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Onbezorgd wonen
in Veendal
Of je nu een starter bent, voor het eerst samen een
huis gaat kopen of een meer ervaren koper bent.

Door de aansluiting op het groene warmtenet van Ede
is jouw nieuwe woning ook helemaal klaar voor de

En of je nu kiest voor een rij-, hoek-, twee-onder-

toekomst.

je onbezorgd wonen.

Kinderen lopen door de autoluwe wijk zorgeloos en

een-kap- of een vrijstaande woning. In Veendal kun
veilig naar school. Alle denkbare voorzieningen vind je

INHOUD

Onbezorgd wonen in Veendal

3

Type L scherf 6A vanaf pag.

Wonen aan de rand van Ede

4

Type M & N scherf 6A vanaf pag. 50

Comfortabel, duurzaam en ruim

5

Keuken en Sanitair

60

Situatietekening

6

Opties woningtypes

62

Type A & B scherf 4B vanaf pag.

8

Technische omschrijving

70

op fietsafstand en binnen enkele minuten rijden ben je

Op steenworp afstand van prachtige natuur én met

bij de N224 en de A30. Liever de natuur in?

alle voorzieningen die je kunt wensen in de buurt.

De wijk ligt op steenworp afstand van de ecozone

Iedere woning is perfect afgewerkt en van alle

en de achterliggende akkers. Met recht onbezorgd

gemakken voorzien.

wonen dus.
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Veendal is een kleinschalige, groene, autoluwe wijk.

3

Wonen aan de
rand van Ede

Comfortabel,
duurzaam en ruim

In Kernhem woon je onbezorgd aan de rand

Of je nu kiest voor een rij-, hoek-, twee-onder-een-

gelegen en je vindt er al veel dagelijkse

comfortabel, duurzaam en ruim. Alle woningen zijn

kap of een vrijstaande woning, in Veendal woon je

van Ede. Kernhem is groen, waterrijk, centraal

perfect afgewerkt en van alle gemakken voorzien.

voorzieningen. De aangrenzende ecologische

Dankzij de hoogwaardige isolatie heerst een perfect

zone en achterliggende akkers en klompenpaden

woonklimaat in alle, ruim opgezette vertrekken.

zijn een perfect startpunt voor een fiets- of

wandeltocht. Ook ben je zo in het gezellige

centrum van Ede dat met zijn lokale winkeltjes en

In de keuken vind je alle moderne apparatuur om de

landelijke ketens, de horeca en de vele culturele

heerlijkste diners voor je gezin te bereiden. Of doe

hotspots niet snel zal vervelen.

eens gek en nodig al je vrienden uit.
De ruime living is groot genoeg.

Ga je voor een rij-, hoek-, twee-onder-een-kap of
toch een vrijstaande woning in Veendal? Hoe dan
ook; hier is het onbezorgd wonen.

CO

Groen wonen

In Veendal krijgt ook de natuur volop de ruimte. De groene bermen in de

KEUKE MPLEET MET
N EN
OPGE SANITAIR
LEV
ERD

OBS De Kern

straten, de houtwallen en de watergang dragen bij aan de biodiversiteit
in de wijk. Kleine zoogdieren zoals herten en konijnen verplaatsen zich via
de aangrenzende eco-zone naar de Veluwe en bij het ontwerpen van de
straten wordt door gevelnestkastjes, dakoverstekken en hagen rekening
gehouden met vogels en vleermuizen.

Winkelcentrum
Dorpskern
Pannenkoeken &
Partyboerderij Kernhem

Onbezorgd spelen

In de wijk zijn meerdere speelplekken voor verschillende leeftijden. Voor
elke groep is er wat te kiezen. We hebben straatgerichte, buurtgerichte en
wijkgerichte vormen van spelen. Iedere speelplek heeft een eigen sfeer en
karakter, zo is er voor ieder wat wils.
Hoe de wijk is opgebouwd, nieuwsfeitjes en belangrijke informatie staat op
de website van Kernhem: https://kernhem.ede.nl.
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8

9

A

Begane grond

PE

Bouwnummers: 13 en 16

< 6170 >

TY

TY

PE

A

Eindwoningen

< 3220 >

Binnenstappen, je schoenen in de hal zetten

en de warmte van de vloerverwarming aan je

< 5400 >

voeten voelen. Deze comfortabele eindwoning
voelt als een jas die je niet uit wilt trekken. De

tuingerichte woonkamer vormt het hart van het

< 3330 >

huis en uit de open keuken komen de heerlijkste
gerechten. Aan de eettafel is genoeg plek voor
je vrienden en op de ruime zolderverdieping
is altijd ruimte voor een logee. De met zorg
ontworpen gevels, de groene bermen in de

straten, de houtwallen en de watergang dragen

< 9200 >

bij aan een gevoel van rust en ruimte, hier wil je

< 4330 >

< 5470 >

wonen.

27

N
4B

< 2760 >

Schaal 1:50
10

11

A
PE

Zolder

TY

TY

PE

A

1ste etage

5225

< 4860 >

< 3330 >

>|

< 2100 >

|<

< 3230 >

MV

N

< 2030 >

< 4270 >

< 5400 >

< 2070 >
< 2510 >

Schaal 1:50
12

13

B

Bouwnummers: 14 en 15

TYPE

TYPE

B

Tussenwoningen

Begane grond

< 5400 >

Van de eettafel waar jij ‘s ochtends je koffie

drinkt tot de hoekbank waar jij de dag afsluit

< 3330 >

met een wijntje terwijl je door de openslaande
deuren jouw tuin in kijkt, hier wil je wonen. De
open keuken is de droom van elke thuiskok en
de bovenverdieping biedt meer dan genoeg

ruimte voor het hele gezin. En wat te denken

< 8600 >

van de zolder? Maak je er een thuiswerkplek,
een speelkamer voor de kinderen of toch een

gastenverblijf van? Deze tussenwoning geeft je

< 5470 >

de ruimte om te wonen zoals jij dat wilt.

< 4330 >

27

< 2760 >

N
4B
Schaal 1:50
14

15

TYPE

< 3330 >

Zolder

>|

B

< 4860 >

< 2100 >

< 5400 >

MV

< 2030 >

|<

5225

< 3230 >

< 3670 >

TYPE

B

1ste etage

< 3230 >

N

< 2070 >

Schaal 1:50
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17
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SCHERF 4B
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TYPE

C
SCHERF 4B

20

21

C
TYPE

TYPE

C

Eindwoningen
Bouwnummers: 6 en 12

Begane grond

< 4200 >

De met zorg ontworpen afwisseling in de

gevels van deze eindwoningen tovert iedere

< 3330 >

keer weer een glimlach op je gezicht, hier is het
heerlijk thuiskomen. Eenmaal binnen komen uit
de open keuken de heerlijkste gerechten die

je bij mooi weer natuurlijk in de tuin opeet. Na
het eten samen een filmpje op de bank of nog

even iets lezen aan de tafel. In de tuingerichte

woonkamer kan het allemaal. Ook boven is het

dankzij de twee slaapkamers onbezorgd wonen.
En wat dacht je van de zolder? Maak je er een

< 5470 >

loungeplek of toch een homegym van? Wat

jouw wensen ook zijn, in deze eindwoning woon
je zoals jij dat wilt.

< 8600 >

< 3130 >

33

N

< 1940 >

4B
Schaal 1:50
22

23

C

5225

< 4030 >

< 3330 >

< 4200 >

>|

TYPE

Bouwnummers: ...

Zolder

< 4200 >

|<

< 4500 >

MV

< 2030 >

TYPE

C

1ste etage

< 2030 >

N

< 2070 >

Schaal 1:50
24

25

TYPE

E
SCHERF 4B

26

27

E

Bouwnummers: 17, 18, 19, 20, 21 en 22

< 6170 >

Begane grond

TYPE

TYPE

E

2-onder-1-kapwoningen

< 5700 >

In deze tweekapper geniet het hele gezin van

rust en ruimte. Samen ontbijten aan tafel in de
< 3000 >

ruime woonkeuken, of met mooi weer in de

tuin. Een boek lezen op de bank of een etentje
met vrienden in de woonkeuken, het kan

allemaal. Plof ‘s avonds in je luie stoel of naast
je gezinsleden op de loungebank. Lekker een

filmpje kijken of nog even de dag doorspreken
voordat ieder via de vurenhouten trap naar

tweekapper geeft de ruimte om te wonen zoals

< 1230 >

jij dat wilt. En dankzij de hoogwaardige isolatie

< 930 >

< 3200 >

zijn eigen, ruime slaapkamer gaat. Deze

perfect woonklimaat.

< 10300 >

< 2415 >

33
32

< 1380 >

heerst in alle, ruim opgezette, vertrekken een

31
30
29
28

< 3700 >

27

26
25
24

N

23

4B
< 3215 >

Schaal 1:50
28

29

E

E
TYPE

< 5700 >

Zolder

>|

< 3000 >

TYPE

1ste etage

< 5700 >

< 2130 >

7040

< 1570 >

< 2610 >

MV

< 3500 >

|<

< 3890 >

< 4490 >

< 2240 >

N
< 3390 >

Schaal 1:50
30

31

TYPE

E
SCHERF 4B

Disclaimer: Er zijn maatverschillen tussen de type 2-1 kap woningen in beide
scherven. Impressie betreft een verbeelding van de 5,7m brede woning.
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33

TYPE

K
SCHERF 6A

34

35

K

Bouwnummers: 34 en 44

Begane grond

TYPE

TYPE

K

Vrijstaande woningen

Jouw dromen van rust en ruimte worden

< 3893 >

woningen. Bij aankomst zie je direct dat aan

de architectuur veel aandacht is besteed. De
< 2800 >

detaillering in de gevel, de in wildverband

< 6170 >

werkelijkheid in een van de twee vrijstaande

geplaatste bakstenen en de met hedera

beklede toegangspoort naar de tuin ademen
rust en sereniteit uit. Dat is pas heerlijk
thuiskomen.

De grote openslaande deuren zorgen voor een
< 1000 >

prachtige lichtinval in de ruime woonkamer en
met goed weer leef je dus binnen en buiten.

< 3200 >

< 1330 >

< 10600 >

Samen koken in de woonkeuken, een filmpje

kijken of bijkomen van een werkdag, hier wil je
wonen.

< 3000 >

< 2900 >

N
6A
4B
< 6000 >

Schaal 1:50
36

37

K

K
TYPE

TYPE

1ste etage...

< 3000 >

|<

>|

< 3950 >

< 2930 >

Zolder

< 3950 >

< 3530 >

< 1800 >

< 2900 >

< 1360 >

< 3450 >

< 3000 >

< 4100 >

< 10600 >

MV

< 6000 >

Schaal 1:50
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39

TYPE

K
SCHERF 6A

40

41

TYPE

L

SCHERF 6A

42

43

Begane grond

< 6170 >

L

Bouwnummers: 35, 36, 42 en 43

TYPE

TYPE

L

2-onder-1-kapwoningen

< 5400 >

In deze tweekapper geniet het hele gezin van

< 3000 >

rust en ruimte. Samen ontbijten aan tafel in de
ruime woonkeuken, of met mooi weer in de

tuin. Een boek lezen op de bank of een etentje
met vrienden in de woonkeuken, het kan

allemaal. Plof ‘s avonds in je luie stoel of naast
je gezinsleden op de loungebank. Lekker een

filmpje kijken of nog even de dag doorspreken

< 3200 >
< 930 >

voordat ieder via de vurenhouten trap naar
zijn eigen, ruime slaapkamer gaat. Deze

< 1230 >

tweekapper geeft de ruimte om te wonen zoals

< 1380 >

jij dat wilt. En dankzij de hoogwaardige isolatie
heerst in alle, ruim opgezette, vertrekken een
perfect woonklimaat.

< 3700 >

< 10300 >

< 2415 >

6A
4B

N

< 3090 >

Schaal 1:50
44

45

L
TYPE

Zolder

>|

< 5400 >

< 3000 >

TYPE

L

1ste etage...

< 4100 >

< 5400 >

6325

< 1570 >

< 2610 >

MV

< 3500 >

< 1830 >

|<

< 4490 >

< 2240 >

< 3890 >

N

< 3090 >

Schaal 1:50
46

47

TYPE

L

SCHERF 6A

Disclaimer: Er zijn maatverschillen tussen de type 2-1 kap woningen in beide
scherven. Impressie betreft een verbeelding van de 5,7m brede woning.
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49

TYPE

MN
&

SCHERF 6A

50

51

M

De met zorg ontworpen afwisseling in de

< 6170 >

Bouwnummers: 37 en 41

Begane grond

TYPE

TYPE

M

Hoekwoningen

< 3220 >

< 5400 >

gevels van deze hoekwoningen tovert iedere

keer weer een glimlach op je gezicht, hier is het
heerlijk thuiskomen. Eenmaal binnen komen uit

< 3330 >

de open keuken de heerlijkste gerechten die

je bij mooi weer natuurlijk in de tuin opeet. Na
het eten samen een filmpje op de bank of nog

< 3200 >

even iets lezen aan de tafel. In de tuingerichte
woonkamer kan het allemaal. Ook boven is

het dankzij de twee slaapkamers onbezorgd

< 9200 >

wonen. En wat dacht je van de zolder? Maak je
er een loungeplek of toch een homegym van?

Wat jouw wensen ook zijn, in deze hoekwoning

< 4330 >

< 3060 >

< 5470 >

woon je zoals jij dat wilt.

< 2570 >

N

< 1220 >

< 920 >

6A
4B

< 2760 >

< 1580 >

Schaal 1:50
52

53

M

M

Zolder

TYPE

TYPE

1ste etage...

>|

< 5400 >

< 4860 >

< 3330 >

< 2070 >

< 975 >

< 3300 >

5225

< 3230 >

|<

< 3230 >

N

<2150 >

< 4270 >

MV

< 2070 >
< 2510 >

Schaal 1:50
54

55

N

Bouwnummers: 38, 39 en 40

TYPE

TYPE

N

Tussenwoningen

Begane grond

< 5400 >

De met zorg ontworpen afwisseling in de

gevels van deze tussenwoningen tovert iedere

< 3330 >

keer weer een glimlach op je gezicht, hier is het
heerlijk thuiskomen. Eenmaal binnen komen uit
de open keuken de heerlijkste gerechten die

je bij mooi weer natuurlijk in de tuin opeet. Na
het eten samen een filmpje op de bank of nog

< 8600 >

even iets lezen aan de tafel. In de tuingerichte

woonkamer kan het allemaal. Ook boven is het

dankzij de twee slaapkamers onbezorgd wonen.
En wat dacht je van de zolder? Maak je er een

< 5470 >

loungeplek of toch een homegym van? Wat

jouw wensen ook zijn, in deze tussenwoning
woon je zoals jij dat wilt.

< 2760 >

< 1500 >
< 1000 >

< 1760 >

< 3060 >

< 4330 >

N

6A
4B
Schaal 1:50
56

57

TYPE

Zolder

>|

N
< 3330 >

TYPE

N

1ste etage...

< 5400 >

< 4860 >

< 2100 >

< 975 >

|<

< 3300 >

5225

< 3230 >

< 3670 >

< 2030 >

MV

< 3230 >

N

< 2100 >

Schaal 1:50
58
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Keuken en
sanitair
De woningen in Veendal worden opgeleverd
inclusief een keuken, keurig afgewerkte
badkamer en toilet.

De badkamer biedt alles wat je nodig hebt. Zo
beschik je over een douche, toilet en wastafel

en worden de wanden en vloeren voorzien van

moderne tegels. Daarmee is jouw badkamer mooi
en eigentijds.

Het is het kleinste kamertje in huis, maar dat
betekent natuurlijk niet dat deze ruimte geen
aandacht verdient. Het hangende toilet en fonteintje

COMPL

KEUKEN

van Villeroy en Boch geven het toilet een eigentijds
karakter.

Het toegepaste sanitair is van het merk
Villeroy en Boch. Aanvullende eigen wensen

EET ME
T
EN SAN
ITAIR
OPGELE
VERD

zijn prima invulbaar in samenspraak met onze
projectshowroom, Arvero in Duiven (www.arvero.nl)
Koken in zo’n fantastische keuken is natuurlijk ook
helemaal geen straf. Je hebt moderne apparatuur
tot je beschikking om de heerlijkste gerechten te
maken. Ook de keuken is in samenspraak met onze
projectshowroom Arvero in Duiven (www.arvero.nl)
geheel naar uw eigen stijl en wensen in te richten.

Heeft u nog vragen?
Ons projectteam staat voor u klaar.

Hier wil ik wonen
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TY

PE

Opties

&

Opties type A&M 1e etage
Uitbreiding badkamer

&

Eind- en hoekwoningen
Bouwnummers: 6, 12, 13, 16, 17 en 41

Opties type A&C&M Begane grond
Uitbouw 120 cm

Uitbouw 240 cm
Deur woning naar gemetselde berging
Dubbele openslaande deuren voorzijde berging*

Opties type A&C&M Zolder
Dakramen

Dakkapellen type A&C

< 3390 >

Plattegronden kunnen per type iets afwijken van bovenstaande afbeeldingen.
Geen garage mogelijk bij type C
* Alleen mogelijk bij type M

62

63

Dakkapellen type M

BN
TYPE

Opties

Opties type N 1e etage

Opties type B Zolder

Uitbreiding badkamer

Dakramen

&

Tussenwoningen
Bouwnummers: 14, 15, 38, 39 en 40

Opties type B&N Begane grond
Uitbouw 120 cm

Uitbouw 240 cm

Opties type B&N Zolder
Dakkapellen type B

Dakramen type N

Dakkapellen type N

Plattegronden kunnen per type iets afwijken van bovenstaande afbeeldingen.

64

65

EL
TYPE

Opties

Opties type E&L 1e etage

Opties type E Zolder

Uitbreiding badkamer

Dakramen

&

2-onder-1-kapwoningen

Bouwnummers: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 42 en 43

Opties type E&L Begane grond
Uitbouw 120 cm

Uitbouw 240 cm
*Verbinding naar garage en
aangepaste garagedeuren

Opties type E&L Zolder
Dakkapellen type E

Dakramen type L

Dakkapellen type L

Plattegronden kunnen per type iets afwijken van bovenstaande afbeeldingen.
* Alleen mogelijk bij type L

66

67

K

Opties

Opties type K 1e etage

TYPE

Uitbereiding badkamer

Vrijstaande woningen
Bouwnummers: 34 en 44

Opties type K Begane grond
Uitbouw 120 cm
Deur naar gemetselde berging

Uitbouw 240 cm
Deur naar gemetselde berging
Aangepaste garagedeuren

Opties type K zolder
Dakramen

Dakkapellen

< 3390 >

68

69

Technische
omschrijving

binnenwanden worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden be-

Tegelwerk

Verwarmingsinstallatie

onderling worden uitgevoerd met een isolatie-index voor luchtgeluid

Toilet

aangelegd in de woning. De woning wordt uitgevoerd met vloer-

staande uit gipsblokken. De scheidingswanden tussen de slaapkamers
van tenminste -20dB.

geïsoleerde kap met een isolatiewaarde van tenminste rc=6.0 m2

• Wandtegels conform monster tot plafond, wit afgevoegd;

blijft onafgewerkt. Bij de rijwoningen zonder gemetselde berging

technische omschrijving weer, die onderdeel van

worden prefab houten bergingen in de achtertuin geplaatst.

de contractstukken is.

Metaalwerk

Voor aanleg van de fundering, riolering, leidingen, tuinen en bestrating

ontgraven tot de onderkant van de funderingsconstructie. De funde-

Kozijnen, ramen en deuren

vuld met uitkomende grond. Onder de tegels bestrating wordt circa

in hardhout. Voorzover nodig worden deze voorzien van ventilatieroos-

ring alsmede de sleuven voor de riolering en leidingen worden aange-

De buitenkozijnen, buitenramen en buitendeuren worden uitgevoerd

10 cm vulzand aangebracht.

ters op het glas. De draaiende raamdelen worden als draai-kiepramen

Riolering

De binnendeurkozijnen met bovenlicht zijn van metaal, voorzien van

uitgevoerd.

De riolering van kunststofbuizen wordt aangelegd als een gescheiden

fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. Onder de kozijnen van de

wordt voorzien van ontstoppings mogelijkheden.

Onder de overige kozijnen worden geen dorpels aangebracht. Ge-

rioleringsstelsel volgens de gemeentelijke voorschriften. Het systeem

Terreinverharding en erfafscheidingen

aangebracht.

De vloertegels worden niet strokend aangebracht met de wandtegels.

Het schilderwerk wordt uitgevoerd in de kleuren volgens de kleur- en

bracht. Vanaf de erfgrens naar de entreedeur wordt een pad aange-

geheel compleet met leuningen, balusters, hekwerken en aftimme-

In de voortuinen worden langs de erfgrens lage hagen geplant. Langs

bouwnummer 34 en 44). De trap naar de zolder is en open trap.

met hedera aangebracht. De getekende hekken en hagen zijn geen

Dakbedekking

bracht. Deze worden uitgevoerd in betontegels (afmeting 40 x 60 cm).

ring. De trap naar de eerste verdieping is een dichte uitvoering (m.u.v.

onderdeel van de contractstukken.

De hellende dakvlakken worden voorzien van keramische pannen met

Fundering

gingen worden voorzien van een dakbedekking. De randen van het

de nodige hulpstukken. De platte daken van de gemetselde ber-

• Keuken..............................22°C
• Hal....................................18°C
• Badkamer.........................22°C
• Slaapkamers.....................22°C

met een dekkende verf. De binnenzijde van de buitenkozijnen, ramen

van de wasmachine) worden mechanisch afgezogen. De ventilatie-unit

bouwplaats bijgewerkt, geschuurd en eenmaal dekkend geschilderd
en deuren worden op dezelfde wijze behandeld. De vurenhouten

verdiepingstrappen worden dekkend geschilderd met uitzondering

van de treden, stootborden en de onderkant van de trap. De trappen
zijn reeds eenmaal voorbehandeld. Alle materialen die fabrieksmatig

worden behandeld zoals bijvoorbeeld binnendeurkozijnen, opdekdeuren en radiatoren worden op de bouwplaats niet nader behandeld.

Uiteraard is deze naar wens aan te passen in onze keukenshowroom.

twee oprijstroken van de openbare weg naar deze berging aange-

• Woonkamer......................22°C

Mechanische ventilatie

metselde bergingen worden voorzien van een stalen kanteldeur.

De verdiepingstrappen worden uitgevoerd als vurenhouten trap,

eisen:

ringen en dergelijk die in de fabriek al zijn behandeld, worden op de

Keukeninrichting

Trappen

de achtertuinen, grenzend aan de parkeerkoffer worden hekwerken

• Ter plaatse van de douchehoek worden de vloertegels onder afschot

badkamer en het toilet wordt een kunststenen dorpel aangebracht.

Indien de woning voorzien is van een gemetselde berging dan worden

woonkamer/keuken wordt voorzien van een ruimteregelaar voor de

De te behalen temperaturen in de woning is conform de woningborg

materiaalstaat. Alle buitenkozijnen, ramen en deuren, buiten betimme-

kleur gepoedercoat.

Het terrein onder de woningen en de gemetselde bergingen wordt

verdieping en de badkamer worden voorzien van radiatoren. De

• Vloertegels conform monster en grijs afgevoegd;

vereist worden metalen delen bekleed met brandwerend materiaal.

worden de nodige graafwerkzaamheden verricht.

verwarming op de begane grond. De slaapkamer op de eerste

temperatuurregeling.

Schilderwerk

Boven alle kozijnen in de buitengevels komt een stalen gevellatei in

Van de aansluitset in de meterkast wordt de verwarmingsinstallatie

Badkamer

Waar dat volgens de constructieberekeningen nodig is worden de

nodige stalen balken, kolommen en lateien aangebracht. Daar waar

Grondwerk

afgevoegd;

• Vloertegels conform monster en grijs afgevoegd;

K/W. De binnenzijde van de daken bestaat uit bruine spaanplaat en

Deze beknopte omschrijving geeft verkort de

• Wandtegels conform monster tot ca. 120 cm boven de vloer, wit

Houtwerk

De hellende dakconstructie van de woning bestaat uit een prefab

Inleiding

Wand- en vloertegels worden aangebracht in de volgende ruimten:

De woning is voorzien van een complete keuken inclusief apparatuur.
De keukenleverancier plaatst de keuken na oplevering van uw woning.

Waterinstallatie

De keuken, het toilet, de badkamer en zolder (i.v.m. de opstelplaats

wordt aangesloten op de ventilatiekanalen en de dakdoorvoer. Op de
zolder loopt het ventilatiekanaal als een opbouw leiding over de zoldervloer. Het bedieningspaneel van de mechanische ventilatie wordt
in de woonkamer geplaatst en reageert op basis van CO2-

meting in de woonkamer.

Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften

van het stroomleverend bedrijf en de NEN 1010. Alle leidingen worden voor zover mogelijk weggewerkt in de wanden en vloeren met

uitzondering van de leidingen in de meterkast, de trapkast, op zolder
en in de bergingen. De aansluitpunten zijn witte inbouw-schakelaars
en wandcontactdozen. In de meterkast, de trapkast, op zolder en in

Koudwaterleiding

de bergingen wordt opbouwmateriaal gebruikt. De schakelaars en

koudwaterleiding installatie gelegd naar de volgende

woonkamer en de slaapkamer worden wandcontactdozen op circa 30

Vanaf de watermeter die het waterleidingbedrijf plaatst, wordt een
tappunten:

• Closetcombinatie en fontein in het toilet in de hal;
• Afgedopt aansluitpunt in de keuken;

• Closetcombinatie, wastafel en douche combinatie in de badkamer;
• Plaats van de wasautomaat.

wandcontactdozen op circa 105 cm boven de vloer aangebracht. In de
cm boven de geplaatst.

De woning wordt voorzien van zwakstroom belinstallatie. Deze be-

staat uit een beldrukker bij de voordeur, een trafo in de meterkast en
een bel in de hal.

In de hal, op de overloop van de eerste verdieping en op zolder

Alle woningen worden uitgevoerd met een fundering op palen.

platte dak wordt afgewerkt met een metalen daktrim.

Warmtelevering

worden rookmelders aangebracht. Deze zijn voorzien van een back-up

Systeemvloeren

Goten en hemelwaterafvoer

bedrijf Ede B.V. (stadsverwarming) in het openbaar gebied. Deze

sloten op dezelfde groep in de meterkast.

een isolatiewaarde (rc) van tenminste 4,0 m2 K/W. De verdiepings- en

Langs de druipeinden van de hellende dakvlakken worden getimmer-

De woningen worden aangesloten op het warmtenet van Warmte-

De begane grondvloer is een geïsoleerde betonnen systeemvloer. Met

De pvc-hemelwaterafvoeren worden aangesloten op de riolering.

zoldervloer worden betonnen kanaalplaatvloeren. De vloeren worden

de bakgoten (4B) of zinken mastgoten (6A) aangebracht.

Warmwaterleiding

Beglazing

aangelegd naar de volgende tappunten:

afgewerkt met een cementdekvloer.

Metselwerk / Lijmwerk

Alle glasopeningen in de buitengevels van de woningen worden voor-

De gevels worden vanaf ca 15 cm onder maaiveld uitgevoerd in

zien van blank isolatie HR++ glas.

spouwbladen van bovengenoemde gevels wordt een luchtspouw

Stukadoorswerk

tiewaarde van de gevel bedraagt tenminste rc=4,5 m K / W.

betonnen verdiepingsvloeren (de v-naden blijven in het zicht) en op

zandsteen elementen. De woningscheidende bouwmuren worden als

woonkamer, keuken/eethoek, de hal, de slaapkamer en de overloop

wildverband in een gebakken steen. Tussen de binnen- en de buiten

voorziet in de levering van warmte en warm tapwater.

Vanaf de aansluitset in de meterkast wordt een warmwaterleiding
• Afgedopt aansluitpunt in de keuken;
• Wastafel en douche combinatie.

De hoeveelheid warm tapwater voldoet aan cw-klasse 6.

Structuurspuitwerk wordt aangebracht op de onderzijde van de

Sanitair

De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gelijmde kalk-

de wanden boven het tegelwerk in de toiletruimte. De wanden van de

Inclusief de benodigde kranen. Het sanitair wordt geleverd in de

ankerloze kalkzandsteen spouwmuur uitgevoerd. De niet-dragende

worden behangklaar afgewerkt.

aangebracht met daarin een isolatie van minerale wol. De totale isola2
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batterij. De rookmelders worden onderling gekoppeld en alle aange-

Algemeen

Bij tegenstrijdigheden tussen deze omschrijving en de contractstukken geldt wat er in de contractstukken vermeld staat. Hoewel deze

beknopte technische omschrijving met zorg en aandacht is opgesteld,
kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Dat geldt ook voor de overige
inhoud van deze brochure.

De badkamer en het toilet worden compleet met sanitair geleverd.
kleur wit. Uiteraard zijn de badkamer en het toilet ook in onze sanitair
showroom naar uw wens aan te passen.
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Kleur &
materiaalstaat
Inleiding

Deze beknopte omschrijving geeft het
kleurgebruik en materiaalgebruik van de
2 bouwplannen weer.

Kleur en Materiaalstaat 4B

Kleur en Materiaalstaat 6A

Onderdeel

Materiaal

Gevelmetselwerk

Baksteen, wf ; Wildverband Genuanceerd

		

Baksteen-Kaders/Vlakken
(Keimwerk)

Kleur
Roodbruin

Wit (RAL 9001)

Onderdeel

Materiaal

Gevelmetselwerk

Baksteen, wf ; Wildverband Genuanceerd

		

Baksteenvlakken
Keimwerk

Kleur
Roodbruin

Wit (RAL 9001)

Voegwerk

Mortel 3 à 4 mm

Grijs, Kleurnr. ntb

Voegwerk

Mortel 3 à 4 mm

Grijs, Kleurnr. ntb

Raamdorpels

Beton / Alu (In Kaders)

Beton / Wit

Raamdorpels

Beton / Alu (Bij ramen

Beton / Wit

Gevellateien

Staal

Roodbruin, RAL ntb

Gevellateien

Staal

Roodbruin, RAL ntb

Daktrim platdak

Aluminium

Geanodiseerd

Daktrim platdak

Aluminium

Geanodiseerd

Kozijnen

Hardhout

Wit, RAL 9010

Kozijnen

Hardhout

Wit, RAL 9010

Onderdorpel kozijn D.T.S.

Zwart

Onderdorpel kozijn D.T.S.

Zwart

Draaidelen ramen

Hardhout

Wit, RAL 9010

Draaidelen ramen

Hardhout

Wit, RAL 9010

Voordeuren

Hardhout

Warm-Donkergrijs,

Voordeuren

Hardhout

Diep-Donkerrood,

Ventilatieroosters

Aluminium

Blank

Ventilatieroosters

Aluminium

Blank

Luifel voordeur

Multiplex

Wit, RAL 9010

Luifel voordeur

Beton

Beton

Dakoverstek

Multiplex

Wit, RAL 9010

Dakoverstek

Multiplex

Wit, RAL 9010

Hemelwaterafvoer

PVC

PVC-Grijs

Mastgoot

Zink

Zinkgrijs

Dakpannen

Keramische pan

Donker Grijs

Hemelwaterafvoer

PVC

PVC-grijs

Houten Bekleding

Rabatdelen hout

Naturel

Dakpannen

Keramische pan

Donker Grijs

Kozijnen en deur

Hardhout

Warm Donkergrijs,

Houten Bekleding

Rabatdelen hout

Naturel

Kozijnen en deur

Hardhout

Diep Donkerrood,

terugliggend

		

		

op MV

		

Bergingen

Bergingen 		

Bekleding Dakkapel Plaatmateriaal
(Kopersoptie)

(RAL 9001)

(naturel)

terugliggend

tussen penanten)

		

op MV

(RAL 8019)

(RAL 8019)

Middengrijs

		

Bergingen

Bergingen 		

Bekleding Dakkapel Plaatmateriaal
(Kopersoptie)		
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(RAL 9001)

(naturel)

(RAL 3007)

(RAL 3007)

Middengrijs

73

Voorwaarden
Goede koop

Wanneer u moet gaan betalen

financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u na ondertekening

u gewoon af tot wij u een factuur sturen, waaropwij de reeds vervallen

nemen van de sleutels betekent voor ons dat het huis aan u is opge-

Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst wacht

van het opleveringsformulier de sleutels van uw huis. Het in ontvangst

termijnen in rekening brengen. Er zijn dan een aantal mogelijkheden.

leverd.

• heeft u geen eigen geld en is de hypotheekakte nog niet gepas-

Onderhoudsperiode

• als u “eigen geld” heeft, betaalt u de factuur;

seerd, dan betaalt u niet. U maakt dan gebruik van het recht op

Een goede koop

Het kopen van een woning is voor de meeste
mensen een belangrijke stap in hun leven. Daarom willen we u graag zoveel mogelijk zekerhe-

uitstel van betaling, zoals dat ook in de koop- en aannemingsover-

ons schriftelijk meedelen of nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan,

nen wordt de overeenkomen rente berekend, die bij de notariële

terialen. Verliest u daarbij niet uit het oog dat de materialen waarmee

eenkomst staat. Over de verschuldigde, maar niet betaalde termij-

die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het “werken” van ma-

eigendomsoverdracht met u wordt verrekend. Telkens wanneer de

het huis is gebouwd nog kunnen gaan werken.

ontvangt u van ons een verzoek te betaling.

Woningborg garantie

bouw weer zover is gevorderd dat een van de termijnen is vervallen,

den verschaffen. Lithos bouw & ontwikkeling wil
een betrouwbare partner zijn, zowel in het traject
naar de aankoop van de woning, als tijdens de

Gedurende drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen kunt u

Eigendomsoverdracht

De huizen worden gebouwd met een garantie van woningborg, die
een garantie geeft op afbouw van uw woning. De afbouwgarantie

Deze geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van leve-

zorgt ervoor dat bij een eventueel faillissement van de ondernemer

de uiterste datum van transport vermeld, terwijl tevens rekening moet

kosten voor de verkrijger. Daarnaast wordt door de ondernemer een

bieding. Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten

zich ernstige gebreken voordoen geldt een garantietermijn van 10

realisatie en na de oplevering. Dat is vooral een

ring” bij de notaris. In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt

tijdens de bouw, het huis toch wordt afgebouwd en dat zonder meer

kwestie van goede afspraken over de spelregels

worden gehouden met de geldigheidsduur van de hypotheekaan-

garantie afgegeven voor veelal een termijn van 6 jaar. In het geval er

getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte.

jaar. De kwaliteitsgarantie geeft de verkrijger de zekerheid dat de

Vrij op naam

voldoen.

en de inzet om die na te leven. Hieronder geven
we die spelregels globaal weer. Bij de daadwerkelijke aankoop van een woning wordt de exacte
en voor de overeenkomst geldende informatie
opgenomen in de bij de notaris gedeponeerde
contractstukken. Deze contractstukken omvatten
de garantieregeling, de gedetailleerde tech-

De koopsom van de woning is vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. Niet in de koopsom zijn begrepen:

Klantgericht bouwen

• Eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering;

Bouwen. Door middel van enquêtes onder onze kopers worden onze

• Alle kosten die verband houden met de financiering van de woning;
• De rente over de termijnen die op het tijdstip van ondertekening
van de koop- en aannemingsovereenkomst reeds zijn vervallen;

nische omschrijving, tekeningen, de meer- en

• De premie voor de opstal- en/of risicoverzekering;

minderwerklijst en de precieze omschrijving van
het sanitair.

Bij de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst ontvangt u een tekening van uw huis, alsmede een technische omschrijving die beiden als contractstuk door partijen worden gewaarmerkt

prestaties gemeten. Kijk maar eens op bouwnu.nl waar de recente
resultaten vermeld staan.

De kleine lettertjes groot

• Meubilair, huishoudelijke apparatuur en losse kasten;

hand van de gegevens en tekeningen, zoals die zijn verstrekt door

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de

• De kosten die voortvloeien uit een eventuele aanvraag van hypo-

gemeentelijke diensten, nutsbedrijven, de architect, de constructeur

• Eventuele wijzigingen in het BTW-percentage

betrouwbare algemene indruk te geven. Er moet echter op worden

Mogelijkheden van meer- en minderwerken

afsluiten van de koop- en aannemingsovereenkomst geldende infor-

theekgarantie;

Het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst

Lithos bouw & ontwikkeling is deelnemer van Stichting Klantgericht

• De aansluitkosten van telefoon, internet en centrale antenneinstallatie;

diverse details, zoals bijvoorbeeld de keuken en

huizen aan kwaliteitseisen voldoen en ook na de oplevering blijven

en overige adviseurs van dit plan. Er is geprobeerd u een goede en
gewezen dat het om een globale samenvatting gaat. De voor het

Bij al onze huizen worden de verkrijgers in de gelegenheid gesteld te

matie is opgenomen in de bij de notaris gedeponeerde depotakte.

zoveel mogelijk kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.

die voortvloeien uit eisen van de overheid en nutsbedrijven.

meerd door onze kopersbegeleiding. Het huis dient echter te

Indien wij genoodzaakt zijn andere dan de beschreven materialen te

verordeningen, vergunningen, ontheffingen en dergelijke beschikkin-

leverbaar zijn, zijn wij gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het

is het weglaten of verplaatsen van sommige essentiële onderdelen

kwaliteit, het uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de woning. Als

of leidingkokers buitengevels, kozijnen e.d.) niet mogelijk, tenzij het

op verrekening ontstaan. Indien de tekeningen in deze brochure ver-

kiezen uit een ruime mogelijkheid aan alternatieven, zodat het huis

Omtrent deze mogelijke alternatieven zult u uitvoerig worden geïnfor-

Bovendien moet een voorbehoud gemaakt worden voor wijzigingen

voldoen aan het bouwbesluit, de eisen van nutsbedrijven en overige

verwerken, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke niet of niet tijdig

gen. In verband met deze eisen en de seriematigheid van het project

plan aan te brengen, mits deze geen afbreuk doen aan de waarde, de

(zoals vloeren incl. afwerking, dragende binnenwanden, leiding en/

koper zult u hierover geïnformeerd worden. Er zal echter geen recht

onderdeel is van de standaard alternatievenlijst.

schillen van de beschrijving, geldt de beschrijving als bindend. Daar

Gedurende een kalenderweek na ondertekening door u van de koop-

Oplevering/sleuteloverdracht

roerende goederen zijn ingetekend dienen die alleen om een goede

mingsovereenkomst te ontbinden. De zeven dagen bedenktijd gaan

onze uitvoerder uw huis te inspecteren voor oplevering. Als extra

ren zijn niet in de koop- en aanneemsom inbegrepen. De aangegeven

bankgarantie gesteld ter grootte 5% van de aanneemsom. Tijdens de

voorbehoud van wijzigingen.

schriftelijk vastgelegd en, indien de aard van de werkzaamheden dit

Amersfoort

en daarmee onderdeel zijn van de te ondertekenen koop- en aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van deze overeenkomsten verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl Lithos

Projectontwikkeling VOF zich verplicht tot de levering van de gronden
(conform de koopovereenkomsten) en Lithos bouw BV tot de bouw
van het huis (conform de aannemingsovereenkomst).

Bedenktijd

en aannemingsovereenkomst heeft u het recht de koop- en aannein de dag na ondertekening door u van de koop- en aannemings-

overeenkomst en u een kopie van de door beide getekende overeenkomsten heeft ontvangen. Wij verzoeken u een eventuele ontbinding
schriftelijk aan ons te melden.

Wanneer het huis gereed is krijgt u een uitnodiging om samen met

indruk te krijgen van de ruimte en indelingsmogelijkheden. De goede-

zekerheid wordt door ons, voor de oplevering, bij de notaris een

maten op de tekeningen zijn zogenaamde “circa maten” en zijn onder

inspectie worden eventueel nog geconstateerde onvolkomenheden
toelaat, zo mogelijk direct door ons verholpen. Indien u aan al uw
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waar op de tekeningen meubilair, stoffering, tuininrichting en andere

De voordelen
van Nieuwbouw

Comfort, uw woning is optimaal geïsoleerd

tegen kou, hitte en geluid. En dat geeft een
comfortabel gevoel.

Duurzaamheid, uw woning is geïsoleerd met

hoogwaardige materialen en wordt duurzaam

verwarmd waardoor de C02-uitstoot veel lager
is dan bij een bestaande woning.

Besparing, uw woning is goed geïsoleerd en

daardoor bespaart u aanzienlijk op uw energierekening.

Flexibiliteit, u kunt uw woning geheel naar

eigen inzicht aankleden en wijzigen. Ook de

badkamer en keuken kunt u naar eigen smaak

inrichten en zijn verschillende indelingsvarianten
mogelijk.

Voordeel, u betaalt namelijk geen overdrachtskosten, makelaarskosten, taxatiekosten en

kosten voor de transportakte. Lagere maandlasten, u heeft meer leencapaciteit omdat het een
energiezuinige woning betreft.

Veiligheid, het moderne hang- en sluitwerk zorgen ervoor dat de kans op inbraak kleiner is.

Gemak, alles aan uw woning is nieuw, zo heeft u
de eerste jaren geen of nauwelijks onderhoud.
Ruimte, uw woning voldoet aan de eisen van

het bouwbesluit. Plafonds en deuren zijn hoger,

ruimten voldoen aan minimale afmetingen en de
trappen zijn minder steil.

Kopersbegeleiding, u wordt begeleid in het
maken van de juiste keuzes in de opties van

afwerking en bij oplevering is alles aanwezig.

Lithos bouw & ontwikkeling
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woneninveendal.nl
Disclaimer:

Alle wijzigingen in teksten en tekeningen zijn voorbehouden
aan Lithos bouw & ontwikkeling. Aan deze brochure is de

grootste zorg besteed, desondanks kunnen er aan kleuren,

(sfeer)beelden, fotografie, plattegronden en impressies geen

Ontwerp & realisatie Invite Vastgoedcommunicatie

rechten worden ontleend.

Verkoopinformatie

makelaars
085 - 76 00 523
welkom@si-no.nl

0318 - 612 300
info@wilhelm-ede.nl

lithos.nl

