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In de bestaande omgeving van Park Oudeland wordt door de Protestants
Christelijke Stichting ’t Oude Landt (hierna ook te noemen: ’t Oude Landt)
een nieuw appartementencomplex gerealiseerd.
De voormalige aanleunwoningen langs de Oudelandseweg worden vervangen
door 28 luxe appartementen met een ondergrondse parkeervoorziening. De
appartementen komen enerzijds met uitzicht op de grote vijver en anderzijds
op de tuinen van Villa Rijnoord.
Een unieke locatie, nabij het Brediuspark, het centrum van Woerden en het
openbaar vervoer, allemaal op zeer korte loopafstand van het nieuwe complex.

Kopen of huren
In het appartementencomplex komen zowel huur
als koopwoningen.
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WONEN OP ’T OUDE LANDT

Aan de Oudelandseweg in Woerden worden 28 nieuwe apparte-

Van de 28 appartementen zullen er 8 beschikbaar zijn voor verhuur.

menten gebouwd. Het te bouwen appartementencomplex is een

De overige 20 appartementen worden verkocht. De makelaar zal

zelfstandig gebouw dat direct gelegen is naast het huidige verzor-

u begeleiden in het aankoop- of verhuurtraject en hij kan u tevens

gingscentrum ’t Oude Landt. De woningen grenzen direct aan het

adviseren bij de financiële aspecten die hier bij horen.

Brediuspark. Voor Woerden is dit een absolute toplocatie.

Het appartementencomplex
Het appartementencomplex is specifiek toegerust voor senioren,
waarbij rekening is gehouden met rust en ruimte in de woonom-

Het complex bestaat uit 20 koopappartementen (waarvan 3 pent-

geving.

houses) allen met een eigen parkeerplaats in het souterrain en 8

Een afsluitbare, centrale ingang biedt toegang tot het complex, dat

huurappartementen met een gereserveerde parkeerplaats op het

in totaal uit zes woonlagen bestaat.

parkeerterrein van het Park Oudeland.
Royale en riante drie- en vierkamer appartementen, variërend van

Het aanzicht van het complex vormt een harmonieus geheel met

86m² tot ruim 139m². Elk appartement beschikt onder andere over

de overige bebouwing op Park Oudeland. De naam van dit appar-

een keuken, een luxe badkamer en een inpandige berging.

tementencomplex, Hof van Bredius, is gekozen vanwege de ligging
aan de rand van het Brediuspark.
De hoofdentree van het complex bevindt zich aan de zijde van de
vijver en de auto-inrit naar de parkeervoorziening bevindt zich aan
de Noordwestzijde, direct achter het gebouw. Ook is er voldoende
parkeergelegenheid voor uw bezoekers op het terrein van Park
Oudeland. Vanzelfsprekend is er naast het trappenhuis ook een lift
aanwezig. Voor de bewoners van het ´Hof van Bredius’ richten wij
ons specifiek op senioren die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt
op het moment van het betrekken van het appartement.
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In het souterrain bevindt zich de afgesloten parkeervoorziening
voor twintig auto’s. Tevens bevindt zich hier een ruime, centrale
fietsenstalling en een parkeergelegenheid voor scootmobielen met
een oplaadstation.
Vanuit het souterrain bereikt u via de lift uw appartement.
De woningen krijgen een hoog afwerkniveau. Daarnaast krijgt u de
gelegenheid om uw eigen wensen in de afwerking te verwezenlijken. In overleg met de architect en de aannemer is een uitgebreide
meer- en minderwerklijst
opgesteld om uw persoonlijke wensen kenbaar te maken.
Ieder appartement wordt standaard voorzien van een badkamer
en keuken. Daarnaast is het mogelijk om zowel de keuken als het
sanitair aan te passen aan uw eigen wensen. Tijdens het verkoopgesprek worden deze mogelijkheden met u besproken.
De in het groen gesitueerde appartementen, grenzend aan het
Brediuspark, hebben ieder een eigen herkenbare naam gekregen:
- Type Albatros

- Type Blauwborst

- Type Carolina-Mees

- Type Dennegors

- Type Ekster

- Type Fazant

- Type Grutto

- Type Huiszwaluw

- Type Ibis
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WONEN OP ’T OUDE LANDT

Juridische en financiële aspecten

In het reglement staat hoe de beslissingen over het gezamenlijk
eigendom worden genomen. De bewonersdoelgroep wordt in het

•

Appartementsrecht

reglement benoemd, zodat de appartementen ook na de eerste

•

Vereniging van eigenaren

bewoning voor deze doelgroep behouden blijft. De eerste twee jaar

•

Beheer

na oplevering vormt het bestuur van ´t Oude Landt het bestuur

•

Koop- en aannemingsovereenkomst

van de VvE. Na deze termijn moet de VvE een bestuur kiezen. Het

•

Huurovereenkomst

bestuur wordt gemachtigd bepaalde taken uit te voeren.

•

Bewoningsclausule

•

Garantie- en waarborgregeling

Beheer
De directie van ´t Oude Landt zal het appartementencomplex be-
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Appartementsrecht

heren en voert daarbij de administratie.

De koop van een appartement is anders dan de koop van een woon-

Een indicatie van de servicekosten krijgt u van de makelaar tijdens

huis met eigen grond. Bij de koop van een appartement koopt u fei-

het verkoopgesprek. Deze kosten worden maandelijks in rekening

telijk een appartementsrecht. U wordt dan mede-eigenaar van het

gebracht. Met deze servicekosten worden niet alleen de dagelijkse

hele complex maar met de bevoegdheid tot het exclusieve gebruik

kosten zoals het gebruik van de lift, verlichting in de centrale ruim-

van een privé-gedeelte, úw appartement. Deze vorm van eigendom

ten, de brandverzekering, enz. Betaald, maar ook wordt er gere-

is wettelijk geregeld en wordt door de notaris in de splitsingsakte

serveerd voor het groot onderhoud op langere termijn zoals het

vastgelegd.

buitenschilderwerk dakbedekking, enz.

Vereniging van Eigenaren

Koop- en aannemingsovereenkomst

In de splitsingsakte wordt ook de VVE, de vereniging van eigenaren

De verkoop en verhuur van de appartementen wordt verzorgd door

opgericht. Als u een appartement in dit complex koopt wordt u au-

IJsselstreek Makelaars te Woerden.

tomatisch lid van deze vereniging.

De makelaar verzorgt het opmaken en laten ondertekenen van de

Alle eigenaren vormen dus samen de Vereniging van Eigenaren

koopovereenkomst van het appartementsrecht tussen u en

(VvE). Het reglement van de VvE staat in de splitsingsakte.

‘t Oude Landt en de aannemingsovereenkomst met de aannemer,

B.V. Radix & Veerman te Woerden. Na ondertekening ontvangt u
een kopie van deze overeenkomsten en de originele exemplaren
worden naar de notaris gezonden (Mr. D.L. Jaquet te Woerden).
Zodra u ook de financiële zaken heeft geregeld maakt de notaris
de akte van eigendomsoverdracht op waarna u door ondertekening
van die akte eigenaar wordt van uw appartementsrecht.
Omdat het om nieuw te bouwen appartementen gaat, wordt de
koopsom in termijnen in rekening gebracht.
Bij de notariële overdracht betaalt u het grondaandeel en de ontwikkelingskosten en tijdens de bouw betaalt u de bouwkosten in
termijnen. De termijnregeling waarin dit is vastgelegd staat in de
aannemingsovereenkomst en zal worden toegelicht door de make-

Bewoningsclausule

laar.

Het bestuur van ’t Oude Landt streeft na om zoveel mogelijk de
seniorenhuisvesting in dit complex te bevorderen.

Huurovereenkomst

Bij toekomstige verkoop of verhuur van uw appartement dient het

Een achttal appartementen blijven eigendom van de Stichting ´t

appartement te koop of te huur te worden aangeboden aan een

Oude Landt. Wanneer u besluit om één van de acht beschikbare

gegadigde die door het bestuur van de genoemde stichting is ge-

huurappartementen te gaan huren, sluit u dus een huurovereen-

plaatst op een lijst van gegadigden. De aanbiedingsregeling is uit-

komst met de Stichting ´t Oude Landt. Bij het ondertekenen van

gewerkt in de akte van splitsing.

de huurovereenkomst moet een waarborgsom worden voldaan ter
grootte van twee maandhuren. Bij oplevering van het appartement

Garantie- en waarborgregeling

wordt de eerste maand huur verrekend met de waarborgsom zodat

Het complex wordt gebouwd met Stiwoga garantie. Het Stiwoga-

er één maand waarborg resteert. Daarna zal de huur per maand

certificaat biedt u zekerheid. Voor deze garantieregeling verwijzen

vooraf door u betaald moeten worden.

wij naar de brochure van Stiwoga.
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TYPE ALBATROS
BOUWNUMMER 10, 15, 20, 25
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TYPE BLAUWBORST
BOUWNUMMER 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24
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TYPE CAROLINA-MEES
BOUWNUMMER 3, 8, 13, 18, 23
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TYPE DENNE GORS
BOUWNUMMER 6, 11, 16, 21
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TYPE EKSTER
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TYPE FAZANT
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BINNEN IMPRESSIE

17
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TYPE HUISZWALUW
BOUWNUMMER 1
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TYPE IBIS
BOUWNUMMER 5
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING

1. Algemene informatie
De appartementen worden gebouwd en afgewerkt conform deze

U dient vóór de oplevering van uw appartement zelf zorg te dragen

technische omschrijving, behoudens eventuele tijdens de bouw

voor de aanvraag voor plaatsing van de meter en levering van gas,

noodzakelijk blijkende wijzigingen, die geen afbreuk doen aan

water en elektriciteit bij de nutsbedrijven. De aansluitingen voor

waarde en bruikbaarheid van de appartementen. Deze wijzigingen

de nutsvoorzieningen worden aangebracht tot aan de meter in de

zullen geen van de partijen enig recht geven tot het vragen van

meterkast van uw appartement. De aanvraag voor de algemene

verrekening van mindere of meerdere kosten. De wijzigingen zul-

voorzieningen in de gemeenschappelijke technische ruimten dient

len, tenzij die van ondergeschikte aard zijn, door middel van een

door de Vereniging van Eigenaren te geschieden.

erratum kenbaar gemaakt worden. Een lijst met wijzigingen zal ter
inzage worden gegeven.

De bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer wordt Peil
(P=0) genoemd en is het punt van waaruit alle hoogtematen wor-

De plattegronden van de appartementen zijn op schaal getekend.

den aangegeven. Het peil wordt in overleg met de gemeente bij de

De aangegeven maten kunnen in werkelijkheid enige afwijking

aanvang van het werk vastgesteld. De belangrijkste maten zijn op

vertonen. Indien in deze technische omschrijving en tekeningen

de tekening aangegeven.

strijdige zaken voorkomen, dan is de rechtskracht als volgt: de

In verband met nauwkeurige uitwerkingen van de details en maten

technische omschrijving geldt als eerste boven de tekeningen.

van de materialen, kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Afwijking geeft geen aanleiding tot verrekening.

De op tekening aangegeven meubels en apparatuur zoals wasma-

Aan de door u opgemeten maten aan de hand van een tekening in

chine, vaatwasser e.d. dienen uitsluitend ter oriëntering van de

de brochure kunt u geen rechten ontlenen.

plaatsingsmogelijkheden en zijn, voor zover niet uitdrukkelijk in
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deze omschrijving genoemd, niet in de vrij op naamprijs begrepen

2. Grondwerk

en worden ook niet geleverd. Aan aanleg en inrichting van openba-

Voor de bouw, de grondleidingen en de terreinafwerkingen worden

re voorzieningen, verhardingen en infrastructuur als aangegeven

alle noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen verricht, waarbij

op de situatietekening, kunnen geen rechten worden ontleend en

gebruik gemaakt wordt van de op het terrein aanwezige grond. De

vallen buiten deze technische omschrijving.

grond is geschikt voor woondoeleinden.

3. Buitenriolering
De riolering wordt uitgevoerd in pvc en wordt voorzien van

fabrikant en constructeur dilataties en/of krimpvoegen worden op-

beluchting, stankafsluiters en ontstoppingsmogelijkheden. De bui-

genomen.

tenriolering wordt op de erfgrens aangesloten op het openbare

In het metsel- en lijmwerk worden de nodige ankers, beugels,

rioleringssysteem. Het regenwater wordt gescheiden afgevoerd.

mantelbuizen, sparingen, open stootvoegen, roosters, stalen ko-

Aansluitkosten van de riolering op het gemeenteriool zijn in de

lommen, lateien e.d. opgenomen.

aanneemsom inbegrepen.

Bij gevelopeningen wordt het metselwerk gedragen door stalen
lateien, passend bij de kleur van de gevelsteen. Onder de kozijnen

4. Terreininrichting en bestrating

wordt het metselwerk afgewerkt met lekdorpels passend bij de

Straatwerk rond het appartementencomplex wordt aangeheeld

kozijnen.

conform het bestaande straatwerk. Op het bestaande complex

In het metselwerk worden de nodige voorzieningen opgenomen

wordt voorzien in parkeergelegenheid. Ten behoeve van de stal-

om kering en afvoer van vocht te realiseren.

linggarage zal een betonnen afrit gerealiseerd worden.
Alle metselwerken met gevelsteen worden uitgevoerd in zoge-

5. Fundering

naamd wildverband. Het gevelmetselwerk van de woningen wordt

De appartementen worden gebouwd op de stallinggarage. Deze

uitgevoerd in baksteen volgens monster. De binnenspouwbladen

wordt uitgevoerd in gewapend beton en gefundeerd op betonpa-

van de buitengevels en de dragende binnenwanden worden uitge-

len. Dit alles volgens opgave en advies van de constructeur.

voerd in kalkzandsteen lijmelementen.
De woningscheidende wanden worden uitgevoerd in beton. De

6. Betonwerk

lichte scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken. De

Voor de begane grondvloer van de appartementen wordt een ge-

wanden in de algemene verkeersruimten worden opgetrokken in

isoleerde betonnen systeemvloer toegepast met een warmteweer-

kalkzandsteen lijmelementen.

stand van Rc = 2,5 m² K/W.

De schachtwanden van de liftinstallatie worden deels opgetrokken

De verdiepingsvloeren zijn uitgevoerd in het type breedplaat. Dik-

in beton.De schachten in de appartementen worden uitgevoerd in

te van de opstorting wordt bepaald door de constructeur. Op de

gibo.

breedplaat wordt in het werk een betonopstort aangebracht. Balkonplaten worden uitgevoerd in prefabbeton in een “schoonwerk”

De spouwmuren van de appartementen worden voorzien van isola-

kwaliteit en zijn grijs van kleur, waarbij onderling kleurverschil in

tie met een totale warmteweerstand van Rc=3,0m² K/W.

beton mogelijk kan zijn.

Dit gaat ook op voor de wanden die grenzen aan de algemene verkeersruimte. Voegwerk van de gevels wordt platvol in een grijze

7. Metselwerk

kleur uitgevoerd.

In het metsel- en lijmwerk zullen volgens nadere opgave van de
25

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

8. Daken
De platdakconstructie wordt opgebouwd uit een betondak met iso-

Houten gevelelementen dan wel panelen boven of onder de kozij-

latie en een waterdichte laag van bitumen.

nen worden uitgevoerd met een Rc=2,5 m²K/W en voorzien van de

De warmteweerstand van de dakconstructie van de penthouses

noodzakelijke dampremmende folie.

bedraagt Rc=3,0 m2K/W. De daken worden geballast met grind
en waarnodig voorzien van daktegels. De warmteweerstand bij het

De entreedeuren van de appartementen worden uitgevoerd als

dak van de 5e verdiepingsvloer bedraagt Rc = 2,5 K/W.

multiplexdeuren met massiefhouten vulling en stabiliteitskoker.

Het dakterras van de penthousen wordt geheel voorzien van dak-

Deurkozijn heeft zijlicht. Alle ramen worden uitgevoerd als draaira-

tegels. Tegels uitgevoerd in grijs beton. Doorvoeren van schoor-

men en worden evenals de deuren van de appartementen voorzien

stenen en hemelwaterafvoeren worden waterdicht ingeplakt.

van tochtwering en het benodigde hang en sluitwerk dat voldoet
aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Er wordt geen Politiekeur-

9. Kozijnen ramen en deuren

merk Veilig Wonen® keurmerk/certificaat geleverd bij het appar-

De buitengevel kozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in

tement.

kunststof. De binnengevel kozijnen worden geleverd in DRM Dark

De sloten van de entreedeur van het complex en de toegangs-

Red Meranti hardhout,geproduceerd volgens de normen van Komo

deuren tot de appartementen, worden voorzien van gelijksluitende

en SKH. De kozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in de

cilinders.

kleur gebroken wit. Langs de kozijnen in de spouw worden de nodige kunststof c.q. lood slabbes en schuimband opgenomen voor

Daar waar nodig wordt vanaf de eerste verdieping een uitvalbe-

de afvoer van vocht en de afdichting tegen tocht.

veiliging geplaatst op de buitenzijde van de gevelkozijnen. Nabij
de hoofdentree worden postbussen met bellentableau opgenomen.

In de voorgevelkozijnen worden de nodigde afsluitbare ventilatie-

Het bellentableau is voorzien van een spreek- luisterverbinding

roosters gemonteerd. Alle appartementen worden voorzien van

met camera. Vanuit elk afzonderlijk appartement kan de hoofden-

een kunststofdeur die toegang geeft tot het balkon dan wel het

tree geopend worden. Naast de entreedeur van de appartementen

terras.

wordt een gescheiden beldrukker geplaatst.
In de gevelkozijnen, buitendeuren en ramen van de appartemen-
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ten wordt blank hoogrendement isolatieglas (HR++) toegepast.

12. Binnenriolering

Onder de raamkozijnen komen aan de binnenzijde kunststeen ven-

De binnenriolering in de appartementen wordt uitgevoerd in PVC

sterbanken op de borstwering.

en is voorzien van de nodige hulp, verloopstukken en sifons.

De draaiende elementen in de lichte scheidingswanden binnen de

De riolering wordt zoveel mogelijk in de constructieve vloer weg-

woning worden op de volgende wijze uitgevoerd. Kozijnen worden

gewerkt voor zover de constructie dit toelaat. De volgende onder-

uitgevoerd in fabrieksmatig afgelakte stalen opdekkozijnen met

delen worden op de riolering aangesloten:

bovenlicht, behoudens die kozijnen die in dragende betonwanden
zijn gepland. In de kozijnen worden vlakke opdekdeuren gemon-

1.

Toilet met fontein

teerd met een draainaad aan de onderzijde van circa 25mm. Alle

2.

Douche

deuren worden voorzien van een loopslot, behoudens de deuren

3.

Wastafel

van toilet en badkamer. Deze beide deuren worden uitgevoerd met

4.

Toilet badkamer

een vrij- en bezetslot. De meterkastdeur wordt voorzien van een

5.

Wasmachine

kastslot.

6.

Overloop van de c.v.-installatie

Zowel het kozijn als de deur worden geleverd in de kleur gebroken

7.

Eén Spoelbak van de keuken en vaatwasser

wit. De glasopeningen in de bovenlichten worden bezet met enkel vensterglas. De bovenlichten van de meterkast of kast worden

13. Stuc- en spuitwerk

voorzien van een dichtpaneel.

De beton-en kalkzandsteenwanden worden voorzien van dun pleisterwerk (gefilmd). Betonwanden worden gerepareerd. Alle wanden

10. Binnenwanden

in appartementen worden behangklaar opgeleverd, behoudens de

De separatiewanden binnen het appartement worden uitgevoerd

wanden van de meterkast, en de betegelde wanden en de wanden

in gipsblokken. Deze wanden hebben geen dragende functie en

welke gespoten worden.

scheiden alleen de verschillende verblijfsgebieden. Separatiewan-

Boven het wandtegelwerk in toilet en badkamer worden de wanden

den worden binnen het appartement behangklaar opgeleverd be-

met spuitwerk voorzien. Uitwendige hoeken van de wanden wor-

houdens de wanden van de meterkast.

den voorzien van metalen hoekbeschermer.

De scheidingswanden van de bergingen en technische ruimte in

De plafonds van de appartementen worden afgewerkt met spuit-

de stallinggarage worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblok-

werk in de kleur wit. Het plafond van de meterkast wordt niet af-

ken.

gewerkt met spuitwerk. Boven het wandtegelwerk in het toilet en
badkamer wordt eveneens spuitwerk aangebracht.

11. Trappen en hekken

Plafonds in de algemene ruimtes, begane grond en verdieping in

In de algemene ruimte worden betonnen prefab trappen gemon-

spuitwerk. Plafonds in de stallingsgarage worden ter plaatse van

teerd. Langs de trappen en bordessen worden metalen hekwer-

de woningen afgewerkt met herakustik.

ken geplaatst met glaspanelen. Het staal van de hekwerken wordt
thermisch verzinkt en gecoat.
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14. Tegelwerk en dekvloeren
Op de wanden in de badkamer, toilet en keuken wordt een witte

De dekvloer in de algemene ruimte wordt afgewerkt met vloertapijt

20x25cm wandtegel aangebracht. Het wand tegelwerk wordt in-

in een nader te bepalen kleur. Hiervoor komen de volgende ruimten

gewassen met een witte voeg. Het tegelwerk wordt staand op de

in aanmerking:

wand verwerkt. In de verschillende ruimten wordt het tegelwerk
op de volgende hoogtes aangebracht:
1.

Toilet 1,50m, rondom

2.

Badkamer 2,10m in de douchehoek, verder rondom 1,80m

3.

1.

Hoofdentree. (schoonloopvloerbedekking)

2.

Binnenruimte op alle verdiepingen, de trap en bordessen
hiervan uitgezonderd.

hoog

15. Metaal en kunststof

Keuken 0,60m boven het werkblad

De metalen draagconstructies van de balkons worden uitgevoerd volgens berekening constructeur thermisch verzinkt en in kleur gemof-

Op de vloeren van badkamer en toilet wordt een grijs gemêleerde

feld. Het staalwerk van de balkonafscheidingen thermisch verzinkt en

20x20cm vloertegel aangebracht. Het vloertegelwerk wordt inge-

gemoffeld. Het staalwerk van de bouwkundige zonwering thermisch

wassen met een grijze voeg. De vloertegels worden in ½-steens

verzinkt en gemoffeld. Naast de entreedeur van de appartementen

verband verwerkt. Badkamer en toilet worden voorzien van een

wordt een huisnummer gemonteerd.

kunststeen dorpel achter de toegangsdeur. Begane grondvloer en

Parkeervakken in de stallinggarage worden eveneens voorzien van

verdiepingsvloeren van de algemene ruimte afgewerkt met tapijt,

een huisnummer.

in nader te bepalen kleur.

16. Beglazing
De dekvloeren van de woning en algemene ruimte worden uitge-

Isolerende beglazing in alle vaste en draaiende delen van de gevelko-

voerd in anhydriet. Diverse leidingwerken worden in deze vloer

zijnen, HR++. De isolerende werking van het dubbel glas voldoet aan

opgenomen. Voor de hoofdentree op de begane grond wordt een

de energie prestatienorm.

matrand in de afwerkvloer aangebracht.

In de appartementen worden de bovenlichten van de binnenkozijnen
beglaasd met enkelglas, behoudens de meterkast en kastkozijnen.
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17. Schilderwerk

19. Sanitair

De buitenzijde van de gevelkozijnen, de buitendeuren, de ramen,

De toiletruimte en de badkamer met tweede toilet wordt compleet

de buitenbetimmeringen worden waar nodig behandeld met alk-

uitgerust. Indien u deze sanitaire ruimten verder wilt aanpassen

hydverf. De binnenzijde van de gevelkozijnen, de buitendeuren,

aan uw wensen, dan is een verrekenpost van toepassing. Voor

de ramen en betimmeringen worden behandeld met acrylaatverf

wandtegels is een verrekenpost opgenomen van 30 euro per m²,

(waterverdunbaar). Behalve de kunstof kozijnen.

incl BTW, en voor de vloertegels een bedrag van 50 euro per m²,

Daar waar nodig wordt het constructiehout behandeld met grond-

incl BTW. In een later stadium kunt u in de showroom van de in-

verf. Niet behandeld worden het meterbord in de meterkast, de

stallateur/tegelleverancier uw definitieve keuze maken.

CV.-leidingen en de riolering.

Fabrieksmatig behandeld zijn de

plinten, binnendeuren en de stalen kozijnen.

De badkamer is o.a. uitgerust met een douchebak met Grohe thermosstatische mengkraan met glijstangset, wandcloset van Sphinx,

18. Waterinstallatie

wastafel van het merk Sphinx en een mengkraan van het merk

De koud waterleidingen worden aangebracht vanaf de watermeter

Grohe.Het toilet is voorzien van een wandcloset en fontein van het

naar de volgende toestellen:

merk Sphinx met fonteinkraan van het merk Grohe.

1.

De c.v.-ketel ten behoeve van de warmwatervoorziening

20. Gasinstallatie

2.

Toiletten

Vanaf de gasmeter wordt een gasleiding aanbracht naar de c.v.-

3.

Fontein

ketel en de geplande plaats van het kooktoestel. De gasaansluiting

4.

Wastafel

bij het kooktoestel wordt afgedopt opgeleverd indien er niet op gas

5.

Douche

gekookt wordt of de keuken niet via de aannemer betrokken is. De

6.

Keuken

dienstleiding en de gasmeter worden door het energiebedrijf gele-

7.

Wasmachine aansluiting

verd. De kosten voor het aansluiten op het gasnet is inbegrepen.

De warmwater leidingen lopen van het warmwatertoestel naar:
1.

Wastafel

2.

Douche

3.

Keuken

Leidingwerk wordt aangelegd volgens de huidige eisen en normen.
Waterleidingen worden uitgevoerd in kunststofslangen.
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21. Keukeninrichting

Omschrijving van de rechte keuken

De appartementen worden voorzien van een keuken in hoekopstel-

SieMatic Keuken, type SC 10, bestaande uit:

ling of een rechte opstelling.
De standaard keukenuitrusting van zowel de huurappartementen

-

als die van de koopappartementen zijn identiek. De koopappartementen zijn uitgerust met een SieMatic keuken, de huurapparte-

60cm breed
-

menten van een vergelijkbare kwaliteit.
Indien u als koper van een appartement de keuken wilt aanpas-

Hoge kast t.b.v magnetron en geïntegreerde koelkast,
Losse frontmeubeldeur t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwas
machine, 60cm breed

-

sen aan uw wensen, dan is er een verrekenpost opgenomen van

Onderkast met vast ladepaneel t.p.v. RVS inlegspoelbak,
60cm breed

€7.200,00, incl.BTW, wanneer dit gebeurt bij de keukenleverancier

-

Onderkast met 1 lade en 2 uittrekladen, 60cm breed

verbonden aan dit project. Indien u er de voorkeur aan geeft om ná

-

Onderkast met ladepaneel aan deur, 60cm breed

de oplevering van uw appartement zelf een keuken te laten plaat-

-

Onderkast met lade en deur, 60cm breed

sen, dan vindt er een restitutie van €3.600,00,incl.BTW plaats.

-

Bovenkast met 2 legplanken, 60cm breed

-

Bovenkast met los frontmeubeldeur t.b.v. geïntegreerde
afzuigkap, 60cm breed
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-

Keramische kookplaat, merk Pelgrim

-

Geïntegreerde afzuigkap, merk Pelgrim

-

Combi-magnetron, merk Pelgrim

-

Geïntegreerde koelkast met vriesvak, merk Pelgrim

-

Geïntegreerde vaatwasmachine, merk Pelgrim

-

Tweegreeps keukenmengkraan, merk Grohe

-

Werkblad van 32mm multiplex met kunststof toplaag

-

RVS 1.5 inlegspoelbak

Omschrijving van de hoekkeuken
SieMatic Keuken, type SC 10, bestaande uit:
-

Steunwand met plint

-

Losse frontmeubeldeur t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwas
machine, 60cm breed

-

Onderkast met vast ladepaneel t.p.v. RVS inlegspoelbak,
60cm breed

-

Onderkast met 1 lade en 2 uittrekladen, 60cm breed

-

Onderkast met ladepaneel aan deur, 60cm breed

-

Hoekonderkast met ladepaneel aan deur, 125cm breed

-

Hoge kast t.b.v. magnetron en geïntegreerde koelkast,
60cm breed

-

Bovenkast met los frontmeubeldeur t.b.v. geïntegreerde
afzuigkap, 60cm breed

-

Bovenkast met 2 legplanken, 60cm breed

-

Keramische kookplaat, merk Pelgrim

-

Geïntegreerde afzuigkap, merk Pelgrim

-

Combimagnetron, merk Pelgrim

-

Geïntegreerde koelkast met vriesvak, merk Pelgrim

-

Geïntegreerde vaatwasmachine, merk Pelgrim

-

Tweegreeps keukenmengkraan, merk Grohe

-

Werkblad van 32mm multiplex met kunststof toplaag

-

RVS 1.5 inlegspoelbak

Impressie rechte keuken

Impressie hoek-keuken
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22. Verwarmingsinstallatie
Per appartement wordt een gasgestookte centrale verwarmings-

Verkeersruimte entree/hal

15°C

installatie geïnstalleerd met een HR-combiketel. De combiketel

Verblijfsruimte keuken

20°C

wordt gebruikt voor de levering van warmwater en warmte in het

Verblijfsruimte woonkamer

20°C

appartement. De capaciteit van de installatie is afgestemd op het

Verblijfsruimte slaapkamers

20°C

appartement zoals deze is geprojecteerd in de tekeningen. De

Badruimte

22°C

ketel is voorzien van een manometer een vul-/ aftapkraan, een

Berging

15°C

aansluitsnoer met stekker en een droogkook beveiliging alsmede
een modulerend regelsysteem. Het leidingnet wordt uitgevoerd in

Bovenstaande temperaturen zijn gebaseerd op een gelijktijdig en

kunststof dampdifussie dichte buis. Leidingen worden zo veel mo-

volledig functioneren van de geplaatste radiatoren en de aanwe-

gelijk in de vloer opgenomen.

zige ramen en deuren dienen gesloten te zijn. De algemene verkeersruimte, de fietsenberging en de stallinggarage zijn niet ver-

Radiator elementen worden geleverd in de kleur wit. Dimensione-

warmd.

ring, plaats en aantal van de radiatoren is afhankelijk van transmissie berekening. Berekening geschiedt in overeenstemming met

23. Mechanische ventilatie

ISSO publicatie 51.

De verversing van de binnenlucht in de appartementen geschiedt

De aangegeven radiatoren zijn indicatief aangegeven. Aanpassin-

middels een mechanische afzuiging en een natuurlijke luchttoe-

gen kunnen noodzakelijk zijn. Radiatoren in de woon,- en badka-

voer via roosters op het vensterglas.

mer worden bediend met een open-dicht kraan.De overige radia-

De centrale afzuigbox per appartement kan in de keuken draadloos

toren worden voorzien van een thermostatisch geregelde radiator

bediend worden en met een drie standenschakelaar in de woon-

kraan. De temperatuurregeling geschiedt met behulp van een ka-

kamer. De lucht in het appartement wordt via een metalen kana-

merthermostaat in de woonkamer.

lenstelsel afgezogen en naar buiten afgevoerd. De kanalen worden
zoveel mogelijk in de betonvloer weggewerkt. In de ruimte waar
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Uitgaande van een buitentemperatuur en een windsnelheid die ter

de ventilatiebox is gemonteerd komt het kanaalwerk in het zicht.

plaatse normatief is voor de bepaling van de benodigde capaciteit,

De afzuigopeningen in het plafond worden afgewerkt met een wit

kunnen de volgende temperaturen worden onderhouden:

kunststof ventiel.

-

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

In de hal van de appartementen wordt een niet ioniserende
rookmelder aan het plafond, aangesloten op het lichtnet.

-

Een gescheiden aansluiting voor wasmachine, droger en
oven en magnetron en kookgroep.

-

Het appartement is uitgerust met minimaal 7 groepen voor
de volgende zaken.

-

lichtpunten en wandcontactdozen 2 stuks

24. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

-

wasmachine en droger

-

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens NEN

-

keuken inclusief vaatwasser 2 stuks

1010:2005 in het centraal dozensysteem.

-

electrisch koken 1 stuks 2x 230 V groep max 7350 W

-

Alle schakelaars en wandcontactdozen worden geleverd on
der KEMA-keur.

Het elektrawerk in de fietsenberging in de stallinggarage wordt als

Afdekplaten van schakelaars en wandcontactdozen worden

opbouw uitgevoerd. Verlichting in de fietsberging en stallinggarage

geleverd in de kleur gebroken wit.

230V wordt geregeld via een bewegingsschakelaar.

Lichtpunten en schakelaars zijn indicatief op tekening aan
gegeven, kleine afwijkingen zijn niet uitgesloten.

-

Alle schakelaars en wandcontactdozen worden op een hoogte
van circa 1050mm boven de afwerkvloer gemonteerd.

-

-

voor algemeen en tijdelijk gebruik.
-

-

Per woonlaag wordt er in de verkeersruimte een 230V wand
contactdoos geplaatst voor algemeen gebruik. Hoogte van de

en de aansluitpunten onder het keukenblad ten behoeve van

wandcontactdoos circa 1050mm van de afwerkvloer.
-

De buitenverlichting in de verkeersruimten langs de apparte-

KPN en CAI worden op circa 300mm boven de afwerkvloer

menten evenals verlichting bij inrit stallinggarage wordt ge

gemonteerd.

schakeld op een lichtgevoelige cel.

Wandcontactdozen en/ of schakelaars boven het keukenblad

-

worden op circa 1200mm boven de afwerkvloer gemonteerd.
-

In de fietsenberging bevinden zich 230V wandcontactdozen

Uitgezonderd hiervan zijn de aansluitpunten voor KPN, CAI
pparatuur.

-

-

Per appartement wordt een videofooninstallatie met deur

Verlichting in de fietsberging in de stallinggarage wordt aan
gesloten op een schakelaar met vertraagde uitschakeling.

-

In de fietsberging wordt een aparte ruimte in gericht voor

opener op de wand in de hal gemonteerd.

de plaatsing van de algemene elektrameter en de invoer

De videofooninstallatie wordt op een hoogte van circa

van de dienstleiding. Tevens wordt deze ruimte benut voor

1450mm boven de afwerkvloer gemonteerd.

de invoer van het KPN signaal voor de liftinstallatie, waarvan

Schakelaars en enkele wandcontactdoos worden als half in

beheer door de VvE wordt uitgevoerd.

bouw afgemonteerd. Dubbele wandcontactdozen worden als
half opbouw gemonteerd.
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25. LIFTINSTALLATIE
-

In het appartementencomplex wordt een liftinstallatie geïnstalleerd met 7 stopplaatsen aan één zijde bereikbaar en
een hefvermogen van 1000kg.

-

Bediening van de lift is een 1 knops op- en neerwaartse
verzamelbesturing.

-

De liftkooi is voorzien van interieurverlichting, wandsteun,
spiegel en bedieningstableau.

-

Na voltooiing van de liftinstallatie wordt deze gekeurd en
vrijgegeven voor gebruik door het liftinstituut.

26. TELECOMMUNICATIE EN C.A.I.
-

Ieder appartement wordt aangesloten op het netwerk van
KPN en CAI.

-

Om gebruik te maken van de diensten van KPN en CAI zult
u zelf een aansluiting (abonnement) moeten aanvragen bij
de betreffende bedrijven.

-

Per appartement wordt de aansluiting van KPN en CAI bedraad opgeleverd in de woonkamer en slaapkamer 1.
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AFWERKSTAAT

-

Ventilatie:

mechanisch

-

Uitrusting:

rookmelder en meterkast

TOILET
-

Vloer:

tegelvloer

-

Wanden:

tegelwerk 1,50m hoog, tot aan het
plafond

1.

RUIMTE AFWERKINGEN

spuitwerk

FIETSBERGING (in stallinggarage)

-

Plafond:

beton met spuitwerk

-

Vloer:

beton

-

Ventilatie:

mechanisch

-

Plint:

geen

-

Uitrusting:

toilet met fontein

-

Wand:

kalkzandsteen, schoonwerk 100mm beton

-

Plafond:

Beton onafgewerkt

WOONKAMER

-

Temperatuur:

niet verwarmt

-

Vloer:

anhydriet dekvloer

-

Ventilatie:

natuurlijk middels rooster(s)

-

Plint:

hardhout

-

Uitrusting:

elektra 220V

-

Wanden:

behangklaar

-

Plafond:

beton met spuitwerk

ALGEMENE VERKEERSRUIMTE

-

Temperatuur:

20°C

-

anhydriet dekvloer, tapijt en

-

Ventilatie:

mechanisch

schoonloopmat, tegels 30x30cm

-

Uitrusting:

KPN en CAI bedraad

Vloer:

-

Plint:

hardhout

-

Wand:

kalkzandsteen met spuitwerk

KEUKEN

-

Plafond:

Houtwolcementplaat

-

Vloer:

anhydriet dekvloer

-

Temperatuur:

niet verwarmt

-

Plint:

hardhout

-

Ventilatie:

natuurlijk middels roosters op het glas

-

Wanden:

behangklaar

-

Uitrusting:

brandhaspel en 1 w.c.d. per laag voor

Boven het aanrechtblad tegelwerk 0,6m

algemeen gebruik en een liftinstallatie.

hoog

HAL (in appartement)

-

Plafond:

beton met spuitwerk

-

Vloer:

anhydriet dekvloer

-

Temperatuur:

20°C

-

Plint:

hardhout

-

Uitrusting:

SieMatic keuken

-

Wand:

behangklaar

-

Plafond:

beton met spuitwerk

-

Temperatuur:

15°C
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INPANDIGE BERGING

BADKAMER

-

Vloer:

anhydriet dekvloer

-

Vloer:

tegelvloer

-

Plint:

hardhout

-

Wanden:

tegelwerk tot 2,10m, daarboven tot aan

-

Wanden:

behangklaar

-

Plafond:

beton met spuitwerk

-

Plafond:

beton met spuitwerk

-

Temperatuur:

niet verwarmt

-

Temperatuur:

22°C

-

Ventilatie:

mechanisch

-

Ventilatie:

mechanisch

-

Uitrusting:

cv.-ketel, m.v.-box, opstelplaats voor de

-

Uitrusting:

wastafel, douche, toilet

het plafond spuitwerk.

wasmachine en droger
SLAAPKAMER 1
Vloer:

anhydriet dekvloer

-

Plint:

hardhout

-

Wanden:

behangklaar

-

Plafond:

beton met spuitwerk

-

Temperatuur:

20°C

BUITEN

-

Ventilatie:

mechanisch

-

Gevels:

metselwerk

-

Uitrusting:

KPN en CAI bedraad

-

Voegwerk:

platvol, grijs

-

Kozijnen:

kunststof, 9001

-

Ramen en deuren:

kunststof, 9001

SLAAPKAMER 2 en 3

36

OVERIGE INFORMATIE

-

1.

KLEUREN & MATERIAALSTAAT

-

Vloer:

anhydriet dekvloer

-

Balkons:

staal, 7016, antraciet grijs

-

Plint:

hardhout

-

Zonwering:

aluminium, 9007, grijs

-

Wanden:

behangklaar

-

Plafond:

beton met spuitwerk

-

Temperatuur:

20°C

-

Ventilatie:

mechanisch

BINNEN
-

De wettelijk verschuldigde BTW, (thans 19%), dan wel

-

Binnen en buitenkant houten kozijnen:

gebroken wit, 9001

-

Binnenkozijnen (staal):

gebrokenwit, 9001

-

Binnendeuren (opdek):

gebroken wit, 9001

-

Wanden verkeersruimten:

puitwerk wit

Niet in de koopsom opgenomen zijn o.a.:

-

Plinten (hout):

hardhout

-

eventuele financieringskosten

-

Spuitwerk plafonds:

wit, 9010

-

Eventueel renteverlies tijdens de bouw

-

Electra:

schakelmateriaal

-

Eventueel meer-/ of minderwerk

gebroken wit

-

Aansluitkosten telefoon

-

Aansluitkosten kabeltelevisie (c.a.i.)

-

Eventuele BTW-verhoging

2.

KOPERSINFORMATIE

overdrachtsbelasting (thans 6%)

Deze brochure is zo nauwkeurig mogelijk en met zorg samengesteld. Ondanks wat in deze technische omschrijving is bepaald,

Tuin

moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van wijzigingen

De tuin voor het appartementencomplex zal na de bouw fraai wor-

voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/ of nutsbedrijven.

den aangelegd, waarbij rekening gehouden wordt met het afwisselende landschap waarin het “Hof van Bredius” gesitueerd is. Na

Alles wordt uitgevoerd naar de eis van goed en deugdelijk werk.

de oplevering van de tuin is het onderhoud voor rekening van de

Afwijkingen in maat, constructie en vorm zijn voorbehouden.

Vereniging van Eigenaren.

Mochten sommige materialen niet leverbaar blijken, dan behouden
wij ons recht voor andere gelijkwaardig materiaal toe te passen. De

Extra Service mogelijkheden

keuze van materialen, kleuren enz. worden voor zover niet bekend

Verhuizen is een drukke periode, waarin veel zaken in korte tijd

met de architect nader bepaald. De opgenomen perspectieftekenin-

geregeld moeten worden. Als extra service biedt de Stichting

gen geven een artist impression weer. Hier kunnen geen rechten

’t Oude Landt u een aantal mogelijkheden om het u in de verhuis-

aan ontleend worden. Koopsom vrij op naam (V.O.N.)

periode gemakkelijker te maken.

Alle hierna genoemde kosten zijn in de koopsom opgenomen.

Deze serviceopties zijn:

-

Grondkosten

-

inpak- en verhuisservice

-

Bouwkosten

-

schoon opleveren van uw nieuwe appartement

-

Honorarium architect en constructeur

-

behangen met behang van uw keuze

-

Aansluiten van gas, water, elektra en riolering.

-

Notariskosten

Deze opties en de vergoedingen hiervoor kunt u bespreken met de

-

Leges- en verkoopkosten

directie van ’t Oude Landt.
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Colofon
Deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van:

•

Bestuur en directie van
Stichting ’t Oude Landt, seniorenhuisvesting

•

Bouw- en aannemingsbedrijf B.V. Radix & Veerman

•

Kokon Architectuur en Stedenbouw

•

Notariskantoor Jaquet

•

Ontwerp en realisatie: Nora van der Steeg

•

Stikvoort Vormgeving Woerden

•

Visualisatie nieuwbouw en interieur: GB creations, Guido Barnhoorn

Verkoop en informatie:

IJsselstreek Makelaars
Haven 1
3441 AS Woerden
0348-416845
woerden@ijsselstreek.nl

Deze brochure is vervaardigd tijdens de planvorming van het complex, en onder voorbehoud van wijziging
opgesteld. Aan tekst, afbeeldingen en Art Impression mogen daarom geen rechten worden ontleend.
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