseerde 
krimpwapening in de dekvloer, wordt de kans op scheurvor ming tot 
een minimum te beperkt. 
Om schade in harde wand- en vloerafwerkingen te voorkomen, 
adviseren wij u zich goed te laten informeren door de leverancier 

omtrent de mogelijkheden en de garantievoorwaarden waaronder 
deze afwerking aangebracht kan worden.

Binnentimmerwerk
De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde afgetimmerd met 
fabrieksmatig gegronde aftimmerlatten. In de meterkast wordt een 
meterbord geplaatst. Boven de grote pui in de woonkamer en het 
hoekkozijn in de slaapkamer wordt een houten rekwerk met plaat-
materiaal aangebracht met een isolerende waarde van Rc = 4,7 m² 
K/W.  Het trapgat wordt ter plaatse van de vloerovergang (aan drie 
zijden) voorzien van een wit gegronde aftimmering. 

Keuken
De woning wordt zonder keuken opgeleverd. 
De installatie-aansluitpunten worden standaard conform de op 
tekening aangegeven plaatsen aangebracht. U heeft  de mogelijk-
heid om een keuken aan te schaffen via de projectshowroom en/of 
de aansluitpunten tegen verrekening naar uw eigen wensen aan te 
passen. De opdracht voor de eventuele installatiewijzigingen maakt 
onderdeel uit van het meer- en minderwerk. De levering en montage 
van de keuken is een rechtstreekse overeenkomst tussen de show-
room en de koper en zal na oplevering plaats vinden. 

INSTALLATIES
De woningen worden aangesloten op het waterleidingnet, elektrici-
teitsnet, centrale antenne inrichting, glasvezelnet en gemeenteriool. 
De dienstleidingen van de nutsbedrijven worden tot in de meterkast 
gebracht. De overige installaties worden aangebracht door erkende 
installateurs volgens de bepalingen van de plaatse lijke nutsbedrij-
ven.

Riolering
De hemelwaterafvoeren langs de gevels worden uitgevoerd in PVC 
en ondergronds aangesloten op een afvoerleiding en aangesloten 
op het gescheiden gemeenteriool. De binnenriolering wordt uit-
gevoerd in kunststof en voorzien van ontluchtings-, ontstoppings- en 
expansievoorzieningen conform de voorschriften. Ter plaatse van 
het terras wordt, in het midden van de tuinmuur, een afvoerput 
opgenomen welke wordt  aangesloten op de riolering van de wo- 
ning.

Koudwaterleidingen
Vanaf de watermeter wordt een leidingnet voor koud water 
gemaakt van kunststof leidingen met aluminium inlage, waarop 
onderstaande toestellen worden aangesloten:
•  Keuken: afgedopte aansluitingen t.b.v. gootsteenmengkraan en 

vaatwasmachine;
• Toilet: toiletreservoir en fonteintje;
•  Badkamer: douchemengkraan, wastafelmengkraan en toiletre-

servoir; 
• Technische ruimte: warmtepomp;

Technische omschrijving
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• Wasruimte: wasmachine;
•  In de technische ruimte is de waterleiding voorbereid op de 

plaatsing van een (optionele) waterontharder. 

Warmwaterleidingen
Vanaf de warmtepomp wordt een leidingnet voor warm water 
gemaakt van kunststof buis met aluminium inlage, waarop onder-
staande toestellen worden aangesloten:
• Keuken: afgedopte aansluiting t.b.v. gootsteenmengkraan;
• Badkamer: douchemengkraan en wastafelmengkraan.
De installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van het 
waterleidingbedrijf.

Sanitair
Het onderstaande sanitair wordt geleverd, geplaatst en aangesloten 
op de riolering en waterleidingen:

Toilet
•  Wandclosetcombinatie met closetzitting Villeroy & Boch O Novo 

met inbouwreservoir (met spaarknop);
•  Fonteincombinatie Villeroy & Boch O Novo voorzien van Hans-

Grohe Focus fonteinkraan, chroom bekersifon en muurbuis.

Badkamer
•  Wastafelcombinatie Villeroy & Boch O Novo breed 600 mm 

voorzien van HansGrohe Focus eenhendel wastafelmengkraan, 
spiegel 800x600 mm en chroom bekersifon en muurbuis;

•  Douchemengkraan en glijstangset, HansGrohe Crometta 100 
Vario, chroom;

•   Wandclosetcombinatie met closetzitting Villeroy & Boch O Novo 
met inbouwreservoir (met spaarknop);

• Aco douchegoot 79cm voorzien van rooster. 

Om tegemoet te komen aan uw individuele woonwensen, wordt 
u als koper uitgenodigd bij de projectshowroom Raab Karcher in 
Assen. Hier kunt u tegen verrekening de badkamer en het toilet naar 
persoonlijke wensen aanpassen. 

Verwarmingsinstallatie
De woning wordt verwarmd door middel van een warmtepomp-
installatie. Het betreft een lucht-water warmtepomp met een 
buitenunit op het hoge dak en een binnenunit met boilervat van 
circa 180 liter in de techniekruimte. 
De woning wordt voorzien van vloerverwarming als hoofdverwar-
ming, met uitzondering van de meterkast en techniekruimte.
In de woonkamer/keuken, de slaapkamers en de badkamer wordt 
een thermostaat aangebracht, waarmee de ruimtetemperatuur per 

ruimte te regelen is. De verdeler van de vloerverwarming wordt in 
de techniekruimte geplaatst.
capaciteit van de installatie wordt berekend op basis van een
zogenaamde warmteverliesberekening waarbij de volgende 
temperaturen gelden als te realiseren waarden bij een gelijktijdige 
verwarming van alle vertrekken:

Woonkamer: 22°C
Keuken:  22°C
Hal/overloop: 18°C
Slaapkamers: 22°C
Badkamer: 22°C
Toilet:  18°C
Wasruimte: 15°C
Meterkast: onverwarmd
Techniekruimte: onverwarmd

Het rendement van vloerverwarming/- koeling wordt beïnvloed door 
het type vloerafwerking dat de koper op de dekvloer aanbrengt. Een 
vloerafwerking met een lage warmteweerstand (de zogenaamde 
R-waarde) zal tot een hoger rendement leiden. De R-waarde van 
vloerbedekking mag maximaal 0,13 m² K/W zijn bij hoofdverwar-
ming. In het algemeen geldt voor de vloerafwerking: hoe lager de 
R-waarde hoe beter! De leverancier van uw vloerafwerking kan u in-
formeren over de R-waarden van de verschillende vloerafwerkingen.

Mechanische ventilatie
De woning is voorzien van een ventilatiesysteem met warmteterug-
winning, waarbij lucht wordt toegevoerd en afgezogen via roosters 
in het plafond.  De ventilatiekanalen lopen gedeeltelijk buitenlangs 
over het platte dak, zoals op de daktekening is aangegeven. 
In de technische ruimte lopen de ventilatieleidingen in het zicht. In 
de overige ruimtes zijn deze opgenomen in de vloer.
De toevoerventielen worden in de woon- en slaapkamers geposi-
tioneerd. De afzuigpunten bevinden zich ter plaatse van de keuken, 
badkamer, het toilet, de wasruimte en in de technische ruimte. 
Op de plafondventielen in de keuken kan geen afzuigkap worden 
aangesloten. Voor de afzuigkap kan alleen het recirculatie-systeem 
worden toegepast. Directe afzuiging naar buiten is niet toegestaan 
in verband met nadelige beïnvloeding van het Warmte Terug Win 
systeem (WTW).
De Warmte Terug Win installatie (WTW) wordt automatisch geregeld 
d.m.v. een CO²-meter, die in de woonkamer/keuken is geplaatst. 
Bij een CO² gestuurde ventilatie wordt op basis van de meting van 
CO² automatisch geschakeld in aan- en afvoercapaciteit van lucht. 
Daarnaast wordt er 1 draadloze schakelaar meegeleverd, waarmee 
het systeem handmatig overruled kan worden indien behoefte is aan 
meer ventilatie. 
De indicatieve posities van de aan- en afzuigventielen zijn op de 
tekeningen aangegeven. De ventielen dienen vrij van obstakels te 
worden gehouden, zodat ruimteventilatie gewaarborgd is.

Elektrische installatie
De woning wordt voorzien van een complete elektrische installa-
tie, die voldoet aan NEN 1010. 
Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in wit kunststof van fab-
ricaat Busch & Jaeger, type ‘Busch-balance SI’ inbouwuitvoering. 
Behalve in de buitenberging, daar is dit de opbouwuitvoering op 
een onderplaat.
Hoogte van de aansluitpunten vanaf de bovenkant van de vloer 
(tenzij anders vermeld op tekening):
• Schakelaars in de woning ca 1.050mm;
• Wandcontactdoos woonkamer/slaapkamers ca 300mm;
• Wandcontactdoos boven het aanrechtblad ca 1.250mm; 
• Wandcontactdoos in de badkameren berging ca 1.050mm;
•  Wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar ca 1.050 

mm;
• Wandlichtpunten op ca. 1.800mm;

Daar waar nodig zullen rookmelders worden aangebracht. Deze 
worden aangesloten op het lichtnet, zodat alle rookmelders 
afgaan zodra één van de melders wordt geactiveerd. De rook-
melders zijn voorzien van een batterij als back-up, zodat ook bij 
stroomuitval de veiligheid gewaardborgd is.

In de keuken worden de volgende aansluitpunten gerealiseerd:
• Wandcontactdoos t.b.v. koelkast;
•  Wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. oven of (combi)

magnetron;
• Wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser;
•  Perilex aansluiting t.b.v. elektrische koken (maximaal 

11.040W);
• Wandcontactdoos t.b.v. (recirculatie-) afzuigkap;
•  2 dubbele wandcontactdozen boven het aanrecht voor 

 algemeen gebruik. 

In de meterkast zijn 8 groepen aanwezig: 
• 1 voor de wasmachine; 
• 1 voor de droger;
• 1 voor de oven / (combi)magnetron;
• 1 voor de vaatwasser; 
• 1 drie-fase krachtgroep voor de elektrische kookplaat;
•  2 algemene groepen voor de overige wandcontactdozen en 

lichtpunten;
• 1 voor de zonnepanelen.

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuw-
bouw woningen. De maat voor energiezuinigheid wordt vertaald 
in de zogenaamde BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). 
Hierin worden eisen gesteld aan de energiebehoefte van uw 
woning, maar ook het beperken van fossiel energiegebruik en 
stimuleren van het gebruiken van hernieuwbare energie. 
De basis woning is dusdanig goed ontworpen dat er slechts drie 

zonnepanelen nodig zijn om aan de gestelde BENG-eisen te 
voldoen. Optioneel kan gekozen worden voor extra zonnepanelen.
De omvormer van de zonnepanelen wordt aangebracht in de 
techniekruimte.

Energieprestatie
U ontvangt bij oplevering van de woning een energielabel. Het 
energielabel voor woningen geeft met de klassen A ++++ (zeer 
zuinig) tot en met G (zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een 
huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Alle woningen in het 
project hebben standaard energielabel A+++. 

Telecommunicatie
In de woonkamer en slaapkamer 1 worden afgemonteerde aan-
sluitpunten gemaakt ten behoeve van de telecommunicatie 
(UTP-kabel met RJ-45 aansluiting). Deze worden op 300mm boven 
de vloer aangebracht.

BOUWBESLUIT
Dit project wordt gerealiseerd volgens de eisen van het Bouw-
besluit. In het Bouwbesluit worden de benamingen van de ver-
schillende vertrekken anders genoemd dan in de verkoopbrochure 
en op tekeningen. Om begripsverwarring te voorkomen is daarin 
onder meer bepaald dat alle vertrekken in een woning eenduidig 
en naar het karakter van het vertrek worden benoemd. Begrippen 
als woonkamer, hal of berging worden in het bouwbesluit niet 
gehanteerd. Daarvoor in de plaats wordt er gesproken van ver-
blijfsruimte, verkeersruimte of onbenoemde ruimte. 

Ruimte   Bouwbesluit benaming
Woonkamer Verblijfsruimte
Keuken   Verblijfsruimte 
Slaapkamer  Verblijfsruimte
Hal/overloop Verkeersruimte 
Berging   Bergruimte 
Wasruimte Bergruimte
Techniekruimte Technische ruimte

De grootte van de verblijfsruimten wordt bepaald door de mate 
van de aanwezige hoeveelheid daglichttoetreding. Soms is de 
hoeveelheid daglicht niet toereikend om het volledige vertrek 
aan te mogen duiden als verblijfsruimte. In dit geval wordt een 
beperkt deel van het vertrek als onbenoemde ruimte aangeduid 
in plaats van verblijfsruimte, zodat wordt voldaan aan de eisen van 
daglichttoetreding uit het bouwbesluit. Deze methode wordt in 
het bouwbesluit ook wel de ‘krijtstreepmethode’ genoemd. In het 
plan ‘Wonen op ‘t Veld’ wordt bij slaapkamer 2 gebruik gemaakt 
van deze methode. Ook bij de optionele alternatieve indelingen 
van de eerste verdieping zal gebruik gemaakt worden van deze 
krijtstreepmethode in de slaapkamers. 
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Kleurenschema Staat van afwerking

Ruimte Vloer Wand Plafond 

Hal/overloop Cementdekvloer* Behangklaar** Spuitwerk***

Meterkast Meterkastbodem Onafgewerkt Onafgewerkt

Technische ruimte Cementdekvloer* Onafgewerkt Onafgewerkt

Wasruimte Cementdekvloer* Behangklaar** Spuitwerk***

Woonkamer Cementdekvloer* Behangklaar** Spuitwerk***

Keuken Cementdekvloer* Behangklaar** Spuitwerk***

Toilet Vloertegels Wandtegels Spuitwerk***

Slaapkamers Cementdekvloer* Behangklaar** Spuitwerk***

Badkamer Vloertegels Wandtegels Spuitwerk***

Buitenberging Betontegels Metselwerk schoonwerk Houten balklaag onafgewerkt

* Volgens vlakheidsklasse 3 tabel 1 – classificatie van de vlakheid NEN 2747.

** Met behangklaar wordt bedoeld: een wand geschikt voor het aanbrengen van behang; er wordt dus geen behang aangebracht. Kleine 

oneffenheden dienen zelf te worden weggehaald. 

Volgens oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen (Bedrijfschap afbouw) groep 3.

*** De v-naden tussen de betonnen vloerelementen blijven in het zicht. De afstand van de v-naden onderling is afhankelijk van de breedte van 

de betonnen vloerelementen en kan verschillen.

Buitengevel

metselwerk    geel/zandkleurig

voegen  crème

buitengevelkozijnen  buitenzijde: agaatgrijs (RAL 7038)

  binnenzijde: wit (RAL 9016)

draaikiepramen   buitenzijde: agaatgrijs (RAL 7038)

  binnenzijde: wit (RAL 9016)

buitendeuren  buitenzijde: agaatgrijs (Ral 7038)

  binnenzijde: wit (RAL 9016)

rooster berging  buitenzijde: agaatgrijs (Ral 7038)

  binnenzijde: agaatgrijs (Ral 7038)

lateien  agaatgrijs (RAL 7038)

waterslagen   agaatgrijs (RAL 7038)

daktrim  agaatgrijs (RAL 7038)

hemelwaterafvoeren  PVC grijs

Binnen

binnenkozijnen  wit (RAL 9010)

binnendeuren  wit (RAL 9010)

deurbeslag  aluminium naturel

vensterbank  Bianco C wit

stalen kolom  wit (RAL9016)

aftimmeringen  wit gegrond

trapleuningen en hekwerk  wit gegrond

RAL codes zijn bij benadering, deze kunnen afwijken afhankelijk 

van de ondergrond/het materiaal.
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Voorbehoud
De technische omschrijving in deze brochure en de technische 
verkooptekeningen zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld en 
maken onderdeel uit van de overeenkomst (contractstukken). 
Bij tegenstellingen tussen de (technische) verkooptekeningen en 
de technische omschrijving, heeft de technische omschrijving altijd 
voorrang. Alle informatie in de verkoopstukken is onder voorbehoud 
van goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht, brandweer en 
nutsbedrijven.
De in deze brochure getoonde illustraties en plattegronden geven 
een impressie van het project en behoren niet tot de contractstuk-
ken. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
De op tekeningen aangegeven opties c.q. alternatieven behoren 
niet tot het verkochte. De technische omschrijving heeft alleen be-
trekking op de standaard woning en niet op de aangeboden opties, 
tenzij anders vermeld in de optie omschrijving. 

De situatietekening betreft een momentopname en is indicatief. 
Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigin-
gen met betrekking tot (toekomstige) omliggende en belendende 
bebouwing, openbare inrichting, bomen, aangegeven hoogtes en 
dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. 

De op de verkooptekeningen genoemde maten betreffen ‘circa’ 
maten, aangeduid in millimeters. Geringe maatafwijkingen zijn voor-
behouden. Indien de maatvoering is aangegeven tussen de wanden 
is er geen rekening gehouden met enige wandafwerking (wand-
tegels, spuitwerk, etc.). De plaatsbepaling van de elektra (wandcon-
tactdozen, lichtpunten, schakelaars e.d.) en ventilatieventielen op 
de verkooptekeningen is ter indicatie en derhalve niet gemaatvo-
erd. In verband met de nadere uitwerking van de details en maten 
kunnen er kleine afwijkingen ontstaan in de plaatsbepaling van de 
elektra en ventilatieventielen.

Wijzigingen tijdens de bouw
De aannemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in 
het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoe-
ring blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit 
van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht 
geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere 
kosten. Dit zal met een erratum aan u kenbaar worden gemaakt. 
Dit erratum zal met u worden gedeeld en geldt als aanvulling op de 
contractstukken.

Mogelijkheden woonwensen
Hoewel elke woning in het project standaard al compleet is uitge-
rust, is het mogelijk dat de koper specifieke kopers wensen heeft 
welke gekozen kunnen worden uit de koperskeuzelijst. Aanvullende 
woonwensen kunnen met de kopersadviseur van Vazet besproken 
worden. Alhoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk met 
ieders individuele wensen rekening te houden, is het helaas niet 
altijd mogelijk alle verzoeken te honoreren, omdat de bouw van de 
woning deel uitmaakt van een seriematig bouwproces en de woning 
bij oplevering naast het Bouwbesluit ook dient de voldoen aan de in-
stallatievoorwaarden (NEN-normen), de eisen van de nutsbedrijven/
gemeente en de garantieregeling van het garantie-instituut. 

Om de koper te kunnen garanderen dat de keuzes ook juist worden 
uitgevoerd, wordt een termijn gesteld waarbinnen opties kunnen 
worden gekozen. Na de sluitingsdatum is een keuze voor meer- en 
minderwerk in principe niet meer mogelijk.
Werkzaamheden uit te voeren door derden of de koper, zullen na 
oplevering van de woning kunnen plaatsvinden. Eventuele daarvoor 
benodigde goedkeuring van de gemeente en/of nutsbedrijven dient 
de koper zelf te verzorgen.

De overeenkomst
Het project is een ontwikkeling van Vazet. Wanneer u besluit een 
woning te kopen in het project, sluit u een koopovereenkomst 
voor de aankoop van de grond met Vazet en een aannemingsover-
eenkomst voor de bouw van de woning met de aannemer. Deze 
overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze 
overeenkomsten zijn alle koopvoorwaarden, zoals de maximaal 
toegestane bouwtijd en de ontbindende en opschortende voor-
waarden opgenomen. 
De aannemer bouwt conform de bepalingen en voorwaarden van 
het garantie-instituut waarbij hij is aangesloten. De aannemer is 
verplicht gebruik te maken de vastgestelde model-aannemingsover-
eenkomst van het garantie-instituut. De technische omschrijving 
en de technische verkooptekeningen maken onderdeel uit van de 
overeenkomst. Bij tegenstrijdigheden tussen de verkoopstukken en 
de bepalingen en voorwaarden van het garantie-instituut, hebben 
die van het garantie-instituut voorrang. 

Ondertekening
Indien u besluit een woning te kopen in het project, worden door de 
makelaar de overeenkomsten opgemaakt. Na ondertekening van de 
koop- en aannemingsovereenkomst door u als koper, worden deze 

door de verkoper (Vazet) cq de ondernemer (aannemer) ondertek-
end. Met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereen-
komst verplicht u zich als koper tot het betalen van:
• de koopsom, inclusief de bijbehorende (grond)kosten;
• de aanneemsom, inclusief eventueel daarbij behorende rente. 

Zodra de overeenkomsten volledig ondertekent zijn, ontvangt u een 
digitale kopie via uw persoonlijke woningdossier van homeDNA. Ook 
de notaris ontvangt een kopie van de overeenkomst om de over-
dracht van de grond voor te bereiden, het zogenaamde transport/
levering.

Financiering van uw woning
Vaak zal voor het bekostigen van een eigen woning een hypothe-
caire geldlening nodig zijn. Een hypotheekadviseur kan u hierin ad-
viseren. De adviseur kan aan de hand van uw persoonlijke gegevens 
uw mogelijkheden berekenen en uw aanvraag van een hypotheek 
verzorgen. Tevens geeft de adviseur desgewenst toelichting op 
de hypotheekofferte en kan voor u controleren of u op basis van 
de condities ook werkelijk aan uw betalingsverplichtingen kunt 
voldoen. De kosten voor hypotheekadvies, –afsluitkosten en het 
passeren van de hypotheekakte zijn voor uw eigen rekening.

‘Vrij op Naam’
Een woning wordt ‘vrij op naam’ verkocht. Het betekent dat in de 
prijs niet alleen de bouwkosten zijn begrepen, maar ook het archi-
tectenhonorarium, notariskosten (voor de transportakte) verkoop-
kosten van de eventuele makelaar, gemeentelijke leges, btw, kosten 
voor kadastraal uitmeten en de aansluitkosten voor de water-, 
riool- en elektriciteitsleidingen. Als de kosten van bouwmateri-
alen en lonen tijdens de bouwperiode stijgen, worden die niet 
doorberekend. 
De prijs van de woning staat van te voren vast en blijft gehand-
haafd. Alleen eventuele rentekosten en meerwerkopties zullen 
worden doorberekend.

Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht vindt plaats door middel van een 
zogenaamde ‘akte van levering’ bij de notaris. Dit is een het  
bewijsstuk voor de overdracht van het eigendom.
In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt het uiterste mo-
ment van de eigendomsoverdracht vermeld. Houdt hier rekening 
mee met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. 
 

Algemene toelichting
U wordt uitgenodigd door de notaris nadat: 
•  eventuele ontbindende voorwaarden uit de koop- en aanne-

mingsovereenkomst niet meer kunnen worden ingeroepen; 
•  eventuele opschortende voorwaarden uit de koop- en aanne-

mingsovereenkomst zijn vervuld; en
•  de hypotheekstukken/financiele middelen in zijn bezit zijn 

gesteld.

Voordat de overdracht plaatsvindt, ontvangt u van de notaris eerst 
een (concept)nota van afrekening. Hierop staat het totale bedrag 
weergegeven dat u op de dag van de overdracht verschuldigd bent.

Op deze (concept) nota van afrekening staan o.a. de volgende pos-
ten vermeld:
• grondkosten;
• eventuele rente over de grondkosten;
• eventuele vervallen bouwtermijnen;
• eventuele bouwrente over de vervallen bouwtermijnen;
•  notariskosten met betrekking tot de opmaak van de hypotheek-

akte;
•  financieringskosten, zoals kosten van de hypotheekakte, 

af sluitprovisie, taxatiekosten en eventuele kosten van de 
 Nationale Hypotheek Garantie.

Tijdens de overdracht worden doorgaans twee akten getranspor-
teerd:
• de akte van levering;
• de hypotheekakte.

Als de overdracht heeft plaats gevonden, dient het hypotheekbe-
drag dat in het bouwdepot zit minstens gelijk te zijn aan de bouw-
termijnen en bouwrente die u nog verschuldigd bent. Is dit niet het 
geval, dan bent u verplicht om het ontbrekende bedrag aan te vullen 
met eigen financiële middelen. 

Wanneer moet u gaan betalen
De koopsom, zoals vermeld in de koopovereenkomst, wordt gefac-
tureerd door Vazet. Deze betaalt u bij de notaris bij de zogenaamde 
levering. De aanneemsom, zoals vermeld in de aannemingsovereen-
komst, wordt gefactureerd door de aannemer conform de termijn-
regeling van het garantie-instituut. Deze termijnregeling houdt in 
dat u voor elke fase in het bouwproces van uw woning een factuur 
toegestuurd krijgt.  
Het meer- en minderwerk wordt in een separate opdrachtbevestig-
ing opgenomen. Het meer- en minderwerk wordt gefactureerd door 
de aannemer volgens de betalingsregeling van het garantie instituut. 
Bij opdracht mag de aannemer 25% van het meer- en minderwerk 
factureren. Het resterende gedeelte kan gefactureerd worden zodra 
het betreffende meerwerk gereed is. Vaak wordt er voor gekozen 
om het resterende bedrag bij oplevering te factureren.
U heeft recht tot uitstel van betaling de eigendomsoverdracht bij de 
notaris. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom 
aan u is overgedragen. U dient wel rekening te houden met extra 
rentekosten. Alle facturen dienen betaald te zijn voor de oplevering. 

Verklaring zonnepanelen
De belastingdienst biedt (op het moment van schrijven) de mogelijk-
heid om BTW terug te vorderen van zonnepanelen. Hierbij wordt om 
een factuur van de geplaatste zonnepanelen gevraagd. 
De zonnepanelen zijn geen aparte bouwtermijn en zijn derhalve niet 
gespecificeerd op een aparte factuur. In plaats daarvan zal er bij de 
opleverdocumentatie een verklaring worden verstrekt namens de 
ondernemer. In deze verklaring worden naast de gegevens van de 
zonnepanelen en de omvormer, de kosten van levering en plaatsing 
vermeld (van de standaard panelen + de eventuele optionele extra 
panelen). Voor eventuele vragen over deze regeling kunt u terecht 
bij de belastingdienst. Een belastingadviseur kan u helpen bij het 
indienen van de aanvraag.

Bouwplaatsbezoek
In verband met de veiligheid van u en onze collega’s op de bouw-
plaats, de voortgang van het project en de aansprakelijkheid van 
het bouwbedrijf is het niet toegestaan om de bouwplaats op eigen 
 gelegenheid te betreden. Gedurende het project wordt u als koper 
een aantal keer uitgenodigd om op de bouwplaats de voortgang 
van uw huis te komen bekijken.  Tijdens deze momenten kunt u uw 
toekomstige woning bezichtigen, inmetingen verrichten en foto’s 
maken. Werkzaamheden van derden in opdracht van de koper 
 mogen pas na oplevering worden uitgevoerd.

Prognose oplevering
Gedurende de bouw zullen wij u een globale prognose afgeven van 
de oplevering. Deze prognose wordt op basis van de op dat moment 
beschikbare gegevens, stand van de bouw en voortgang onder 
normale (weers-)omstandigheden bepaald. Hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend. Wij attenderen u erop dat alleen de ople-

verdatum van de opleverbrief bindend is. 

Oplevering / sleuteloverhandiging
Circa 4  weken voor de oplevering, ontvangt u de opleverbrief met 
de schouw- en definitieve opleverdatum. De schouw vindt 1 a 2 
weken voor de oplevering plaats. Tijdens deze schouw wordt u in de 
gelegenheid gesteld om uw woning te beoordelen en eventuele on-
volkomenheden te noteren. De aannemer streeft ernaar eventuele 
onvolkomenheden voor oplevering te herstellen.

Tijdens de oplevering inspecteert u samen met de aannemer uw 
woning. Van de oplevering wordt een proces-verbaal gemaakt waar-
op de eventuele onvolkomenheden genoteerd worden. Deze punten 
worden zo spoedig mogelijk hersteld. 
Wij adviseren u om te overwegen of u zich bij laat staan door een 
deskundige van bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis. Deze kan 
namens u eventuele gebreken en onvolkomenheden opsporen en 
vastleggen. De kosten van het inhuren van een deskundige zijn voor 
uw eigen rekening.

Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en het proces 
verbaal van oplevering van de woning is getekend, ontvangt u de 
sleutels van uw woning en is de woning aan u opgeleverd.

Aansluitingen op nutsvoorzieningen 
De aansluitkosten van water, elektra en telecommunicatie zijn bij de 
aanneemsom inbegrepen. Voor het verbruik tijdens de bouw heeft 
de aannemer een tijdelijk leveringscontact afgesloten. 
Bij oplevering zullen de meterstanden op het proces-verbaal van 
oplevering worden genoteerd en wordt het tijdelijke leveringscon-
tract beëindigt. Voor de leveringsdiensten na oplevering, dient u zelf 
tijdig leveringscontracten af te sluiten. 

Verzekering 
De aannemer verzekert tijdens de bouw de woning tegen de gevol-
gen van brand- en stormschade. Vanaf de opleveringsdatum dient 
u de woning zelf te verzekeren tegen brand, inbraak en overige 
schade. 

Naslagwerken
Bij de oplevering van uw woning ontvangt u via uw digitale woning-
dossier HomeDNA diverse naslagwerken;
• aanwijzing voor ingebruikname en onderhoud van uw woning;
• instructies voor het gebruik en de bediening van de installaties;
• revisietekeningen van de technische installaties;
• energielabel.
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