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1. Algemeen 

Het werk omvat in grote lijnen de realisatie van 14 koopappartementen, met royale 
buitenruimten, berging en centrale fietsenberging. 
De projectnaam is Basiushof te Heerhugowaard. 
 
De appartementen worden Nul-Op-de-Meter (NOM) opgeleverd.  Dit betekent dat het 
appartement zowel gebouw- als gebruiker gebonden bij ‘normaal gebruik’ over gehele 
verbruiksjaar gezien net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier 
wordt opgewekt. De (ISDE) subsidie voor de warmtepomp is al aangevraagd door de 
ontwikkelaar en verrekend in de koopsom. 

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. 
 

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 geïsoleerde geprefabriceerde betonnen systeemvloer 
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 zogenaamde prefab betonnen breedplaat (schil) vloer 
met daarop in het werk gestorte betonnen drukvloer.   
Het dak heeft een gemiddelde isolatiewaarde met een RC van 6. 
 
Dekvloer 
De woningen zijn voorzien van een onafgewerkte “zwevende” dekvloer. De zwevende vloer 
bestaat uit een isolatiepakket onder de dekvloer waardoor het geluid vanuit uw woning naar 
de onderliggende woning wordt gereduceerd. Behoudens in de badkamer, daar wordt een 
niet zwevende dekvloer aangebracht. 
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 niet-dragende binnenwanden in het appartement worden uitgevoerd als lichte 
separatiewanden.  
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Gevels appartementen 
De gevels worden uitgevoerd als spouwmuurconstructie. De gevels bestaan uit een 
binnenspouwblad van kalkzandsteen.   
 

7. Metselwerk  
De gevels van de appartementen worden uitgevoerd in metselwerk. Het metselwerk bestaat 
uit waalformaat bakstenen en wordt aangebracht in wildverband. Het metselwerk wordt 
voorzien van doorgestreken voegen, 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. Staalconstructie  
Het complex bevat een staalconstructie. De positie en afmetingen van de kolommen en 
liggers wordt bepaald door de constructeur.  
 

9. Kozijnen, ramen en deuren 
Buitenkozijnen ramen en deuren 
De buitenkozijnen, ramen en deuren zijn van kunststof.   
 
Alle ramen zijn uitgevoerd als zogeheten draaikiepramen, de draairichtingen van alle ramen 
en deuren zijn op de tekeningen aan gegeven. 
 
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, de deuren naar de centrale hal 
en bergingen hebben ook 1 sleutel. 
Bij oplevering ontvangt u van beide een set van 3 sleutels.  
 
Het toegepaste hang en sluitwerk voldoet aan de eisen die het politiekeurmerk hieraan stelt. 
 
Binnenkozijnen en deuren 
De entreedeuren van de appartementen, de deuren van de bergingen en meterkasten 
grenzend aan de algemene ruimten bestaan uit een houten kozijn voorzien van een houten 
deur.   
 
De binnenkozijnen in de appartementen 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.  
 
De binnendeuren bestaan uit vlakke opdekdeuren welke fabrieksmatig zijn afgewerkt in een 
witte kleur. De deuren hebben een hoogte van ca. 2,3 m1 en zijn voorzien van aluminium 
deurgarnituur met schilden. 
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10. Balkon en hekwerken  
Op de verdiepingen worden prefab betonnen balkons en galerijen met antislip profiel 
aangebracht.  
De balkons worden rondom voorzien van stalen hekwerken met glazen panelen.  
De galerijen worden voorzien van stalen hekwerken met dichte panelen.  
 

11. Trappen en hekwerken  
De trappen in de algemene ruimten zijn uitgevoerd als prefab betonnen trappen met prefab 
betonnen tussenbordessen, voorzien van antislip profiel. De trappen worden voorzien van 
stalen lamellenbalustraden en aan de muurzijde worden stalen muurleuningen aangebracht.  
 

12. Dakbedekkingen 
De platte daken zijn voorzien van een bitumineuze dakbedekking. 
Op dit dak zijn dakkappen aanwezig waarin de diverse afvoer- en ontluchtingskanalen zijn 
opgenomen. 
De hemelwaterafvoeren zijn van kunststof plaats conform tekeningen. 
 

13. Wand-, plafond- en vloerafwerking 
 
Algemene ruimten 
 
De wanden van de trappenhuizen en algemene ruimten worden behangklaar afgewerkt en 
voorzien van scan en sauswerk. 
 
De algemene ruimten (centrale hal, verkeersruimten + trappenhuis bovenste verdieping) 
worden voorzien van een systeemplafond.  
 
De algemene ruimten (centrale hal en verkeersruimten) worden voorzien een harde 
vloerafwerking. 
Ter plaatse van de hoofdentree is een schoonloopmat aanwezig.  
 
Woningen 
 
Alle binnenwanden in de woningen worden behangklaar afgewerkt met uitzondering van de 
meterkast, achter de technische installatie, in de badkamer en het toilet. 
Behangklaar betekent dat door de koper zonder extra bouwkundige inspanningen kan 
overgaan tot het behangen, met behang van voldoende dikte en kwaliteit, van de wand. 
Plaatselijke oneffenheden, bijvoorbeeld resten van spuitwerk, dienen door de koper te 
worden verwijderd. Deze wanden zijn niet geschikt om direct sauswerk op aan te brengen.  
Er worden geen vloerplinten aangebracht. 
 
De plafonds in de woningen worden voorzien van wit spuitwerk met uitzondering van de 
meterkast. De V-naden van de breedplaatvloeren blijven in het zicht. 
 
Het toilet en de badkamer zijn voorzien van standaard tegelwerk. 
In de badkamer worden de wandtegels tot plafond aangebracht.  
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. 
 
 
 
 
 



 
  

   
                                                                                                                              

Basiushof  Technische omschrijving  5 
 20 januari 2021                                                            

14. Vensterbanken 
In de woningen zijn onder de kunststof buitenkozijnen met borstwering witte vensterbanken 
geplaatst.  
 

15. Postkasten 
In het kozijn van de centrale hoofdentree zijn postkasten opgenomen. Iedere woning heeft 
zijn eigen postkast die aan de buitenzijde is voorzien van een huisnummeraanduiding en 
briefklep. De postkasten zijn middels een sleutel vanuit de algemene ruimte van binnen uit te 
openen. Bij de oplevering worden per postkast 2 sleutels geleverd. 
 

16. Sanitair en water 
 
Algemene ruimten 
Er komt een Hydrofoor in de algemene techniekruimte om de druk van het water te 
garanderen. 
 
Woningen 
 
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 
vaatwasmachine   x 
inlaatcombi warmtapwater  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.  
 
Indicatie toegepaste materialen; 
 
 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Toiletruimte en badkamer 14 appartementen 
Wandcloset met zitting 
Geberit 
300 
aan inbouw wc-element / op closetpot 
 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Toiletruimte en badkamer 14 appartementen 
WC-element (inbouw) 
Geberit 
Duofix 111.308 
tegen de wand 
  

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Toiletruimte en badkamer 14 appartementen 
Frontbedieningspaneel 
Geberit 
Sigma 01 
aan wc-element 
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Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Badkamer 14 appartementen 
Douchemengkraan 
Grohe 
Grohetherm 1000  
aan de wand 
 

 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Badkamer 14 appartementen 
Glijstangset 
Grohe 
New Tempesta 27598 10E 
aan de wand 
  

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Toiletruimte 14appartementem 
Fonteinbak 
Geberit 
300, 36 cm 
aan de wand 
  

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Toiletruimte 14 appartementen 
Toiletkraan 
Grohe 
Costa-S 
op de fonteinbak 
  

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Badkamer 14 appartementen 
Wastafel, spiegel 57x40cm, keramisch planchet 60cm 
Geberit 
300, 60 cm 
aan wand 
 

 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Badkamer 14 appartementen 
Wastafelmengkraan 
Grohe 
Euroeco 32881 
op de wastafel 
 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Keuken en technische ruimte 14 appartementen 
VWM-, WA- en/of verwarmingsvulkraan 
BPE 
Beluchterkraan m.keerklep 
aan de wand 
  

 
 

17. Warmtepomp ,vloerverwarming/koeling en warmwater 
 
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. Een gedeelte van de installatie is geplaatst in de techniekruimte op de 
beganegrond en een gedeelte in de berging van de woning. 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.  
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. 
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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.  
 
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  22  
Slaapkamer(s) 22  
Badkamer  22 
Hal / entree / gang 18 
Berging   15 
Bovenstaande temperaturen kunnen worden gehaald bij een buitentemperatuur tot -10 
graden Celsius en een maximale windsnelheid van 5m/s. 
 
Voor een goede werking van de vloerverwarming mag de uiteindelijke vloerafwerking met 
maximaal een Rc-waarde van 0,09 m2K/W worden uitgevoerd. 
 
Vloerkoeling 
 
Het is ook mogelijk bij warm weer met het systeem de vloer te koelen.  
Het koelend vermogen is beperkt en dient niet te worden vergeleken met de capaciteit van 
een airco.  
 
 
 
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. 
 

18. 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. 
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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.  
 
Het systeem wordt aangestuurd middels een 4-standenschakelaar met filterindicatie naast 
de thermostaat in de woonkamer. 
 
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.  
 
Let op! De afzuigkap van de keuken mag niet worden aangesloten op de WTW, er dient ten 
allen tijden te worden gekozen voor een recirculatie afzuigkap. 
 

19. Elektrotechnische installaties 
 
Algemene ruimten 
 
Er komt een video-intercom installatie, bij de toegangsdeur komt een camera-spreek-luister 
module met losse beldrukkers. Hiermee kan vanuit de woning bezoek binnen worden gelaten 
in de centrale hal. Nabij de entreedeur van de woning is tevens een beldrukker en 
huisnummer aanwezig. 
 
In de entree worden de nodige opbouw LED verlichting aangebracht. 
 
De trappenhuizen en lifthal worden voorzien van de nodige LED verlichting. 
 
In de centrale hal wordt per verdieping een wandcontactdoos voor algemeen gebruik 
aangebracht. 
 
Woningen 
 
Het schakelmateriaal is van JUNG en 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 
WCD en schakelaars boven keukenbad 125 cm 
WCD tbv de wasemkap    225 cm 
 
WTW-bediening    150 cm 
Ruimte thermostaat    150 cm 
 
Het aantal groepen in de woning wordt nader bepaald door de installateur. De volgende 
toestellen worden in ieder geval aangesloten op een aparte groep; 
Wasmachine 
Vaatwasser 
Oven 
Koken (2x230V) 
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Warmtepomp 
 
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. 
 
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 bedrade aansluiting voor telefoon en een aansluiting voor 
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. 
 
Indicatie toepaste materialen; 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Appartement 
Schakelmateriaal 
Jung AS500  
Balance Wit  
wand inbouw kleur RAL 9010 o.g. 

    
Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Verkeersruimtes en woonkamer/keuken  
Rookmelder 
Firex o.g. 
KF20 230V + 9V 
plafond opbouw 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Meterkast 
Groepenkast 
ABB HAF o.g. 
HAD3332 
wand opbouw 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Hoofdentree / Trappenhuizen en lifthallen. (CVZ) 
Armatuur met bewegingsmelder 
ETK Licht  
FMK.1  
wand/plafond opbouw 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Hoofdentree / Zij entree 
Armatuur  
ETK Licht  
Pal.1  
wand/plafond opbouw 
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Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Postkast / portiek lift 
Video-intercom  
Nelec 
Plus 
wand opbouw 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Hal appartement 
Video-intercom toestel 
Nelec 
M-50b voor basic  
wand opbouw 

 
 

20. Liftinstallaties 
 
Het gebouw wordt voorzien van een elektrische personenlift welke geschikt is voor 
rolstoelvervoer. De lift heeft op elke verdieping een stopplaats. 
 

21.      Keukens 

In de overeenkomst is een complete keuken opgenomen , zie hiervoor per woningtype de 
tekening en daarbij horende aanbieding, installatietechnisch zitten alle aansluitingen hiervoor 
op de locatie van de tekening.  

Bij het laten vervallen van de standaard keuken is er een stelpost beschikbaar van                 
€ 9.000,00 inclusief BTW. Als de koper de keuken laat vervallen worden de installaties op de 
standaard plek geplaatst. Wijzigingen dienen via kopersmeerwerk te worden aan gevraagd.  

 
 
22.      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. 
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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. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de maximale Rc-
waarde van de vloerafwerking 0,09M2K/W mag zijn. 
 
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.  


