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1. ALGEMEEN 

 
In de technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van 
materialen en kleuren omschreven. Voor de juiste opzet, indeling en maatvoering van de woning 
verwijzen wij u naar de (losse) verkooptekeningen. De technische omschrijving vormt één geheel met de 
verkooptekeningen.  

1.1 Bouwplanomschrijving 
Het project Ooglijdersgasthuis is gelegen in de Zeeheldenbuurt te Utrecht. Het project bestaat uit zes 
bouwdelen, waarvan bouwdeel P de stallingsgarage is. In de bouwdelen A, B en D worden 34 
koopappartementen en 4 grondgebonden eengezins-koopwoningen gerealiseerd in het bestaande 
Ooglijdersgasthuis. Achter het bestaande Ooglijdersgasthuis wordt nieuwbouw gepleegd in de vorm van 
een ondergrondse stallingsgarage met daarop bouwdeel E bestaande uit 11 grondgebonden woningen en 
bouwdeel C bestaande uit 6 koopappartementen. Deze technische omschrijving betreft de grondgebonden 
woningen in bouwdeel E en de appartementen in bouwdeel C. 

1.2 Administratieve bepalingen 
Plegt-Vos is enkel verantwoordelijk voor de uit hoofde van de aannemingsovereenkomst uit te voeren 
werkzaamheden en dus niet voor het appartementsrecht zoals dat door de Verkoper is of wordt 
overgedragen aan de koper. 
De bouwdelen E en C vallen onder de Woningborg garantieregeling nieuwbouw 01-01-2016. Zie 
hoofdstuk 1.6 voor uitleg over deze regeling. 
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door het woningborg 
gehanteerde en voorgeschreven regelingen en voorwaarden. Ingeval enige bepaling in deze Technische 
Omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn, ofwel nadeliger zijn voor de verkrijger, prevaleren 
steeds de bovengenoemde  bepalingen van het woningborg. Tevens zijn van toepassing: het bouwbesluit, 
ministeriele regelingen en aansluitvoorwaarden stadsverwarming, water en elektra, en overige van 
overheidswege geldende eisen. 
De plattegronden zoals opgenomen in de verkoopbrochure en op de website zijn bedoeld om een zo goed 
mogelijke indruk te geven van de toekomstige situatie en mogelijke woningindeling, maar kunnen niet 
gezien worden als een exacte weergave van het product. Hiervoor zijn de verkoopcontract tekeningen 
bedoeld. Verrekeningen als gevolg van alle genoemde punten is niet mogelijk. 

1.3 Ruimtebenaming 
De verschillende ruimten van de woningen zoals ze op tekening zijn aangegeven worden volgens het 
Bouwbesluit als volgt aangeduid: 
 
Tekening     Bouwbesluit 
Woonkamer, keuken en slaapkamers   Verblijfsruimte 
Entree, gang     Verkeersruimte 
Toilet      Toiletruimte 
Badkamer     Badruimte 
Wasruimte      Bergruimte 
Installatieruimte, meterkast    Technische ruimte 
Onbenoemde ruimte    Onbenoemde ruimte 
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In de praktijk is de onbenoemde ruimte de benaming van een ruimte waarbij meestal niet voldaan wordt 
aan de eisen voor bijvoorbeeld. een verblijfsruimte (te laag, te klein, te donker) maar waar soms wel nuttig 
gebruik van kan worden gemaakt.  
Bijvoorbeeld bij een schuin dak. Wanneer de vrije hoogte minder dan 2,60 m is dan mag deze 
vloeroppervlakte niet benoemd worden als verblijfsgebied en zal daarom vaak onbenoemde ruimte heten. 
(In dit geval kan ook een deel van een kamer een onbenoemde ruimte zijn.) 

1.4 Bouwbesluit 
De woningen van bouwdeel E en C voldoen aan het bouwbesluit 2012. 
Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in 
Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen. 
Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. 
In 2012 is het bouwbesluit in Nederland voor het laatst herzien. 
De woningen voldoen dus bijvoorbeeld aan de ventilatie eisen, brandveiligheid eisen, geluideisen en 
energie eisen uit het bouwbesluit 2012. Over de energie eisen hier kort uitleg. 
 
Energie-index & EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) 
De energie-index en EPC laat zien hoe energiezuinig een gebouw of woning is en is de vervanger van de 
voormalige energie labels. De energie-index en EPC kent een schaal als volgt: van >2,70 (voormalig label 
G) tot ≤0,60 (voormalig label A++) met uiteraard alles er tussenin. Hierbij zijn woningen met een 
energie-index ≤0,60 zijn het energiezuinigst. 
De term Energie-index wordt voornamelijk gebruikt bij bestaande woningen. De term EPC wordt 
gebruikt bij nieuwbouw woningen en kent nog enkele waarden, te weten: ≤ 0,4 (A+++), ≤ 0,2 (A++++) 
en ≤ 0,0 
Voor een EPC van 0,0 gebruiken we geen A met 5 plusjes, maar komt de term BENG het meest in de 
buurt. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. De uitgangspunten en berekening van BENG 
is echter anders dan voor EPC. Dit project is  gebonden aan de EPC. De woningen van bouwdeel E 
worden gebouwd met een EPC van 0,0. De appartementen van bouwdeel C hebben een EPC van 0,2. 
Tevens worden de woningen niet uitgevoerd met een gasaansluiting. Er is gekozen om de woningen aan 
te sluiten op het stadsverwarmingsnet van de gemeente Utrecht. Levering door derden van warmte en/of 
warm tapwater vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn uitgesloten van de 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2016. 

1.5 Wijzigingen voorbehouden 
De verkoopdocumentatie van het Ooglijdersgasthuis is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het 
blijft echter een momentopname tijdens het dynamische proces van ontwikkelen en bouwen. Hierdoor is 
Plegt-Vos genoodzaakt voorbehouden te maken voor alle wijzigingen die zich tijdens het proces van 
ontwikkelen en bouwen kunnen voordoen. De voorbehouden hebben onder meer betrekking op: kleur- en 
materiaalgebruik, de definitieve invulling van de woonomgeving (openbaar gebied) rondom de woningen; 
wijzigingen ten behoeve van constructie; voorzieningen ten behoeve van nutsaansluitingen; wijzigingen 
ter voldoening aan overheidseisen en voorschriften; wijzigingen ter voldoening aan eisen van 
nutsbedrijven; de plaats van lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen en overige installatie-
onderdelen en het verloop en de plaats van kanalen en leidingen. Kopers worden op de hoogte gehouden 
van wijzigingen middels een erratum. 
Als er strijdigheid is tussen deze technische omschrijving en de bijbehorende verkooptekeningen, gaat de 
omschrijving voor de tekeningen. Als er strijdigheid is tussen de verkooptekeningen onderling, gaat de 
tekening met de grootste schaalverdeling voor (1:50 gaat voor 1:100, 1:100 gaat voor 1:200 enzovoort) 
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1.6 Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 
 
WAT HOUDT DE WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING IN? 
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de 
risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige 
gebreken na oplevering.  
 
WONINGBORG: GEEFT U MEER ZEKERHEID 
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de 
bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder 
bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de 
concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen 
koper en bouwonderneming. 
 
WAT BETEKENT DE WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING VOOR U? 
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: 
• gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw 

woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een 
financiële schadeloosstelling.  

• de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. 
Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de 
garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer 
kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. 

• bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-
/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te  gebruiken. 
Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de 
bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de 
bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. 

• wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming 
ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. 

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de 
eigendomsoverdracht! 
 
WAT VALT NIET ONDER DE WONINGBORG-GARANTIE? 
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld 
minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw 
(koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal 
aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. 
 
VOORRANG WONINGBORG-BEPALINGEN 
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg 
gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. 
In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. 
nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van 
Woningborg. 
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1.7 Prijsstijgingen 
De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale aanneemsom staat vast. Loon- 
en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden dus niet doorberekend. 

1.8 Meer- en minderwerk 
U dient er rekening mee te houden dat mogelijk niet al uw wensen kunnen worden ingewilligd. Dit 
vanwege het feit dat de woning bij oplevering moet voldoen aan Woningborg garantienormen en het 
Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor het eventueel door u gewenste meerwerk. Om uw garanties ten 
opzichte van de garantie plichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten alleen 
met deze ondernemer geregeld te worden. Sommige meerwerkopdrachten houden niet in dat daar 
zondermeer bepaalde rechten aan ontleend kunnen worden. 

1.9 Tijdig aanleveren van opties 
Plegt-Vos bouwt uw woning met een groot aantal halffabricaten en prefab onderdelen. Dit houdt in dat 
een groot deel van uw woning in de fabriek wordt geprefabriceerd en op de bouwplaats wordt gemonteerd. 
Een belangrijk gevolg van deze wijze van bouwen is een relatief lange voorbereidingstijd! 
Zoals hierboven aangegeven is het van groot belang dat uw keuzes tijdig door ons worden ontvangen. 
Het realiseren van woningen is een ingewikkeld proces en vereist een goede organisatie en voorbereiding.  
Materialen en ook werkzaamheden van onderaannemers moeten al in een vroeg stadium vastgelegd 
worden, om uw woning binnen de afgesproken tijd te kunnen opleveren. Daarom dienen uw wensen tijdig, 
voor de sluitingsdata, bij ons bekend te zijn.  
Na de aangegeven sluitingsdata worden uw gegevens bij ons in het systeem verwerkt en tevens wordt er 
een koperscontracttekening opgesteld. Daarom is het niet meer mogelijk om na de sluitingsdata nog 
wijzigingen aan te brengen, ook al lijkt het dat de bouw nog niet zover gevorderd is. Bij het kiezen van 
individuele opties kunnen daaraan beperkingen verbonden zijn in het kader van onze toe te passen 
bouwsystematiek. Dit kan voor u betekenen dat een door u gevraagde individuele optie niet of deels 
gehonoreerd kan worden.  
Wijzigingen tijdens de bouw 
Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de koper verstrekt, moeten 
voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de 
overeenkomst. 

1.10  Schoonmaken en oplevering 
Minimaal twee weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de 
definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd. 
Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. 

1.11  Oplevering 
Wanneer de opleveringsdatum van uw woning bekend is, nodigen wij u uit voor de voorschouw en de 
“oplevering en sleuteloverhandiging”. Deze uitnodiging ontvangt u circa twee weken voor de 
opleveringsdatum, zodat u in de gelegenheid wordt gesteld u (desgewenst) tijdens de 
opleveringsprocedure te laten bijstaan door een vertegenwoordiger van bijvoorbeeld Vereniging Eigen 
Huis. Tijdens de oplevering worden de mogelijke geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk 
vastgelegd. Wij doen ons uiterste best deze onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te verhelpen. Let u 
met name op beschadigingen van sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke. Garantieclaims na 
oplevering zijn met betrekking tot de bewijslast vaak zeer moeilijk te honoreren. 

1.12  Sleuteloverdracht 
Als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan en de akte van transport van het huis en de eventuele 
hypotheekakte zijn getekend, ontvangt u na de oplevering de sleutels van uw woning. Het in ontvangst 
nemen van de sleutels betekent voor ons dat de woning aan u is opgeleverd. 
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1.13  Onderhoudsperiode 
De procedure- en garantienormtermijnen zijn omschreven in de woningborg brochure ‘Een huis met 
zekerheid’. Tevens is in deze brochure een standaard formulier opgenomen voor een ‘verzoek tot herstel 
van geconstateerde gebreken’. Na de ”oplevering/sleuteloverhandiging” van uw woning is er een 
onderhoudsperiode van drie maanden waarin u eventuele nieuwe gebreken kunt melden. Dit kan alleen 
met gebreken die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het hieronder vermelde “werken” van 
materialen. Eén en ander conform de aannemingsovereenkomst van Woningborg. 
 
ENKELE AANDACHTSPUNTEN: 
• de klacht moet direct na constatering worden gemeld; 
• de klacht schriftelijk indienen bij de ondernemer en een kopie naar Woningborg te zenden; 
• er bestaat een mogelijkheid dat de ondernemer u inspectiekosten in rekening brengt; 
• u dient de ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen om het garantiegebrek te herstellen; 
• door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ondernemer in principe niet worden 

verhaald, mits er sprake is van een noodsituatie. 
 
Een nieuwe woning heeft in de eerste periode van bewoning een hoge vochtigheidsgraad. Daarom raden 
wij u aan in deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken. Ondanks dat blijft het mogelijk dat 
er krimpscheurtjes ontstaan. Bij het spuitwerk kunnen er in de hoeken haarscheurtjes ontstaan, deuren 
kunnen gaan klemmen omdat hout moet “wennen” aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. 
Deze kleine zaken kunnen amper worden voorkomen. Na deze onderhoudsperiode van drie maanden gaat 
de garantietermijn in volgens woningborg. Het is raadzaam in de beginperiode genoegen te nemen met 
zgn. “bouwbehang”. Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren, enz. kunnen niet zondermeer op de 
afwerkvloer worden aangebracht. Door droging en verwerking van de onderliggende constructievloer en 
van de afwerkvloer ontstaan krimpscheurtjes, die doorgegeven worden aan de tegel-, grindvloer. Speciale 
voorzieningen in / op de afwerkvloer zijn in dit geval een vereiste. 
 
KRIMP 
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging 
kunnen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud van 
de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel. 
 
Let u er ook op bij het (laten) leggen van plavuizen dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de 
vloerafwerking op de juiste wijze moet worden gedilateerd, met name bij de vloerinsnoeringen en 
aansluitingen met wanden. 
Ten aanzien van de toepassing van harde vloerbedekking geldt dat deze geluidstechnisch specifieke 
voorzieningen vergen. 

1.14  Verzekering 
Tijdens de bouw zijn alle woningen door ons verzekerd tegen risico’s van brand- en stormschade tot de 
dag van oplevering. U dient uw woning vanaf deze datum te verzekeren tegen brand- en stormschade. 
Controleer voor de opleveringsdatum nog even uw eigen opstal- en inboedel verzekering. Voor informatie 
over het algemene gedeelte kunt u contact opnemen met de ondernemer. 
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2. OMSCHRIJVING EXTERIEUR  

2.1 Grondwerk  
Onder de grondgebonden woningen van bouwdeel E en de appartementen van bouwdeel C wordt een 
stallingsgarage gerealiseerd. Hiervoor wordt een bouwkuip gemaakt middels damwanden die 
achterblijven in de bodem. De bouwkuip wordt ontgraven waarna de garage gerealiseerd zal worden. De 
grondgebonden woningen zullen een tuin hebben die deels op de parkeerkelder en deels op volle grond 
gesitueerd is. De tuin wordt op hoogte aangevuld met uitgekomen grond. 

2.2 Riolering en hemelwaterafvoer 
De riool- en hemelwaterafvoeren zullen collectief worden uitgevoerd bij de appartementen. Het riool zal 
inpandig afgevoerd worden en de hemelwaterafvoeren zijn opgenomen in de gevels. Dit is ook zo bij de 
grondgebonden woningen. 
Bij de grondgebonden woningen, zullen de riool afvoeren onder de woningen in de garage gecombineerd 
worden en naar de straat uitgevoerd worden om aangesloten te worden op de gemeentelijke 
voorzieningen. 
De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt. 

2.3 Terreininrichting  
Aan de straatzijden sluit de inrichting aan op het openbare gebied. De ruimte tussen bouwdeel E en C 
wordt bestraat en afgescheiden van het openbaar gebied middels een hek. In afstemming met het openbare 
gebied van de transformatie bouwdelen  zullen er inrichtingselementen als bloembakken en dergelijke 
worden geplaatst. Een indicatie hiervan is reeds op de artistieke impressies te zien. 

2.4 Parkeerplaatsen en berging 
Onder bouwdeel C en E wordt een twee-laags ondergrondse stallingsgarage gebouwd genaamd bouwdeel 
P. Bij uw woning hoort een eigen parkeerplaats in deze stallingsgarage. Er zijn tevens 17 parkeerplaatsen 
voor bezoekers beschikbaar. In de wijk kan ook gebruikt gemaakt worden van betaald parkeren. 
Ook is er in de stallingsgarage een berging die bij uw woning hoort en is er een gezamenlijke 
fietsenstalling. De garage is toegankelijk voor auto’s middels een draadloze handzender die de poort open 
stuurt vanuit uw auto. De deur naar de hellingbaan voor de fietsers is met een sleutel te bedienen. 
Bezoekers kunnen aanbellen middels een videofooninstallatie waarna u hen toegang kunt verlenen vanaf 
uw videofoon toestel in uw woning. 
De algemene toegang naar de stallingsgarage gebeurt via de hoofdentree van het appartementencomplex 
bouwdeel C. Via deze ingang zijn de 2 parkeerlagen bereikbaar via trap en lift. 

2.5 Gevels 
De gevels zijn opgebouwd uit een binnenspouwblad bestaande uit steenachtig materiaal, spouwisolatie en 
metselwerk met accenten. Op sommige plekken is het isolatiepakket en het binnenspouwblad 
gecombineerd in een houtskeletbouw element. Zie hiervoor de tekeningen. 
In het metselwerk worden open stootvoegen aangebracht ten behoeve van afwatering en ventilatie. Het 
voegwerk van de gevels wordt uitgevoerd als terugliggend voegwerk, de kleur conform de kleur- en 
materiaalstaat. 
In het gevelmetselwerk worden, daar waar nodig, dilatatievoegen aangebracht. Deze dilatatievoegen 
worden niet afgewerkt. 

2.6 Isolatiewaarden 
De isolatiewaarden wordt uitgedrukt in een Rc-waarde. Deze waarde is een getal dat aangeeft in welke 
mate een constructie weerstand biedt tegen energie(=warmte) verliezen. De Rc-waarde wordt uitgedrukt 
in m² K/W, hoe hoger de waarde hoe beter de constructie weerstand biedt tegen warmteverliezen. De 
isolatiewaarden van de gevels van bouwdeel E en C voldoen aan het bouwbesluit. Voor de gevels is dat 
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een gemiddelde Rc-waarde van 4,5 m² K/W. Het dak wordt uitgevoerd met een gemiddelde Rc-waarde 
van 6 m² K/W. Een en ander ook conform de EPC berekening. 

2.7 Buitenkozijnen, ramen en deuren 
De gevelkozijnen in bouwdeel E en C worden uitgevoerd in aluminium. Behoudens de voordeuren, deze 
worden in hout uitgevoerd en hiervan is de kleur nog te kiezen voor de eengezinswoningen. Zie 
hiervoor de kopers keuzes. Daar waar aangegeven door Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW), 
worden de kozijnen uitgevoerd met hang- en sluitwerk in weerstandsklasse 2. Alle aluminium 
gevelkozijnen, zijn voorzien van triple glas met een isolatiewaarde afgestemd op de EPC berekening. De 
voordeuren met zijlichten zijn voorzien van dubbel glas. 
Daar waar aangegeven op tekening worden Franse balkons aangebracht of worden 
doorvalbeveiligingen gerealiseerd. 

2.8 Hang- en sluitwerk buiten  
Het hang- en sluitwerk van de woningtoegangsdeuren hebben een weerstandsklasse 2 middels een 3-
puntsluiting en inbraakwerende scharnieren conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). 

2.9 Daken 
De grondgebonden woningen hebben aan de voorzijde een sterk hellend metalen dak en aan de achterzijde 
een flauw schuin dak waarop zonnepanelen aangebracht worden. Het platte dak van de aanbouw bij de 
woningen is voorzien van een daklicht en een groendak. Een groendak is een dak met daarop vegetatie in 
de vorm van mos-sedum planten. De appartementen hebben een plat dak met zonnepanelen. Alle daken 
zijn voorzien van bitumineuze dakbedekking. Het aantal zonnepanelen is per woning verschillend en komt 
voort uit de EPC berekening. 
 
 

3. OMSCHRIJVING INTERIEUR 

3.1 Constructie 
De vloerconstructie is opgebouwd uit schilvloerelementen waarop installatie onderdelen zijn 
aangebracht. Waarna deze van een laag constructieve beton zijn voorzien. in het plafond zijn hierdoor v-
naden zichtbaar. Zie de kopers opties voor afwerkmogelijkheden hierin. 
De constructieve wanden zijn van beton. 

3.2 Binnenwanden 
De binnenwanden worden uitgevoerd in wanden van 100mm dik licht steenachtig materiaal. De trapkast 
op de begane grond van bouwdeel E wordt uitgevoerd als 2 zijdig beklede gipswand. 

3.3 Binnenkozijnen en –deuren 
De binnendeur kozijnen worden uitgevoerd in stalen montagekozijnen zonder bovenlicht. De 
binnendeuren worden stomp en fabrieksmatig afgelakt uitgevoerd. Zie de kopers keuzes voor de standaard 
en uw keuze opties. 
Ook de meterkast kozijnen worden uitgevoerd in stalen montage kozijnen behoudens de meterkasten in 
algemene ruimten (komt alleen voor in bouwdeel C), deze zijn uitgevoerd in hout. 

3.4 Plafondafwerking 
Alle betonnen plafonds worden afgewerkt met spuitpleisterwerk (met uitzondering van de meterkast). 
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3.5 Wandafwerking 
Alle wanden worden sausklaar opgeleverd (met uitzondering van de meterkast) tenzij voorzien van een 
definitieve afwerking.  
De wanden in de badkamer worden tot aan het plafond betegeld. De wanden van het toilet worden 
betegeld tot 1,2 meter boven de vloer. Daarboven worden de wanden afgewerkt met spuitpleisterwerk. 
Tegelwerk wordt geleverd volgens de Afwerkstaat welke te vinden is achterin deze Technische 
Omschrijving. Zie ook de kopers keuzes voor de mogelijkheden. 

3.6 Vloerafwerking 
De vloeren worden afgewerkt met een dekvloer waarin vloerverwarming is verwerkt (behoudens ter 
plaatse van de douchehoek en keukenopstelling). Houd daar rekening mee bij het uitkiezen van uw 
vloerbedekking (hier is circa 15 millimeter voor beschikbaar). Vraag om advies bij uw leverancier. 
De vloeren van de badkamer en toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. Tegelwerk wordt geleverd 
volgens de Afwerkstaat welke te vinden is achterin deze Technische Omschrijving. 
Op de balkons van de appartementen worden kunststof vlonderplanken aangebracht. 

3.7 Keukenopstelling 
Er is per woning een standaard installatie voorzien voor de keuken gebaseerd op een basis keuken indeling 
(zie de basiskeuken in de verkoopstukken). Voor de keuken ontvangt u een stelpost van tien duizend euro 
inclusief BTW voor de appartementen uitgezonderd het appartement op de derde verdieping. Deze krijgt 
evenals de grondgebonden woningen een stelpost van vijftien duizend euro inclusief BTW. De stelpost is 
een tegemoetkoming in de kosten van de keuken welke te besteden is in onze keukenshowroom. Kiest u 
een keuken inclusief montage met de installatie op de posities zoals op de verkooptekening aangegeven 
en welke binnen de stelpost past, dan krijgt u een volledig afgemonteerde werkende keuken bij oplevering 
zonder meerkosten. Kiest u een duurdere keuken dan binnen de stelpost past, dan wordt het verschil bij 
u in rekening gebracht. 
Het kiezen van een afwijkende keuken ten opzichte van de basis, kan betekenen dat er wijzigingen kunnen 
optreden met betrekking tot de installatiewerken en hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn. De 
medewerkers van onze keukenshowroom kunnen u hierover informeren. Alle keuzes die u maakt bij onze 
keukenshowroom voor de sluitingsdatum, zullen tijdens de bouw worden uitgevoerd mits het eventuele 
meerwerk hierover is geaccordeerd. Op deze manier heeft u bij oplevering uw keuken volledig tot uw 
beschikking. Wij kunnen u hierin volledig faciliteren. 
Mocht u de keuken niet via onze keukenshowroom kopen, dan zal de installatie op de standaardwijze 
(conform koperscontracttekening) worden afgedopt. Wanneer u echter voor de aangegeven 
sluitingsdatum de correcte en duidelijke (volgens richtlijnen van Plegt-Vos) tekeningen overlegd, kan 
tegen nader op te geven meerprijs het leidingwerk aangepast worden aan de door u gewenste situatie mits 
deze binnen de technische mogelijkheden van het ontwerp passen. Het plaatsen van de keuken door 
derden kan pas na oplevering verricht worden. De keuken valt in dit geval buiten de garantie. 

3.8 Wasmachineaansluiting  
De opstelplaats voor de wasmachine en droger bevindt zich in de berging / installatieruimte conform de 
verkooptekeningen. De opstelplaatsen zijn aangegeven met de letters ‘WM’ (wasmachine) en ‘WD’ 
(wasdroger). De opstelplaats voor de WM zal bestaan uit een elektra-aansluiting, een waterkraan en een 
afvoerleiding met sifon. De (afvoer)leidingen blijven in het zicht. Voor de WD is er een elektra-aansluiting 
aanwezig. 

3.9 Schilderwerk 
De grondgebonden woningen hebben een grenen/vuren dichte trap van de begane grond naar de eerste 
verdieping en een grenen/vuren open trap van de eerste naar tweede verdieping. De trappen zijn voorzien 
van handleuningen en hekwerken conform tekenwerk. De trappen en leuningwerk worden fabrieksmatig 
gegrond opgeleverd. Alle aftimmeringen waaronder de trapgaten, worden in een dekkend systeem 
geschilderd. Er worden geen vloerplinten geleverd cq. aangebracht. 
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3.10  Sanitair 
In de woning wordt sanitair geleverd en aangesloten op de toe- en afvoerleidingen. Op de 
verkooptekeningen is de globale positie van het sanitair aangegeven. Het sanitair wordt geleverd volgens 
de Afwerkstaat sanitair en tegelwerk welke te vinden is achterin deze Technische Omschrijving. Zie ook 
kopers keuzes voor de mogelijkheden. Het is niet mogelijk om deze ruimtes casco uit te voeren. 

3.11  Waterinstallatie  
In het appartementencomplex wordt een drukverhogingsinstallatie aangebracht. Hier vandaan worden 
de appartementen gevoed. In de meterkast wordt een watermeter geplaatst door het waterleiding bedrijf. 
Dat geld ook voor de woningen. Vanaf de watermeter wordt de huisinstallatie aangebracht naar de 
benodigde koud water tappunten. 
Warm water wordt verkregen middels de warmtewisselaar van de stadsverwarming. Deze bevindt zich 
ook in de meterkast. Hier vandaan wordt de huisinstallatie aangebracht naar de warm water tappunten. 
Het vermogen van de warmtewisselaar van de stadsverwarming wordt aangevraagd op CW5. Momenteel 
is het nog niet mogelijk om een CW6 aansluiting te realiseren. De CW-waarde geeft aan hoeveel warm 
water er per minuut geleverd kan worden. De NUTS partijen zijn wel bezig de optie CW6 mogelijk te 
maken. Zo spoedig dit gekozen kan worden, nemen we deze op als aanvulling op de koperskeuzes. 

3.12  Verwarmingsinstallatie 
De woning wordt voorzien van een aansluiting (exclusief aansluitkosten) op de stadsverwarming middels 
een warmtewisselaar met afgifte-set in de meterkast (deze installatie wordt aangebracht door de warmte 
leverende NUTS partij). Levering door derden van warmte en/of warm tapwater vallen niet onder de 
verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn uitgesloten van de Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling 2016. 
De verwarmingsinstallatie wordt vanaf deze afgifte-set in de meterkast van de woningen aangebracht. De 
woning zal volledig worden voorzien van vloerverwarming (behoudens de douch hoek en 
keukenopstelling). De vloerverwarmingsinstallatie wordt uitgewerkt in zones. De zones zijn afgestemd 
op de ruimtes. Alle verblijfsruimten worden voorzien van een ruimtethermostaat. Zo kan de temperatuur 
in elke verblijfsruimte apart beïnvloed worden. (Gangen, bergingen, technische ruimten, badkamer en 
toiletten zijn niet voorzien van een aparte thermostaat. Zijn deze gelegen in uw woning, dan zijn deze wel 
direct of indirect verwarmd middels de vloerverwarming.) 
De badkamer krijgt naast de vloerverwarming (behoudens in de douche hoek) een extra elektrische 
designradiator. 
 
De ruimtetemperaturen zijn ontworpen overeenkomstig onderstaande tabel conform de regelgeving:  
Woonkamer    20°C 
(Open) keuken    20°C 
Slaapkamers    20°C 
Badkamer    22°C 
Hal / gang / technische ruimte in de woning 15°C 

3.13  Mechanische Ventilatie (MV) 
Uw woning is uitgerust met een mechanische ventilatie met Warmte Terug Winning (WTW). Deze 
installatie zorgt zowel voor de afvoer van lucht als voor de toevoer van verse lucht. Door de warmte van 
de onttrokken lucht (afvoer) wordt de in te blazen lucht (verse lucht) opgewarmd in de WTW-unit. 
Hierdoor is er minder energie nodig om uw woning op temperatuur te houden. 
Deze WTW-unit wordt in de technische ruimte geplaatst. In elke ruimte wordt verse lucht ingeblazen. 
Er wordt tenminste lucht afgezogen in de volgende ruimten: 
 Keuken 
 Badkamer(s) 
 Toilet(ten) 
 Nabij de wasmachine opstelplaats 
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Afhankelijk van het ontwerp van uw woning zijn er wellicht nog andere posities waar lucht afgezogen 
wordt. Inblaas- en afzuigpunten zijn voorzien van een instelbare ventielen en bevinden zich in de wand 
of in het plafond. De instelling van de ventielen wordt per woning ingeregeld. Aanpassen van deze 
instelling kan veroorzaken dat de balans en het comfort wordt aangetast. 
De MV installatie is te bedienen middels een schakelaar in keuken en met een losse bediening in de 
badkamer. Tevens wordt het systeem automatisch aangestuurd door een CO2 sensor welke in het 
bedieningspaneel in de keuken is verwerkt. Kiest u via de kopers opties voor een tweede badkamer, dan 
wordt u gevraagd of u hier ook een bediening voor de MV installatie wenst. 

3.14  Elektra 
In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de huidige installatie- en 
veiligheidsvoorschriften. De installatie wordt in de meterkast(en) verdeeld over de benodigde groepen en 
voorzien van een aardlekschakelaar. De leidingen worden weggewerkt in de vloeren en wanden met 
uitzondering van de leidingen in de meterkast, technische ruimtes en bergingen. In de woning worden de 
wandcontactdozen en schakelaars van het type inbouw geplaatst. Op de zolder van de eengezinswoningen 
wordt geen installatie in het plafond gemaakt. Hier wordt een en ander als wandpunten uitgevoerd. 
 
De elektra inbouw componenten in de woning worden op de volgende hoogtes aangebracht:  
 Schakelaars op 1050 mm + vloerpeil (Tevens de hoogte voor de beldrukker naast de voordeur) De 

schakelaar in het toilet komt op een andere hoogte wanneer deze boven het planchet gepositioneerd 
is. 

 Wandcontactdozen op 300 mm + vloerpeil 
 Wandcontactdozen keuken, boven aanrechtblad op 1250 mm +, voor de afzuigkap op 2150 + 

vloerpeil. 
 Aansluitpunten wandlichtpunt op 1800 mm + vloerpeil (buitenlichtpunt; badkamer) tenzij anders 

aangegeven op tekening.  
In de woonkamer van de appartementen wordt een videofooninstallatie met kleurenbeeldscherm 
aangebracht voor de verbinding naar de toegangen. In de woningen wordt een videofooninstallatie voor 
de bediening voor de toegangspoort van de stallingsgarage aangebracht in de woonkamer op de begane 
grond. De beldrukken naast de toegangsdeur van uw woning is aangesloten op de videofoon installatie. 
Deze zal een geluidssignaal geven wanneer deze beldrukker bij de toegangsdeur gebruikt wordt.  
Bij de toegangsdeuren van de woningen van bouwdeel E is een buitenlichtpunt voorzien geschakeld op 
een schakelaar in de gang. De toegangsdeuren van de appartementen van bouwdeel C zijn verlicht middels 
de algemene verlichting in de lifthal. 
Er worden standaard geen aansluitpunten voor telefoon en cai afgemonteerd. Wel zijn er ledige leidingen 
hiervoor opgenomen in de woonkamer en in de hoofdslaapkamer naar de meterkast. In de meterkast 
worden wel aansluitingen gerealiseerd door de NUTS partijen voor CAI en telefoon. U dient hier zelf 
abonnementen voor af te sluiten om hier gebruik van te kunnen maken. 

3.15  Rookmelders 
In de woning worden conform het Bouwbesluit rookmelders aangebracht. De rookmelders worden 
aangesloten op de elektra-installatie en voorzien van een back-up batterij. De rookmelders worden 
onderling gekoppeld waardoor alle rookmelders in geval van rookontwikkeling in de woning gelijktijdig 
af gaan. Er worden geen koolstofmonoxide melders aangebracht. 

3.16  Loze leidingen 
Op diverse plaatsen zijn loze leidingen aangebracht die hun oorsprong hebben in de meterkast. Op de 
verkooptekeningen zijn deze aangegeven met een indicatie waarvoor deze leidingen gebruikt zouden 
kunnen worden door de bewoner zelf. Ook zullen sommige loze leidingen bedraad worden wanneer er een 
aanvulling gekozen wordt welke geformuleerd staat in het kopers keuze overzicht. 
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3.17  Zonnepanelen  
Zowel de grondgebonden woningen als de appartementen worden voorzien van zonnepanelen. Deze zijn 
in aantal en capaciteit afgestemd op de voor de betreffende woning/woongebouw geldende EPC 
berekening. (zie hoofdstuk 1.4 voor uitleg EPC) 
Bij de grondgebonden woningen zijn de panelen aangesloten op de huisinstallatie. Bij de appartementen 
zijn de panelen aangesloten op de algemene voorzieningen. Hierdoor komen de opbrengsten hieruit ten 
goede aan de VVE waardoor de maandelijkse bijdrage gunstig beïnvloed wordt. Hoeveel panelen van 
welke afmeting op welke woning aangebracht worden en wat het rendement hiervan is, wordt u door onze 
kopers begeleider aangegeven. 
 

4. AFWERKSTAAT EXTERIEUR 

Onderdeel Materiaal Kleur 

Gevelsteen Baksteen N70 Veneto Rood 

Voeg Megamix doorstrijkmortel 5001 wit 

Gevelaccenten Beton / stucwerk Blond/wit 

Gevelkozijnen bouwdeel C kaders Aluminium  Blank geanodiseerd 

   Draaiende, schuivende delen & 
panelen 

Aluminium  Ral 7021 Antraciet 

Gevelkozijnen bouwdeel E kaders Aluminium  Blank geanodiseerd 

   Draaiende delen Aluminium  Ral 7021 Antraciet 

Voordeurkozijn bouwdeel E Hout Ral 7021 Antraciet 

Voordeur bouwdeel E Hout keuze 1: pearl gold RAL 1036 

  keuze 2: pastelblauw RAL 
5024 

  keuze 3: zwartgrijs RAL 7021 

Hekwerken en poorten Staal  Ral 7021 Antraciet 

Balustrades en leuningen Staal Ral 7021 Antraciet 

Balkon- en terrashekken Staal Ral 7021 Antraciet 

Dakrandprofiel Metaal Ral 7021 Antraciet 

Dakplaten voorzijde bouwdeel E Metaal Zinklook 

Hemelwaterafvoeren en vergaarbak Metaal Zinklook 

De kleuren en/of materialen kunnen eventueel nog door Plegt-Vos, de gemeente Utrecht en/of de architect gewijzigd worden.  
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5. AFWERKSTAAT INTERIEUR 

Onderdeel Materiaal Kleur 

Beton Plafonds  Spacspuitwerk Wit 

Deurkozijnen Plaatstaal Wit 

Binnendeuren Samengesteld plaatmateriaal Wit 

Trappen hekwerken en leuningen 
(BWD E) 

Hout Wit gegrond 

Trapgat afwerking (BWD E) Hout Wit 

Dorpels (douche, bad- en 
toiletruimte) 

Kunststeen Antraciet 

Wandcontactdozen en schakelaar Kunststof Wit 

Vensterbanken Kunststeen Grijs 

Mechanische ventilatie ventielen Kunststof Wit 
 
 

Onderdeel Materiaal 

 
 
 
 
 
 
 
 

schakelmateriaal en de 
wandcontactdozen 
fabricaat: Berker S1  
kleur: Wit Glans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Radiator badkamer  
Type: Handdoek radiator DRL Claudia 
kleur: Wit 

 
 
 
 
 
 
 

 

Thermostaat 
Merk: Uponor 
- Digitale ruimtethermostaat in de 
woonkamer 
- Ruimtethermostaat in overige ruimten 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bediening ventilatie: 
- Hoofdbediening met CO2 sensor in 
keuken 
- RF timer in de badkamer 
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Binnendeurkozijn 

Metaal Wit 
Svedex Match 
zonder 
bovenlicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Binnendeur 

Plaatmateriaal met 
honingraatvulling 

Wit 
Svedex stomp 
Superlak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Garnituur binnendeuren 

Metaal RVS Svedex House 

 
  



 
 

16 
 

6. AFWERKSTAAT SANITAIR EN TEGELWERK 

Onderdeel Materiaal Kleur Merk 

Wanden toilet en badkamer Keramisch tegels 150 
x 300 mm 

Wit (mat) Mosa 

Voeg wanden toilet en badkamer  Licht grijs  

Vloer toilet en badkamer Keramisch tegels 300 
x 300 mm 

Donker grijs 
(mat) 

Mosa 

Voeg wanden toilet en badkamer  Donker grijs  

 
 
 
 
 

 
Toilet 

Keramiek Wit Duravit Starck 3 

 
 
 
 
 

 
Closetzitting 

Kunststof  Wit Duravit Starck 3 

 
 
 
 
 

 
Bedieningsplaat 

Kunststof Wit Geberit 

 
 
 
 
 

 
Hoek fontein 

Porselein Wit Duravit Starck 3 

 
 
 
 
 
 

Sifon 

Metaal Chroom Viega 

 
 
 
 
 
 

 
Fonteinkraan 

Metaal Chroom Grohe Costa L 
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Dubbele wastafel 

Porselein Wit Duravit Starck 3 

 
 
 
 
 
 

 
Wastafelonderkast 120 cm 

Hout Pine Terra Duravit Ketho 

 
 
 
 

 
Wastafelkraan 

Metaal Chroom Grohe Eurosmart 

 
 
 
 
 
 

Spiegel met LED verlichting 

Spiegel  Silkline 
100 x 70 cm  
Geïntegreerde 
LED 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glijstangcombinatie 

 Chroom Grohe Euphoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douchedeur 90x195 cm 

Veiligheidsglas met 
aluminium 

Aluminium /  
Glas (helder) 

Bruynzeel Cilo 

 
 

 
 
  

Douche-afvoer 

Metaal RVS Aco Showerdrain 
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Enkele wastafel (bij optie 2e badkamer) 

Porselein Wit Duravit Starck 3 

 
 
 
 
 

Wastafelkraan 

Metaal Chroom Grohe Eurosmart 

 
Spiegel met LED 
verlichting (bij 
optie 2e 
badkamer) 

Spiegel  

Silkline 
70 x 60 cm  
Geïntegreerde 
LED 

 
 
 
 
 
 

Bad 1800x800 (bij optie 
badkameruitbreiding) 

Acryl Wit Duravit Starck 3 

 
 
 
 
 
 

Bad mengkraan (bij optie 
badkameruitbreiding) 

Metaal  
Grohe 
Grohtherm 1000 
Cosmopolitan M 

 
Badset handdouche (bij optie 
badkameruitbreiding) 

Kunststof Chroom 

Grohe New 
Tempesta 
Contemporary 
handdouche 

 
 
 

 
 

Uitstortgootsteen met rooster + kraan 
(optie) 

Porselein 
 
Metaal 

Wit 
 
Chroom 

Duravit Starck 3 
 
Grohe Costa-L 
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7. RUIMTE AFWERKSTAAT 

WONING   BOUWDEEL  
E & C 

 AFWERKSTAAT 

Ruimte Vloer Wand Plafond Opmerking(en) 

Hal/ entree Dekvloer Sausklaar Spacspuitwerk Niet gesausd 

Toiletruimte Tegelwerk 
300x300 mm 

Tegelwerk 
150x300 mm tot 
1,2 m boven de 
vloer. 
Daarboven 
Spacspuitwerk 

Spacspuitwerk Opties mogelijk zie 
kopers keuze. 

Woonkamer Dekvloer Sausklaar Spacspuitwerk Niet gesausd 

Keuken Dekvloer Sausklaar Spacspuitwerk Niet gesausd 

Slaapkamer(s) Dekvloer Sausklaar Spacspuitwerk Niet gesausd 

Badkamer Tegelwerk 
300x300 mm 
Antraciet 

Tegelwerk 
150x300 mm 
Mat wit 

Spacspuitwerk Niet gesausd 

Installatieruimte Dekvloer Sausklaar Spacspuitwerk Niet gesausd 

Berging 
appartementen en 
grondgebonden 
woningen in 
kelder 

Betonvloer Onafgewerkte 
beton en 
kalkzandsteen.  

Beton of 
geïsoleerde 
vezelcementplaat 
afhankelijk van 
welke verdieping. 

Installatie opbouw 

 
 
 

ALGEMEEN BOUWDEEL 
C  

 AFWERKSTAAT 

Ruimte Vloer Wand Plafond Opmerking(en) 

Entree 
Bleyenburgstraat  

Schoonloopmat 
+ Tegels 

Scan + 
sauswerk 

Spacspuitwerk + 
waar nodig 
akoestisch 
spuitwerk. 

 

Bergingsgangen 
& Technische 
ruimte(s) 

Beton Beton + 
kalkzandsteen 

Beton of geïsoleerde 
vezelcementplaat 
afhankelijk van 
welke verdieping. 

Installatie opbouw 

Trappenhuis 
(nieuw) 
Begane grond + 
verdiepingen 

Tegels Scan + 
sauswerk 

Spacspuitwerk + 
waar nodig 
akoestisch 
spuitwerk. 

 

Trappenhuis 
(nieuw) 
Parkeer kelder 

Beton Scan + 
sauswerk 

Spacspuitwerk + 
waar nodig 
akoestisch 
spuitwerk. 

 

Stallingsgarage Beton Beton + 
kalkzandsteen 

Beton 
Geïsoleerde plafonds 
voorzien van 
houtwolcementplaat. 

Installatie opbouw 
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