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 2022-02-11 Park Weede Technische Omschrijving GEWIJZIGD 

Technische omschrijving / Bestek  
9 villa’s Park Weede te Amersfoort 

 
1. Algemeen  

a) Deze omschrijving is met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt 
door gemeentelijke diensten, (landschap)architecten, constructeur, adviseurs en leveranciers. 
Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen die voortkomen uit 
de eisen van de overheid en of nutsbedrijven. 

 
b) De verkooptekeningen hebben geen bewijskracht ten aanzien van erfafscheidingen, 

perceelgrootte, maatvoering, etc. Geringe afwijkingen ten opzichte van de op de tekeningen 
aangegeven maatvoeringen geven geen reden tot reclames en verrekening. In de documentatie 
opgenomen foto’s, inrichtingstekeningen en artist-impressions zijn uitsluitend bedoeld als 
schematische voorstelling en dienen niet ter bepaling van enig recht. Daar waar op de tekeningen 
keukeninrichting, sanitair, huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding en dergelijken 
staat aangegeven, is dat uitsluitend gedaan ter illustratie. Deze zaken worden niet meegeleverd. 
Op tekeningen aangegeven alternatieven en opties behoren niet tot de basisuitvoering.  
 

c) De woningen worden volledig gasloos en duurzaam gebouwd met een EPC = 0,2. Installaties 
worden uitgevoerd conform de geldende voorschriften.  
 

d) Alle werkzaamheden die uitgevoerd worden onder verantwoording en risico van de ontwikkelaar 
vallen niet onder het termijnschema van Van Kessel Bouw B.V. hierna te noemen “aannemer”. 

 
2. Bouwbesluit 

a) De woningen worden gerealiseerd volgens de eisen van het Bouwbesluit 2012. 
 
3. Peil  

a) Als peil (0+P) geldt de bovenkant van de bouwkundige cementdekvloer op de begane grondvloer 
van de woning ter plaatse van de voordeur. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten. De 
juiste hoogte van het peil wordt opgegeven door de gemeente.  

 
4. Bergingen 

a) In de woningen zijn inpandige bergingen aanwezig. 
 
5. Bestrating 

a) De toegangsweg, de algemene parkeerplekken, de verharding naar voordeur en de carport wordt 
een combinatie van gras met een karrespoor van gréskeien en in het werk gestort beton. Deze 
werkzaamheden vallen niet binnen de opdracht van de aannemer, maar worden uitgevoerd, door 
een door de ontwikkelaar nader te contracteren partij, onder verantwoording en risico van de 
ontwikkelaar. Deze werkzaamheden zullen niet gereed zijn bij de oplevering van woning. 

 
6. Terreininventaris en tuininrichting 

a) De terreininrichting van de gemeenschappelijke toegangsweg bestaat uit diverse grasvelden 
waarin wadi’s zijn opgenomen voor het afvoeren van het oppervlaktewater. Er worden diverse 
nieuwe bomen aangeplant, waaronder Drentse krentenboom, sierappel en pruimenboom. 
Daarnaast wordt de weg voorzien van diverse straatverlichting. Deze werkzaamheden vallen niet 
binnen de opdracht van de aannemer maar worden uitgevoerd, door een door de ontwikkelaar 
nader te contracteren partij, onder verantwoording en risico van de ontwikkelaar. Deze 
werkzaamheden zullen niet gereed zijn bij de oplevering van woning. 
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b) In de bestaande houtwal worden diverse nieuwe bomen aangeplant, zoals gewone esdoorn en 

zomereik. Daarnaast wordt er plaatselijk een struweel aangeplant met meidoorn, krentenboom 
en gewone hazelaar. Over de gehele breedte van de houtwal wordt nieuwe onder beplanting 
aangebracht zodat een natuurlijke omgeving wordt gecreëerd.  
Deze werkzaamheden vallen niet binnen de opdracht van de aannemer, maar worden uitgevoerd, 
door een door de ontwikkelaar nader te contracteren partij, onder verantwoording en risico van 
de ontwikkelaar. Deze werkzaamheden zullen niet gereed zijn bij de oplevering van woning. 

 
c) De kelders worden voorzien van bouwkundige koekoeken welke voorzien zijn van een 

valbeveiliging welke gemonteerd wordt in de koekoeken. 
 

d) Langs de erfscheiding met de omliggende woningen en tussen de kavels wordt een gemengde 
haag geplaatst als natuurlijke afscheiding. In de voortuinen met een hoogte van 1,00m, aan de 
achter zijdes van de kavels met een hoogte van 1,80m. Verdere tuininrichting en -inventaris op de 
kavels is niet inbegrepen. Deze werkzaamheden vallen niet binnen de opdracht van de aannemer, 
maar worden uitgevoerd, door een door de ontwikkelaar nader te contracteren partij, onder 
verantwoording en risico van de ontwikkelaar. Deze werkzaamheden zullen niet gereed zijn bij de 
oplevering van woning. 

 
7. Grondwerk 

a) Voor het maken van de funderingen en het aanleggen van leidingen worden de nodige 
ontgravingen en aanvullingen verricht. De uitkomende grond wordt op het perceel verdeeld en de 
overtollige grond wordt afgevoerd. Ten behoeve van de nutsbedrijven worden er standaard 
mantelbuizen aangebracht. 

 
8. Buitenriolering 

a) De buitenriolering wordt uitgevoerd als een gescheiden rioolsysteem tot 0,5 meter buiten de 
gevel. Het systeem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De 
buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC.  

b) Het vuilwaterriool wordt direct op het gemeenteriool aangesloten doormiddel van een vrij verval 
riool en (indien nodig) persleiding.  Het regen- en oppervlaktewater op terrein wordt afgevoerd 
naar de wadi’s. Op de wadi’s is een overstort aangesloten welke wordt geloosd op het 
gemeenteriool. Het regenwater op de woningen wordt afgevoerd doormiddel van een 
infiltratiegrondleiding voorzien van een overstort aangesloten op het gemeenteriool. Deze 
werkzaamheden vallen niet binnen de opdracht van de aannemer, maar worden uitgevoerd door 
een door de ontwikkelaar nader te contracteren partij, onder verantwoording en risico van de 
ontwikkelaar.  

 
9. Fundering  

a) De fundering wordt uitgevoerd als betonnen strokenfundering op staal. De kelder wordt 
gefundeerd met een in het werk gestorte betonvloer op staal met een isolatiewaarde van Rc = 
3,5m² K/W. 

 
10. Vloeren 

a) De keldervloer wordt in zijn geheel uitgevoerd als een in het werk gestorte betonvloer. 
De begane grondvloer wordt gedeeltelijk uitgevoerd als een in het werk gestorte betonvloer.  
Het gedeelte begane grondvloer boven de  kelder en de dakvloer, worden uitgevoerd als 
betonnen systeemvloer waarin alle leidingen worden weggewerkt behoudens de leidingen ten 
behoeve van de meterkast.  
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b) Zowel de keldervloer als de begane grondvloer in de woning worden voorzien van 
vloerverwarming als hoofdverwarming en een afwerkvloer van zandcement met een dikte van ca. 
70mm. De keldervloer en in het werk gestorte begane grondvloer hebben een isolatiewaarde Rc = 
3,5m² K/W. Het kelderdek wordt ongeïsoleerd uitgevoerd. Voor dekvloeren wordt standaard 
klasse 3 gehanteerd. De afwijkingen zijn genormeerd en vastgelegd in de NEN2747. In de dekvloer 
kunnen lichte krimpscheuren ontstaan i.v.m. de vloerverwarming. Vloerafwerkingen dienen door 
de koper uitgevoerd te worden. Voor deze aan te brengen vloerafwerking wordt 20 mm 
gereserveerd.  

 
c) Aan de achterzijde van de woning wordt een in het werk gestorte betonnen terrasvloer op zand 

gerealiseerd, uitgevoerd in beton op kleur passend bij de buitenplint. 
 
11. Dakvloer carport / terrasoverkapping 

a) De dakvloer van de carport en de terrasoverkapping is een houten constructie met aan de 
onderzijde een gestukadoorde afwerking. In het buitenplafond worden 2 inbouwspots in de 
carport, en afhankelijk van het woningtype 3 of 5 inbouwspots in de terrasoverkapping 
opgenomen. Deze spots worden geschakeld door middel van een dag-nacht sensor. De posities 
van de spots wordt nader bepaald. 

 
12. Dak uitvoering 

a) De dakbedekking bestaat uit een bitumineuze dakbedekking met isolatie van gemiddeld Rc = 
6,0m² K/W. De dakranden worden afgewerkt met aluminium zetwerk. De dakrandafwerking 
wordt afgewerkt met een natuursteen gevel beplating type Jura welke gemonteerd wordt in een 
wildverband. Eventueel kan de koper ervoor kiezen het dak natuurlijk af te werken door het 
plaatsen van gemengd sedum. 

 
b) In het dak worden afhankelijke van type woning 4 of 6 vlak glazen lichtkoepels geplaatst welke 

zijn voorzien van geïsoleerde dakopstanden met HR++ beglazing. Deze koepels zijn voorzien van 
zonwerend en letselveilige beglazing. De positie van 2 of 4 (afhankelijke van type woning) van 
deze koepels zijn nader te bepalen door de koper binnen de constructieve mogelijkheden. Van de 
andere twee staat de positie vast. 

 
13. Goten en hemelwaterafvoer 

a) Er worden hemelwaterafvoeren van PVC aangebracht, waar nodig, voorzien van thermische 
isolatie.   Deze afvoeren worden volledig weggewerkt in het gevelisolatie-systeem. Langs de 
dakranden van het platte dak komt een gootconstructie met een geplakte goot en natuurstenen 
dakrandafwerking type Jura in wildverband. De liggende grondleiding wordt uitgevoerd in PVC tot 
0,5 meter buiten de woning. 

b) Bovengenoemde leidingen worden aangesloten op de IT-riolering in het algemene terrein. Deze 
werkzaamheden vallen niet binnen de opdracht van de aannemer, maar worden uitgevoerd, door 
een door de ontwikkelaar nader te contracteren partij, onder verantwoording en risico van de 
ontwikkelaar. 

 
14. Buitengevels 

a) De gevels zijn uitgevoerd in gasbetonelementen, dikte 200 mm, met een RD-waarde 
(isolatiewaarde) van 4,5 m² K/W. De afwerking van de buitengevels van het hoofdvolume bestaan 
uit in wildverband aangebrachte steen-strips en worden voorzien van voegwerk. De buitengevel 
wordt waar nodig voorzien van dilataties. De buitengevel wordt geïsoleerd doormiddel van een 
isolatiesysteem waarop de steenstrip verlijmd als buitenafwerking wordt aangebracht. Totale RC-
waarde van de complete buitengevel is minimaal 5,5 m² K/W.  
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b) Boven het maaiveld komt een gevelplint van in het werk gestort beton in kleur. Aan de 
achtergevel komt een gemetselde constructieve penant welke is afgewerkt met groen of zwart 
marmer. De kleur van deze marmeren afwerking is voor keuze van de koper. 

 
15. Buitenkozijnen, deuren en ramen  

a) Alle buitenkozijnen worden gemaakt van aluminium en waar nodig aan de binnenzijde 
afgetimmerd. De buitenkozijnen worden voorzien van de nodige condens-profielen en 
tochtstrippen. De kozijnen in de kelder zijn alle voorzien van een draaikiepraam. Op de begane 
grond wordt voornamelijk gebruik gemaakt van kozijnen met ramen voorzien van een kiepstand. 
Een aantal kozijnen is voorzien van vast glas. Deze zijn terug te vinden op de geveltekeningen. 

b) Op het terras komen aluminium gevelkozijnen met rond glas en schuifdeuren. Het ronde glas 
heeft een afwijking in kleur in vergelijking met de overige beglazing. 

c) Achter de zijkanten van de schuifpui zijn ronde constructieve kolommen opgenomen in een kleur 
analoog aan de puien. De toegangsdeur van de woning en van de berging wordt uitgevoerd in een 
Alu therm multiplex deur voorzien van een eiken afwerking. De hoogte van de deur is 2315 mm 
met daarboven een spiegelstuk in dezelfde afwerking als de deur (e.e.a. conform de 
garantievoorschriften). De gehele woning is voorzien van blank isolatie HR++ glas waar nodig 
letselveilig. 

d) Krijtstreep methode daglicht: 
Een woning moet voldoen aan de eisen voor daglicht toetreding. Deze eisen worden gesteld aan 
de hand van de verblijfsgebieden en verblijfsruimte. Door belemmering zoals bijvoorbeeld het dak 
overstek, uitbouwen, posities gevelkozijn onder het maaiveld (koekoek) kan het voorkomen dat 
de kozijnen en ramen of deuren niet voldoende daglicht doorlaten om aan die eisen te kunnen 
voldoen.  
In dat geval is het toegestaan om de ruimte fictief op te splitsen in een deel verblijfsgebied of 
verblijfsruimte en een deel onbenoemde ruimte. De daglicht toetreding hoeft in dat geval alleen 
over het gedeelte van verblijfsgebied of verblijfsruimte te worden uitgerekend. Voor uw woning 
hebben we deze regel toegepast voor de verblijfsruimte in de kelder, de betreffende berekening 
is toegevoegd aan de omgevingsvergunning. 
 

16. Dragende wanden 
a) De dragende wanden in de kelder en op de begane grond bestaan uit cellenbeton ter plaatse van 

de gevels en woning scheidende wanden. Precieze afmetingen volgens opgave van de 
constructeur. 

 
17. Niet-dragende binnenwanden 

a) De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd met cellenbeton met een dikte van 
100/140mm. Precieze uitvoering volgens opgave van de constructeur. 

 
18. Trappen 

a) De trap wordt uitgevoerd als een prefab vuilwerk, betonnen trap voorzien van een tussenbordes. 
De muurleuning wordt uitgevoerd met een stalen strip 10x40mm voorzien van leuningdragers 
met rond rozet voorzien van poedercoating als afwerking. Op de vloerrand van de trapsparing 
wordt een volledig glazen balustraden geplaatst, ingeklemd in aluminium vloerprofiel. Afwerking 
van de trappen en bordes dienen door de koper zelf worden uitgevoerd. 

 
19. Binnenkozijnen en -deuren 

a) De binnenkozijnen worden uitgevoerd in hout (stijlen en bovendorpel zichtbaar). De 
binnendeuren zijn fabrieksmatig gegronde stompe volspaan houten deuren, verdiepings-hoog 
uitgevoerd. De deur van de gang naar de woonkamer wordt uitgevoerd in een volledig glazen 
taatsdeur sluitend in houten kader. Onder de binnendeuren moet een nader te bepalen vrije 
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ruimte gehouden worden van ten behoeve van de luchtcirculatie. De deur van de meterkast 
wordt, vanwege overheidseisen voorzien van twee ventilatieroosters. 
Onder in de buitenkozijnen van de kelder met een borstwering worden composiet vensterbanken 
aangebracht van 20mm dik. De kleur wordt nader bepaald. De binnenzijden worden vlak 
afgewerkt conform de afwerking van de wanden. 

 
20. Hang- en sluitwerk 

a) De meeste kozijnen worden voorzien van een kiepsysteem. (zie ook hoofdstuk 15a) Alle 
buitendeuren worden voorzien van een driepuntsluiting. Het hang- en sluitwerk voldoet aan het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen. De buitendeuren worden voorzien van gelijk-sluitende cilinders. 
De binnendeuren worden afgehangen aan scharnieren en voorzien van een loopslot. De deuren 
van de toiletruimte en de badkamer worden voorzien van een vrij- en bezetslot. 

 
21. Stukadoorswerk 

a) De wanden en plafonds van de woning worden volledig gestukadoord en sausklaar klasse B 
opgeleverd, m.u.v. de wanden van de toiletten en badkamers.  

 
22. Schilderwerk 

a) De aluminium buitenkozijnen, ramen en deuren fabrieksmatig voorzien van poedercoating 
RAL9005. De houten binnenkozijnen en -deuren worden zijdeglans wit afgewerkt. Al het andere 
schilderwerk dient uitgevoerd te worden door de koper. 

 
23. Keuken- en badkamerinrichting 

a) De woning wordt opgeleverd zonder afgewerkte badkamers, toiletten en keuken. In deze ruimtes 
is rekening gehouden met diverse benodigde aansluitpunten in de wanden en vloeren (e.e.a. als 
omschreven bij hoofdstuk binnenriolering en waterleidingen). Deze worden ca. 150mm uit de 
wand of vloer afgedopt opgeleverd. In de keuken is in de basis een dak doorvoer voor een 
wasemkap opgenomen. De positie van dakdoorvoer is in overleg met constructeur te bepalen. 

b) De koper heeft de mogelijkheid de keuken- en badkamerinrichting via een partner te realiseren. 
In een vroegtijdig stadium kan het eventueel te verleggen leidingwerk in overleg met de 
constructeur/aannemer worden meegenomen. Wanneer de koper kiest voor externe partijen kan 
dit op de geplande aansluitingen worden gerealiseerd, na oplevering van de woning. 

 
24. Mechanische ventilatie  

a) De afzuigpunten worden afgezogen door een WTW-ventilatie unit. Afzuigpunten worden 
geplaatst in de keuken, toiletten en badkamers. Het aantal afzuig- en inblaaspunten zijn 
gebaseerd op de ventilatieberekening. De unit wordt aangestuurd door een centrale bediening 
gepositioneerd in woonkamer, met een CO²-sensor in de woonkamer en een vochtsensor in de 
badkamers. De opstelling van de WTW-unit is in de technische ruimte in de kelder. 

 
25. Centrale verwarming  

a) De woning wordt verwarmd door een combiwarmtepomp met een 300 liter boiler in combinatie 
met een verticaal bodemwarmtewisselaarsysteem. In de kelder en op de begane grond wordt 
vloerverwarming aangebracht. In de woonkamer wordt de thermostaat geplaatst. De 
slaapkamers, badkamers en technische ruimte worden voorzien van een na-regeling. 

 
26. Binnen-riolering  

a) De binnen-riolering is van kunststof en voert het (condens)water af van de WTW-installatie, de 
wasmachine, de droger, de wastafel, douche en het toilet in de badkamers, het toilet en 
fonteintje in de toiletruimtes, de gootsteen en vaatwasmachine in de keuken en de 
vuilwaterpomp in de kelder. 
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b) De diverse afvoerpunten worden afgedopt uit de vloer aangebracht, posities kunnen in overleg 
tegen meerkosten gewijzigd worden. 

 
c) De afvoering van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90° C 

hittebestendig is. De riolering wordt belucht door middel van een ontspanningsleiding die 
uitmondt op het dak de woning. 

 
27. Waterinstallatie  

a) De koud waterleidingen worden vanaf de watermeter naar opstel positie sanitair toestel gebracht 
en afgedopt opgeleverd. De warmwaterleiding wordt vanaf de warmtepomp boiler naar opstel 
positie sanitaire toestellen gebracht en afgedopt opgeleverd. 

 
b) Aansluit- en tappunten van de koudwaterleiding worden afgedopt aangebracht nabij: 

 de gootsteen en vaatwasmachine in de keuken; 
 het fonteintje in de toiletruimtes; 
 de inbouwspoelreservoirs van de closetcombinaties in de toiletruimte en badkamers; 
 de douchemengkraan en wastafelmengkraan in de badkamers; 
 en de tapkraan ten behoeve van de wasmachine. 

 
a) Aansluit- en tappunten in de koudwaterleiding worden aangebracht nabij: 

 1 stuks buitenkraan t.p.v. de berging begane grond (exacte locatie n.t.b.)  
 

b) Aansluit- en tappunten in de warmwaterleiding worden afgedopt aangebracht nabij: 
 de gootsteen in de keuken; 
 en de douche- en wastafelmengkraan in de badkamers. 

 
28. Elektra  

a) Elektrotechnische installatie 
De woning wordt voorzien van een compleet geaarde huisinstallatie, uitgevoerd als 
centraaldoossysteem. De leidingen worden uit het zicht aangebracht en al het schakelmateriaal 
wordt als inbouw uitgevoerd. De installatie wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal (JUNG 
LS990, RAL9010), uitvoering conform NEN1010. 

 
b) Schakelaars 

De schakelaars worden aangebracht op een hoogte van circa 1.050mm boven de vloer en de 
wandcontactdozen op een hoogte van circa 300mm boven de vloer. De meterkast is voorzien van 
een hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars en 11 installatieautomaten. De groepen zijn als volgt 
ingedeeld; vaatwasser, oven, inductiekookplaat, wasmachine, droger, verwarmingsinstallatie, 
vuilwaterpomp en algemene verlichting. In de bijlagen van de aannemingsovereenkomst wordt 
installatieplan toegevoegd waarin de aantallen en posities zijn opgenomen.  

 
c) Rookmelders 

In de woning worden conform de huidige regelgeving rookmelders toegepast, aangesloten op het 
lichtnet en tevens voorzien van een back-up batterij. 

 
d) CAI en telecom 

De woningen zijn voorzien met bekabelde aansluitmogelijkheden voor televisie (Coax) en internet 
(U/UTP cat 6) in de woonkamer t.h.v de tv opstelling. De studie en master bedroom worden 
voorzien van een bekabelde U/UTP Cat 6 aansluiting uitkomend in de meterkast. 
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e) Zwakstroominstallatie 
De woningen zijn voorzien van een belinstallatie.  

 
f) Nutsvoorzieningen 

Aansluitingen voor nutsvoorzieningen zijn inbegrepen. Hieronder valt de riolering, de elektriciteit 
en de watervoorziening. Dit is inclusief de aansluitingen en het verbruik welke benodigd zijn 
tijdens de bouw van de woning.  De hoofdgroepenkast krijgt een 3x50Amp hoofdaansluiting. 

 
In de meterkast worden de voorbereidingen voor zowel een glasvezel aansluiting van KPN als een 
kabelaansluiting van Ziggo getroffen. De definitieve (internet)aansluiting wordt gerealiseerd na 
het afsluiten van een abonnement door de koper bij een internetprovider. 

 
g) Zonnepanelen 

Op het platte dak van de woningen worden PV-panelen aangebracht, aangesloten op een 
omvormer. De panelen worden volledig zwart uitgevoerd, tenminste 330Wp per paneel. De 
hoeveelheid panelen is naar wens van de koper uit te breiden. Standaard zijn de volgende 
aantallen opgenomen: 
 Type A: 15 panelen 
 Type B: 14 panelen 
 Type C: 15 panelen 
 Type D: 23 panelen 


