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WIJZIGINGEN T.O.V VORIGE VERSIES 

Datum Omschrijving H. Nr. vraag 

2/2/21 Vragen over bouwen met hout 2 Toevoeging aan 2.17 

2/2/21 Politiekeurmerk 2 2.29 

2/2/21 HR+++ 2 2.30 

2/2/21 Zonnepanelen 2 2.31 

2/2/21 Techniekruimte 2 2.32 

2/2/21 Opmeten beukmaat 2 2.33 

2/2/21 Vloerverwarming 4 4.13 

2/2/21 Vloerverwarming op zolder/verdieping 4 4.14 

2/2/21 Dakkapel aan de straatkant 4 4.15 

4/2/21 Optie 108 voor rijwoningen (bijkeuken in de aanbouw) 4 4.16 

12/2/21 Houtsoort 2 2.34 

12/2/21 Binnendeuren 2 2.35 

12/2/21 Laadpaal 2 2.36 

12/2/21 Kosten aardbevingsbestendige maatregelen  1 1.15 

12/2/21 Erfafscheiding 2 Toevoeging aan 2.10 

12/2/21 Walbeschoeiing 5 5.8 

15/2/21 Dakpannen 2 2.37 

15/2/21 Uitbouw 3 3.8 

15/2/21 
  

Tussenwoningen: binnenmaten bij uitbouw met de 
buren 

4 4.17 

15/2/2021 Bnr 55, 56, 1, 2: PV panelen en dakkapel 5 5.9 

2/3/2021 Doorgeven installatiepunten keuken en badkamer 1 1.16 

19/3/2021 Glasvezel 1 1.17 

19/3/2021 BTW teruggave zonnepanelen 1 1.18 
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1. ALGEMENE VRAGEN 

 

1.1 Wanneer wordt gestart met de bouw? 

Voor wat betreft de planning start bouw: vanwege de vergunningsprocedure en onder voorbehoud van 

het vervullen van de opschortende voorwaarden, verwachten we dat we in september/oktober 2021 te 

kunnen starten met de bouw. Nogmaals, dit is onder voorbehoud van het vervullen van de 

opschortende voorwaarden. 

1.2 Hoelang verwachten jullie dat de bouw ongeveer zal gaan duren/wanneer is de oplevering? 
De bouw van de woningen zal ongeveer een jaar duren. Vanaf de start van de bouw zal VDM op de 
hoogte houden van de opleverdatum. VDM woningen stelt in het voorjaar een globale planning op 
omtrent de doorloop van de diverse woningen. 

1.3 Wanneer moet er naar de notaris worden gegaan? 
Wij verwachten dat je na de zomervakantie wordt uitgenodigd naar de notaris te gaan. Op dat moment 
wordt je hypotheek ingeschreven en is daarmee definitief. We kunnen het echter niet garanderen: de 
opschortende voorwaarden moeten vervallen zijn, voordat we je kunnen uitnodigen om naar de 
notaris te gaan. We zullen jullie tijdig informeren. 

1.4 Wanneer gaat de bedenktijd in?  
De bedenktijd van een kalenderweek gaat in na de terhandstelling van de door beide partijen 
ondertekende koop- en aannemingsovereenkomst.  

1.5 In hoeverre wordt er opgeleverd in meerdere fases? 

Er wordt in één bouwstroom gebouwd. Zodra een rij/aantal woningen gereed zijn, zullen deze worden 

opgeleverd. VDM houdt jullie op de hoogte van de opleverdata. Qua bouwvolgorde zal worden gestart 

bij bouwnummer 1 en geëindigd worden bij bouwnummer 56 (met uitzondering van de 

boerderijwoningen). Dit zal tevens de volgorde van oplevering zijn. 

1.6 Waar komt de prijsstijging vandaan t.o.v. De eerdere afgeven indicatie prijs? 

Zoals tijdens de pre-sale gesprekken is aangegeven, waren de afgegeven prijzen indicatieve 

bandbreedte prijzen. Op basis van het definitieve ontwerp en de bouwkosten is de definitieve vrij op 

naam prijs vastgesteld. 

1.7 Wat zit bij de koopsom in? 
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1.8 Zijn we verzekerd als de aannemer failliet gaat?  

Ja, op het huis zit een garantieregeling, via Woningborg. Gaat de aannemer failliet, wordt het huis met 

de afbouwgarantie van Woningborg altijd afgebouwd volgens de afspraken. Alle informatie over 

Woningborg vind je in de verkoopmap. 

1.9 Hoe wordt het huis opgeleverd? 

De woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, het tegelwerk en de 

glasruiten; deze worden gereinigd opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt 

ontdaan van bouwvuil. 

1.10 Kunnen we een opleveringskeuring laten doen? 

Ja, dat is mogelijk.  

1.11 Hoe gaat de financiering precies in zijn werk?  

De financiering van de woning regel je met je hypotheekadviseur. Voor vragen hierover, verwijzen we 

je naar de hypotheekadviseur. Op het moment van transport (de afspraak bij de notaris), moet het 

geld beschikbaar zijn. Het bedrag van de aankoop van de grond betaal je direct tijdens de afspraak 

met de notaris. De bouwkosten betaal je gefaseerd: de verdeling vind je in de 

Aannemingsovereenkomst, artikel 4.1. 

Na ondertekening van de KO EN AO, heb je twee maand financieringsvoorbehoud en heb je twee 

maand de tijd om de financiering te regelen met je hypotheekadviseur.  

1.12 Hoeveel meter is de boomgaard tot aan de weg?  

Onderstaande tekening geeft de afstand van de hoofdweg naar de woningen weer. De boomgaard zit 

op ongeveer 40-50 meter van de doorgaande weg naar Harkstede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 Komen er ook speeltoestellen, en zo ja, waar worden deze geplaatst?  

De inrichting is nog niet bekend, maar GEM Meerstad zal speeltoestellen plaatsen. 
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1.14 Wordt er iets aan geluidsdemping gedaan vanuit de hoofdweg? 

Er worden geen specifieke voorzieningen getroffen om het geluid vanaf de hoofdweg te dempen. 

Echter zal de bebouwing en het groen dat wordt aangelegd, het geluid dempen. 

1.15 Zijn er kosten verbonden voor ons m.b.t. aardbevingsbestendige maatregelen?  
In Meerstad wordt (verplicht) aardbevingsbestendig gebouwd, hetgeen 8% extra kosten met zich 
meebrengt. Een deel van de kosten is opgenomen in de vrij-op-naam prijzen. De overige 4% wordt 
vergoed door de NCG/NAM. Dit gaat als volgt: op de optielijst (1e blad, rechtsboven ‘meerkosten 
ABB’) wordt het bedrag vermeld dat door de NCG/NAM wordt vergoed. De NCG/NAM maakt dit 
bedrag over aan de koper en VDM factureert dit bedrag aan de koper. Zodra de koper dit heeft 
ontvangen, maakt de koper het over naar VDM. De koper hoeft dus niet te voorfinancieren: de 
betaling ‘meerkosten ABB’ vindt pas plaats nadat de koper het geld heeft ontvangen van de 
NCG/NAM. Helaas kan de NCG/NAM dit niet rechtstreeks aan VDM vergoeden; vandaar de 
beschreven constructie. VDM regelt de volledige afwikkeling met de NCG/NAM en hiervoor hoeft de 
koper niets zelf te doen.  

1.16 Wanneer moet ik doorgeven waar de installatiepunten voor de keuken en badkamer 

komen? 

VDM woningen plant met jullie eerst een kennismakingsgesprek in. Tijdens dit gesprek wordt 

uitgelegd hoe VDM Woningen werkt. Welke mogelijkheden er zijn, wat de deadlines zijn en wat jullie 

bouwkundig willen (uitbouwen etc.) als jullie tijdens dit eerste gesprek al weten wat jullie met de 

keuken willen (voor af achter) is dit al mooi mee genomen. Nadat de bouwkundige keuzes definitief 

zijn worden deze keuzes verwerkt op een tekeningen en kan tijdens een tweede gesprek de 

installatietechnische keuzes besproken worden. Tijdens het tweede gesprek dienen jullie wel de 

badkamer en keuken definitief te hebben zodat ook deze installatiepunten kunnen worden 

ingevuld.  De exacte data dat dit bekend moet zijn, geeft VDM in het eerste gesprek aan jullie door. 

1.17 Wordt er glasvezel aangelegd? 
Ja, met het bouwrijp maken worden ook de hoofdinfra (o.a. glasvezel) van de nutsbedrijven 
aangelegd. 
 
1.18 Is het mogelijk om gebruik te maken van een BTW teruggave op de zonnepanelen? 
Het is niet mogelijk om als bewoner de BTW op de zonnepanelen terug te krijgen. Dit heeft te maken 
dat de bewoners de panelen niet afnemen, maar dit door VanWonen gebeurt.  
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2. DE WONING – ALGEMENE VRAGEN 

 

2.1 Kan er een groenverklaring worden afgegeven voor de woningen? 

Het Groen certificaat voldoen wij niet aan omdat wij geen FSC of gelijkwaardig keurmerk hebben. Wel 
zijn er bijvoorbeeld duurzaamheidshypotheken welke geen groenverklaring eisen maar kijken naar de 
EPC-waarde welke bij dit project tussen de 0 en 0,3 zit. Vraag bij je hypotheekadviseur naar de 
mogelijkheden.  
 
2.2 Welke EPC-waarde krijgen de woningen? 
De EPC-berekening van de woningen is afhankelijk van het type woning en de ligging ervan. De EPC-
waarde moet minimaal 0,4 zijn. VanWonen streeft naar een EPC-waarde van 0,0. Echter, als gevolg 
van de situering van de woning en het voor zonnepanelen beschikbare dakoppervlak is dit niet altijd 
mogelijk. Onderstaand overzicht geeft de range van EPC voor de typologie aan: 
 
- rijwoningen: 0,17 - 0,00 
- 2^1 kap: 0,3 - 0,00 
- vrijstaande woningen: 0,13 - 0,12 
 
De EPC-waarde mag (inclusief uitbouw- opties) niet hoger zijn dan 0,4. 

 

2.3 Wat zijn de houtskeletbouwelementen? 

Het binnenspouwblad, constructieve binnenwand, niet constructieve binnenwand, 

woningscheidende wand, verdiepingsvloer, zoldervloer en dakconstructie bestaat uit het VDM-

houtskeletbouwsysteem en is voorzien van een KOMO attest-met-productcertificaat. Daarmee 

voldoet het bouwsysteem aan gecontroleerde kwaliteitseisen. Alle aansluitnaden van wanden, 

vloeren en daken worden afgedicht om energieverlies te voorkomen. 

2.4 Hoe wordt de vloer afgewerkt? 

De begane grondvloer is een in het werk gestorte betonvloer en monolithisch afgewerkt 

welke conform de NEN 2747 voldoet aan vlakheidsklasse 3. De eerste verdiepingsvloer 

wordt uitgevoerd met een anhydriet afwerkvloer met uitzondering van de badkamer. De 

zoldervloer is onafgewerkt (optioneel anhydriet mogelijk). De OSB-constructieplaat is 

zichtbaar. Op de zoldervloer wordt een betonnen vloer aangebracht t.b.v. de wasmachine 

opstelplaats en de warmtepomp. De badkamervloer alsmede de vloer van het toilet worden 

betegeld conform afwerkstaat. 

 

Zie voor meer informatie de Technische Omschrijving en de Ruimtestaat. 

2.5 Hoe worden de wanden afgewerkt? 

De binnenwanden in de woning worden uitgevlakt (niveau D) behang klaar opgeleverd, niet voorzien 

van behangwerk en niet sausklaar. M.u.v. de binnenwanden van de meterkast, techniekkast en de 

zolderverdieping. Deze worden onafgewerkt. Hetzelfde geld voor de plafonds.  

 

2.6 Hoeveel zonnepanelen komen er op het dak? 

- rijwoningen: 15 

- 2^1 kap en vrijstaand: 20 

2.7 Zitten de zonnepanelen op de tekeningen bij de v.o.n. prijs in?  

Ja, de zonnepanelen zitten bij de v.o.n. prijs in.  

2.8 Hoe wordt de badkamer en het toilet opgeleverd?  

De woning wordt uitgevoerd met luxe sanitair van Villeroy & Boch conform de sanitair lijst. 

Uiteraard ook met tegelwerk wat je bij Julius v/d Werf kan uitzoeken. De procedure hiervoor staat 

omschreven in de sanitair flyer. 
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2.9 Kan het sanitair ook zelf gekozen worden? 

Ja, basis sanitair en tegelwerk kunnen worden laten vervallen. Via de showroom van Gevier kan 

je naar eigen wens alternatief sanitair uitzoeken. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om te 

kiezen voor een casco badkamer en toilet waarbij je de vrijheid hebt om met je eigen showroom 

een badkamer te plaatsen. Dit zal dan wel na oplevering dienen te gebeuren. Zie hiervoor ook de 

sanitair flyer. 

2.10 Hoe is de erfafscheiding geregeld?  

Erfafscheidingen zoals deze zijn gevisualiseerd op de situatietekening worden gedeeltelijk geleverd en 

geplant door de GEMM (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad) en gedeeltelijk door VDM 

Woningen. Zie ook de situatietekening en bijbehorende Technische Omschrijvingen voor een 

uitgebreide toelichting met betrekking tot de erfafscheiding.  

Bij de oplevering worden hagen aangelegd zoals ook ingetekend in de situatietekening. Hiervoor geldt 

een instandhoudingsplicht (zie ook het koopcontract en de akte van levering). In de situatie tekening 

staan in het renvooi twee hagen ingetekend (hoge haag en lage haag), maar om de tuinen heen is 

soms ook een brede (niet gearceerde) lijn ingetekend. Dit zal nog in een volgende situatietekening 

worden aangepast, want dit zou een donkere lijn moeten zijn (voor de hoge haag). 

De donkere (gearceerde lijn) betreft de hoge haag. Voor de woningen zit veelal een lichtgrijze 

(gearceerde) lijn: dit is een lage haag, waarbij je vanuit de woning nog voldoende uitzicht hebt. De 

grijze brede lijn (die niet gearceerd is), zou donkergrijs gearceerd moeten zijn, dus de hoge haag. 

Zie onderstaande tekening als voorbeeld. De situatietekening zal nog worden aangepast, zodat er 

twee soorten hagen blijven: hoog en laag. 

 

 
Indien er geen haag is ingetekend, kunnen de toekomstige bewoners zelf een erfafscheiding 

aanleggen. De wens van GEM Meerstand is om hier zoveel mogelijk te kiezen voor een groene 

erfafscheiding, passend binnen de uitstraling van Meerstad. 

 

2.11 Wat zijn de tuinafmetingen? 

De situatie is op schaal getekend: je kunt hier de afmetingen van je tuin opmeten. 

 

2.12 Hoe wordt de tuin opgeleverd? 

De kavel wordt uitgevlakt met uitgekomen grond (gesloten grondbalans) aflopend vanaf de woning 

naar de erfgrens.  

 

2.13 Wordt de tuin gedraineerd? 

Nee. De tuinaanleg, inclusief afwateringsvoorzieningen en drainage, is voor rekening van de koper. Er 

wordt wel drainage onder de woning aangelegd. Tevens wordt er een voorziening aan de achterzijde 

aangebracht waarop men een eventuele drainage kan aansluiten. 

2.14 Waar komt de vloerverwarming? 

De woning wordt voorzien van vloerverwarming op de begane grond en elektrische radiatoren in de 

slaapkamers en badkamer op de verdieping. Dit is, normaal gezien, voldoende om het huis te 

verwarmen. 

 

2.15 Met welk systeem wordt de woning verwarmd? Op basis van hoeveel personen is deze 
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gebaseerd en kan deze worden geüpgraded? 

Rijwoning: de woning wordt voor de opwekking van warmte voor verwarming en warmtapwater 

voorzien van een ventilatieretourwarmtepomp met een 180 liter geïntegreerde boilersysteem. 

2^1 kap/vrijstaand: de 2^1 kap woningen en de vrijstaande woningen worden voorzien van een 

lucht-water warmtepomp met buitendeel. 

2.16 Op basis van hoeveel personen is de lucht-warmte-pomp of ventilatieretour gebaseerd en 

is het mogelijk om de capaciteit van de warmtepomp te vergroten? 

Ja, dat is mogelijk. Bij een aantal opties (bijvoorbeeld het toevoegen van een extra onbenoemde 

ruimte of een uitbouw) wordt de energievraag van de basis warmtepomp groter. Als gevolg daarvan 

kan een verhoging van het vermogen van de warmtepomp noodzakelijk zijn. Dit zal in overleg met de 

installateur plaatsvinden.  

Het is niet verstandig om de capaciteit te verhogen zonder dat er sprake is van genoemde opties. Het 

ontwerp is nu optimaal ontwikkeld, en een verhoging kost alleen maar onnodige energie. De 

warmtepomp voorziet de begane grond van vloerverwarming en is van voldoende capaciteit om een 

eventuele uitbouw ook te kunnen verwarmen. Wel kan men de grootte van de boiler uitbreiden. 

 

2.17 Wat zijn de voordelen van houtskeletbouw ten opzichte van beton? 

Houtskeletbouw is heel geschikt voor aardbevingsbestendig bouwen, relatief licht maar toch sterk 

materiaal, flexibel, kent een snelle bouwtijd omdat een groot deel van de woning prefab in de fabriek 

wordt gemaakt, en beter voor het milieu. 

De productie van houtskeletbouwelementen heeft minder impact op klimaat verandering dan het 

productieproces voor een traditioneel gebouwde muur. Ook is het een duurzame manier van bouwen: 

uit onderzoek blijkt dat hout minimaal een net zo lange levensduur heeft als traditionele bouw.  

Verder is brandveiligheid een sterk punt: doordat massief hout een lange reactie tijd en een hoge 

temperatuur nodig heeft om te ontbranden, zal er niet zomaar brand uitbreken. Daarnaast verkoolt 

hout, waardoor er een isolatielaag om het hout heen komt. Het gevaar op instorten wordt hierdoor dus 

langer uitgesteld.  

Houtskeletbouw is een droge en daarmee gezonde bouwmethode. Bij traditionele bouw wordt 

gemiddeld 1000 liter water gebruikt (beton, cement, stucwerk). Het kan daarbij soms jaren duren 

voordat al het vocht uit de woning is getrokken. En tenslotte is houtskeletbouw energiezuinig. De 

isolatie zit in de houten elementen opgenomen, waardoor de wanden een stuk minder dik zijn dan bij 

traditionele bouw. Daarnaast heeft een woning met houtskeletbouw minder tijd nodig om op te 

warmen. 

 

Meer informatie over houtskeletbouw en de werkwijze van VDM Woningen vind je op 

https://www.vdm.nl/houtskeletbouw 

Lees ook: 10 vragen over bouwen met hout 

https://www.vdm.nl/werkwijze/kennisbank/10-vragen-over-bouwen-met-hout 

 

2.18 Zit er een kruipruimte in de woning? 

Ja.   

2.19 Welke installaties worden meegenomen in de koopsom?  

De warmtepomp en de zonnepanelen worden meegenomen in de koopsom. 

2.20 Van wat voor materiaal zijn kozijnen? 

De buitenkozijnen en -ramen van de woning worden uitgevoerd in hardhout met FSC keurmerk in de 

kleur conform kleur- en materiaalstaat. 

De binnendeurkozijnen zijn stalen inbouw kozijnen zonder bovenlicht. Het meterkastkozijn wordt in 

hout uitgevoerd, wit gegrond. 

2.21 wat voor glas wordt ingezet? 

Isolerende beglazing HR++ wordt toegepast in alle buitenkozijnen, - ramen en - deuren van de 

https://www.vdm.nl/houtskeletbouw
https://www.vdm.nl/werkwijze/kennisbank/10-vragen-over-bouwen-met-hout
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woning. 

2.22 Welk deurbeslag wordt gebruikt? 

De bereikbare gevelkozijnen, buitendeuren en bewegende delen zijn voorzien van deugdelijk, 

inbraakpreventief hang- en sluitwerk, conform SKG ‘weerstandsklasse 2’. 

2.23 Welke deursluiting wordt gebruikt? Drie punt of twee punt sluiting? 

De bereikbare gevelkozijnen, buitendeuren en bewegende delen zijn voorzien van deugdelijk, 

inbraakpreventief hang- en sluitwerk, conform SKG ‘weerstandsklasse 2’. 

2.24 Zit er een brievenbus in de deur? 

Ja. 

 

2.25 Zit de aansluiting van de zonneboiler in tuin of zolder? 

In het nieuwbouwproject Thuis in de Boomgaard werken we met zonnepanelen, niet met een 

zonneboiler. De omvormer wordt op zolder geplaatst.  

2.26 Is er een mogelijkheid voor een afzuigkap? 

In de door derden aan te brengen keuken is een recirculatie afzuigkap het uitgangspunt. Een 

eventuele afzuigkap met motor en aparte afvoer naar buiten wordt afgeraden, omdat de 

ventilatiebalans wordt doorbroken. Dit is ook de reden dat wij geen afvoer naar buiten zullen 

aanbrengen. 

2.27 In hoeverre kan er iets worden veranderd aan de ruimtes binnen? Is de indeling nog aan te 

passen door met wat muren te ‘schuiven’?  

In principe staat de indeling vast. Het is immers projectbouw, waarbij van tevoren keuzes worden 

gemaakt, op basis van de architectuur, de regelgeving, vergunningen en bouwmethode. Soms is het 

wel mogelijk wanden te verplaatsen, maar overleg dit met de kopersbegeleider van de aannemer. 

2.28 Wat is een gesloten grondbalans? 

Bij grondwerk wordt doorgaans gestreefd naar een gesloten grondbalans. Grond die bij ontgravingen 

vrijkomt, wordt zoveel mogelijk elders ingezet, bijvoorbeeld ten behoeve van ophogingen of 

aanvullingen elders binnen het project. 

 

2.29 Is SKG Weerstandklasse 2 voldoende om een politiekeurmerk te krijgen? (i.v.m. de 

mogelijke inboedelverzekeringen) 

Ja, dat is voldoende. De woningen voldoen aan de eisen als gesteld in het politiekeurmerk veilig 

wonen, de certificering hiervan dient de koper zelf te doen. 

2.30 In woningen komt HR++ glas. Wat is de reden dat er geen HR+++ wordt geplaatst?  
Voor de isolatie en het realiseren van de EPC-waarde is het niet nodig om HR+++ te plaatsen. 
Daarnaast is HR+++ glas duurder en ontstaat vanwege de uitstekende isolatie bij grote 

temperatuurverschillen condensatie aan de buitenzijde. VDM biedt geen HR+++ aan. 

2.31 Welke zonnepanelen wordt er geplaatst? Is er een mogelijkheid om deze te "upgraden" 
waardoor er meer stroom geleverd kan worden? 
Binnen het project worden overal dezelfde zonnepanelen geplaatst, en daar kan niet van worden 
afgeweken. Op de rijwoningen worden 15 pv-panelen geplaatst: er is geen ruimte voor meer panelen. 
Zie ook vraag 2.6. De zonnepanelen zijn van het merk Jinko Solar 350WP. Productgarantie: 12 jaar. 
De zonnepanelen worden geleverd door KiesZon (de zonnestroomspecialist van Greenchoice). 

2.32 Lopen de muren van de techniekruimte door tot aan het plafond? 

De muren van de techniek ruimte lopen door tot aan het plafond 

 

 

 

2.33 Hoe wordt de breedte (beukmaat) van de woning berekend?  
Op de tekeningen zie je de buitenmuren en de woningscheidende muren (bij de rijwoningen). Bij deze 



  
 

Versie 19 maart 2021 

 

muren staat geen afmeting. Als je deze optelt bij de afmetingen in de tekeningen, kom je op de juiste 

beukmaat (breedte van de woning) uit. Voor de buitenmuur geldt een basis afmeting van 424mm. Dit 

is opgebouwd uit 100mm baksteen, 50mm luchtspouw en 274mm houtskeletbouw element. Voor de 

woningscheidende muur (dus tussen 2 rijwoningen) geldt een basismaat van 360 mm: 150mm 

houtskeletbouw, 60 mm luchtspouw en 150mm houtskeletbouw.  

Wil je de breedte van je woning nameten? Dan tel je de beide (buiten-cq woningscheidende muren) bij 

elkaar op. Daar tel je de afmetingen in de tekeningen bij op (bijvoorbeeld de hal en de breedte van de 

ruimte(s) aan de voorzijde). Vervolgens tel je daar de binnenwand(en) bij op (zie ook het renvooi), en 

dan heb je de afmeting van je woning. Let op: als gevolg van het ontwerp, kunnen er kleine verschillen 

ontstaan in de dikte van de muren. 

2.34 Welk houtsoort wordt er gebruikt voor de woningen en hoe lang is het 
onderhoudsvrij/arm? 
WAXEDWOOD color wordt toegepast. Dit heeft een productgarantie van 15 jaar op de duurzaamheid 
van het product. Om de esthetische uitstraling te behouden en de levensduur te vergroten zal wel 
onderhoud gepleegd moeten worden (periodiek schilderwerk -om de 4 jaar) 

2.35 In de technische omschrijving staat dat er SVEDEX binnendeuren worden geleverd zonder 
bovenlicht. Betekent dit dat er boven de deur gewoon muur is? (Of is dit een ander (plaat-) 
materiaal. 
De wand loopt door boven de deur. Dit is géén plaatmateriaal. 

2.36 Is het mogelijk een laadpaalvoorziening te maken? Welke meerwerkoptie is hiervoor 
nodig? 
Ja, dat is mogelijk. Let op: De laadpaal wordt niet geleverd/geïnstalleerd door de aannemer. 
Afhankelijk van de toe te passen laadpaal, kan VDM de juiste groep/kabels aanbieden. Een basis 
optie is optie 434, grondkabel op een losse eindgroep (Let op: deze staat niet in de optie lijst maar is 
af te stemmen met VDM).  

2.37 Hoe zien de dakpannen eruit? 
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3. KOPERSOPTIES – ALGEMENE VRAGEN 

 

3.1 Kan de aannemer in warm/koud water aansluitleidingen naar de zolder leggen, zodat er 

later zelf een 2e badkamer kan worden gebouwd? 

Het is mogelijk om riool/warm/koud water leidingen aan te laten leggen door onze aannemer. Dit heeft 
echter wel gevolgen voor de vloerafwerking. Dit kan worden besproken met de kopersbegeleider van 
de aannemer. Het is niet mogelijk om op zolder een toilet te bouwen, aangezien dit nogal wat 
gevolgen heeft voor de rest van de woning. 
 

3.2 Is er een warmteterugwinning om de zonnepanelen te koelen, zodat de opbrengst hoger is? 

En tegelijkertijd de warmte daardoor opgewerkt kan worden? 

Dit is een zogenaamd PVT systeem. Dit wordt niet toegepast binnen dit nieuwbouwproject.  
 
3.3 Wat is de temperatuur van de boiler/warmtepomp die wordt afgegeven? 
Het tapwater is 60 graden. 
 

3.4 kan er extra krachtstroom geregeld worden? 

Ja, dit is mogelijk.  
 
3.5 Is er een mogelijkheid voor een grotere schuur/garage? 
In de optielijst staat aangegeven welke opties voor je woning mogelijk zijn. 
 
3.6 Is het mogelijk om het dak volledig met zonnepanelen te bedekken? 
Dit is niet mogelijk in verband met de minimale randafstanden bij een opdak PV systeem. 
 
3.7 Kunnen de afmetingen van de hal beneden worden gewijzigd, zodat de voorruimte groter 
wordt?  
Nee, deze verlengde wand is een stabiliteitswand en kan niet komen te vervallen 
(aardbevingsbestendig). 
 
3.8 Klopt het dat een uitbouw breder is als beide buren de uitbouw nemen? 

Als één van de mensen in de rij een uitbouw kiest dan zal deze op eigen terrein worden gerealiseerd. 

De woonkamer wordt verlengd maar hier gaat isolatie, een luchtspouw en de bakstenen van af.  

Stel de buurman/-vrouw kiest ook voor een uitbouw dan hoeft één van de twee nieuwe zijmuren niet 

speciaal geisoleerd te worden en daar zit enige ruimtewinst.  

 

(zie ook vraag 4.17!) 
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4. WONINGEN - RIJWONINGEN  

  

4.1 Kan de techniekruimte verplaatst worden naar de trapkant?  

In verband met de hoogte van de warmtepomp is het niet mogelijk om de techniekkast te verplaatsen 
aan de achterzijde van de woning. Het is wel mogelijk om de techniekkast op de plaats van de erker te 
plaatsen, maar dit is wel jammer van de erker. 
 
4.2 Is er de mogelijkheid om extra ramen te plaatsen op zolder zodat er meer lichtinval is?  
Dakramen kunnen aan de voorzijde van de woning worden geplaatst. Dit kan niet aan de achterzijde 
i.v.m. de PV panelen. 

4.3 Kan het raam in de badkamer verplaatst worden?   
Vanuit de architectuur van het plan is het niet mogelijk om ramen op te schuiven. 

4.4 Kunnen de tuindeuren en het raam worden omgewisseld?  
Vanuit de architectuur is het niet mogelijk om ramen te verschuiven of om te draaien. 

4.5 Op de tekening van de website stond de trapkast als optioneel ingetekend, is dit nog steeds 

het geval?  

De trapkast zit standaard in de rijwoningen 

4.6 Valt het plaatsen van de keuken aan de achterzijde, zodat deze aan de achtertuin grenst, 

onder meerwerk?  

Ja, dit valt onder meerwerk. De aannemer biedt de keuze om de keuken aan de straatzijde of aan de 

tuinzijde te plaatsen. Indien aansluitingen in een kookeiland geplaatst of uitgebreid dienen te worden 

valt dit wel onder meerwerk. 

4.7 Zit het bad standaard in de badkamer?  

Badkamer is voorzien van draingoot 700 mm, douchethermostaat incl. glijstang, 

wastafelcombinatie voorzien van een mengkraan, spiegel en planchet, vrij hangend toilet en 

bad. 

4.8 Is een uitbouw mogelijk? 

In de optielijst staan de uitbouwmogelijkheden vermeld voor de woning van je keuze. 

4.9 Wat kost een uitbouw?  

In de optielijst staan de prijzen voor de verschillende opties vermeld. 

4.10 Is een dubbele wasbak mogelijk in de badkamer? 

Ja, dit is mogelijk. Stem dit wel goed af met de leverancier van de badkamer, om er voor te zorgen dat 

er nog voldoende loop/bewegingsruimte is in de badkamer. 

4.11 Zit er in het schuurtje een betonvloer? En stroom? 

De vloer in de berging bestaat uit een prefab betonvloer. De berging is van binnen uitgerust met een 

aansluitpunt voor een verlichtingsarmatuur, schakelaar, dubbele wandcontactdoos en bekabeling. 

Daarnaast is de berging ter plaatse van de bergingsdeur aan de buitenzijde voorzien van een 

aansluitpunt voor een verlichtingsarmatuur (tuinzijde). 
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4.12 Is het mogelijk om voor de rijwoningen langs de erven (met de dakkapel) een raam in de 

dakkapel te plaatsen dat open kan? 

Standaard zit er een vast raam i.v.m. de veiligheid. Het is een laag raam, waardoor het binnen het 

bouwbesluit geen raam mag zijn dat open gaat. In overleg met de kopersbegeleider van VDM zou een 

opengaand raam met valbescherming kunnen worden geplaatst (optie met meerprijs). 

4.13 Wat is de reden dat er alleen beneden vloerverwarming is? 
Voor de benodigde verwarmingscapaciteit is het niet nodig om op de verdiepingen vloerverwarming 
aan te leggen. Vanwege de kosten en de toepassing van een installatieconcept waarbij er geen 
buitenunit benodigd is bij rijwoningen, is ervoor gekozen de vloerverwarming alleen beneden te 
plaatsen, en op de verdiepingen met radiatoren te werken 
 
4.14 Is het mogelijk om toch vloerverwarming op de verdieping en/of op zolder aan te leggen 
en wat zouden de meerkosten zijn? 
Met het gekozen installatieconcept is dit niet mogelijk bij de rijwoningen. Wel is het mogelijk om de 
badkamer te voorzien van vloerverwarming. Zie ook 4.13. 

4.15 Wonen aan de erven/woningen met dakkapel aan de voorzijde: Is er een mogelijkheid om 

de dakkapel aan de straatkant te vergroten of toe te voegen?  

Er zit in deze woning al een dakkapel aan de voorzijde. Het vergroten van een dakkapel (aan de 

straatzijde van de woning) is vergunning plichtig. Welstand/GEM Meerstad zal hier geen vergunning 

voor afgeven, vanwege de wens tot uniforme uitstraling van de woningen. 

4.16 Hoe ziet optie 108 (bijkeuken in de aanbouw) eruit?  

Zie onderstaande tekening voor de optionele bijkeuken. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie 

met de 1.8m uitbouw (optie 103) 
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4.17 Heeft het impact op de binnenmaten van de uitbouw als de buren ook een uitbouw 

nemen? 

Ja, als de buren ook een uitbouw nemen, dan hoeft er aan de zijde met die buren geen metselwerk 

geplaatst te worden: je hebt dus een bredere binnenmaat. Dit kan tot 0,5m schelen als beide buren 

ook een uitbouw nemen. Zie ook onderstaande schermprint, waaruit blijkt dat de muur doorloopt 

omdat er geen metselwerk nodig is (zie ook vraag 3.8) 

   



  
 

Versie 19 maart 2021 

 

5. WONINGEN - TWEE ONDER EEN KAP/VRIJSTAAND 

 

5.1 Is er ruimte voor twee auto’s op de oprit?  

Ja, daar is ruimte voor. Sterker nog, vanuit de regelgeving van GEM Meerstad is er een 

onderhoudsverplichting voor 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. 

5.2 Kan de badkamer verplaatst worden naar een slaapkamerruimte zodat er een raam in komt 

en de badkamer ruimer wordt? (BNR 10 EN 11)  

De badkamer kan niet verplaatst worden (deze vraag is specifiek voor de special). De standaard 2^1 

kap woningen heeft 2 ramen in de badkamer.  

 

5.3 Zou de 2e toilet in de badkamer kunnen, zodat waar nu de 2e toilet zit, een bergkast kan 

worden gemaakt?  

Bij de special zit in basis een separaat toilet. Dit zou ook verplaatst kunnen worden naar de badkamer. 

Bij de basis 2^1 kap zou een separaat toilet kunnen worden gerealiseerd op de plek waar nu de 

douche zit. 

5.4 Komt er een open of dichte trap van de begane grond naar de verdieping? Is er ruimte voor 

een bergkast?  

Er komt een dichte trap van de begane grond naar de verdieping. Een trapkast zou ook tot de 

mogelijkheden behoren. Er is ruimte voor een bergkast, echter is dit afhankelijk van de afmetingen, en 

moet worden afgestemd met de kopersbegeleider. 

5.5 Is het mogelijk een deur naar de berging te maken zoals op de concepttekening?  

Dit is een meerwerkoptie. 

5.6 Worden de parkeerplaatsen bestraat opgeleverd?  

Nee, bestrating wordt niet aangelegd. 

5.7 Kan de buitenunit van de luchtwarmtepomp verplaatst worden?  

Alleen de vrijstaande woningen en de twee-onder-een kap woningen hebben een buitenunit. Bij de 

plaatsing van de buitenunit moet rekening worden gehouden met de richtlijnen van GEM Meerstad 

met betrekking tot plaatsing, de technische uitgangspunten en het geluidsniveau. De buitenunit wordt 

op de meest logische plek geplaatst, rekening houdend met bovenstaand. 

 

5.8 Hoe zit achter met de beschoeiing bij de overgang van de tuin in de kwelvaart? En wie is 

voor het onderhoud verantwoordelijk? 

Voor de woningen met de tuin aan de kwelvaart geldt dat de walbeschoeiing (op waterniveau) 

eigendom is van de bewoners van de betreffende kavels, met een instandhoudingsplicht van de 

walbeschoeiing. 

 

5.9 Bnr 55, 56, 1, 2 – PV panelen en de dakkapel  

Voor de twee-onder-één kapwoningen aan de kwelvaart, geldt dat de zonnepanelen aan de straatkant 

liggen, en de dakkapel aan de tuinkant (water). Bouwnummer 55, 56, 1 en 2 hebben een andere 

ligging: de PV-panelen liggen op de achtergevel (zuidkant), en de dakkapel wordt óók op de 

achtergevel geplaatst. Dit betekent dat er wellicht minder panelen dan 20 stuks worden geplaatst, 

maar uiteraard wordt de verplichte EPC=0,4 wel gehaald. Op dit moment wordt berekend hoeveel 

panelen er op het dak worden gelegd. Er komt een nieuwe (aangepaste) optietekening voor bnr 55, 

56, 1 en 2. De verkooptekening wordt niet aangepast, omdat straks bij de kopersbegeleider toch een 

tekening ‘op maat’ wordt gemaakt. 


