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Met trots presenteren wij u de verkoopdocumentatie van vijf prachtige 
woningen die gebouwd gaan worden in het buurtschap Koudhoorn, 
gelegen tussen Putten en Garderen. 
 
Het bouwplan "Nieuw Koudhoorn" wordt ontwikkeld op een bestaand 
boerenerf grenzend aan kleinschalig akkerland en het Veluwemassief. 
De Hoorneweg is een doodlopende weg, dus alleen fietsers en 
wandelaars passeren hier om naar het bos te gaan. 
 
Op het erf worden twee royale hoekwoningen en drie tussenwoningen 
gerealiseerd op ruime kavels. De perceeloppervlakte van de 
hoekwoningen bedragen meer dan 1.000 m²! 
 
Het buurtschap Koudhoorn ligt op een prachtige locatie tussen Putten en 
Garderen. Het is een oud buurtschap met grote cultuurhistorische 
waarde met o.a. 5 rijksmonumenten. Het gebied is omgeven door 
weilanden en bos. 
Een unieke plek waar u graag wilt wonen. 
 
Bij het ontwerp is rekening gehouden met de landelijke omgeving. Wat 
gelijk opvalt zijn de grote glaspartijen aan de achterzijde en de zijkant 
van de woningen. Hierdoor wordt er optimaal geprofiteerd van de 
natuurlijke woonomgeving en het vrije uitzicht. Ook de verschuifbare 
luiken aan de buitenzijde van de woning dragen bij aan de landelijke 
sfeer. 
 
Uiteraard is er aan duurzaamheid en energiebesparing gedacht. Er zal 
gasloos worden gebouwd. De woningen zullen worden verwarmd via 
een luchtwarmtepomp en beschikken over zonnepanelen. Naast de 
uitstekende isolatie zullen de begane grond en eerste verdieping worden 
voorzien van vloerverwarming. 
 
De aannemer die de bouw gaat verzorgen is Aannemersbedrijf Polman 
B.V. uit Kesteren. Een volwaardig bouwbedrijf, die alle facetten in de 
bouwsector beheerst en deskundig vakwerk levert. Eigen wensen en 
inbreng zijn bespreekbaar. 
 
Kortom, u krijgt de mogelijkheid om een sfeervolle energiezuinige 
woning te kopen, die klaar is voor de toekomst. En dat op een unieke 
plek! 
 
Enkele kenmerken van de woning: 
Ramen zijn voorzien van HR++ glas. 
De begane grond en eerste verdieping zijn voorzien van comfortabele 
vloerverwarming. 
Schuifdeuren naar de tuin in de achtergevel. 
Dakkapel aan de achterzijde van de woning voor extra ruimte op de 
eerste verdieping. 
Bij de 3 tussenwoningen is er de mogelijkheid om per woning extra 
grond bij te kopen van circa 180 m². 
Sanitair, keuken en tegelwerk zijn niet bij de koopsom inbegrepen. 
Let op, de koopsommen zijn kosten koper. 
 

 



   
 
 
In deze verkoop documentatie vindt u de plattegronden van de 
verschillende woningen, de situatietekeningen en de technische 
omschrijving. 
Mocht u aanvullende vragen hebben dan nodigen wij u van harte uit 
voor een vrijblijvend gesprek. 
 
 
Procedure: 
Inschrijfformulieren dienen uiterlijk woensdag 29 januari 2020  
om 17.00 uur te zijn aangeleverd bij Vinke Veluwe Makelaars, Putterweg 
17, 3851 GA te Ermelo of via info@vinkeveluwe.nl. 
In week 6 zal de toewijzing bekend worden gemaakt. 
Het toewijzen van een woning aan een koper is voorbehouden aan de 
verkoper. Bij meerdere gegadigden voor één woning zal de verkoper 
een keuze maken. 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

KENMEREN 
 
Soort : Woonhuis 

Type woning : 2 Hoekwoningen en 3 tussenwoningen 

Inhoud woning : Middenwoning 395 m³  
Hoekwoning 436 m³ 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

: Middenwoning 110 m²  
Hoekwoning 116 m² 

Perceel : Bouwnummer 1, ca. 1.335 m²  
Bouwnummer 2, ca. 212 m² 
Bouwnummer 3, ca. 212 m² 
Bouwnummer 4, ca. 212 m² 
Bouwnummer 5, ca. 1.060 m² 
 
Bij bouwnummer 2, 3 en 4 heeft u de 
mogelijkheid om ca. 180 m² extra grond bij 
te kopen. Deze extra bij te kopen grond 
heeft een agrarische bestemming. 
Bij bouwnummer 1 en 5 heeft het 
achterliggende terrein ook de bestemming 
agrarisch. 
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01 Voor het werk geldende voorwaarden en opgenomen stelposten  
 
Verzekeringen: 
De opdrachtnemer sluit t.b.v. zijn werkzaamheden en de werkzaamheden die vallen onder zijn 
verantwoording, een CAR- verzekering en aansprakelijkheidsverzekering af. Eventuele calamiteiten 
tijdens het bouwproces worden hierdoor afgedekt. Werkzaamheden en leveringen van ‘derden’ zijn 
niet mee verzekerd.  
 
Stelposten: 
Er zijn geen stelposten opgenomen. 
 
Meer en Minderwerk: 
Indien de opdrachtgever andere wensen heeft buitenom de technische omschrijving en de 
tekeningen, dan kan samen met de opdrachtnemer bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.  
 
Het eventuele meer/minderwerk  dient voor de door de aannemer op te geven datum getekend in 
bezit van de opdrachtnemer te zijn. Meer-minderwerk wordt uitsluitend uitgevoerd na schriftelijk 
akkoord van de opdrachtgever. 
 
Start werk / Oplevering / Garanties: 
Start werkzaamheden : In nader overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer af te stemmen. 
De start van het werk is voorlopig vastgesteld op mei 2020.  

Oplevering en planning : De planning en de daarbij behorende oplevering zal in een detailplanning 
worden vastgelegd en afgestemd met de betrokken partijen. Na het leggen van de ruwe 
beganegrondvloer wordt het werk opgeleverd na 180 werkbare werkdagen. 

Wanneer er “derden” tijdens de bouwperiode werkzaamheden willen verrichten, dient dit schriftelijk 
te worden aangevraagd bij de opdrachtnemer i.v.m. aansprakelijkheid, toegestaan alleen na 
toestemming van de opdrachtnemer.  

De eventuele, tijdens de oplevering, geconstateerde gebreken of onvolkomenheden zullen indien 
mogelijk, binnen de onderhoudstermijn worden verholpen of afgehandeld.  
 
Na de oplevering geldt een onderhoudstermijn van drie maanden op de uitgevoerde bouwkundige 
werkzaamheden. Voor de technische installatie geldt een onderhoudstermijn van twaalf maanden. 

Als garantie(termijn) geldt de door de betrokken leveranciers afgegeven productgarantie. De 
garanties op de verschillende onderdelen, maken onderdeel uit van het opleverdossier/as-built 
dossier en worden overgedragen aan de opdrachtgever. 

De garantieperiode gaat in op het moment van oplevering van de opdrachtnemer aan de 
opdrachtgever. De duur van de garantieperiode volgens richtlijnen van Bouwgarant.  

De garantie is niet geldig bij oneigenlijk gebruik en/of het zwaarder belasten dan toegestaan en 
daarvoor bedoelt, van constructies en/of constructieonderdelen en bij schade ten gevolge van 
verborgen zaken in de bodem of ten gevolge van zettingen. Daarnaast is de garantie niet geldig voor 
slijtende onderdelen en schade ontstaan door onderhoud uitgevoerd door derden. 
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Peilmaat 
De hoogte van het peil dient op een later moment te worden vastgesteld. 

02 Algemeen 
Geen. 

05 Bouwplaats voorzieningen  
De kosten en coördinatie voor de bouwaansluiting op het water- en elektriciteitsnet zijn voor 
rekening van de opdrachtnemer.  
 
Indien de opdrachtnemer het nodig acht, verzorgt de opdrachtnemer een tijdelijke 
terreinverharding.  
 
Het bouwafval wordt door de opdrachtnemer afgevoerd. Met uitzondering van afval door “derden”. 
 
Leveren en plaatsen bouwstroomkast met verdeelkasten en watermeterput. Alsmede verbruik van 
elektra en water zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

Plaatsen en onderhoud schafkeet en toiletten. Opbouwen steiger.  aan en afvoer steigermaterieel, 
bouwlift, schaftkeet, bouwkraan, etc. zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

08 Stellen en maatvoeren 
Alle maatvoering en stelwerk, zoals uitzetten van het bouwwerk in combinatie met de gemeente. Het 
maken van een bouwraam en uitzetten van het grondwerk. Het uitzetten van de fundering en de 
begane grondvloer. Het stellen van alle profielen en kozijnen. 

09 Sloopwerk 
Geen sloopwerk voorzien 

12 Grondwerk 
Alle grondwerk ten behoeve van het gebouw zoals grondwerk voor de fundering en riolering. 
Aanbrengen van een zandbed in de kruipruimte. Alsmede grondwerk ten nutte van de installaties. 
Verder alle grondwerk voor het aanleggen van de tuin met bijbehorende bestrating. 
 
Het omliggende terrein van het perceel wordt op juiste hoogte gebracht.  
 
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 

• Onder profiel brengen van het terrein, incl. verdichten; 
• Leveren en aanbrengen ophoogzand t.p.v. toekomstige verhardingen; 
• Herprofileren puinbaan/menggranulaat; 
• Leveren en aanbrengen straatlaag van zand t.p.v. te realiseren verhardingen; 
• Leveren en aanbrengen ophoogzand t.p.v. (toekomstige) bebouwing. 

14 Buitenriolering en drainage 
Aanbrengen gescheiden riolering systeem. Vuilwaterriool (van woningen) aansluiten op 
gemeenteriool.  
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Hemelwater van verharding en daken lozen op terrein. 

15 Terreinverharding 
De bestrating is van betonsteen BKK-antraciet, 8 cm dik. Inclusief betonnen opsluitbanden. Onder de 
bestrating wordt puingranulaat als fundering aangebracht. De bestrating aanleggen vanaf de inrit van 
Hoorneweg 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naar de woningen een tijdelijk tegelpad leggen. 

16 Groenvoorziening 
Aanplanten van bomen en planten volgens Landschaps- en beplantingsplan. 

20 Fundering 
De woningen worden op een strokenfundering gefundeerd.  Afmetingen volgens tekening en 
berekening constructeur.  
 
De fundering wordt uitgevoerd middels een bekisting. Inclusief de wapening conform opgave 
constructeur. Beton sterkteklasse C20/25, beton milieuklasse XC2. 
 
Meterkast doorvoerplaten inclusief doorvoerbochten, door fundering.  
 
Opmetselen met kalkzandsteen lijmblokken tot onder maaiveld ten behoeve van fundering 
buitengevelmetselwerk.  
 
De kruipruimte wordt geventileerd met zwarte Ubbink ventilatieroosters.  

22 Metselwerk 
Draagconstructie van de begane grondvloer, 1e verdieping en 2e verdieping, wordt uitgevoerd in 
kalkzandsteen lijmwerk, dikte volgens opgaaf constructeur. Boven de kozijnen worden prefab 
betonlateien toegepast volgens opgaaf constructeur. 
 
De lichte scheidingswanden worden uitgevoerd in Ytong blokken, 100 mm dik. Deuropening tot aan 
plafond. Er zal een bovenlicht aanwezig zijn. 
 
De spouwisolatie wordt voorzien door PIR-isolatie 100 mm dik. De gevel heeft een Rc-waarde van 
tenminste 4,5 m²K/W. Eventuele naden worden dichtgezet met PUR en tape. 
 



Technische Omschrijving 5 woningen te Koudhoorn 
18-01-2020 
   

 - Technische Omschrijving - Pagina 7-11 
 

Het buitenmetselwerk wordt aangebracht in wildverband, kleur rood genuanceerd. Voegwerk platvol 

23 Voorafvervaardigde steenachtige elementen 
Begane grondvloer woningen: Geïsoleerde kanaalplaatvloer, dikte 200 mm.  
De vloeren van de begane grond worden voorzien van meterkastdoorvoerplaat en waar nodig een 
kruipluik. 
 
Verdiepingen woningen: Kanaalplaat 200 mm dik. 
 
Vliering: Kanaalplaat 200 mm dik. 
 
Van de kanaalplaten worden de naden afgestort. 

24 Ruwbouwtimmerwerk/dakconstructie 
Leveren en leggen van muurplaten inclusief verankeringen en onderzijde in de menie. Kaphout ten 
behoeve van de kapconstructie voor het dak van de woningen, bestaande uit nokken, gordingen en 
verankeringen. Een en ander volgens constructietekening. 
 
Leveren en monteren dakplaten type Slimfix isobouw of gelijkwaardig. De dakisolatie heeft een Rc-
waarde van tenminste 6,0 m²K/W. 
 
Aanbrengen 5 stuks geïsoleerde dakkapellen. De zijkanten van de dakkapellen worden aan de 
buitenzijde afgewerkt met Ethernit pictura. De overstekken worden voorzien van een lijst met 
zinkenkraal. 
 
De boeiboorden van de topgevels en dakkapellen van keralit (wit) met houtnerf. De plafonds 
dakgoten met een kunststof plaat Kikern op kleur. 
 
De gevelbekleding van de woningen met zwart, geïmpregneerd Zweeds rabbatdelen. De 
bevestigingen zijn van RVS. Rc-waarde gevel is minimaal 4,5 m²K/W. 

30 Kozijnen, ramen en deuren 
Leveren en aanbrengen hardhouten (meranti) buitenkozijnen woningen. De kozijnen worden twee 
keer (fabrieksmatig) afgelakt. De draaiende delen worden voorzien van, standaard 
veiligheidssluitingen en beslag. In de kozijnen komt dubbele beglazing HR++. 
 
Leveren en monteren metalen kozijnen met bovenlicht en opdek boarddeuren. De deuren worden 
voorzien van standaard aluminium beslag. 
 
Leveren en monteren 13 stuks Velux dakramen, inclusief gootstukken. 
 
Voor het hang en sluitwerk van de buitendeuren geldt SKG*** keurmerk. 
Voor de draaikiep ramen geldt SKG ** keurmerk. 
 
Leveren en aanbrengen luiken/lamellen (aan buitenzijde), inclusief schuifsysteem ten behoeve van 
zonwering. 
 
Waterafvoer onder de kozijnen middels op kleur gemoffelde aluminium waterslagen. 
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32 Trappen en balustraden 
Leveren en plaatsen van de trappen. 
 
Voor de woningen: 

• Vurenhouten trap naar 1e verdieping, met twee spillen, wordt dicht uitgevoerd; 
• De trappen worden aan de muurzijde voorzien van een muurleuning; 
• Per trede wordt een antislip strip in gefreesd; 
• De trap is af fabriek voorzien van gespoten grondverf; 
• Vlizotrap naar vliering van de woningen. 

33 Dakbedekking en afwerking 
Leveren en leggen van de keramische dakpannen, type Alegra matzwart verglaasd, inclusief 
hulpstukken, begin en eindvorsten, kantpannen, vogelschroten en ondervorsten. De pannen worden 
gehaakt aangebracht. 
 
De platte daken van de bergingen worden voorzien van EPDM. 
 
Monteren van zinken goten in houten gootbodem ten behoeve van goot woningen en 
appartementen. Zinken verholen ter plaatse van de dakkapellen. 

40 Stukadoorswerk 
Alle wanden in de woningen middels een filmlaag, behangklaar opgeleverd.  Het stukadoorswerk 
wordt beoordeeld conform de oppervlaktebeoordelingscriteria stucadoorswerk binnen, groep 2. 
 
Alle plafonds worden afgewerkt middels (korrel) spuitwerk. 

41 Tegelwerk 
Tegelwerk is niet van toepassing. 

42 Dekvloeren 
De woningen en appartementen worden voorzien van een cementdekvloer van 80 mm. De 
dekvloeren worden uitgevoerd volgens NEN2747.  

43 Metaal- en kunststofwerk 
Staal ten behoeve van ravelingen en lateien, indien nodig. 

45 Afbouwtimmerwerk 
• De trapgaten worden afgetimmerd met een multiplexplaat en waar nodig het benodigde 

lijstwerk; 
• De buitenkozijnen worden aan de binnenkant afgewerkt met een mdf of houten lijst. 

46 Schilderwerk 
• Schilderen van de buitenkozijnen aan de buiten en binnenkant; 
• Schilderen van de aftimmeringen in de woningen en appartementen; 
• Kleur kozijnen, wit; 
• Kleur draaiende delen, antraciet; 
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• Kleur luiken, antraciet; 

50 Hemelwaterafvoer 
Het leveren en monteren van hemelwaterafvoeren, bestaande uit: 

• Hemelwaterafvoeren als gescheiden systeem; 
• Hemelwaterafvoeren op de gevel, uitgevoerd in zink Ø80 mm, aansluiten op de dakgoten en 

op de grondleiding; 
• Leveren van plakplaten voor platte daken, inplakken door dakdekker; 

51 Binnen riolering 
Het leveren en monteren van de binnen riolering, bestaande uit: 

• Binnen riolering als een gescheiden systeem; 
• Alle binnen riolering wordt uitgevoerd in PVC, kleur grijs; 
• De standleiding(en) wordt geïsoleerd met Rockwool CV-schaal 810; 
• De ontluchtingsleidingen worden niet geïsoleerd; 
• Aansluiten binnen riolering op alle sanitaire toestellen; 
• Binnen riolering in schachten worden voorzien van gegalvaniseerde beugels; 
• Binnen riolering langs fundering wordt opgehangen met kunststof ophangband; 
• Overige rioleringsleidingen in de kruipruimte/fundering voorzien van rvs-draadstangen; 
• Aanbrengen benodigde brandmanchetten. 

52 Waterinstallaties 
Het leveren en monteren van een waterinstallatie, bestaande uit: 

• Boiler voor warm water van 200 liter  
• Alle waterleidingen uitgevoerd in HENCO meerlagenbuis, of gelijkwaardig, met hulpstukken 

met KIWA-keur; 
• Aansluitingen t.b.v. de sanitaire toestellen; 

53 Sanitair 
Koper zal zelf zorgdragen voor het sanitair na de oplevering van de woning. 

60 Verwarmingsinstallatie 
Het leveren en monteren van de verwarmingsinstallatie via een luchtwarmtepomp volgens epc en 
meegestuurde documentatie. 
De begane grond en de eerste verdieping zal worden voorzien van vloerverwarming. 

61 Ventilatie 
Het leveren en monteren van de ventilatieinstallatie volgens epc en meegestuurde documentatie. 
Mechanische ventilatie in de natte ruimtes d.m.v. een Duco mechanische ventilatie 

70 Elektrotechnische installatie 
 
Woonkamer 
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• Leveren en monteren van 3 lichtaansluitpunten, bediend door 1 enkele schakelaar en 1 
serieschakelaar en een enkele wandcontactdoos voor algemeen gebruik; 

• Het leveren en monteren van 3 dubbele wandcontactdozen voor algemeen gebruik; 
• Het leveren en monteren van 1 utp cat6a aansluitpunt; 
• Het leveren en monteren van 1 aansluitpunt ten behoeve van cai; 
• Het leveren en monteren van een leiding (bedraad) ten behoeve van een thermostaat 

aansluitpunt; 
 
Keuken 

• Het leveren en monteren van 1 lichtaansluitpunt, bediend door 1 schakelaar; 
• Het leveren en monteren van 3 dubbele wandcontactdozen voor algemeen gebruik; 
• Het leveren en monteren van 1 enkele wandcontactdoos ten behoeve van de oven 

aangesloten op een aparte groep; 
• Het leveren en monteren van 1 enkele wandcontactdoos ten behoeve van de vaatwasser 

aangesloten op een aparte groep; 
• Het leveren en monteren van een enkele wandcontactdoos ten behoeve van de 

koelkast/vriezer; 
• Het leveren en monteren van een enkele wandcontactdoos ten behoeve van de afzuigkap;  
• Het leveren en monteren van een perilex aansluiting ten behoeve van de kookplaat 

2x230V/16A. 
 
Hal 

• Het leveren en monteren van 2 lichtaansluitpunten, bediend door 2 schakelaars; 
• Het leveren en monteren van 1 enkele wandcontactdoos voor algemeen gebruik; 
• Het leveren en monteren van 1 rookmelder; 
• Het leveren en monteren van een buitenlicht aansluitpunt, bediend door 1 schakelaar; 
• Het leveren en monteren van een beldrukker naast de voordeur en gong; 
• Het leveren en monteren van 1 enkele wandcontactdoos ten behoeve van de wasmachine 

aangesloten op een aparte groep; 
• Het leveren en monteren van 1 enkele wandcontactdoos ten behoeve van de droger 

aangesloten op een aparte groep. 
 
Meterkast 

• Het leveren en monteren van 1 verdeelkast geschikt voor 400V/40A bestaande uit: 
- 1 hoofdschakelaar 4-polig 40A 
- 7 installatieautomaten 230V 16A 
- 3 aardlekschakelaars 
- 1 x kookgroep 
- 1x krachtgroep 
- 1x beltransformator 

• 1 consolidatie punt ten behoeve van de data/cai installatie; 
• 1 dubbele wandcontactdoos voor algemeen gebruik; 

 
Toilet 
Het leveren en monteren van 1 lichtaansluitpunt, bediend door 1 schakelaar. 
 
Berging 
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• Het leveren en monteren van 1 lichtaansluitpunt, bediend door 1 schakelaar met 
wandcontactdoos. 

 
Hoofdslaapkamer (1) 

• Het leveren en monteren van 1 lichtaansluitpunt, bediend door 1 schakelaar; 
• Het leveren en monteren van 3 dubbele wandcontactdozen voor algemeen gebruik; 
• Het leveren en monteren van 1 utp cat6a aansluitpunt; 
• Het leveren en monteren van 1 cai aansluitpunt; 

 
Slaapkamer (2 en 3) 

• Het leveren en monteren van 1 lichtaansluitpunt, bediend door 1 schakelaar; 
• Het leveren en monteren van 2 dubbele wandcontactdozen voor algemeen gebruik; 

 
Badkamer 

• Het leveren en monteren van 1 lichtaansluitpunt, bediend door 1 schakelaar; 
• Het leveren en monteren van 1 wandlichtpunt boven de spiegel, bediend door een 

schakelaar; 
• Het leveren en monteren van een wandcontactdoos voor algemeen gebruik; 
• Het leveren en monteren van de benodigde aardingsvoorzieningen; 

 
Technische ruimte 

• Het leveren en monteren van 1 licht aansluitpunt, bediend door 1 schakelaar; 
• Het leveren en monteren van 1 dubbele wandcontactdozen voor algemeen gebruik. 
• Het leveren en monteren van een leiding ten behoeve van de thermostaat; 
• Het leveren en monteren van 1 enkele wandcontactdoos ten behoeve van de mechnische-

ventilatie unit. 
• 1x voeding (kracht) t.b.v. de warmtepomp. 
• 1x voeding 230V t.b.v. de buitenunit. 
• 1x buitenvoeler. 

 
Overloop 

• Het leveren en monteren van 1 lichtaansluitpunt, bediend door 2 schakelaars; 
• Het leveren en monteren van 1 enkele wandcontactdoos voor algemeen gebruik; 
• Het leveren en monteren van 1 rookmelder. 

 
Vliering 

• Het leveren en monteren van 1 licht aansluitpunt, bediend door 1 schakelaar; 
• Het leveren en monteren van 1 dubbele wandcontactdoos voor algemeen gebruik; 

 
PV INSTALLATIE  

• Het uitbreiden van de verdeelkast met 1 installatie automaat 230V/16A; 
• Het leveren en monteren van PV-panelen 365 Wp, conform EP-rapport; 
• Het leveren en monteren van een 3000VA omvormer, aangesloten op een werkschakelaar; 
• Het leveren en monteren van een data kabel ten behoeve van het uitlezen van de 

opbrengsten van de installatie. 
 



  
 

 
 
 
. 

 
 
Kleine lettertjes groot: 
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de 
hand van de gegevens en tekeningen zoals die zijn verstrekt door 
gemeentelijke diensten, nutsbedrijven, de architect, de 
constructeur en overige adviseurs van dit plan. Er is geprobeerd u 
een goede en betrouwbare algemene indruk te geven van de 
plannen voor Nieuw Koudhoorn. Er moet echter op worden 
gewezen dat het om een globale samenvatting gaat.  
Bovendien moet een voorbehoud worden gemaakt voor 
wijzigingen die voortvloeien uit de eisen van de overheid en 
nutsbedrijven. Indien wij genoodzaakt zijn andere dan de 
omschreven materialen te verwerken, bijvoorbeeld omdat de 
oorspronkelijke materialen niet of niet tijdig leverbaar zijn, zijn wij 
gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te 
brengen, mits deze geen afbreuk doen aan de waarde, de 
kwaliteit, het uiterlijk, aanzien en de bruikbaarheid van de woning. 
Als koper wordt u hierover geïnformeerd. Er zal echter geen recht 
op verrekening ontstaan. Daar waar op de tekeningen meubilair, 
stoffering, sanitair of andere  roerende zaken zijn ingetekend, 
dienen die alleen om een goede indruk te krijgen van de ruimte en 
indelingsmogelijkheden. De aangegeven maten op de tekeningen 
zijn zogenaamde “circa maten” en onder voorbehoud van 
wijzigingen.
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