Ellertsveldlaan, De Binnentuinen
Rijk gedetailleerde herenhuizen
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De Binnentuinen - Ellertsveldlaan

Welkom in De Binnentuinen
De Binnentuinen is een gezellige, groene en waterrijke buurt in Wateringse

is er ook kinderopvang in de wijk aanwezig. Bovendien zijn in Wateringse Veld

Veld met een mix van woningen in jaren ‘30 sfeer, van eengezinswoningen

vijf basisscholen. In Hoge Veld is het Wateringse Veld College gevestigd voor

tot vrijstaande villa’s. De slingerende straten en lanen, waterpartijen en

Mavo, Havo en VWO. Verspreid over de verschillende buurten in Wateringse

groenstroken geven De Binnentuinen een uitgesproken dorps karakter.

Veld, het centrum van Wateringen en het nabij gelegen Rijswijk zijn uiteen-

Hier sluit het afwisselende straatbeeld naadloos op aan. Het accent ligt

lopende speel-, sport- en onderwijsvoorzieningen. Ook leuk voor jong en oud:

op het bijzondere karakter van de individuele woningen.

bij het Natuurtheater aan het begin van de Bovendijk ligt de Stadsboerderij
Op den Dijk. Deze kinderboerderij heeft een kleine speeltuin. Ook is er een

Alles dichtbij

knuffelhoek waar kinderen konijnen en andere kleine dieren mogen aaien

Op het gebied van wonen en leven heeft Wateringse Veld alles te bieden wat je

en knuffelen.

maar kunt wensen. De voorzieningen concentreren zich op twee plekken. Om de
hoek in winkelcentrum Hoge Veld en verderop in winkelcentrum Lage Veld zijn

Wonen aan de Ellertsveldlaan

diverse supermarkten, buurtwinkels, een gezondheidscentrum, een apotheek,

Op de hoek van de Ellertsveldlaan en Westergosingel - tegenover een brede

een bibliotheek, een sporthal, horecagelegenheden en een multifunctionele

singel en grasperken - komen 11 rijk gedetailleerde herenhuizen. Venster

welzijnsaccommodatie.

Architecten liet zich bij het ontwerp inspireren door traditionele architectuur. Het
meest in het oog springend zijn de grote raampartijen, de gemetselde lijsten om

Speel-, sport- en onderwijsvoorzieningen

de voordeur en boven de ramen en de getimmerde decoratieve elementen bij

Voor gezinnen met kinderen in alle leeftijden is De Binnentuinen een fantastische

de dwarskappen. De royale afmeting maakt deze herenhuizen heel geschikt voor

woonplek. Naast vele grote en kleinere speelplaatsen en tal van sportfaciliteiten

een grote variatie aan gezinnen.
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De Binnentuinen - Ellertsveldlaan

Herenhuizen Ellertsveldlaan
De architectuur van de 11 herenhuizen is klassiek en de vormgeving opvallend. Dit is zeker geen

De verdieping is optioneel ook uit te bouwen met 1,2 meter. Op de 1e verdieping zijn

doorsnee huis, maar hoogwaardig en rijk gedetailleerd. Een hoekwoning, een woning met

drie slaapkamers, waarvan (optioneel) één woningbreed en een complete badkamer

dwarskap of een tussenwoning. Het is allemaal mogelijk. De herenhuizen hebben een woning-

met douche, 2e toilet en wastafel. Via de vaste trap bereik je de 2e verdieping met ruimte

breedte van 5,1 meter, de woonkamer met schuifpui en de keuken lopen in elkaar over. Eén hoek-

voor nog een 4e (slaap)kamer en een aparte berging voor de wasmachine en -droger.

woning (bnr. 34) heeft standaard een zij-erker. Met drie slaapkamers en de mogelijkheid voor een
4e (slaap)kamer op zolder is er voldoende ruimte voor een gezin. Alle herenhuizen hebben diepe

Bij de hoekwoningen (met de bnrs. 30 en 40) kan ook gekozen worden voor een fraaie

achtertuinen (met berging), de bouwnummers 35 t/m 40 hebben tevens een kleine voortuin. Er is

zij-erker. Deze erker wordt bij bouwnummer 34 standaard aangebracht. Alle woningen zijn

altijd wel een plek om te genieten van de zon of juist van de schaduw. In de buurt hebben de

voorzien van een privé berging in de achtertuin en een privé parkeerplaats in het afgesloten

kinderen alle ruimte om buiten te spelen. In De Binnentuinen is het fijn wonen!

parkeerhof (geldt niet voor bnrs. 39 en 40). Tussenwoning (bnr. 39) parkeert op openbaar
terrein voor de deur. Hoekwoning (bnr. 40) heeft een parkeerplaats op eigen terrein.

En binnen in de woning, daar is het minstens zo fijn en sfeervol. Op de begane grond is een
uitbouw van 1,2 of 2,4 meter mogelijk. Zet de schuifpui naar de tuin maar open en geniet.

Kenmerken herenhuizen
Woonoppervlakten vanaf circa 131 - 137 m2
Tuingerichte woonkamer met grote schuifpui
Standaard vloerverwarming op de begane grond
Eerste verdieping:
• 3 Slaapkamers
• Complete badkamer met 2e toilet, douche en wastafel
Tweede verdieping:
• Berging voor de wasmachine en -droger en opstelling MV en CV
• Ruimte voor het creëren van een 4e (slaap)kamer is optie
Diverse uitbreidings- en indelingsmogelijkheden, o.a.:
• Uitbouw van 1,2 of 2,4 meter (1,2 meter ook op
		1e verdieping)
• Erker in 3 afmetingen
• Wijzigen indeling slaapkamers verdieping
• Dakraam voor- en achtergevel
• Dakkapel voor- en achtergevel, in diverse breedtematen
Privé parkeerplaats in parkeerhof (dit geldt niet
voor bouwnummers 39 en 40)
Alle woningen zijn voorzien van zonnepanelen

Bouwnummers 30 t/m 34
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Bouwnummers 35 t/m 40

Situatietekening
Herenhuizen type B1
Herenhuizen type B2
Herenhuizen type B3
Herenhuizen type B4
Berging
Privé parkeerplaatsen
P

Openbare parkeerplaatsen

Parkeerhof
Herenhuizen Ellertsveldlaan
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Geveloverzicht
Zijgevel

Voorgevel Westergosingel

Type B1sp

Type B1sp

Type B2sp

Type B3sp

Type B2

Type B4

Bnr. 30

Bnr. 30

Bnr. 31

Bnr. 32

Bnr. 33

Bnr. 34

Zijgevel

Voorgevel Ellertsveldlaan

Type B1sp

Type B1sp

Type B2sp

Type B3sp

Type B3

Type B2

Type B1

Bnr. 35

Bnr. 35

Bnr. 36

Bnr. 37

Bnr. 38

Bnr. 39

Bnr. 40

Schaal 1:150

6

Geveloverzicht
Zijgevel

Achtergevel Westergosingel

Type B4

Type B4

Type B2

Type B3sp

Type B2sp

Type B1sp

Bnr. 34

Bnr. 34

Bnr. 33

Bnr. 32

Bnr. 31

Bnr. 30

Zijgevel

Achtergevel Ellertsveldlaan

Type B1

Type B1

Type B2

Type B3

Type B3sp

Type B2sp

Type B1sp

Bnr. 40

Bnr. 40

Bnr. 39

Bnr. 38

Bnr. 37

Bnr. 36

Bnr. 35

Zie ook situatietekening pagina 5

Schaal 1:150
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Hoek- en tussenwoning type B1 en B3, begane grond

Kenmerken hoekwoning type B1
en tussenwoning type B3
Woonoppervlakte type B1: 132 m2
Kaveloppervlakten type B1: 178 - 237 m2
Diverse ramen in zijgevel bij hoekwoning type B1
Hoekwoning type B1 (bnr. 40) parkeerplaats op eigen terrein
Woonoppervlakte type B3: 131 m2
Kaveloppervlakten type B3: 131 - 141 m2
Standaard dakraam achtergevel
Zie overige kenmerken op pagina 4

Hoekwoning type B1 en tussenwoning type B3 (zonder tuitgevel)
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Plattegrond type B1 en B3

Kopgevel type B1

Bnrs. gespiegeld: 30, 32, 35 en 37

Bnrs. gespiegeld: 30 en 35

Bnrs. als getekend: 38 en 40

Bnr. als getekend: 40

Schaal 1:50

Hoek- en tussenwoning type B1 en B3, eerste en tweede verdieping

Plattegrond type B1 en B3

Kopgevel type B1

Plattegrond type B1 en B3

Kopgevel type B1

Bnrs. gespiegeld: 30, 32, 35 en 37

Bnrs. gespiegeld: 30 en 35

Bnrs. gespiegeld: 30, 32, 35 en 37

Bnrs. gespiegeld: 30 en 35

Bnrs. als getekend: 38 en 40

Bnr. als getekend: 40

Bnrs. als getekend: 38 en 40

Bnr. als getekend: 40

Schaal 1:50
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Tussenwoning met tuitgevel type B2, begane grond

Kenmerken tussenwoning
met tuitgevel type B2
Woonoppervlakte: 137 m2
Kaveloppervlakten: 135 - 150 m2
Extra ruimte op de 2e verdieping
Zie overige kenmerken op pagina 4

Plattegrond type B2

Bnrs. als getekend: 33 en 39
Bnrs. gespiegeld: 31 en 36
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Schaal 1:50

Tussenwoning met tuitgevel type B2, eerste en tweede verdieping

Plattegrond type B2

Plattegrond type B2

Bnrs. gespiegeld: 31 en 36

Bnrs. gespiegeld: 31 en 36

Bnrs. als getekend: 33 en 39

Bnrs. als getekend: 33 en 39

Schaal 1:50
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Hoekwoning met zij-erker type B4, begane grond

Kenmerken hoekwoning type B4
Woonoppervlakte: 132 m2
Kaveloppervlakte: 194 m2
Herenhuis met standaard zij-erker
Parkeerplaats in het parkeerhof
Standaard dakraam achtergevel
Ramen in zijgevel
Lekker veel ruimte in de tuin rondom het huis
Mooi uitzicht vanuit de erker op de omgeving

erker 1,2 x 2,88 m

Zie overige kenmerken op pagina 4

Plattegrond type B4
Bnr. als getekend: 34
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Schaal 1:50

Hoekwoning met zij-erker type B4, eerste en tweede verdieping

Plattegrond type B4
Bnr. als getekend: 34

Plattegrond type B4
Bnr. als getekend: 34

Schaal 1:50
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Optie plattegronden
Optie uitbouw 2,4 x 5,1 m

Optie uitbouw 1,2 x 5,1 m

Begane grond

- Optie uitbouw 1,2 meter

Begane grond

- Optie dubbele deuren achtergevel
- Optie kast onder de trap

Begane grond

- Optie uitbouw 2,4 meter

Kopgevel

- Optie erker
3,6 x 0,6 meter

Kopgevel

- Optie erker
3,6 x 1,2 meter

Kopgevel

- Optie erker 2,5 x 4,5 meter

- Optie indeling verdieping

positie n.t.b.
- Optioneel dubbele deur

14

Eerste verdieping

Schaal 1:75

Optie plattegronden

Optie uitbouw 1,2 x 5,1 m

Optie dakkapel 3,6 m

Optie dakkapel 2,1 m

Eerste verdieping

- Optie uitbouw 1,2 meter
- Optie extra toilet op de verdieping

Tweede verdieping

- Optie indeling slaapkamer
(altijd in combinatie met dakraam)
- Optie dakraam voorgevel (alleen mogelijk bij type B1, B3 en B4)

Tweede verdieping

- Optie dakkapel voorgevel circa 2,1 meter
(alleen mogelijk bij type B1, B3 en B4)
- Optie dakkapel achtergevel circa 3,6 meter

Schaal 1:75

- Optie vergroten standaard dakraam achtergevel
- Optie extra dakraam achtergevel

15

Optie gevels

Rechter zijgevel

- Optie erker in kopgevel
- Optie dakkapel voorgevel circa 2,1 meter
- Optie dakkapel achtergevel circa 3,6 meter

Rechter zijgevel

- Optie uitbouw achtergevel
begane grond 1,2 meter

Rechter zijgevel

- Optie uitbouw achtergevel
begane grond 2,4 meter

Rechter zijgevel

- Optie uitbouw achtergevel
begane grond en eerste 		
verdieping 1,2 meter

Rechter zijgevel

- Optie uitbouw achtergevel
begane grond 2,4 meter
- Optie uitbouw achtergevel
eerste verdieping 1,2 meter

Schaal 1:100
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Optie gevels

Voorgevel

- Optie dakkapel circa 2,1 meter

Achtergevel

Achtergevel

- Optie uitbouw begane grond 2,4 meter

- Optie uitbouw achtergevel 1,2 meter

- Optie uitbouw begane grond 1,2 meter
- Optie dakkapel achtergevel circa 3,6 meter

- Optie (groter) dakraam
(begane grond en eerste verdieping)

Schaal 1:100
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Technische omschrijving
Fundering

glasopening. Kozijnen, deuren en ramen worden aan de

Keuken

De woningen worden gefundeerd op betonnen palen met daarop

binnen- en buitenzijde in dezelfde kleur dekkend geschilderd.

In de woning wordt standaard geen keuken aangebracht.

een raster van betonnen balken. De vrijstaande bergingen

Terrein

Optioneel kan voor een projectkeuken gekozen worden.

Bergingen

Deze keuken wordt na oplevering geplaatst.

In de tuin wordt een houten berging geplaatst. De gevels

worden gefundeerd op “staal”. Dit betekent dat hier geen

De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen

funderingspalen worden toegepast, maar dat de fundering op

montagekozijnen met bovenlicht. De binnendeuren in de

een draagkrachtige grondslag wordt aangebracht.

woningen zijn fabrieksmatig afgelakte vlakke deuren met

Verwarmingsinstallatie

De rabatdelen worden antraciet afgewerkt. De platte daken

opdeksponning in een lichte kleur.

De woningen worden verwarmd door een individueel gestookte

bestaan uit een houten constructie voorzien van dakbedekking.

centrale verwarmingsketel met warmwatervoorziening. Deze

Het kozijn en de deur worden uitgevoerd in hout en dekkend
geschilderd. De deur krijgt een glasvlak.

Vloeren

worden samengesteld uit houten rabatdelen op regelwerk.

De begane grondvloeren van de woningen worden uitgevoerd als

Beglazing en ventilatieroosters

ketel heeft een hoog rendement (een zogeheten HR ketel).

een geïsoleerde vloer van prefab beton. De verdiepingsvloeren

Alle buitenlichtopeningen van de woningen worden voorzien van

De begane grond wordt voorzien van vloerverwarming. De

bestaan uit betonnen kanaalplaatvloeren. Aan de onderzijde van

blank HR++ glas. De bovenlichten van de binnenkozijnen worden

verwarming van de verdiepingen geschiedt door radiatoren.

Tuinmuren

deze vloer (de plafonds van de onderliggende ruimten) blijven de

voorzien van enkel glas, uitgezonderd die van de meterkast,

In de woonkamer wordt een kamerthermostaat aangebracht.

Aan de straatzijde worden lage gemetselde tuinmuren met

vellingkant naden in het zicht. De vloeren van de badkamer en

trapkast en bergkast (indien aanwezig). Deze worden voorzien

toiletruimten zullen worden betegeld. De overige vloeren in de

van een in lichte kleur gelakt paneel. In de gevelkozijnen worden

Gasinstallatie

penanten worden afgewerkt met een “ezelsrug”. Achter de

woning worden afgewerkt met een afwerkvloer.

ventilatieroosters opgenomen in het bovenpaneel van het kozijn

De woningen krijgen een aansluiting op het gasdistributienet.

tuinmuren wordt een ligusterhaag geplant. Langs de zij- en

achter het metselwerk.

Aansluitpunten in de woningen worden opgenomen in de

achtertuinen wordt een hoog gaashekwerk met van hedera

keuken ten behoeve van een kooktoestel en nabij de CV-ketel.

begroeiing geplaatst, zoals op de situatietekening is aangegeven.

Wanden

penanten aangebracht, zoals op tekening aangegeven. De

De woningscheidende bouwmuren, de bouwmuren van de

Goten en hemelwaterafvoer

kopgevels en de binnenspouwbladen van de voor- en achter-

De woning wordt afgewerkt met zinken dakgoten.

Mechanische ventilatie

gevels zijn van kalkzandsteen. De woningscheidende wanden zijn

De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in kunststof.

De woningen worden voorzien van een mechanisch ventilatie-

Aan de voorzijde het parkeerterrein wordt een hoge gemetselde
tuinmuur met een stalen spijlenhekwerk in kleur geplaatst.

systeem. Een centrale ventilator op zolder zuigt lucht uit de

Parkeerhof

Trappen en hekken

keuken, het toilet en de badkamer. Zo ontstaat in de woning

Tussen de woningen komt een gemeenschappelijk parkeerhof.

De trappen en traphekken worden uitgevoerd in vurenhout.

onderdruk, waardoor er verse lucht via de ventilatieroosters

Voor dit parkeerterrein wordt een VVE opgericht waar

Metselwerk

De trap naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een

boven kozijnen naar binnen stroomt. De kanalen van het

bouwnummers 30 t/m 38 lid van zijn. Het onderhoud van

Boven de kozijnen komen, waar nodig, stalen lateien in kleur. Ter

gesloten trap. Alle andere trappen worden uitgevoerd als open

systeem zijn ingestort in de vloeren dan wel weggewerkt in

het parkeerterrein komt voor rekening van de VVE.

plaatse van gemetselde borstweringen komen onder de kozijnen

trap. Vides en trapgaten worden waar nodig afgezet met een

leidingschachten, behalve op zolder. De ventilatie-unit heeft

aan de buitenzijde betonnen waterslagen. Aan de binnenzijde

houten hek.

een CO2 gestuurde regeling in de woonkamer.

opgebouwd uit twee losstaande kalkzandsteenwanden; een
zogenaamde ankerloze spouwmuur.

Bestrating
Het toegangspad naar de woning wordt uitgevoerd in

worden kunststenen vensterbanken aangebracht.

Elektra/diversen

betontegels van 40 x 60 cm. Het parkeerterrein wordt voorzien

Binnenwanden

De inbouw wandcontactdozen worden 30 cm boven de

van betonnen klinkerbestrating in visgraatmotief. De bestrating

De niet dragende binnenwanden worden uit gipsblokken

afwerkvloer gemonteerd. Met uitzondering van de overige

van het achterpad wordt voorzien van betontegels van 30 x 30 cm.

opgebouwd.

ruimten zoals hal en overloop. Daar worden de wandcontactdozen, evenals alle inbouwschakelaars geplaatst op ca. 1050 mm

Kademuur

Daken

boven het vloerpeil. De wandcontactdozen worden horizontaal

Langs de Westergosingel wordt een kademuur aangebracht.

De schuine daken zullen uit prefab houten en geïsoleerde

geplaatst. Alle lichtschakelaars worden geplaatst op 105 cm

Deze kademuur wordt uitgevoerd in beton en wordt aan de

dakelementen worden opgebouwd. Deze elementen worden

boven de afwerkvloer. In de keuken worden wandcontactdozen

buitenzijde afgewerkt met metselwerk. Bouwnummer 30 krijgt

fabrieksmatig voorzien van isolatiemateriaal. De schuine daken

ter plaatse van de keukenopstelplaats geplaatst op circa 125 cm

gedeeltelijk een talud en een beschoeiing aan het water.

worden voorzien van keramische dakpannen. Waar dat op

boven de afwerkvloer. De wandcontactdoos voor een motorloze

tekening staat aangegeven wordt in het schuine dak een dakraam

afzuigkap wordt op ongeveer 225 cm boven de afwerkvloer

opgenomen. Het platte dak van de erker bij bouwnummer 34

gemonteerd. Voor de aansluitpunten t.b.v. KPN en CAI, zie

is van hout en wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

afwerkstaat.

Plafonds

Zonnepanelen

Zie afwerkstaat.

Ten behoeve van de energiezuinigheid worden de woningen
voorzien van PV-panelen op de schuine daken, zoals op de

Kozijnen, ramen en deuren

geveltekeningen is aangegeven.

De buitenkozijnen, de ramen en de buitendeuren zijn van
hardhout, met uitzondering van de schuifpui aan de achterzijde

Sanitair

van de woning. Deze schuifpui wordt uitgevoerd in gemoffeld

Zie afwerkstaat.

aluminium. Daar waar aangegeven krijgen de deuren een
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Voor de volledige technische omschrijving:
zie contractstuken.

Afwerkstaat
Ruimte

Vloer

Wand

Plafond

Uitrusting

Entree

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening, kruipluik, 1 rookmelder, 1 lichtpunt

Meterkast

Niet afgewerkt

Niet afgewerkt

Niet afgewerkt

Elektrameter, watermeter, groepenkast, gasmeter

Toilet

30 x 30 cm, kleur antraciet, 20 x 25 cm, tegelwerk tot ca. 1500 mm + vloer, kleur glansfabricaat Mosa
wit, fabricaat Mosa, boven het tegelwerk behangklaar

Spuitwerk

1 afzuigventiel t.b.v. mechanische ventilatie, 1 plafondlichtpunt, 1 vrij hangend toilet, fabrikaat V&B O.Novo, 1 fontein, fabrikaat V&B O.Novo 36 x 27,5 cm + muurbuis
1 fonteinkraan, fabricaat HGrohe Logis 70

Keuken

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Overige installatie volgens de 0-tekening van de keukenleverancier, schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening, plafondlichtpunt volgens tekening, afzuigventielen t.b.v.
mechanische ventilatie.

Woonkamer

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening, plafondlichtpunt volgens tekening;
1 onbedrade aansluiting t.b.v. telefoon, 1 onbedrade aansluiting t.b.v. CAI, 1 thermostaat,
1 hoofdbedieningsunit t.b.v. MV (CO2 gestuurd)

Bergkast trap

Dekvloer

Behangklaar

Niet nader afgewerkt

Schakelaar t.b.v. wandlichtpunt

Overloop 1e verdieping

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening, 1 rookmelder

Slaapkamers 1e verdieping

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk

Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening, 1 onbedrade aansluiting t.b.v. TEL in
slaapkamer 1, 1 onbedrade aansluiting t.b.v. CAI in slaapkamer 1, 1 plafondlichtpunt,
radiatoren volgens tekeningen

Badkamer

30 x 30 cm, kleur antraciet; 20 x 25 cm, tegelwerk tot plafond
fabricaat Mosa, douchevloer, kleur glanswit, fabricaat Mosa
hoek: 15 x 15 cm, kleur
antraciet

Spuitwerk

Schakelaar volgens tekening, 1 plafondlichtpunt, 1 wandlichtpunt t.p.v. wastafel, een
afzuigventiel t.b.v. mechanische ventilatie
Douchecombinatie: getegelde douchehoek voorzien van RVS doucheput 15 x 15 cm,
thermostatische douchemengkraan HGrohe Ecostat Universal, douchegarnituur HGrohe
Crometta 100 Vario glijstangset 65 cm, wastafel, fabricaat V&B O.Novo 60 x 49 cm + muurbuis,
wastafelmengkraan, HGrohe Logis 70 CoolStart, VM spiegel rechthoekig 57 x 40 cm +
planchet, fabrikaat V&B O.Novo 60 x 17 cm
Vrij hangend toilet, fabrikaat V&B O.Novo, RF MV schakelaar (batterij gevoed), radiator
volgens tekeningen

2e verdieping

Dekvloer

Onbehandeld

Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening, 1 plafond/wandlichtpunt, 1 rookmelder, M.V. installatie, radiator volgens tekeningen

Onbehandeld

Tuin
Houten berging

Tuinmuren en hagen volgens tekening
Ruwe betonvloer

Onafgewerkt

Onafgewerkt

1 plafond lichtpunt, 1 buiten lichtpunt, schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening
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Algemene informatie
Koop- en aannemingsovereenkomst

Verzekeringen

Bouwbesluit

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

Deze brochure heeft tot doel potentiële gegadigden een goede

Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tot aan de

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals dat geldend

Het Bouwbesluit schrijft voor dat een woning aan een bepaalde

indruk te geven van het project en de woningen daarin. Op de

oplevering. Vanaf de dag van de oplevering van de woning

was ten tijde van de indiening van de omgevingsvergunning.

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) moet voldoen. Deze EPC

website van het project tref je meer (detail-)informatie aan. Na

heb je een opstalverzekering nodig. Je bent zelf verant-

inschrijving voor een woning volgt een reservering (toewijzing)

woordelijk voor het tijdig afsluiten van deze verzekering.

geeft de energiezuinigheid van een woning weer. Met name de

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)

oriëntatie en het (gevel)ontwerp, de isolatiewaarden van de

Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en

gevel, het dak, de begane grondvloer, de buitenbeglazing en de

een complete kopers-/contractmap met o.a. contractstukken,

Wijzigingen voorbehouden

Waarborgregeling van toepassing. Wat betekent dit voor de

energiezuinigheid van de installaties zijn van invloed op de EPC.

waarin alle informatie is opgenomen. Informatie zoals

Door de ambachtelijkheid van het bouwen zijn detailwijzigingen

koper? Dat kan als volgt worden samengevat. In het geval de

De eisen gesteld in het Bouwbesluit ten tijde van de aanvraag

tekeningen, technische omschrijving, keuzelijst meer- en

in ontwerp, constructie en afwerking voorbehouden aan Van

ondernemer tijdens de aanbouwperiode van het huis in de

bouwvergunning gaan uit van een EPC van 0,4.

minderwerk, procedure koperskeuzen en concept leveringsakte

Wijnen Stolwijk B.V. e veneens moeten wij een voorbehoud

financiële moeilijkheden komt, wordt de woning zonder

van de grond. Deze contractstukken, ook wel de KAO-stukken

maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen

meerkosten voor de koper afgebouwd. SWK regelt dit voor

genoemd, zijn bij de totstandkoming van de koop- en

van de overheid en/of nutsbedrijven. De perspectieftekeningen

de koper in samenspraak met de betrokken verzekerings-

aannemingsovereenkomst de formele bijlagen bij die

en eventuele foto’s in deze brochure geven slechts impressies.

maatschappij. Deze waarborg heet de insolventiewaarborg.

overeenkomsten. Deze brochure is daar geen onderdeel van.

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf drie (3) maanden na

voor een bepaald bouwnummer. Gegadigde ontvangt daarbij

de oplevering een zekere bouwkundige kwaliteit van de woning

Deze stukken worden besproken in het verkoopgesprek.

Maten

gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn bepaalde

De woningen in dit project zijn ontwikkeld door BPD

De op de tekeningen aangegeven maatvoering zijn “circa”-

bouwkundige gebreken voor, dan is de ondernemer verplicht

Ontwikkeling BV. De woningen worden gebouwd door Van

maten. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven,

deze te herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor zes (6)

Wijnen Stolwijk B.V. Bij aankoop van een woning sluit je een

is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking.

jaar. In zeer ernstige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn
van tien (10) jaar. Dit is de SWK-garantie. Voor bepaalde, in de

koopovereenkomst met BPD (“verkoper”) voor de levering van
de grond en sluit je een aannemingsovereenkomst met Van

Situatieschets

garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een

Wijnen Stolwijk B.V. (“ondernemer”) voor de bouw van je

De nummers op de situatieschets zijn bouwnummers. Ze worden

kortere termijn dan zes (6) jaar. Zo is het verfwerk bijvoorbeeld

woning. De ondernemer zal tevens garantieverstrekker zijn en

tijdens de bouw door alle betrokkenen gehanteerd, ook in officiële

gegarandeerd voor één (1) jaar. Schade, die het gevolg is van

je aanspreekpunt tijdens en na de bouw van de woning.

stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die

onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de

betrekking hebben op je nieuwe adres. Dat wordt pas bekend

garantie. Sommige onderdelen (zoals behangwerk) zijn

Koperskeuzen

gemaakt als de straatnamen en de huisnummers definitief

uitgesloten van garantie.

Iedere woning kan, tegen meerprijs, met extra’s worden

vastgesteld zijn. Deze tekening is enkel bedoeld om je een indruk

afgewerkt. Hiervoor krijg je een keuzelijst meer- en minderwerk,

te geven van de ligging en situatie, het gebouw of de woningen,

Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze

waaruit je keuzen kunt maken. De eventueel op de tekeningen in

in het bouwplan. De tekening vormt geen onderdeel van de

bouwkundige garantie niet nakomt, kan een koper in de

deze brochure aangegeven keuzemogelijkheden behoren niet

contractstukken en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde

tot de standaard levering. In de hiervoor genoemde keuzelijst

De juiste maten van de kavel worden na oplevering door het

gebrekenwaarborg bij SWK doen:

zijn de kosten hiervan opgenomen. Behalve keuzes uit de

Kadaster vastgelegd/zijn bepaald door kadastrale perceelvorming.

- bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de 		

keuzelijst kun je tevens individuele wensen kenbaar maken.

Ook de inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen,

In de KAO-stukken tref je daar uitvoerige informatie over aan.

eventuele groenvoorzieningen en/of parkeerplekken) is slechts

garantietermijn;
- indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis,

een impressie, ontleend aan de gegevens van de Gemeente Den

waarin hij is veroordeeld om een garantiegebrek te herstellen,

Start bouw

Haag. Je dient er rekening mee te houden dat deze nog kunnen

na te komen.

Zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan, die omschreven

wijzigen. Voor specifieke gebiedsinformatie en informatie over

SWK zorgt er dan in samenspraak met de betrokken

zijn in de aannemingsovereenkomst binnen de in die overeen-

omliggende, bestaande en/of nieuw te bouwen bebouwing,

verzekeringsmaatschappij voor dat het gebrek kosteloos wordt

komst genoemde termijn, maakt de ondernemer een aanvang

verwijzen wij je naar de gemeente. Daarnaast kun je ter plaatse

hersteld. Er geldt wel een maximumdekking per woning. Tevens

met de (voorbereidingen) voor de bouw. Je kunt daarbij denken

van de bouwlocatie de bestaande situatie waarnemen. Voor

geldt dat in geval van geschillen SWK kan bemiddelen tussen

aan een bruikbare omgevingsvergunning en voldoende

eventuele (toekomstige) wijzigingen kan BPD Ontwikkeling BV

koper en ondernemer en daarnaast biedt de Garantie- en

verkochte woningen in het plan. Uiteraard worden alle kopers

geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid

Waarborgregeling een laagdrempelige geschillenregeling. Bij

daar tijdig over geïnformeerd.

aanvaarden. Wij adviseren je bij de gemeente te informeren naar

verkoop van de woning wordt gebruik gemaakt van een

de actuele stand van zaken betreffende de inrichting van de

modelcontract. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen

Betalingen

openbare ruimten en de eventueel naastliggende (toekomstige)

de koper en de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd.

De termijnen en de wijze van betaling worden vermeld in de

bebouwing. Tevens raden wij je aan de berichtgeving in de

koop- en de aannemingsovereenkomst. De koopsom voor de

plaatselijke media te volgen.

levering van de grond wordt voldaan aan BPD Ontwikkeling BV.
De termijnen uit de aannemingsovereenkomst worden voldaan
aan Van Wijnen Stolwijk B.V.
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Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een
Garantie- en Waarborgregeling biedt de koper meer zekerheid!

Waarom nieuwbouw?

10 voordelen
van een nieuwbouwhuis
Levende omgevingen nodigen
ook uit om naar buiten te gaan

BPD creating living environments

Kies voor een nieuwbouwhuis. Je koopt toch ook geen

6. Nieuw is duurzamer

derdehandsschoenen? Kun je deze op het oog gekke

Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen

vergelijking maken? Wij vinden van wel. De meeste mensen

duurzame, milieuvriendelijke materialen en technieken

die iets kopen, kopen namelijk het liefst iets wat nieuw

gebruikt. En omdat een nieuwbouwhuis ook veel energie-

is. Waarom zou dat principe dan niet gelden voor een

zuiniger is, komt het in aanmerking voor het predicaat

huis? We zetten de belangrijkste voordelen voor je op

‘groen’. En dat is goed voor het milieu én je portemonnee.

een rij.

7. Nieuw is veiliger
1. Nieuw is onbeschreven

Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met een

Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is écht

professioneel rookalarm. En met het modernste, inbraak-

helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. Een

werend hang- en sluitwerk. Je geniet van een veilige

nieuwbouwhuis heeft geen geschiedenis. Het doet niet

omgeving en houdt ongewenste bezoekers buiten.

denken aan de smaak, keuzes of het leven van de vorige
bewoners.

8. Nieuw is aangenamer
‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar

2. Nieuw is zorgelozer

oude huizen kunnen ook koude huizen zijn. In de winter

Onze onderneming houdt zich bezig met één van onze

een harmonieuze manier ontmoeten. Die rust, ruimte en

Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je

zijn ze niet warm te krijgen en in de zomer juist niet koel.

belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen,

geborgenheid bieden en als ontmoetingsplek ook activitei-

geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het.

Nieuwbouwhuizen daarentegen kenmerken zich door een

woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen

ten op straat aanmoedigen. Waar iedereen, van jong tot

Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je

aangename temperatuur, ongeacht de tijd van het jaar.

waarin wij actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland. Naar

oud, met veel plezier kan wonen en samenkomen.

de eerste jaren vrijwel niet.

Ze zijn voorzien van extra isolerend glas en zijn ook verder

die woonwensen doen we uitgebreid onderzoek waarvan

goed geïsoleerd. Zo heb je in de winter warme voeten en

de resultaten de basis vormen voor wat we ontwikkelen.

Bouwen is voortbouwen

3. Nieuw is energiezuiniger

De meeste van ‘onze’ bewoners zullen het niet weten, maar

Duurzaamheid staat in ons werk centraal en daarbij denken

Auto’s zijn de laatste 20 jaar veel zuiniger geworden,

wij hebben aan de wieg gestaan van hun huizen en buurten.

we niet alleen aan het verminderen van CO²-uitstoot en

computers stukken sneller. Maar ook de bouwwereld heeft

9. Nieuw is bloemrijker

Sinds onze oprichting in 1946 hebben wij de bouw van

lagere energierekeningen voor ‘onze’ bewoners. Een

in de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. Zo heeft

Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige omge-

meer dan 300.000 woningen mogelijk gemaakt en vandaag

geslaagde woonwijk moet zelf ook duurzaam zijn, letterlijk

een nieuwbouwhuis van nu energielabel A en is daarmee

ving. Een omgeving die ook zelf leeft. Waar bewoners en

wonen ruim een miljoen Europeanen in woonwijken waarin

toekomstwaarde hebben en decennia na oplevering nog

al gauw 30% zuiniger dan een woning die pakweg 25 jaar

bezoekers zich welkom voelen. Want naast de ontwikkeling

onze hand herkenbaar is. Daarmee zijn we letterlijk één van

steeds aantrekkelijk zijn voor nieuwe generaties. Vrijwel

geleden is gebouwd.

van huizen zijn we ook verantwoordelijk voor de inrichting

de grootste ‘huismerken’ van ons continent.

elke leefomgeving overleeft zijn eerste bewoners. Aan

is het in de zomer lekker koel.

van het gebied waarin ze staan. Zo komen we tot buurten

ons de taak om verder te denken dan een leven lang is.

4. Nieuw is voordeliger

met altijd voldoende perkjes en parken, met vijvers en speel-

Levende woonomgevingen

En dus kijken we in ons werk niet alleen naar de toekomst,

Als koper van een nieuwbouwhuis heb je een aantal

plaatsen, met scholen, winkels en een goede ontsluiting.

Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van

maar koesteren we ook wat al bestond: de voormalige

financiële meevallers. Bij de koop hoef je bijvoorbeeld

ons levensgeluk. Maar dat plezier vraagt om meer dan een

koekjesfabriek, de karakteristieke boerderij, de slingerende

geen overdrachtsbelasting te betalen en qua energie-

10. Nieuw is persoonlijker

woning alleen. Het vereist ook een woonomgeving waarin

beek of oude beuk. Bouwen is voortbouwen, vinden we.

kosten ben je met een nieuw, duurzaam huis al gauw

Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid van de

mensen zich even fijn en veilig voelen als in hun eigen

In een levende omgeving proef je alle tijden.

€ 800,- per jaar goedkoper uit.

wereld. Je kiest je eigen badkamer, je eigen keuken en als
je een dakkapel wenst, kan dat meegenomen worden

huis. Daarom maken we ons bij BPD, voorheen bekend als

5. Nieuw is stiller

tijdens de bouw. Een oud huis wordt nooit helemaal van

‘living environments’, woon- en leefomgevingen die ook zelf

Meer weten over BPD of nieuwbouwprojecten?

Voor veel mensen is hun huis een plek om tot rust te komen.

jezelf. Of in elk geval, duurt het jaren voor je dat bereikt.

leven. Waar de bebouwde omgeving en de natuur elkaar op

Kijk op www.bpd.nl

Even weg uit de drukte en hectiek van alledag. Zeker in een

Je blijft breken en verbouwen om het precies op maat en

nieuwbouwhuis kun je dat volop doen. Dankzij de modernste

smaak te krijgen.

Bouwfonds Ontwikkeling, sterk voor het verwezenlijken van

isolatie kun je in een nieuwbouwhuis iets horen wat in een
druk land als Nederland zeer weldadig kan zijn. De stilte.

Daarom nieuwbouw!
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Iets voor jou? Kijk op www.debinnentuinen.nl
EEN ONTWIKKELING VAN

INFORMATIE EN VERKOOP

AANNEMER

Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens
zoals die ten tijde van het samenstellen van deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij
een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere voortkomen uit eisen
en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende
verkooptekeningen en technische omschrijving.
September 2017

Of kijk op

BPD

BPD

Olsthoorn Makelaars

Van Wijnen Stolwijk B.V.

Poortweg 2

Afdeling verkoop

Santiagosingel 1

Benedenkerkseweg 48

2612 PA Delft

Poortweg 2

2548 HN Den Haag

2821 LD Stolwijk

T 088 71 22 837

2612 PA Delft

T 070 308 46 56

T 0182 348 000

T 088 71 22 837

E info@olsthoornmakelaars.nl

E verkoop.zuidwest@bpd.nl

www.facebook.com/nieuwbouwwateringseveld

