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Projectontwikkeling / hoofdaannemer:
				DLE Bouwbedrijf Veghel
				www.dlebouwbedrijf.nl
				tel. 0413-352298

Verkoop en inlichtingen:
				Dragt Makelaars Veghel
				www.dragtmakelaars.nl
				tel. 0413-336850

Architect:
				Leenders Architecten en Ingenieurs
				www.leendersarchitecten.nl
				tel. 0413-366711

2

PLAN VOOR HET BOUWEN VAN:

2 hoekwoningen en 1 tussenwoning.
Gelegen aan de Veldoven te Mariaheide

Veghel, juni 2018
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Par. 01 Administratieve bepalingen.
A. Van toepassing zijnde voorschriften:
1. Algemene bepalingen voor het uitvoeren van bouwwerken.
2. De op de materialen betrekking hebbende kwaliteitsverklaringen.
3. Het bouwbesluit en de modellenbouwverordening.
4. De gewapend beton voorschriften.
5. De voorschriften van de nutsbedrijven.
6. De gemeentelijke verordeningen.
7. De bepalingen van de arbeidsinspectie (voor zover betrekking hebbend op de burgerlijke bouw.)
B. Nadere bepalingen:
1. Alle hieronder genoemde kosten zijn in de koopsom opgenomen:
a. De grondkosten.
b. De bouwkosten.
c. Het architecten- en constructeur honorarium.
d. De CAR- verzekering.
e. De legeskosten.
f. De makelaarscourtage.
g. De notariskosten.
2. Eventuele loon- en prijswijzigingen worden niet doorberekend, m.u.v. wijzigingen in het B.T.W. tarief.
C. Verdere voorschriften:
1. Voor het verkrijgen van de nodige vergunningen kan het mogelijk zijn dat er wijzigingen moeten worden
aangebracht.
2. Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen t.o.v. deze omschrijving of tekening worden aangebracht na
goedkeuring van de directie.
3. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekeningen t.g.v. bovengenoemde
wijzigingen zijn niet mogelijk.
D. Bijkomende kosten voor de koper:
1. Buiten de werken welke zijn genoemd in deze omschrijving zijn de volgende posten voor rekening van de koper:
a. Telefoon- en C.A.I. aansluiting, de dienstleidingen hiervoor worden wel aangebracht tot in de meterkast.
b. Tuinaanleg, beplanting en bestrating.
c. Opties mogelijk in overleg met DLE Bouwbedrijf Veghel.
d. Hekwerk en afrastering.
Par. 02 Hoogteligging.
1. Het peil = P. bovenkant afgewerkte begane grondvloer wordt door de gemeentelijke dienst nader vastgesteld.
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Par. 03 Grondwerken.
1. De bouwput van de woning wordt tot voldoende diepte ontgraven.
2. Voor de riolering worden de nodige graafwerkzaamheden verricht.
3. De ontgravingen buiten de woning en de tuin worden aangevuld met uitkomende grond.
Par. 04 Riolering.
1. De buitenriolering en hemelwaterafvoeren van het woonhuis worden uitgevoerd volgens voorschriften en
aanwijzingen van de gemeente tot aan het gemeenteriool.
2. De aansluitkosten zijn voor rekening van DLE Bouwbedrijf Veghel
3. De binnenriolering van de woning omvat de volgende aansluitpunten:
a. Toilet begane grond
b. Het fonteintje
c. De spoelbak van de keuken
d. Vaatwasser
e. Toilet en wastafel verdieping
f. De douche en wastafel, het bad afgedopt
g. De wasmachine
h. De overloop van de C.V.-ketel
4. De PVC leidingen worden voorzien van de noodzakelijke hulp-, ontstoppings-, verloop-, aansluit-, en
expansiestukken alsmede de noodzakelijke sifons en ontluchting.
Par 05. Terreininventaris.
1.
2.

Bestratingwerkzaamheden zijn niet opgenomen.
De buitenberging bij de vrijstaande woning is optioneel.

Par. 06 Betonwerk
A. Fundering
1. De fundering van de woning wordt als gewapend betonnen fundering uitgevoerd , een en ander volgens de door
Bouw- en woningtoezicht goedgekeurde tekeningen van de constructeur.
B. Vloeren
1. De begane grondvloer van de woning wordt geïsoleerd en in het werk gestort.
2. De eerste verdiepingsvloer en tweede verdiepingsvloer worden in breedplaatvloer met druklaag uitgevoerd.
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Par. 07 Metselwerk
A. Peilmetselwerk
1. Het peilmetselwerk van de woning wordt in klinkerkwaliteit uitgevoerd.
B. Buitengevels
1. Het gevelmetselwerk van de woning wordt uitgevoerd in gebakken gevelstenen volgens monster. Voegwerk kleur
grijs.
2. Boven de kozijnen worden de voorgeschreven lateien of hoeklijnen aangebracht.
3. In de spouwmuur van de woning wordt isolatie aangebracht
3. De berging muren in halfsteense muren van gevelstenen gelijk aan die van de woning. NB geen spouwmuren zoals
op de verkooptekening is aangegeven.
4. De nodige aluminium- en kunststof stroken worden aangebracht die noodzakelijk zijn voor een goede water- en
tochtdichte afwerking.
5. Onder de raam- en deurkozijnen die op de begane grond gelijk met peil zitten wordt een gemetselde kantplank
aangebracht
6. Onder de overige raamkozijnen worden waterslagen aangebracht.
C. Binnenwanden
1. De dragende binnenmuren van de woning worden uitgevoerd in kalkzandsteen.
2. De niet dragende binnenwanden van de woning worden uitgevoerd in gasbeton of gelijk, dikte 7 cm.
3. Boven de kozijnen worden de voorgeschreven lateien of hoeklijnen aangebracht.
4. Onder de ramen waar een gemetselde borstwering is, worden kunststof vensterbanken aangebracht.
Par. 08 Staalconstructie
A. Staalconstructie
1. Het staalwerk van het woonhuis is gestraald en 1x gemenied of gegalvaniseerd. en wordt uitgevoerd volgens voorschriften van de constructeur.
Par. 09 Daken
1. Het dak van de woning wordt afgewerkt met gebakken dakpannen en aangebracht op een isolerende dakplaat.
Par. 10 Ventilatievoorzieningen
1.Ventilatie systeem volgens bouwbesluit, afzuigpunten in het toilet 2x, de keuken en de badkamer.
Par. 11 Kozijnen
1. De buitenkozijnen- en deuren van de woning worden uitgevoerd in hardhout.
2. De buitendeuren van het woonhuis worden met glasopeningen als op tekening aangegeven aangeleverd.
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3. De binnendeurkozijnen van de woning zijn stalen kozijnen met bovenlicht .
4. De binnendeuren van de woning zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren.
Par. 12 Plafonds
1.De plafonds op de eerste en tweede verdieping worden afgewerkt spuitwerk.
Par. 13 Afbouwtimmerwerk
1. Plinten zijn exclusief.
2. De gevelkozijnen van het woonhuis worden indien nodig met hoeklatten afgetimmerd.
3. De meterkastachterwand wordt met een houten plaat betimmerd.
4. De trap naar eerste verdieping wordt uitgevoerd in een vurenhouten dichte trap met leuningen en hek.
De trap naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd in een vurenhouten open trap met leuningen en hek.
5. Er worden geen losse kasten geleverd.
6. Hang- en sluitwerk wordt aangebracht op alle ramen en deuren van degelijk kwaliteit en veiligheid, volgens
politie keurmerk.
7 Energiekanaal t.b.v. de aan- en afvoer leidingen voor gas, water, en mechanische ventilatie, bestaat uit houten
regels met gipsplaat afwerking.
Par. 14 Keuken
1. de keuken is exclusief.
Par. 15 Sanitair
1. Leveren en aanbrengen in de woning van:
a. 2 stuks wandcloset. Bediening plaat met frontbediening
b. 2 stuks fonteintje 36x24 cm met hoekstopkraan en planchet
c. Wastafelcombinatie 60cm met wastafelkraan en planchet.
d. Doucheput, douchekraan en glijstang set.
2. Het bovengenoemde sanitair wordt geplaatst en aangesloten.
3. Aankoop sanitair (stelpost inclusief plaatsen) € 1.500,00.
U kunt het sanitair bezichtigen bij B & B in Helmond, daar heeft u ook de keuze uit andere merken en opstellingen.
Par. 16 Waterleiding
A. Algemeen:
1. De installatie voldoet aan de eisen van het Nutsbedrijf.
2. De aansluitkosten zijn voor rekening van DLE Bouwbedrijf Veghel.
B. Binneninstallatie koud waterleiding.
1. Vanaf de wateraansluiting de koud waterleiding van rood koperen buis met de nodige stop- en aftapkranen naar de
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op tekening aangegeven plaats van:
a. Begane grond
b. eerste etage
c. tweede etage
C. Binneninstallatie warmwaterleiding.
1. Vanaf het aansluitpunt op het warmwaterapparaat de warmwaterleiding met de nodige stop- en aftapkranen naar
de op tekening aangegeven plaats van :
a. De keuken
b. Badkamer
Par. 17 Gasfitterswerk
1. De gasleidingen worden vanaf de plaats van de gasmeter gelegd naar de volgende aansluitpunten:
a. Kooktoestel in de keuken afgedopt
b. C.V. ketel/warmwaterapparaat
2. De aansluitkosten op het gasnet zijn voor rekening van DLE bouwbedrijf
Par. 18 Elektrische installatie
A. Algemeen:
1. De installatie voldoet aan de eisen gesteld in NEN 1010 en het bouwbesluit en de Modelbouwverordening, alsmede
aan de eisen van het NUTS bedrijf.
2. Lichtpunten en wandcontactdozen worden aangebracht volgens geldende voorschriften.
3. Schakelmateriaal, kleur wit. ( zie installatie per ruimte )
4. De levering en aansluiting van de apparaten en armaturen is niet in de koopsom begrepen.
5. De woningen worden voorzien van zonnepanelen en aangesloten op de elektrische installatie.
6. De aansluitkosten op het elektriciteitsnet zijn voor rekening van DLE Bouwbedrijf.
Par. 19 Centrale verwarmingsinstallatie
1. De woning wordt aangesloten op een individuele gasgestookte c.v.-ketel met warmwatervoorziening geheel volgens
voorschrift GAVO en NEN 3028.
2. De beneden- en bovenverdieping worden verdieping uitgevoerd in vloerverwarming, de zolder wordt niet verwarmd.
3. De installatie wordt voorzien van een handbediende kamerthermostaat welke in de woonkamer wordt
geplaatst.
Par. 20 Natuur- en kunststeen
1. Onder de badkamerdeur en toilet deur(en) worden dorpels aangebracht uitgevoerd in composiet.
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Par. 21 Stucadoorwerk
1. De binnenwanden begane grond en 1e en 2e etage en de bovenste etage worden behang klaar opgeleverd.
2. De plafondafwerking is spuitwerk conform bijgaande staat van afwerking.
Par. 22 Tegelwerk
1. Vloertegels worden aangebracht in de badkamer en toiletten , kleur en soort volgens monster verrekenprijs €20,-/
m2. Afmetingen van de tegels maximaal 20x15cm.
2. Wandtegels worden aangebracht in de badkamer en toilet tot een hoogte van 120cm en ter plaatse van het douchegedeelte tot het plafond, verrekenprijs €20,-/m2 Afmetingen van de tegels maximaal 20x15cm.
De tegels kunt bezichtigen bij B & B in Helmond, ook kunt hier besluiten voor andere tegels te kiezen.
Par. 23 Dekvloeren
1. Zie voor vloerafwerking de staat van afwerking.
2. Cement dekvloeren worden aangebracht in alle ruimten waar geen vloertegels worden aangebracht.
Par. 24 Beglazing
1. De glasopeningen van alle buitenkozijnen, ramen en deuren worden bezet met isolerende thermische HR++
Beglazing.
Par. 25 Schilderwerk.
1. De gevelkozijnen, ramen en deuren worden binnen en buiten behandeld voordat deze in het werk gesteld worden.
2. De gevelkozijnen, ramen en deuren worden na plaatsing binnen en buiten 1x afgelakt in het werk.
3. De stalen binnendeurkozijnen worden vanaf fabriek afgelakt geleverd en niet na behandeld.
4. De in het zicht komende leidingen worden niet geschilderd.
5. De verdiepingstrap wordt 1x behandeld aangeleverd en niet verder afgelakt.
De treden en stootborden worden 1 x in de grondverf geleverd en niet afgelakt.
Par. 26 Behangwerk.
1. Behangwerk niet opgenomen, de wanden worden behang klaar opgeleverd
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STAAT VAN AFWERKING

Hal		
:
Vloer 			
- afwerkvloer cementdek
			Wanden		- blauwpleisterwerk behangklaar
			Plafond 		- spuitwerk
Toilet 2x 		:
Vloer 			- vloertegels
Wanden 		
- wandtegels tot 1200 mm hoogte, daarboven spuitwerk
		
Plafond 		
- spuitwerk
Diverse 		
- closetcombinatie en fontein
		
- energiekanaal t.b.v. mechanische ventilatie e.d.(toilet boven)
Woonkamer

:

Keuken

:

Vloer
		
- afwerkvloer cementdek
Wanden
- behang klaar
			Plafond			- spuitwerk.

			
			

Vloer 			
Wanden
Plafond 		
Diverse 		

- afwerkvloer cementdek
- behang klaar
- spuitwerk
- keukeninrichting exclusief

Slaapkamers

:

Vloer
Wanden 		
plafond 		

- afwerkvloer cementdek
- behang klaar
- spuitwerk

Badkamer

:

Vloer 			
Wanden 		
Plafond 		
Diverse 		

- vloertegels
- wandtegels tot 1200 mm en t.p.v. douche tot plafond
- spuitwerk, ook boven de tegels
- douche, toilet en wastafel, het bad is optioneel

Overloop

:

Vloer 			
Wanden
		
Plafond 		

- afwerkvloer cementdek
- behang klaar
- spuitwerk

Zolder		
:
Vloer
- afwerkvloer cementdekvloer
			
Wanden		
- behang klaar .
						- dakplaten wit fabrieksmatig afgewerkt
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ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De installatie omvat per ruimte in het woonhuis :
Schakelmateriaal; Gira zwg of gelijkwaardig
- Entree		
		

: 1 stuks wand lichtaansluitpunt naast de voordeur geschakeld door een enkelpolige schakelaar in de
hal.

- Hal		
		

: 1 stuks plafondlichtaansluitpunt geschakeld door een enkelpolige schakelaar.
: 1 stuks enkele wandcontactdoos gecombineerd met de enkelpolige schakelaar.
: 1 stuks 230V rookmelder, voorzien van een noodstroombatterij.

- Meterkast

: 1 stuks dubbele wandcontactdoos.

- Toilet 2x

: 1 stuks plafondlichtaansluitpunt geschakeld door een enkelpolige schakelaar.

- Woonkamer

: 1 stuks lichtaansluitpunt apart geschakeld door een enkelpolige schakelaar.
4 stuks dubbele wandcontactdozen.
1 stuks loze leiding vanaf de meterkast t.b.v. datawandcontactdoos 1xRJ45.
1 stuks loze leiding vanaf de meterkast t.b.v. de CAI.
1 stuks loze leiding 5/8”vanaf de verwarmingsketel t.b.v. de thermostaat.

- Keuken

: 1 stuks plafondlichtaansluitpunt geschakeld door een enkelpolige schakelaar.
3 stuks dubbele wandcontactdozen t.b.v. algemeen gebruik.
1 stuks enkele wandcontactdoos t.b.v. de koelkast.
1 stuks enkele wandcontactdoos t.b.v. de afzuigkap.

- Overloop
1e verdieping
		

: 1 stuks plafondlichtaansluitpunt geschakeld door twee stuks wisselschakelaars.
: 1 stuks enkele wandcontactdoos gecombineerd met de wisselschakelaar.
: 1 stuks 230V rookmelder, voorzien van een noodstroombatterij.

- Slaapkamer 1 : 1 stuks plafondlichtaansluitpunt geschakeld door een enkelpolige schakelaar.
		
3 stuks dubbele wandcontactdozen.
- Slaapkamer 2+3: 1 stuks plafondlichtaansluitpunt geschakeld door een enkelpolige schakelaar.
		
2 stuks dubbele wandcontactdozen.
- Badkamer
		
		

		

: 1 stuks wand- en 1 stuks plafondlichtaansluitpunt geschakeld door een enkelpolige schakelaar.
1 stuks enkele wandcontactdoos naast de wastafel.
1 stuks centrale aarddoos.

- 2e verdieping : 1 stuks plafondlichtaansluitpunt geschakeld door 2 stuks wisselschakelaars.
		
		
2 stuks dubbel wandcontactdozen t.b.v. algemeen gebruik.
1 stuks enkele wandcontactdoos opbouw t.b.v. de Cv-ketel.
1 stuks enkele wandcontactdoos opbouw, op een aparte 230V/16A groep t.b.v. wasmachine.
1 stuks perilex wandcontactdoos, geschakeld door een standenschakelaar in de badkamer t.b.v.de
		
mechanische afzuiging unit.
		
1 stuks aansluitpunt voor de zonnepanelen installatie.
- Achtergevel

1 stuks wandlicht aansluitpunt, geschakeld door een enkel polige schakelaar in de woonkamer.
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Genoemde installatie compleet met:
- Het leveren, en monteren en aansluiten van:
Een modulaire kunststof verdeelkast , voorzien van:
1 stuks hoofdschakelaar
2 stuks aardlekschakelaars
6 stuks installatie automaten 230V/16A 1 polig + nul.
		
- Een belinstallatie bestaande uit:
1 stuks beldrukker, naast de voordeur.
1 stuks beltransformator, 0,5A/8V, in de meterkast.
1 stuks schel boven de meterkastdeur in de hal.
Het leveren en leggen vanaf de meterkast van :
2 stuks loze ¾ “ buisleidingen naar de keuken.
2 stuks loze ¾” buisleidingen naar slaapkamer 1.
Voor rekening van de koper;
Het leveren of aansluiten van armaturen.
Het monteren en aansluiten van apparatuur geleverd of gemonteerd door derden.
PV-Installatie:
Op het dak aan de achterzijde worden per woning 15 zwarte zonnepanelen geplaatst. Montage indak systeem.
Capaciteit 290WP per stuk totale capaciteit 4.350WP.
De omvormer wordt op de zolderetage in de technische ruimte geplaatst.
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