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Administratieve bepalingen: 
 
Verzekeringen: 
Aannemer sluit een C.A.R. verzekering af voor de dekking van het werk en onderaannemers. 
Afwijking in vierkante meters grond kleiner dan 5% is niet verrekenbaar. 
 
Betalingstermijn grond: 
100 % bij  oplevering grond 
 
Betalingstermijnen woning: 
 
10% bij aanvang bouw 
10% fundering gereed 
15% ruwe beganegrondvloer gereed 
15% ruwe 1e verdiepingsvloer gereed 
15% prefab kap gereed 
10% kozijnen en glas geplaatst 
10% stucwerk wanden en cementdekvloer gereed 
10% buiten betimmering gereed 
5%  voor oplevering te voldoen aan Notariskantoor Brouns in Gytsjerk 
Rekening nummer 3209.09.778 ( Rabobank De Lauwers), deze termijn wordt vrijgegeven aan HWT 
BV wanneer de opleverpunten zijn afgewerkt. 
 
 
 
Garantie termijnen : 
1. Met uitzondering van de hieronder genoemde garantietermijnen, 

verstrekt door leveranciers en onderaannemers, garanties als zijnde aangebracht product.   
Geldt voor de woning een garantie termijn van 6 jaar. 

2. 10 jaar  voor zowel dakbedekking als goten, indien aantoonbaar is dat het door de ondernemer 
voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd. 

3. 1 jaar tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen kozijnen. 
Voor zover er meer dan 10 mm verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is. 

4. 1 jaar voor het schilderwerk 
5. 2 jaar voor het hang en sluitwerk en soortgelijke materialen 
6. 2 jaar voor warmwater voorziening 
7. 6 maand voor de bel installatie 
8. 2 jaar voor de verwarmingselementen c.q. de verwarmingsinstallatie al dan niet gecombineerd 

met een verwarming installatie 
9. 2 jaar voor water en elektra installaties 
10. 6 maand voor de meer dan normale verkleuring van stukadoor en spuitwerk 
11. 1 jaar voor sanitair 
12. 2 jaar voor de buitenriolering 
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Buiten de garantie vallen: 
1-Centrale antenne inrichting 
2-Nuts aansluitingen 
3-Alle voorzieningen buiten de woning 
4-Normale verkleuringen, oppervlakte verwering en vlekvorming van materialen 
5-Tocht welke uitsluitend het gevolg is van technische vereiste ventilatie 
6-Condensvorming en de schadelijke gevolgen hiervan, voor zover niet veroorzaakt door een 
technische onjuiste constructie 
7-krom trekken van beweegbare delen in binnen kozijnen voor zover er van 10mm of minder verschil 
ten opzichte van de loodlijn sprake is 
8-Schade die het gevolg zijn van stuifsneeuw, brand en storm en andere zaken waarbij sprake is van 
overmacht 
9-Gebreken en schade die het gevolg zijn van het feit, dat de woning niet normaal of niet 
overeenkomstig de bestemming gebruikt is 
10-Esthetische kwesties 
12-Riolering wanneer blijkt dat bijvoorbeeld de verstopping door de koper zelf is veroorzaakt 
 
 
 
Aansluitkosten: 
De kosten met betrekking tot de definitieve aansluitingen van elektra, gas, water, kabel en riolering 
komen rechtstreeks voor rekening van de aannemer 
De kosten van gebruik water en elektra zijn tot de dag van plaatsing meters voor rekening aannemer 
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Technische omschrijving halfvrijstaande woning: 
 
 
Grondwerk: 
 
 Grondwerk/Bestratingen algemeen: 
 Ontgraven van de bouwput. 
 Aanvullen van de fundering met de vrijgekomen grond uit bouwput. 
 Geen tuin aanleg en geen grond afvoer.   
 
Betonwerk: 
 
 Fundering: 
 De fundering wordt een op zand gestorte fundering vaste -800 minus peil. 
  
 Begane grondvloer: 

De beganegrond vloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer thermisch 
geïsoleerd R.c=4.0m2 K/W 

  
 Verdiepingsvloer: 
 De verdiepingsvloer wordt een geprefabriceerde betonnen kanaalplaatvloer. 
   
Metselwerk: 
  
 Opgaand vuil metselwerk: 

De dragende binnen spouwbladen en binnen wanden op de beganegrond worden uitgevoerd in 
kalkzandsteen . 

 De wanden worden aan de spouwzijde voorzien van een isolatie dik 90 mm. 
 De totale Rc-waarde van de spouwconstructie bedraagt 3,5m2. K/W. 
  
 Opgaand schoon metselwerk:  
 Buitengevels uitgevoerd in een handvorm baksteen rood / bruin, in een later stadium exact te bepalen. 
 Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteens metselverband. 
    
Metselwerk diversen: 
 Het schoonmetselwerk wordt platvol afgevoegd in een grijze kleur. 
 
Timmerwerk: 
 
 Kapconstructie: 
 De kapconstructie wordt uitgevoerd in constructieve dakelementen. 
 Deze elementen hebben een thermische isolatie met een Rc van 4.0. 
 De dakelementen voldoen aan de eisen t.a.v. draagkracht en geluidwerendheid. 
 De onderzijde van de dakelementen zijn geschikt voor behangwerk. 
 De zolderruimte wordt onafgewerkt opgeleverd. 
 De borstweringen in de woning wordt afgewerkt met een beplating, geschikt voor behangwerk.  
  
 Dakramen: 
 Velux dakramen worden volgens tekening aangebracht. 
  
 Dakkapel: 
 Inclusief. 
  
 Dakgoten: 
 Dakgoten worden uitgevoerd als onderhoudsarm. 
 
 Boeidelen daken: 
 De boeidelen worden uitgevoerd in een onderhoudsarme beplating.  
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 Niet dragende binnenwanden: 
 Vurenhouten regelwerk 38*89mm met een boven- en onderregel 
 Tussen het regelwerk komt isolatie. 
 Plaatsen en stellen binnendeurkozijnen. 
 Aanbrengen 12,5mm gipsbeplating (bij twee-zijdige wanden op beide zijden). 
 In de natte ruimten (badkamer, toilet)wordt vochtbestendige gipsplaat toegepast. 
 
 Trappen: 
 Op de beganegrond en verdieping een open vuren houten trap. 
 Beide voorzien van het benodigde leuningwerk. 
 
 Afwerking timmerwerk: 
 De vloerplinten zijn van vurenhout ( gegrond) m.u.v. garage, badkamer,toilet. 
 
Kozijnen, ramen en deuren: 
  
 Buitenkozijnen: 
 De buitenkozijnen worden in kunststof uitgevoerd. 
 De ramen worden uitgevoerd in draai/kiep systeem. 
 De deuren zijn uitgevoerd zoals op tekening is aangegeven, voorzien van driepunt sluiting. 
 Het toegepaste hang-en sluitwerk voor de ramen en buitendeuren is volgens eisen “politie-keurmerk” 
   
 Binnendeurkozijnen en binnendeuren: 
 Binnendeurkozijnen uitgevoerd in staal met dicht bovenlicht. 
 Binnendeuren als opdek in een standaard witte kleur. 
 Uitgevoerd met standaard hang en sluitwerk. 
  
Onderaannemers: 
 
 Installatiewerk: 
 Het installatiewerk zal worden uitgevoerd volgens De NEN en volgens EPC berekening. 
  
 Glas- en schilderwerk: 
 In de buitenkozijnen wordt Hr++ beglazing aangebracht. 
 Houtwerk algemeen als gegrond uitgevoerd. 
 
 Stukadoorswerk: 
 Alle binnenwanden behangklaar opgeleverd. 
 Alle plafonds worden als spuitwerk uitgevoerd in een standaard witte kleur. 

Als vloerafwerking van de betonvloeren zal een cementdekvloer afwerklaag van ca. 50mm dik worden 
aangebracht. 

 
 Tegelwerk: 
 De vloeren van het toilet en badkamer worden betegeld. In de prijs is voor de aankoop van vloertegels 

(15cm x 15 cm) een stelpost opgenomen van € 20,00 per m2( incl. B.T.W.). De wanden in de badkamer en 
het toilet worden betegeld.. 
Wandtegels in de badkamer tot plafond en in het toilet tot 1,5m hoogte, geen tegels tegen schuindak. 
In de prijs is voor de aankoop van wandtegels (15cm x 20cm) een stelpost opgenomen van € 16,00 per m2 
( incl. B.T.W.).  
Uitgaande van tegel formaat als genoemd,recht gelegd en voegen niet doorlopend. 
 
 

 Slotbepalingen: 
Leges kosten, notaris kosten en in gebruik stelling kosten voor de nutsvoorzieningen zijn voor rekening 
aannemer. 

 De woningen zijn tijdens de bouw verzekerd doormiddel van een doorlopende CAR en WA verzekering. 
 De woningen kunnen worden uitgevoerd onder BOUWGARANT. 
 
 
 
 


