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Technische Omschrijving:  
 

 
 

Project:   2 Vrijstaande woningen.   

Adres:    Broek in Waterland, Zuideinde 20A   

Datum:      26 maart 2020 
   

 

Projectbegeleiding:   Quartet Projecten B.V. 

    Neerlandia 5 

    1841 JK Stompetoren 

    Tel. Nr. 072- 509 00 61 

    E-Mail: hberns@quartetprojecten.nl 

 

Architect:     W3 Architecten en Ingenieurs B.V. 

    Wagengouw 12 

    1473 PA Broek in Waterland 

    Tel. Nr. 020-4031391 

    E-Mail: info@wadman.nl 

 

Makelaar:   Volkert Makelaardij     

    Achterdijk 14 

    1441 DH Purmerend   

    Tel. Nr. 0299-479 474 

    E-Mail: info@volkertmakelaardij.nl 

 

Aannemer:   n.n.b. 
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00. Algemene voorwaarden; 

 

Voor zover in deze technische omschrijving niet anders wordt bepaald, zijn op het werk van toepassing, 

als waren zij letterlijk in deze technische omschrijving opgenomen: 

 

1. Het bouwbesluit.  

2. De algemene voorwaarden (AVA 2018) voor aannemingen in het bouwbedrijf. 

3. de UAV 2018 

4. De ter plaatse geldende voorwaarden, vastgesteld door de openbare nutsbedrijven. 

5. Bouwgarantie certificaat (b.v. Bouwgarant of Woningborg) . 

 

Betalingstermijnen  

 

- Conform betalingsregeling. 

 

Werken welke niet in de aanneem/koopsom zijn opgenomen: 

 

- Bestrating en erfafscheiding en tuininrichting 

- Bronbemaling 

- Wand en vloerafwerking 

- Afschilderwerk binnen 

- En alles wat niet specifiek is genoemd 

 

Algemeen; 

 

De technische omschrijving is bindend, in geval er verschillen zijn tussen tekening en technische 

omschrijving.  

Bij uitzondering is het mogelijk dat een bepaald materiaal vervangen wordt door een product van 

gelijkwaardige kwaliteit. De opdrachtgever zal hier tijdig van in kennis gesteld worden. 

Hoewel de tekeningen op schaal zijn uitgevoerd blijven kleine afwijkingen, in regel verbeteringen in 

maatvoering, mogelijk, zonder financiële gevolgen voor de opdrachtgever. 

Wijzigingen en nadere eisen van overheidswege en / of van de opdrachtgever worden wel verrekend. 

 

Voorrang Bouwgarantie; 

Ongeacht hetgeen overeengekomen, gelden onverkort de door het bouwgarantie verlenende bedrijf  

gehanteerde en voorgeschreven regelingen, regelementen en standaard voorwaarden. Ingeval enige 

bepaling in de technische omschrijving of hetwelk contractueel overeengekomen, daarmee 

onverenigbaar mocht zijn dan wel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de 

bovengenoemde bepalingen van het bouwgarantie verlenende bedrijf   
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Garantie voor een onderdeel; 

 

Voor de toe te passen onderdelen zijn de volgende garanties van toepassing die gelden vanaf het 

oplevering van de woningen gedurende de vermelde periode. 

 

Onderdeel: 

 

- Fundering        5 jaar 

- betonconstructies       5 jaar 

- gevelmetselwerken       5 jaar 

- gevelconstructies       5  jaar 

- gelijmd kalkzandsteen metselwerk     5 jaar 

- prefab betonnen onderdelen     5 jaar 

- kunststof ramen en kozijnen      5 jaar 

- hang- en sluitwerk         2 jaar 

- houten binnendeuren         1 jaar 

- borstweringen / kozijnvulling     5 jaar 

- beglazing       5 jaar aflopend 

- dakbedekking        5 jaar  

- voegvullingen            5 jaar aflopend 

- stukadoorwerk         5 jaar 

- tegelwerken en sanitair     5 jaar 

- dekvloeren en vloersystemen         5 jaar 

- buitenriolering en drainage        4 jaar 

- technische installaties         1 jaar 

 

 

Uitsluiting op garanties: 

 

- duidelijk aantoonbare gebreken ten gevolge van normale slijtage 

- krimpscheuren in kalkzandsteenwanden 

- het onjuist onderhouden van onderdelen 

- het onjuist gebruiken van onderdelen 

- het onjuist onderhouden van schilderwerk en krimpnaden 

- het onjuist onderhouden van kitnaden 
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05. Bouwplaats voorzieningen; 

 

Het bouwterrein wordt door de opdrachtgever bouwrijp ter beschikking gesteld, vrij van obstakels en 

funderings- of puinresten,  en dient via verharde wegen bereikbaar te zijn.                                                    

Voor het bouwplaats personeel wordt een schaft- en toilet gelegenheid geplaatst door de aannemer. 

Het bouwterrein wordt afgezet met tijdelijke bouwhekken. 

 

Op het bouwterrein zal de aannemer een tijdelijke bouwstroom- en water voorziening worden 

aangevraagd bij de Nuts bedrijven en worden aangelegd. De aanleg- en  verbruikskosten zijn voor 

rekening van de aannemer. 

 

De aannemer zal zorgdragen voor afvoer van haar eigen afval c.q. van het afval van haar 

onderaannemers. 

 

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten in nader overleg en conform opgave 

gemeente Waterland. 

 

12. Grondwerk; 

 

Het bouwterrein wordt aangeboden met twee uitgegraven cunetten gemaatvoerd en gevuld met 100 mm 

zand. De inrit en een deel van het bouwterrein zal voorzien zijn van korrelmix. Er zullen twee 

gronddepots gemaakt worden t.b.v. het aanvullen van de fundering.    

Na het realiseren van de fundering wordt de bouwput weer aangevuld, overtollige grond wordt 

gedeeltelijk verspreid over het terrein. We werken met een gesloten grondbalans. 

In de kruipruimte is een 100 mm dik schoon zand pakket aangebracht. 

 

14. Buitenriolering; 

 

De riolering wordt uitgevoerd in PVC buis. 

Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast in hemelwater vanaf de hemelwater afvoeren en 

vuilwater vanaf de sanitaire toestellen. Het vuilwaterriool in de kleur bruin wordt tot aan de erfgrens 

aangelegd en aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel. Het hemelwaterriool in de kleur grijs via 

eigen terrein naar open water. 

De rioleringssystemen zijn voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. 

 

15. Bestratingen; 

 

n.v.t. 

 

20. Heiwerk; 

 

Onder de fundering worden stalenbuispalen aangebracht conform het advies van de constructeur.  

 

21. Fundering en betonwerk; 

 

De fundering is een betonnen balkenfundering, gestort in een PS bekisting, afmeting en wapening  

conform het advies van de constructeur. 
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22. Metselwerken; 
 

Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen toegepast: 

Al het buitenmetselwerk van de woningen wordt uitgevoerd in een gebakken gevelsteen volgens 

opgegeven  monster. Stelpost opnemen van € 600,- excl. BTW per duizend.   

Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteens verband, 1-zijdig schoon werk. 

Het voegwerk wordt uitgevoerd in donker grijs als een doorgestreken voeg. 

 

De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteenblokken met een spouwisolatie met een RC 

van 4.5 m2 K/W. De wanden net als de aansluitingen rondom de kozijnen zullen lucht en kierdicht 

afgewerkt worden om te komen tot een QV10 van 0.3 dm3/s per m2. 

 

De overige binnenwanden worden uitgevoerd in 70 mm dikke gipsblokken, t.p.v. de badkamer in een 

hydro uitvoering, tussen slaapkamers onderling in een zware uitvoering. 

Boven de kozijnopeningen worden waar nodig stalen lateien aangebracht, dit op advies van de 

constructeur. Onder de raamkozijnen wordt een terug liggende rollaag geplaatst. Onder de deurkozijnen 

een hardstenen dorpel met neuten. 

De aansluiting tussen het kozijn en de onder dorpel zal geschieden middels lood en een liggende rollaag. 

Boven de raamkozijnen, worden aan de buitenzijde een rollaag gemetseld conform tekening. 

 

23. Vloeren; 

 

De begane grondvloer is een vrijdragende  ribcassettevloer met een RC waarde van 3.5 m2 K/W. De 

eerste verdiepingsvloer wordt uitgevoerd in een schilvloer en de tweede verdiepingsvloer in een houten 

vloer opgebouwd volgens de HSB leverancier. 

   

24. Houten draagconstructies; 

 

Er wordt een prefab kap toegepast, met spaanplaat onderplaat, witte zichtzijde incl. knieschotten met een 

RC van 6,0 m2 K/W. 

De dakkapel wordt eveneens prefab uitgevoerd, aan de buitenzijde bekleed Western Red Cedar en het 

dak voorzien van dakpannen.   

De houten buitengevels worden uitgevoerd in gepotdekselde Western Red Cedar delen.  

De uitbouw van Woning 1 is een optie en de uitbouw van woning 2 zal worden uitgevoerd als een 

ongeïsoleerde berging. 

Woning 1 krijgt een vrijstaande ongeïsoleerde prefab berging met plat dak. 

De woningen worden voorzien van Velux dakramen type GGU MKO6. 

   

30. Kozijnen, ramen en deuren;  
 

De buitenkozijnen, ramen, deuren worden uitgevoerd in hardhout met een KOMO certificaat.  

De raamkozijnen worden aan de buitenzijde uitgevoerd met een verzwaarde onderdorpel. De aansluiting 

tussen het kozijn en de onderdorpel zal geschieden middels lood en een liggende rollaag. Boven de 

raamkozijnen worden aan de buitenzijde een rollaag gemetseld conform tekening. 

Voordeur wordt uitgevoerd zoals staat aangegeven op tekening in de kleur volgens monster.  

De karakteristieke luiken worden uitgevoerd in hardhout. 

De glasopeningen worden voorzien van HR ++ isolatieglas. Waar nodig veiligheidsglas.  

 

De binnendeurkozijnen zijn van hardhout, wit gegrond, zonder bovenlicht. De binnendeuren zijn stompe 

vlakke deuren afgelakt in gebroken wit en voorzien van standaard RVS beslag. 

Het hang en sluitwerk voor de ramen en buitendeuren is conform het Politiekeurmerk. 
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32. Trappen; 

 

De trappen naar de eerste verdieping worden uitgevoerd als een dichte vuren trap. De trap van de eerste 

verdieping naar de zolderverdieping worden uitgevoerd als een open vuren trap. De trappen worden 

voorzien van slijtstrippen en uitgevoerd met muurleuningen en traphekken. De trappen worden wit 

gegrond en 1000 mm breed uitgevoerd. 

De zolder/wegzet van het voorhuis van woning 2 wordt bereikbaar d.m.v. een vlizotrap. 

 

33. Dakbedekking; 

 

De schuine dakvlakken worden voorzien van keramische dakpannen, Rood en van het type Oud 

Hollandse dakpan.   

 

34. Beglazing; 

  

Zie hoofdstuk 30 kozijnen. 

 

35. Natuur-en kunststeen; 

 

In de badkamer en het toilet kunststeendorpels te plaatsen t.p.v. overgang tegels / cementdekvloer. 

 

40. Stukadoorswerk; 

 

Pleisterafwerking;  

De onderzijde van de beton en gipsplaatplafonds, wordt voorzien van spuitwerk, kleur wit.   

 

Wandafwerking; 

De kalkzandsteenwanden worden voorzien van een stuclaag, alle wanden worden behang klaar 

uitgevoerd. De naden van de binnenwanden uitgevoerd in gipsblokken worden dichtgestreken zodat het 

behang klaar opgeleverd wordt. 

 

41. Tegelwerk en Sanitair; 

 

De woningen worden voorzien van vloer en wandtegels tot plafondhoogte in de badkamer en toilet. 

De wandtegels worden liggend aangebracht in de kleur wit 25 x 44 cm. De vloertegels worden 

uitgevoerd in antraciet grijs 33 x 33 cm.  

Sanitair is van het fabricaat Sphinx van de serie 300 in de kleur wit. 

 

Het is mogelijk om het tegelwerk en sanitair aan uw wensen aan te passen. Wanneer uw voorkeur 

uitgaat naar een andere kleur, fabricaat en/ of type tegelwerk of u wilt het standaard tegelwerk 

uitbreiden, dan kunt u gebruik maken van de showroom voor dit project. Indien gekozen wordt voor 

afwijkend tegelwerk dan zullen de eventuele meerkosten voor de aankoop en eventuele 

verwerkingskosten worden verrekend al meerwerk.   

 

42. Afwerkvloeren; 

 

Begane grond 70 mm  en de verdiepingsvloer 50 mm zand/cement vloer. CW16.  

 

44. Plafond- en Wandsystemen. 

 

Verlaagde plafonds en leidingkoven worden aangebracht conform opgave installateur. 
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45. Binnen timmerwerk; 

 

Vloerplinten n.v.t. 

 

Vensterbanken; 

Op de borstweringen worden vensterbanken aangebracht in de kleur wit volgens de details. 

 

De dagkanten van de trapgaten worden afgetimmerd. 

De omtimmering van standleidingen/ leidingschachten met een gipsbeplating op regelwerk, geschikt 

voor behangwerk. 

 

46. Schilderwerk; 

 

De houten buitenkozijnen, deuren en ramen worden dekkend geschilderd. Alle houten 

buitenbetimmeringen en gevelbetimmering worden dekkend geschilderd.  

 

De houten binnen kozijnen, ramen en deuren, trappen en overige binnenbetimmeringen worden vanuit de 

fabriek wit gegrond uitgevoerd.  

 

50. Goten en hemelwaterafvoeren; 

 

De goten worden uitgevoerd als uitgetimmerde goten van Western Red Cedar met een sierlijst en 

sierklossen. De bakgoten en hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink.  

 

51. Binnen riolering; 

 

De riolering wordt uitgevoerd in PVC buis.   

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90 graden 

hittebestand is. 

Alle sanitaire toestellen worden aangesloten op het rioleringssysteem, leidingen van wastafels 

wegwerken in wand.  

 

52. Waterinstallaties; 

 

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast, de waterleiding is 

afsluit-/ aftapbaar.  

De volgende tappunten worden aangesloten: 

- De onder sanitair genoemde toestellen 

- De Combine TD 300-2C WH warmtepomp. 

 

De Combine TD 300-2c WH met een boilerinhoud van 300 liter zorgt voor de warmwater bereiding.  

De volgende tappunten worden aangesloten: 

-          De onder sanitair genoemde toestellen. 
 

60. Verwarmingsinstallaties;  

 

Begane grondvloer,  

- Met de Combine TD 300-2C WH in combinatie met een Combine C-ion 9kw zal de  

            vloerverwarming verwarmd worden. 

            Hier een stelpost voor opnemen per woning van € 12.000,- excl. BTW.  

- De badkamer voorzien van een infrarood en alle slaapkamers elektrisch stralingspaneel.  
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61. Ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties;  
 

De woning wordt geventileerd d.m.v. WTW unit van Brink, type Flair 300. De box is co2 geregeld 

vanuit de woonkamer en is voorzien van een vochtsensor en een vierstandenschakelaar.   

De lucht wordt afgezogen uit de  badkamer, toiletten en keuken.   

Eenzelfde hoeveelheid verse lucht wordt toegevoerd in woonkamer en slaapkamers, kieren onder de 

deuren zorgen voor een goede doorstroom in de woning.  

Op de WTW installatie wordt 2 jaar garantie gegeven op de onderdelen en 5 jaar garantie op de 

warmtewisselaar.  

 

Nachtventilatie: 

De bypass voor vrije nachtventilatie wordt gebruikt bij warme dagen, door in de nacht de koele 

buitentemperatuur binnen te halen wordt de binnentemperatuur in huis verlaagd. De bypass werkt 

automatisch.   

 

De kanalen van de ventilatie worden uitgevoerd in stalen spiralobuizen. De maximale geluidsproductie 

valt binnen de daarvoor gestelde eisen. 

    

70.  Elektrische installaties; 

 

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over voldoende groepen naar de 

diverse aansluitpunten. 

 

Aansluitpunten per vertrek: 

- Bij buitendeuren : 1 buitenwand lichtpunt met schakelaar. 

-  Entree   : 1 lichtpunt met 1x wisselschakelaar, enkel wcd en rookmelder, elektrische 

     belinstallatie. 1 dubbele wcd in de meterkast. 

- Berging  : 1 lichtpunt met schakelaar 1 x wcd.   

- Toiletten  : 1 lichtpunt met  schakelaar. 

- Woonkamer/keuken : 3 lichtpunten met  schakelaar,  

  7 dubbele wcd, 4 enkele wcd voor, koelkast, afzuigkap, magnetron 

    en Perilex doos voor elektrische kookplaat. 

: 2 leidingen bedraad voor CAI en  telefoon, loze leiding voor close-boiler,  

-  Technische Ruimte : 1 lichtpunt met schakelaar en 1 wcd,  

  1 220 volt wcd voor de Combine TD warmtepomp. 

  1 380 aansluiting voor de C-ion 9kw.  

      1 wcd voor WTW.  

  1 wcd voor wasmachine op aparte groep. 

  1 wcd voor droger op aparte groep. 

  1 wcd voor de aansluiting van de omvormer t.b.v. de PV panelen. 

- Overloop  : 1 lichtpunt met enkel wcd en rookmelder. 

- Slaapkamers    : 1 lichtpunt met schakelaar, 2 dubbele wcd en 1 Cai aansluiting.  

       Ouderslaapkamer voorzien van telefoonaansluiting.  

   Elke slaapkamer een wcd t.b.v. infrarood/stralingspaneel. 

- Onbenoemde Ruimte : 1 lichtpunt met schakelaar.  

- Badkamer   : 1 lichtpunt met 2 wandlichtpunten met schakelaar en wcd. 

: 1 ventilatieschakelaar. 

        : 1 wcd t.b.v. een infraroodpaneel/ stralingspaneel.  

    : 1 centraal aardingspunt.    

 

Alle schakelmateriaal en wandcontactdozen zijn inbouw type Busch Jaeger Ral 9010. 
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PV panelen; (energieopwekker) 

 

We gaan uit van 6 PV panelen van 300wp maar dit kan nog wijzigen als de EPC berekeningen bekend 

zijn.    

 

90. Schoonmaak en oplevering; 

 

Minimaal twee weken voor oplevering, wordt de koper op de hoogte gesteld van de definitieve datum en 

het tijdstip waarop dat gaat gebeuren.  

De woningen worden ”bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair, tegelwerk en de glasruiten; deze 

worden schoon opgeleverd.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 


