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1. Algemeen 
Het werk omvat in grote lijnen de realisatie van 12 woningen.  
De projectnaam is Land van Luna te Heerhugowaard. 
 
2. Buitenriolering en drainage 
De buitenrioleringen bestaan uit kunststof en worden aangelegd conform de richtlijnen van 
de gemeente. Er zal een gescheiden rioleringssysteem worden aangebracht. Hierbij wordt het 
hemelwater en het vuil water van het riool uit de woning gescheiden aangesloten op het 
gemeente riool. De kosten voor aansluiting op het gemeente riool zijn in de aanneemsom 
begrepen. 
 
3. Terrein en tuininrichting 
De beplantingen op het openbaar terrein vallen buiten de aannemingsovereenkomst en de 
invloedsfeer van Bot Bouw. Deze inrichting en beplanting wordt verzorgt door de gemeente 
Heerhugowaard. 
 
Tuin 
De tuinen worden afgewerkt met de vrijkomende grond uit het bouwplan. 
Er wordt géén tuinaarde en/of teelaarde geleverd. 
 
Erfafscheidingen 
De achtertuinen grenzend aan het openbaar terrein worden voorzien van gemetselde 
tuinmuren van circa 1,0 meter hoogte.  Ter plaatse van de tuinkasten is het metselwerk circa 
2,4 meter hoog. De eindwoningen zijn aan de voorzijde eveneens voorzien van een 
gemetselde tuinmuren van circa 1,0 meter hoogte. 
 
Als erfafscheiding van de woningen onderling worden beplantingen / begroeiingen 
aangebracht, uitvoering in een haag “laag” aan voorzijde en achterzijde. 
Afscherming van containeropstellingen voorzijde woningen uitvoeren in een haag half 
“hoog”, afscherming onderling en langs openbaar terrein.  
 
4. Fundering 
De fundering bestaat uit betonnen palen waarop een beton fundering wordt aangebracht.  
De constructie wordt bepaald door de constructeur. 
 
5. Vloeren 
Begane grondvloer 
De begane grondvloer bestaat uit een betonnen vloer welke aan de onderzijde is voorzien 
van isolatie. De begane grondvloer heeft een isolatie waarde met een RC van 3,5. 
 
Verdiepingsvloer (dak) 
De verdiepingsvloeren bestaan uit een betonnen vloer.  
Het dak heeft een gemiddelde isolatiewaarde met een RC van 6. 
Aan de achterzijde van de woning, verblijfsruimte, wordt een stalen draagconstructie 
aangebracht voor opvang verdiepingsvloer. Stalen kolom in achtergevel en stalen ligger ter 
plaatse van de verdiepingsvloer.  
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Dekvloer 
De woningen zijn voorzien van een dekvloer.  
Gezien het feit dat in de dekvloeren leidingen worden opgenomen is het boren, hakken, 
frezen, spijkeren, etc. in de dekvloeren niet toegestaan. 
 
6. Wanden 
Woning scheidende wanden 
De woning scheidende wanden en constructieve wanden zijn van kalkzandsteen. 
 
Binnenwanden 
De lichte scheidingswanden bestaan uit gipsblokken.  
Op een aantal plaatsen binnenwanden uitgevoerd in kalkzandsteen (stabiliteitswanden)  
 
Spouwmuur 
De binnenzijde van de zij-, voor- en achtergevel bestaan uit kalkzandsteen.  
 
7. Metselwerk  
De gevels van de woningen worden uitgevoerd in metselwerk. Het metselwerk bestaat uit 
waalformaat bakstenen en wordt aangebracht in halfsteensverband. Het metselwerk wordt 
voorzien van voegwerk, licht verdiept in standaard kleur grijs. 
 
In het metselwerk worden, daar waar noodzakelijk, stalen lateien en/of stalen geveldragers 
opgenomen in een bij het metselwerk passende kleur. 
 
De gevels zijn voorzien van spouw isolatie. De gevels hebben een isolatiewaarde met een RC 
van 4,5. 
 
8. Kozijnen, ramen en deuren 
Buitenkozijnen ramen en deuren 
De buitenkozijnen, ramen en deuren zijn van kunststof.   
 
Alle ramen zijn uitgevoerd als zogeheten draaikiepramen. 
 
Het glas in de buitenramen en deuren is voorzien van hoog rendement beglazing. 
De isolatiewaarde van het glas is zo hoog, dat zich bij bepaalde weersomstandigheden 
condens op de buitenzijde van het glas kan ontstaan. Deze condensvorming valt buiten de 
garantie. 
 
Alle buitendeuren van de woning zijn met 1 sleutel te openen. Bij oplevering ontvangt u een 
set van 3 sleutels. 
 
Het toegepaste hang en sluitwerk voldoet aan de eisen die het politiekeurmerk hieraan stelt. 
In de entreedeur van de woning is een brievensleuf opgenomen. 
 
Binnenkozijnen en deuren 
De binnenkozijnen bestaan uit stalen witte kozijnen. De kozijnen zijn voorzien van een 
bovenlicht met helder glas. Met uitzondering van de inpandige berging en de meterkast waar 
een blind paneel wordt aangebracht.  
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De binnendeuren bestaan uit vlakke witte opdekdeuren. De deuren zijn voorzien van 
aluminium deurgarnituur met langschilden. 
 
9. Dakbedekkingen 
De daken zijn voorzien van een bitumineuze dakbedekking. 
Op dit dak zijn dakkappen aanwezig waarin de diverse afvoer- en ontluchtingskanalen zijn 
opgenomen. 
 
10. Wand- en plafondafwerking 
Binnenwanden 
Alle binnenwanden worden behangklaar afgewerkt met uitzondering van de meterkast, 
achter de technische installatie en in de badkamer en het toilet. 
Enkele oneffenheden kunnen nog aanwezig zijn op de wanden en dienen verwijderd te 
worden alvorens men gaat behangen. Er worden geen vloerplinten aangebracht. 
 
Plafonds 
De plafonds worden voorzien van wit spuitwerk met uitzondering van de meterkast. 
 
Tegelwerk 
Het toilet en de badkamer zijn voorzien van standaard tegelwerk. 
In de badkamer worden de wandtegels aangebracht tot een hoogte van ca. 225cm.  
In het toilet worden de wandtegels aangebracht tot een hoogte van ca. 150cm.  
Daarboven wordt spuitwerk in een witte kleur aangebracht. 
De uitwendige hoeken worden voorzien van een kunststof wit hoekprofiel.  
De wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht. 
 
11. Vensterbanken 
In de woningen zijn onder de kunststof buitenkozijnen met borstwering witte vensterbanken 
geplaatst.  
 
12. Sanitair en water 
De woning is voorzien van wit sanitair en chromen kranen. De afvoer van de wastafel en het 
fonteintje zijn wit. 
 
Sanitair 
Het volgende sanitair is in de woning aanwezig; 
 
    Merk  Type 
Vrijhangend toilet  Sphinx  Econ 
Fontein   Sphinx  Econ 
Fonteinkraan   Grohe   Costa L 
Douchemengkraan  Grohe  Eurosmart cosmopolitan 
Glijstang en douchekop Grohe  Tempesta (new)  
Afvoerput douche  RVS 
Wastafel   Sphinx  Econ 
Wastafelkraan   Grohe  Eurosmart cosmopolitan 
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Water 
De volgende water aansluitpunten zijn in de woning aanwezig. 
 
             koud    warm 
spoelbak keuken   x x 
closet toiletruimte   x 
fontein     x 
wastafel    x x 
douche    x x 
wasmachine    x 
warmtepompsysteem   x 
 
De aansluitkosten op het waterleiding netwerk zijn in de aanneemsom begrepen. De 
watermeter is geplaatst in de meterkast. U dient zelf een contract af te sluiten met de 
leverancier voor de levering van water.  
 
13. Warmtepomp, vloerverwarming en warm water 
Wamtepomp 
Iedere woning is voorzien van een eigen warmtepomp. Een warmtepomp heeft een zelfde 
functie als een cv ketel en zorgt voor de benodigde verwarming in de woning en het warm 
tapwater. De installatie is geplaatst in de berging op de begane grond. De warmtepomp 
wordt aangesloten op een bron (een lus) in de grond. De positie van de bron die in de grond 
wordt aangebracht wordt bepaald door de installateur. De bron kan zich op het eigen perceel 
maar ook op een naast gelegen perceel bevinden.  
Door het temperatuur verschil in de grond en de temperatuur boven de grond kan de 
warmtepomp energie (warmte) opwekken. Deze warmte wordt gebruikt voor het verwarmen 
van de woning en het verwarmen van het warm tapwater. 
 
De warmtepomp is uitgerust met een elektrisch element dat kan zorgen voor extra 
verwarming van tapwater en in periodes van (hevige) kou of bij een storing de verwarming 
kan waarborgen. Om te zorgen dat u als gebruiker bewust bent van het gebruik hiervan dient 
het element handmatig per keer te worden ingeschakeld. 
 
Vloerverwarming 
De woning is in alle (verwarmde) ruimtes voorzien van vloer hoofdverwarming. In de woning 
wordt een verdeler geplaatst van waaruit leidingen door de vloer heen lopen. Door deze 
vloerleidingen wordt het verwarmingswater gepompt. Het systeem past middels een 
buitenvoeler de temperatuur van dit water automatisch aan op de buitentemperatuur; hoe 
kouder het buiten wordt, des te warmer wordt het water dat via de vloeren wordt 
rondgepompt. 
 
De badkamer wordt tevens voorzien van een elektrische handdoekradiator om de 
verwarmingscapaciteit te kunnen waarborgen. Bij het ontwerp is uitgegaan van de volgende 
te behalen temperaturen; 
Woonkamer  20  
Slaapkamer(s)  20  
Badkamer  22 
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Hal / entree / gang 15 
Bovenstaande temperaturen kunnen worden gehaald bij een buitentemperatuur tot -10 
graden Celsius en een maximale windsnelheid van 5m/s. 
 
Vloerkoeling 
Het is ook mogelijk bij warm weer met het systeem de vloer te koelen. Het koele water dat 
door de vloer stroomt, neemt de warmte uit de woning op (topkoeling). Middels deze 
vloerkoeling kan één tot enkele graden worden gekoeld ten opzichte van de zonder koeling 
in de ruimte heersende temperatuur. 
Het koelend vermogen is beperkt en dient niet te worden vergeleken met de capaciteit van 
een airco. Het effect is het beste bij een tegelvloer of bijvoorbeeld een pvc gietvloer. Brengt u 
een vloerafwerking aan van bijvoorbeeld tapijt of laminaat dan dient u er rekening mee te 
houden dat het koelend effect tot een minimum wordt gereduceerd. 
 
Bediening verwarming 
Voor de aansturing van de verwarming wordt in de woonkamer een klimaatthermostaat 
aangebracht.  
Het omschakelen van vloerverwarming naar vloerkoeling gebeurt automatisch en wordt 
bepaald op basis van de bij de ruimtethermostaat ingestelde temperatuur. Deze 
omschakeling geldt voor de gehele woning en niet per ruimte. U kunt dus niet in de ene 
ruimte verwarmen en in de andere ruimte koelen. 
 
Warm tapwater 
De woning beschikt over een boiler waarin het warm tapwater wordt opgeslagen. De boiler 
hangt nabij de warmtepomp en heeft een capaciteit van 150 liter.  
 
De warmtepomp zorgt dat het water in de boiler wordt opgewarmd. Het opwarmen neemt 
enkele uren in beslag. De thermostaat staat standaard ingesteld op de ECO-stand voor 
tapwater, dit houdt in dat het vat 1 maal per 24 uur wordt opgeladen. Dit gebeurd in de 
nacht. In de comfort-stand wordt het vat elke keer opgeladen als er een bepaalde 
hoeveelheid tapwater is verbruikt. 
 
Ter indicatie; voor een gemiddelde douchetijd van 10 minuten wordt ongeveer 30 liter 
warmwater uit de boiler verbruikt. Wilt u in de toekomst uw douchekop vervangen houdt er 
dan nadrukkelijk rekening mee dat u een zuinige douchekop aanschaft zodat u geen onnodig 
warm water uit de boiler verbruikt. De standaard douchekop verbruikt maximaal 5,8 liter per 
minuut gemengd water van 38 graden. 
 
14. Ventilatie 
De woning wordt voorzien van een WTW installatie. Hierbij wordt op verschillende plaatsen 
in de woning lucht afgezogen. Tevens wordt er frisse lucht ingeblazen. Middels dit WTW 
systeem wordt de warme afgezogen lucht gebruikt om de koude frisse lucht voor te 
verwarmen. 
 
De kanalen van de WTW installatie zijn opgenomen in de vloeren, behoudens de kanalen in 
de berging en technische ruimtes waar de kanalen zichtbaar zijn. De exacte positie van de 
inblaas- en afzuigventielen worden bepaald door de installateur.  
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De afgezogen lucht wordt uitgeblazen op het dak van de woning. De luchttoevoer van de 
wtw-units wordt uitgevoerd in een bovendakse aluminium buis tot aan de dakrand 
voorgevel, eindigend met gaasrooster. 
 
Het systeem wordt vanuit de in de woning aanwezige bediening aangestuurd. 
 
De ventielen worden voor de oplevering door de installateur op de juiste stand afgesteld en 
dienen door de koper niet te worden gewijzigd, daar de installatie dan niet meer optimaal 
functioneert. In de keuken worden twee ventielen geïnstalleerd. Het op het afzuigsysteem 
aansluiten van een wasemkap is niet aan te raden. Wij gaan er vanuit dat u een 
recirculatiekap aanbrengt. 
 
15. Elektrotechnische installaties 
Elektra 
Het schakelmateriaal is volledig inbouw behoudens de installatie in de bergingen en 
meterkast waar dit in opbouw kan zijn uitgevoerd. Het schakelmateriaal wordt horizontaal 
aangebracht en is wit van kleur. 
 
Tenzij in de tekeningen anders is aangegeven worden de volgende hoogtes aangehouden: 
Wandcontactdoos      30 cm 
Loze leiding       30 cm 
Aansluitpunt TV of telefoon      30 cm  
 
WCD + schakelaar (combinatie)  105 cm 
Schakelaar     105 cm 
 
Wandcontactdoos wasmachine  105 cm 
Wandcontactdoos badkamer   105 cm 
 
WTW-bediening    150 cm 
Ruimte thermostaat    150 cm 
 
Overige wandplichtpunten binnen/buiten 200 cm 
 
Het aantal groepen in de woning wordt nader bepaald door de installateur. De volgende 
wandcontactdozen worden in ieder geval aangesloten op een aparte groep; 
Wasmachine 
Vaatwasser 
Oven 
Koken (2x230V) 
Warmtepomp 
PV-installatie 
 
De aansluitkosten op het elektriciteit netwerk zijn in de aanneemsom begrepen. U dient zelf 
een contract af te sluiten met een leverancier voor de levering van elektra. 
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Rookmelders 
Elke woning is voorzien van een of meerdere rookmelders. De exacte positie en het aantal 
wordt bepaald door de installateur. De rookmelders worden aangesloten op 230Volt en 
hebben een back-up batterij.  
 
Kabel en telefoon 
In de woonkamer wordt een aansluiting voor telefoon en een aansluiting voor televisie 
aangebracht. In de hoofdslaapkamer wordt een onbedraad aansluitpunt voor de televisie 
aangebracht. 
 
De aansluitkosten van telefoon en kabel zijn niet in de aanneemsom inbegrepen. U dient zelf 
een contract af te sluiten met een leverancier en de aansluitkosten te voldoen. 
 
Bel installatie 
Nabij de voordeur van de woning is een beldrukker aanwezig. De deurbel van de woning 
bevindt zich in de meterkast. 
 
16. Slotbepalingen 
Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van 
gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect, de constructeur en adviseurs van het 
plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe 
architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, evenals eventuele wijzigingen 
die kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. 
Deze veranderingen mogen nooit afbreuk doen aan kwaliteit, bruikbaarheid of uiterlijk van 
de woning. Bedoelde wijzigingen geven geen der partijen enige aanspraak op verrekening 
van meer- of minderwerkkosten. 
 
Voor zover er merknamen in deze technische omschrijving zijn genoemd, is dit onder 
voorbehoud van leverbaarheid op dat moment. De ondernemer is gerechtigd een alternatief 
voor te stellen, mits dit minimaal gelijkwaardig is. 
 
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 
regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door 
Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar 
mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de 
bovengenoemde bepalingen van Woningborg. 
 
De ingeschreven maten zijn “circa” maten, uitgedrukt in millimeters. Indien deze maatvoering 
tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 
 
Het peil is de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer (dekvloer) van de woning, 
vanuit dit peil (P) worden de hoogte maten gemeten. 
 
Wij gaan er vanuit dat u zelf een vloerafwerking aanbrengt met een totale dikte van circa 
10mm. De ruimte onder de binnendeuren en de dorpelhoogte van onder andere de woning 
entree deur zijn hierop afgestemd. 
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De woningen worden gebouwd onder de bij de aannemingsovereenkomst gevoegde 
regelingen. Verder zijn van toepassing: 
Het Bouwbesluit; 
Woningborg garantie- en waarborgregeling;  
Gemeentelijke bouwverordening en aanvullende bepalingen; 
Bepalingen van nutsbedrijven, waterschap, e.d.  
 
Het bouwbesluit hanteert andere benamingen dan in de verkoopcontract tekening zijn 
opgenomen. Voor toetsing aan het bouwbesluit zijn de volgende ruimte benamingen 
gehanteerd:  
woonkamer = verblijfsruimte 
keuken  = verblijfsruimte 
slaapkamers = verblijfsruimte 
badkamer = badruimte 
toilet  = toiletruimte 
hal / gang = verkeersruimte 
berging = berging / technische ruimte 
meterkast = meterkast 
 
De oplevering zal geschieden binnen het in de koop- en de aannemingsovereenkomst 
aangegeven aantal werkbare werkdagen. 
 
Zowel de exacte maatvoering als de invulling van het openbare gebied vallen buiten de 
directe invloedssfeer, levering en verantwoordelijkheid van Bot Bouw.  


