
ï

Deelplan B.

Tnhoudsopgave.

1. Voorwoord.

2. Raadsbeslui"t tot grondverkoop.

3. Jfonen ín lrreerwolf TÏ T.

4. lret kopen van een huis.

5 , Tekeningen ell Si tuat ie .

6, Technische Omschrijving.

7. PrijsJ-ijst.

B. Uw woning en de garantie daarop.



Deelplan B.

Voorwoord.
In het deelpJ-an B van het bestemmingsplan "Weerwo1.f ITf"
te Houten worden 74 premiekoop B. r+oningen gerealiseerd.
Deze woningen zíjn een ontwerp wan het Architectenburo
rrMorstruís B. V. rr uit Hoo5leveen.
De begeleiding van en advies aan de kopers is in handen
van de "I{oníngstichtíng Centraal Nederland" die ook voor
de technísche begeleiding zorg draagt.
Direktievoering vindt plaats door het architectenburo.
Hiermede hopen wij een basis te hebben geJ-egd voor een
aantal kwalitatief zeer goecle woningen, hewoond en in
eigendom van even zovele tevreden kopers.
Toch willen wij nu reeds een waarschuwend 61e1uid laten
horen,
In een collectief bouwplan, zoaT-s het onderhavige, dat
echter bestemd is voor individuele kopers is het onmo€ie-

1ijk iedereen 1OO % tewreden te ste11en.
lloewel alle bij dit plan betrokkenen streven naar een
optimaal resultaat, zaI de mate van Uw tevredenheid mede

afhankelíjk zijn van Uw begrip voor de wijze waarop deze

woningen tot stand komen.

De gemeenteraad van Houten heeft de gronden waarop deze
woningen worden gebouwd, a.arl orrze Stichting uitgegeven,
met de verplichting deze te verkopen aan gegadigden welke
zijn voorgedragerr door Rureau Huisvesti.ng Gemeente Houten,
De uiteindelíjke kopers zíjn verplicht zich aan een aantal
voorwaarden te houden.
Te Uwer j-nformatj-e treft U op de volgende bladzijde aaït
een afschrift van het raadsbesluit tot verkoop van de

grond, alsmede artike1 5 omtrent bepalingen van het
Centraal Antenne Inrichting.

WONTNGSTTCHTTNG
CENTRAAL NEDERLAND,
Nieuwege j-n.
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GEMEENTE HCUTE|\
Nr.:

0p
s ta ben van Utrech b,

in dria..'o..1 j. t.:i goecllcer-rl:in 3 gezor-det r-an ge,jeputeerde

áfSC:I8-I:T, besten,L r.,cor:
6ezcni.en "an:

beI angheb'be;rCe
no I"ari s
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De Raa<l van c.le Gerreente liouten;

Celezen llet.roorstel
nr. 1930- 100;

'..en BurBÊmèes.!èr en iiethouCer van Ilor,rten d.cl . 6 nei 1980;

gele I

bes

op Ce be-pa).ingen ia d.e genee::.tewei;

-l n i +.
^ u t L. f

a' Ten behoeve vaa de bouw van 30 preniekoopwoninge* (kategorie A)wetrv'oingeD aïr' cte ;;oni-ngbouwverenigÍng Dr. schaepnan ii setiieY/eer.vorf f 230g.1 l:' g"oio t" r.".i.oo".

en 158 woning-
IIf van de

c.

Ten behoeve van cle bourv van 18'i preaiekoopwoniugen (kategorie B) aa:r ce
ll:l:"gt:1:lli"t centraal Nederland te Niáuivesein in sektie irr van de \?eer_wolf - 31944 m- grond. te .,,erkopen.

Deze verkopea te doen geschieden- voor zover toepasselijk- onder de voorwaarcenzoals opgenomen 1n de overeenkonsteu vaa koop en ve'rkoop van grond. ten beboevevan woningbouw in de sekti'e r ea rr van d,e 1íàenvolf met dien r.erstande clai:1' ook voor de preni'e- ts- woningen een bervoningsplicht van 10 jaar geJ-clt,2' bij Le uitgifte yan cle rvoningen- voor zover het bet.eft pre:ie'oninge:A en B- r'erkoop alLeen rrrag geschieclen aan door cie geneenr, uoo" te ciragengegadigden, zulks op st:aife van eee d.rvangsom van f . 10o.00o,__3' ;lan de verkoop regulerende bepalingen- voor zover het betreft preniervoninge'A en B- zakefij,rie werkirg rvor.Ct toegekencl tot een ma:{inrrn van 10 jaar, **iUi6_periode aanvang! op de dag waarop de woning door cle eerste eigenaar ineigendoo is verkregen.
4' Voor eea rnder gebruik van ce bebouwing clan het bestexcd gebruj-k toestemningvan burgeneester en rvethoucers vereist is, zulks op strafÍe v.n een dwang-son van f. 1O0.000,__

Aldu-s besLoten rn cle openbare vergedering van 25 net 19e0..

DE RAAD VOORNOEI,:D,

\^Qt-q3 --.\ - < , voorzitrer.

F( , sekretaris.

CONcoRDT*A
Lávsaavorsokoring N.\/



Houten: "Parel van tt Sticht"

Indien U bij worren in Houien denkt dat het gaat om wonen in
een klein dorpje in de buurt van Utrectrt, weet U veel- maa.T
niet genoeg.
Houten gaat in de toekomst mogelijkheden bieden, waarbij a1le
aardige aspekten van een dorp gehandhaafd blijven, terwijl
tevens rekening wordt getrouden met de eisen, die ín deze tijd
aan een goede woonomgeving gesteld mogen worden.
rn Houten wordt gestreefd naar een goede, harmonie tussen het
rr landeli jket' en rt s tedeli jkerf karakter.
Het globale bestemmingspJ.an omvat het behoud van de bestaande
karakteristieken aangevuld met moderne mogelijkheden ten aan-
zien van trwonen en werkenrr.
Daarin past het in stand houden van de oude kern in de G
landelijke omgevingr uitgebreid met een centrum, waarin een
spoorwegstation (gereed in 1982) "" talloze andere voorzieningen
zíjn opgenomen.
De Houtense Wetering, cle grienden op de grens Bunrrik en de
bomenrijen zul1en met de moderne voorzieningen en de toekomstige
woningen het nieuwe aarrzien van Houten beljalen.
Verder zijn de Utrechtse heuvelrug en de Lek goed bereikbaar.
Om Houten heen komt een rondweg met aftakkingen naar de
woonwi jken. Scholen, winkel-s en culturele voorzieningen en werk-
ge11egenheid zlullerr zo worden gesitueerd, dat ze op redelijke
afstand bereikbaar zj-jn.
Daarbij wordt ook het Langzame verkeer niet vergeten.
Ook de ligging van Houten, zotrt 5 kilometer van Utrecht en
het verkeerspl.ein Ouderijn is ideaal te noemen.
Reeds nu bestaat er een goede busverbinding (ieaer half uur)
met een reisduur van 15 minuten naar Utrecht.
Na realisatie van het station zuLt U in nog geen
1O minuten in het hartje van Utrecht zíjn.
Omstreeks 1!!O zu1J.en in Houten 25.OOO mensen prettig kunnen 0-
wonen en werken.
Het plan Weerwolf III, deel B iigt zeer dicht bij het
toekomstige centrr. m, waar ïIaast het spoorwegstation ook
winkels, soc. culturele ruimten, het nieuwe gemeentetruis, e.d.
een plaats zu1len krijgen.

coNcOr{nÏ4.
l,lvunavorztktr]ile l\i V





K

Artikel. V.
1. De op het v.-rkochte ie bouwen r,roningen rvorden arli.:3es1oten o:J eell Coor Ce

geneente te exploiteren centrale antenrre-inricirtrng vcol radio- en televis-r-c-
ontva::gst; lret is de eigena3r'niet toegestaan op of aa:r cle iriervoor. beCoeli'
opstallen clan wel op hei ge!:ochte perceeL grond ee:r snte;'lne voor ont"'angst
voor- radio- en telev:siesignalen te plaatsen, behou'Jens iti zeer b:-jzot:Cere
gevalle;r na verkregeo toeste;:rr:ing van burgeneester en rvethoucle:'s.

Z. De ei3enaar is verplicht bi j ;c clragen in de k<.rsten vaa a3i:leg en instat:d-
houdi::g van Ce onCer l becloelcle centrale anteni:.e-i;:r'j.chting' ongeacht of
hij ai <lan.ni.ei gebruik maakt van bedcelde inrichtin3-

3. W.C.N. is verplicht iedere wcning op te leveren of te Coen opleveren,voor-
zlen van een ncgelijkheicl raclio- en televisietoestelLen aen te sluiten op

de onder 1 bedoetde centrale antenne-inri'chti-ng-
W.C.li. verplicht zich daa5toe de noclige aansluitpunien aan te leggen,alsmeCe
tot het geclogen vaa alie ioor of van',vege de gerneente aan te brengen voorzi'-:-
ningen, rvelke in verband nei Ce aanleg van cle centrale anien;re-inrichting,
alsneCe Ce aailsiuiting r'3n dê rvoni::gen daarop, nodig zi jn '



Lajst von symbolen

s k scrvics kost

wk werkkost

hk hongkosl

lk lcAkost

hl k hong - tcA kost

kt kooktoestcl

t 
k k koclkost

vm vooiwqsmqchinc

wm wqsmqchine
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plools wostoÍel.

ploots cventuclc opcn hoord gosbetonblokksn in verd' vlocr + zoldcrvlo?r

rcgcnwotcr - qívocr

vcntilotieklep

uitzctroom

isolerend glos
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HNISCHE OM SCÏ{RIJVI

88 premie-koopwoningen

I'WEERWOLF IIf 'r, deel B

in het bouwplan

te Houten.

J
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Opdrachtgeefster : Woningstichting
Centraal Nederland
Prinsessenweg 1

34fi AA Nieiwegein
Tel. O34O2-j5Bj7

: Bouwbedrijf de Waal B.V.
MissÍsippidreef 82
3565 cE Utrecht

fs,\

Architekt/Direktie-voering : Bureau voor Architektuur
en Ruimtelijke Ordening
Morshuis B.V.
Postbus 13A
7900 AC Hoogeveen

Aannemer

f\

Door de woningsticht_ing_centraal Nederland wordt de verkoop,voorlicllirg en begeleíoing_ tijdens de uitvó""i"gïerzorgd.op de uitvoering zát toezióht [ehouden worden ond.er verant-woordelijkheid van de Direktieíoerder.
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Par. 1 Inl-eidin&

1.O1 Het pl-an.

Tn totaal- omvat het boutnplan 2JO woningen, welke te
verdelen zijn in:

112 woningwet-woningen + JO premie-koop A woni_ngen
welke gebouwd worden in opdracht van de Woningbouw-
vereniging ItDr. Schaepmanrr te Houten.
88 premie-koop B woningen + 36 carports wel_ke ge-
bouwd worden in opdracht van de Woningstichting
Centraal Nederland te Nieuwegein.
Deze 88 woningen zijn a1s volgt verdeeld:
11 woningen tytrle C, waarbij 5 woningen + carport,6l rr n E, n -33 rr - ^+ ïr

5 rt rr Fl k. r hoeÉwoning 4O$! met extra kamer.
3 rr rr F1 g. r tt 4OáX tr garage .
3 rr rr Fz k., " 56 : rf extrá kamer.1 n n FZ g., u 56 : tt garage.
2 rr rr F3 k. r u 52 \',, tt óxtrá kamer.

1.O2

De ligging van de woningen, bergingen en carports zijn
op de bijgevoegde situatie-tekening aangegeven.

Tekeninqen.

In deze dokumentatie vindt U naast de genoemde situa-
tie-tekenÍng, de plattegronden, gevels, etc. van de
woningen, bergingen en carports.
De woonomgeving ( straatinri_chting, groenvoorzieningen
e.d. ) zijn indicatief aangegeven en worden nog verder
door de Gemeente uitgewerkt.
De definitieve kavelgrenzen worden in het werk aange-
geven door de Gemeente.
Kleine afwijkingen t.ê.v. de tekeningen blijven dus
mogelijk.

1.9J .Bgstek.

Deze technische omschrijving is een uittreksel- van het
kontraktbestek. Na telefonische afspraak wordt dit be-
stek ter inzage gelegd bij onze Bouwkundige Afdeling.

1.04 AanvanA bouw.

Naar verwachting zal medio oktober 1980 met de bouw
van de woningen begonnen worden.

J



'1 . 05 Opleveringsprognose.

a. Het kontrakt met de aannemer j-s gebaseerd op werkbare
werkdagen, waarbij het werk in een regelmatig tempo
moet worden uitgevoerd. De bouwvolgorde is nog ni-et
definitief.
Doordat evenwel met de bouw van de woni.ngwetwoningen
zal worden begonnen, zijn de opleveringen van de koop-
woningen te verwachten tussen

b, Opleverings-prognoses, alsmede de definitieve datun
van oplevering zullen tussentijds verstrekt worden.

c. De oplevering geschiedt door de opzichter onder eind-
verantwoording van de Direktie-voerder. Deze bepaald
of klachten al of niet gegrond zijn.

Tijdens de bouw en bij de verkoop wordt uitsl-uitend met
blók-en/of bouwnummers gewerkt.
De straatnamen/huisnummers moeten nog door de Gemeente-
raad vastgesteld worden.

t.O7 Wiizleingen.,

Wijzigingen t.o.v. het kontraktbestek en/of deze tech-
nische omschrijving kunnen optreden bij de uitwerking
van het p1an, b.v. door nadere eisen gesteld door de
overheid of Nutsbedrijven.
De beslissing over wijzigingen worden beslist door het
bouwteam, waarin.archltekt, aannemer, opzichter, Gemeen-
te en de. W.C.N. (als vertegenwoordiger van de toekomstige
bewoners) zittíng hebben. Éventuele-wijzigingen zullen
nimmer l-ej-den tot verrekening van meer- en of minderwerk.
Over wijzigingen van enig belang zult, U tussentijds ge-
ïnformeerd worden.

@.
Na het sluiten van de koop-aanneemovereenkomst zal U
(tot een nader vast te stèl-l-en datum) de mogelijkheid
worden geboden om individuele wijzigingen te l-aten aan-
brengen. Daartoe wordt U een bescheiden pakket van keuze-
mogelijkheden aangeboden, waar U door rniddel van de
keuzel-ijst, Uw wensen kan aangeven.
De lijst omvat onderdelen a1s tegelwerk, behang, keuken
e.d.
Verdere wijzÍgingen zijn besl-ist niet mogelÍjk.
N.B. Elke keuze van meerwerk (behalve vaá warmwatertoe-
stellen en isolatie) feiAt tot een vermindering van de
premi-e (B% over het meerwerk-bedrag). Ook wijzígingen j-n
de woningen aangebracht na oplevering kunnen leiden tot
vermj-ndering of het geheel verval-l-en van de premie. Pas
a1s de definitieve piemiebeschikking (t 1 jaár na ople-
vering) is ontvangen, zLJn verdere wi;Zigi-ngen rhogeli;t<.

r

í.



Par.

2.O1

Admini stratieve bepal ingen_.

Van toepassing zj-inde bepalingen:

1. De Unifoï'me Adrninistratieve voorwaarden voor de uit-
voering van werken (U.A.V. )

2. De Moclel-Bor,rwver.ordening (UgV) .
3. Deel A van het Stanrlaard Referentiebestek van de wo-

ningbouw 197e (snw 1978).

Hiermede zijn alle gebruíkelijke normên en eisen voor
het realiseren van woningbouw van toepassing.

J

2. 02 Verzekerin.qen.

Tot aan de oplevering is cloor de aannemer voor het gehele
werk eerr C.A.R. - verzekering (Constructie ALL Risk) af-
gesloten. Vanaf datum oplevering dient U zelf voor passen-
de verzekeringen zorg te dragen.

2.03 Onderhoudstermi.in.

,

a4 Garanties

Onverlet de aansprakelijkheíd van de aannemer, zijn de
rrolgende kollektieve garanties op het werk van toepassing:
a. Centrale verwarmíngr 2 stookseízoenen gratis service

bij storingen e.d. (géén onderhoud).
b. Mechanische ventilatie, 'l jaar.
c. Schil derwerk , 2 jaar onderhouds-vrij.
d. 30 jaar op de kwaliteÍt van dakpanïten.
e. 10 jaar op Ísol-erend glas.
f . Waterdj.chtheid dakdekkerswerk 3 jaar.
g. Hechting tegelwerk 5 jaar.
h. Waterdichtheid kitwerken 5 jaar.

Hooetematen.

Na opleverÍng gaat de zgrr.
den in. Gebreken l^relke zi-clt
door .de aannemer verholpen

De hoogternaten rran de
strati-ngen zijn door

!e chni -q_che ge.qevens .

Grondwerk.

onderhoudstermijn van I maan-
dan aandienen, moeten nog

worden..

woningen, bergingêh, tuinen en be-
de Gemeente vastgesteld.

2.O5

Par. 1

3.O1

Woningen en tuinen worden aangevuld niet de uitgekomen
grond.
Onder de tegelbestratingen een zandbed.
In de kruipruimte onder de beganegrondvloer een zandbed..
Door de achtertuinen van de woningen ten Oostqn van de
Lobbendijk worrit door de Gerneente een drainage-leiding
gelegd.



3.02 Bestratingen.

- Van betontegels 30 30 cffi.
Terras achter de wor ng I 6 m2 betontegels.

- Paden van betontegel naar de voordeurl bergingfcar-port,60 cÍ). breed.
De achterpaden worden cor de Gemeente aangelegd.
Onder de carports, bet rtegefs.

3.03 Erfafscheidinsen.

Deze worden aangegeven met enkele houten paaltjes.
- Bij de terrassen een houten scherm, afm. -+ 1.9ó x'1 .Bo m.

J.04 Heiwerk.

De woningen en bergi-ngen/ carports worden onderheid metprefab betonnen palen van T.5O m. tot 14.00 m. lang.
De lengte van de palen zíjn door de konstrukteur bó-paald aan de hand van de gemaakte sonderingêh,

3.O5 Betonwerk.

De funderingsbalken van woni-ngen en bergi_ïl:eíI.
De woningscheidende wanden (22 cn. dik)-er,, de verdie-pings- . en zoldervloer.
De betondaken van de bergingen.

- Bi.nnenspouwbladen voor en achter.
De lateien boven de grote kozijnen.
De schoorsteenplaatjes.
Diverse kl_eine onderdelen.
In de verdiepings-vloer + zolder worden gasbetonbl-okken
ingestort, waardoor later eenvoud.ig een iookkanaal t.b.v.
open haard gemaakt kan worden. plaats al-s op tekening
staat aangegeven.

J.06 Metselwerken.

voor de woningen, bergingen en schoorstenen, gevel"t""r, f
Waalformaat, platvol geborsteld gevoegd..

- Het binnenmetselwerk van de eetkámer/Èerging en garage
van de tytrle F, kal_kzandsteen.
De scheidingswand tussen bergingen van kalkzandsteen.
De binnenwanden worden uitgevoeid tn T cÍt. gips..
De tussenwand j-n slaapkamer, 3 wordt voorzleà van een
voorzetwand van gipsplaten Í.v.m. de geluidsisolatie.
( stille kamer). óe- gipswanden wordén Ïrexibel aangeslo-ten op wanden en vloeren d.m.v. p.v.c. U-profieleá of
kurkemulsie.

r



Par. 4 Tegelwerk.

4.01 Wandtegelg.

afm. 15 x 15 cfi.
In de badruimte:
fn het toilet z

In de keuken :

h.O2 Vl_oertegel s.

itfn. 10 x 10 cflt.In het toilet
fn de' badru-intc- op afschot gelegc naar d.e dou.chehoek.

4 .Oa _ïgns_tqfhankt:eflef s*I
raamkozijnen jn rl,t .ql aap.-

raa;:rl<ozijnen in de wJr)n-

+ 'i.BO m. hoog.
+ 1.2O m. hoog.
+ 1.5O m. hoog in de kookhoeii eïlboven het aanrecht.

- Op de br_rrstw:ringen van dÍ)
l<amers, afn, 15 t 30 cïjt.

- Op dr: borstweringen vai_., dekàmer, a.fm. 1D x 30 ctï.
4.10,1 _Raam,lorpe]steneq,

-'rTzeraarde .r'aamdorpelstenen, onverg]-aasdr op het rnet-selwerk onder de ràamkoz_ijnón! u-'

Pat.. 5 T-iatLnerwerken.

5.OL _. Bgi lenilo_zi.irren,

- Worden uitgevoer:c1 in N. Elll"cpees Vurehout, met ontler_dorpels van hardhout.
- Ramen van haroi.hout.

r Ëi:iiiËi"Ëï5 áËgl"í":*""5;:;,*5:.:;";"1;?:ïíï;$:"o,.ns"_
bracht.

5.02 _ Bin:rcfiltqzi jnen"

- Kozijnen ir,et bovenl.icht-enr wu.lku. afgr.:fsk1 in het werl^:aangebracht worclen, plaatstaal_.
Geschikt v()cr opAetrOèuren.

- Bij dorrche en tóitet een ónderrlorpel van kunststeen.- B-ij r1,: cvarige birurenkozijnen kunrtstof rtorpels.
2rC\3 --Qegreu

- Vlaj<ke voordeur bij rle typen E en F.- voc=de'Llr van rrardhóut nnett_gi"=op.,nirrg"rr, type c.Tuintieur eveneens van hardË;;t--rut-áiusopening.- Bergingsdeu::, vurehout met giu"ápu"ï.*.- s?:.19.:'g?rii, plaatstal sn r<anieiá;;;;;ï rocpde.ur".- trlm:Iencieur:en, standaar-d fabrieksmatig argelÀÈió-op_dekdeuren.



5.O4 Dal<konst-qgkË€. woninÊie1r-

- vurehouten spant op zolder rnet multiplex verster-
kingen.
Op Èouten kan'fgor,lingen lok en -bussengordingen wor-
dên geïsoleerdó dakplaten aangebracht, isolatie-
klasse rrgoedrr.

- B:'-j cie uíttrouwen van cle woningen, gelsoleerde dak-
pl aten op muui"plaat en regelwerk.

- Óp de dakplaten, de panlatten aanb:rengen.

2.Q5-Dakkon s tr ukt i,e . 3 e rg ing e-9. g sIgo rt s .-

- Bergingehr betondak net opstaande
Carports, omranding van hardhout'
van- therrnisch verzinkt staal '

5 -06 Trap'oen.

van beganegrond naar '1e verdieping een dichte v".rre-
houten trap.

- van '1e verd"iepin.g naar de zolder, een open rMehou-
ten traP.
De trapgaten wordefl t.p.v. de vloeren afgetimmet'd.
Langs dó muren een hardhou.ten stokleun.ing op leu-
ninghouders.
0p Zol-der een eenvoudig -braphekje.

5.OT Kasten.

De op tekening aangegeven ltasten, hebben de volgende
afmetingen:

s.k. servieskast, afm. 40 x 90 x 17O ciïi.
f .k. legkast , afm. 60 x B0 x 17O cÍl.
h.k. - haágkast , afm. 60 x 8O x 17o cÍ).
h.l.k. - hang-legkast, afm. 60 x 80 x 17A cfii.

De kasten worden geleverd als montage-pakket.

randen.
liggers en kolommen

r

f

fi. k.
w. k.

meterkast.
wer"kkast onder de traP.

Keuken: keuze u.it 1 k:-ets vocr"front

- Een A-deurs onderblokt
- Aanrechtblad, kunststof

r.v. s. bak.
- Bovenkastjes, 'i enkele t

plank.

Diversen.

lane 21O clïi. met ?- laCen..
( cËicron) riet dubbele

1 dubbele, elk riret '1 leg-

Kru.ipluík van multiPlex.
Pfinten van hardhout, fabrieksmatig voorgelakt.
Ventilatie-kleppen van 1B mm. multi-plex.
Diverse aft.inmèringen bij leidingen/aansluiti-ngen.

5.O9
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Par. 6 Isgratk-s:--g9.kgp-NEN 1 069..

- De bo'ganegrondvloer voldoe t aa:n de isolat lekla-sse
ttgoedrr, R - Or52.

- Dé isol.atiepla.ten op drr daken van de woningen vo1-
d"oen aan c1e isolatie-klasse rrgoedrt. R = 1r29.
De spouwïn1.i:r"en van de woni-ngen worden gevuld met
5C mm. steenwolplaten, Ce konstrukti e voldoet dan
eran d.: isolatie-klasscrrgoedrr. R = 1,29.
De beglazrng in de kczijnen' raimen en deuren -'/an

de woónkamei + keulten bestaat uit :lsol-erende begla-
zing (duubele ruit).

- Bij-tle aanslui'bingrln rran het dak irret de woni-ngschei-
OeÀde wantL worcler.r stroken steenwol aangebracht
i.v.m. de geluidsov.:rdracht.

Han.a- en sluitwerk.

- De woningen worden voorzien van deugdelijk hang-
en slu:Ltwerli.
De buitendeut:c.n word"en voorzien l,/an cylinderslotei.
(euitenCeuren van cie vroning).

LqoS&i*.r sw4.
B o1 Riolerinsen. diktvandÍge p.v.c.

De binnen- e1 bujtenríol-ering waarop all-e tcestellen
e.d. aangesloten worden.
In de trápkast een afvoerr i.v.n. overl-oop van de
(nuur) - bóil-er.
De buitenriolering wordt i-ritgevoerd met rubberring-
verbind.ingen, de bin.nenriol-ering wordt gelijm'1.
In ci.e keuÈen een afgedopt T-stuk t.b.v. eventueel
later aan te sluiten vaatwasmackrine.
In de slaapliamer (naast Couche) afgedopt T-stuk

a t.b..u.. eventueel later aan 'te brengen wastajel.
t De hemelwaterafvoeren wor'den uitgevoercl i-n dunwan-

dige p.v. c.

B.O2 Lood/zin|r- (StZ metqal)---e.,-d.

- Bjj kozijnstijlen en dorpels worden kunststof stro-
lcen aangebracht.

- Bij dal<doorvoeren van schoorstenen en bij, aansl-ui-
tiágen op het metselwerk wordt lood aangebracht.
De [oteir worden ui+;gevoerd in titaanz1nk, voorzien
van-kraal en gelegtl-in therrnÍsch verzinkte beugels.

Koudwaterl e idingèÍI.

Wgrd,rn uitgevoerd in koperen leidingen. De a.ansluit-
en/ of tappunten zi3nz

aanrecht
afgedopt T-stuk voor event. vaatwas-
machine.
mengkraan op de wastaf el-.
afgédopt T-stuk voor even'tueel wasta-
fel in d.e aangrenzende slaapkame'r.

Par. 7

Par. B

a. Keuken

b. Douche

8,o3



c. toilet
d. trapkast

- douche-rlengkraan.
kraan "./oor wasmachine.
kraa.r op fon-l:einbakje,
aansluiting toiletre sen'oir,.
aansluiting voor elektriscJre (trirur)
bo i-ler.

B. O/r r./armwaterleidingen.

rn de trapkast is dr: opstelling voor een elerktri-sche(hu;r-) bc,iler gepland.
Naar de op tekening aangegeven pleaats wor"clen d.e ko-peren leiCingen gelegd:

ê. Keuken
b. Douche

aanrecht.
- nr:ngkritan op was'1;afe1.

do r-tch e -rn e.n gk raan .

De boiler kan gehuur:'d vrorden in diverse capaciteiten"yan de PUEM, Utrecht.
!9 agnvraag L.tc. moet door IJ zeLf verzorgd wrtrden.
Bj-j -tijdig aan\rragen zaT d.e boiler bij oplevering
reed-s geplaatst lrunner zijn.
De bedrijfsvaardige aansluiting + de serrrice/onder-
hotrd ziln in het huurbedrag i.nbegrepen.

Gatsins ball.atie.
vana.f de m:terkast wcrrdt de gasleiding gelegtl na.ar:

het kcoktcerstel -i-n de keuken.
,le C.V,-ketel op zolder'.

o6 $g4rtêi_!.

f

,1 E

Op de aat'L- en afvoerleidingen wor.den aangesloten,
ee:r'rroudig, doch goed functic.'nerend sanj-talr van irit
verglaasd- por.sel ein:
a. Toil-et-kombinatic rnet zitting, laagkrangencl rei--ier-

voir en vercilrootilile klo:e'Lrolhouder.
b. Forteintje met j<:unst:;tcf bekersl.fep en yerchr.oom-

de k.:"aan.
c. wasi.Lafel-kombinati.e met k'-rnstsi.of beker-syfoi-, ver-

chroomde mengkraan, kr.r.nststof planchr-.t àn spiegel.d. Douche-l<ornbinatie irle.t c,psteekpèn, ]runststof- haád_
douche + sJ_ang en k'rns;tËtcf dàuche1-,h_rg.

'; o Wasnach.irekraan irret beluchter en sl_an[wartel-aair-
-;f u_''_ting.

f. Aanrechtmengklaan met draaibare, hoge uitloop.g. I:r,tci-Iet/t,ádkamer, verchroornde zeeihouders -met

inl.=,gbakjes.

r



Par. !?

oní
Elektrische installretie
AlP"emeen.

a. d"e schal<elaars en ivandkontaktdozcn (w.1<...i.. ) worden
u'itgevoerd als inbouw, wit met afdekplaat. In ,Le
berging/garage en op d; zolder, opbouw.

b. de installatie wordt r:itgevoerd met een JO mA a.ard-
lekschakelaar en overige aardings-voorzieningen,
zodat zond(:r bezwaar r,'an de PUEM een steenachtige
afwerking (plav'uizen 3.d.) aangebracht mag wordón.

Omvang install-atie.902

0

a. me Serkast

b. ha1

c. woonkamer

d. keul<en

ê. toil,et
f. overloop
go douche

h. hoofdslaapkamer

j. elke slaapkarner

k. zolcler

1. trapkast
m. terging/garage

1 lichl,punt + scha.kelaar
2 dubhele \,Í. k. d.
loze b is P.T.T.
1 lichtpunt + scharlrelaar
2 dr-:.bbt:le w. k. d.
'1 lichtpr-:nt + schakelaar'
2 dubbele w.k.d.
enkc1e w.k.d. voor C.V. ketel .'Ioze leidJ-ng (rruur) boj-l-er
1 lich-bpunt + schakel-aatr
1 dubbele w.k.d.

schakrrl- L:n r.erlieel-inrrchting net
zekeringe:n / aar"dl-ekschakelaár,
t.rafo voordeurbel.
buj tenl-ichtpunt + sch-akel-aar
'1 lichtpunt + schakel-aar.
2 lichtpi-rnten op serieschakeiaar.
4 dubbel-e w. k. d.

- loze buis PTT.
loze buis CAI.
leicling the:r'mcstaat C.V.
1 lichtpunt + schakelaar.
2 dubbele w. k. d. ( gea.arti.) .
l-oze buís voor elektrisch fornui-=
aansluiting voor wasenkap.
1 lichtpunt + sct'rakel-aar.

1e verdo - 1 lichtpunt + schakelaar'.
'1 lichtpunt + schakelaar.
aansli.riti ng vocrr wasnachi ne.

0

Elke woriing wordt aangesloten op
Antenne net. Jaarlijks moet voor
woï'den.

het Gemeentelijk Centriral-
deze aansluÍting betaald

Par. 10 Dakdo.kkerswerk

1O.O1 Schuine daken.

de dakvl akksn worden rnet gegranul eerde betonpannen
bedekt, kompleet net hr-ilpstukken.

- bij d.e gootlijn wordt een kunststof vogelschroot aan-
gebracht.
het op tekening aangegel,/en 4-pans dakraam.



10.O2 Platte daken.

de daken van de berging worden van beton, onafgewerkt.
de daken van de carports, zwart gesatineerde asbestce-
ment golfplaten.

Stukgdoorwerk ^pui-twerl<.

de kal-kzandsteenwanden j-n de eetkaner (typen F) blauw-
pleisterwerk (Uetrang klaar).De zolderwand.en worden n.iet
afgewerkt.
de betonplafonds van beganegrond + '1e verdieping wor-
den geëgal-iseerd en als struktuur spuitwerk afgewer?,t.
de wanden boven het tegelwerlt rn toilet, keuken en
douche worden eveneens a1s struktuur splt-itwerk afge-
werkt. f

Par. 12 Vloerafwerking.

de vl-oeren van de beganegrond, 1e verdo êr1 zolder worden
vlak afgewerkt met een cementdekvloer.
de vloeien van toilet + douche worden betegeld^ (zie 4.O2).
de vloeren van bergi-ngen worden direkt na het storten
doorge streken.

Par" 13 Glaswerk

Par. 11

Par.14

14.O1

14,O2

14.O3

14.O4 .

14.O5

de als zodanig aangegeven beglazingen van woonkamer +
keuken worden i-solerend uitgevoerd, overeenkomstig de
gesteld eisen.
de overige beglazingen aan de gevels worden blank g1as.
in tle voordeuren van type C: gefigureerd glas.
.in de deuren van de bergingen, bru.ut draadglas.
ventil-atieklep in de toiletten, blank hardglas.
in de bovenlichten van de bj-nnendeurkozijnen, fi-guur-
cr'l .q q

SchilderwS:I]<.

De toe te passen kleuren worden docr de Dj.rektÍe bepaald.
De binnendeuren, kasten, keuken e.d. ziln fabrieksma'tig
afgewerkt.

Buitenkozijnen, ramen, kleppen, ê.d. worden na het ver-
duurzamen afgewerkt met een J-laags beitsverfsysteem
( det<i<end ) .

De hardhouten onderdelen, zoal-s voor- en achterdeur,
plinten e.d. worden blank afgelakt.
De metalen leidingen, kanteldeuren, e.d. worden afge-
schil-derd.

Houten betimmeringen, trappgn e.d. binnen worden met een
2- laagse beitsverfsysteem (dekkend) afgeschil-derd.

De dakplaat in de uitbouw van keuken en karners wordt net
struktuur muurverf behandeld.

F



Par. 15

Par. 16

Behangwerk.

De wanden van de woonkamer, hal, overloop en slaap-
kamers worden afgewerkt roet een eenvoudi_g behang.

Ce$trale verwarmings- installatie.
elke wonirrg wordt voorzien van een gasgestookte
C.V. -ketel. De ketel wordt geplaatst op de zolder.
De rookgasafvoer wordt aangesloten op de schoorsteen.
de radiatoren worden fairrieksmatig afgelakt.

- voor de temperatuur-regeling wordt een thermostaat
in de woonkámer aangebFachtl

- het leidingnet bestaat uit dunwandi-ge buis, 2-pijps-
systeem.

Bereftenings-kondities: bij een buitentemperatuur van
10"C en een windsnelheid van B m/sec. moeten d.e vot-

gende temperaturen onderhouden kunnen worden:

t
woonkamer

- keuken
- hal-

glaapkamers
baclruinte
berging van type

zzo c
1 B9C
15'rC
t óoc
z+?c

FK. IOOC

De eerste twee stookseizoenen in de service (arbeids-
l-oon + materialen) gratis. Voor het onderhoud (schoon-
maken/afstellen) adviseren wij U t. z.t. een onderhoucls-
kontrakt af te sl-ui-ten met de instal-lateur.

Par. 17 Ventilati-e

, in de keuken wordt een wasemkap aangebracht, t.p.v.
het kooktoestel.
de douche word'L geventileerd door een pijp en een
ventilatieklep.
:l-n de toiletten wordt een ventilatieklep aangebracht.
in elke kamer zi7n klepramen en ventilatiekléppen
voorzien.

WONINGSTÏCHT]NG CENTRAAI, NEDERIAND

Red. C.J.



Zijn er nog galanties op uw woning van toepassing?

Die zijn er inderdaad.
De fabrikanten van diverse materíalen of onderdelen we]-ke voor
de bouw van uw woning worden gebruikt geven vaak (niet altijd)
een garantiecertificaat voor de kwaliteit van hun product.
Dit soort certificaten worden o.a. vaak afgegeven bij dakpan-
nen, sommigen kunststofprod"ucten, central-è verwarmingsketels,
dubbeJ-e beg1azing e.d.
Aartgezien de bepal.ingen en de termijnen per product en per 1e-
verancier kunnen verschillen, is het niet mogelijk hier nader
op in te gaan. Deze garantiecertificaten wo.rden over het alge-
meen niet rechtstreeks aan de kopers overhandigd maar blijven
onder beheer van de W.C.N. die daar dan, indien nodig, te gun-
ste van de koper een beroep op kan doen.

We komerr daarmee vanzef-f op het laatste stukje zekerheid voor
de kopers van een woning via de W.C.N.: de rrmorele garantierr.

Dit is geen feitelijke of wettelijke garantie doch een uitvloei-
se1 van de morele p1-icht die de W.C.N. voelt om, indien er' in
de tijd na oplevering errrstige klachten zíjn welke niet direct
onder een garantiebepal.ing va11en, te trachten, binnen redelijke
grerlzeïr, deze kJ-actrten naar genoegen te verkrelpen.

U zou deze rrmorele garantietr een stuk serviceverlening van
de W.C.I{. kunnen noemen waarvan u, naar wij beide hopen, nim-
mer gebruik van behoeft te maken.


