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DIsclaimer
De in deze verkoopbrochure opgenomen 
tekeningen van bouwkundige plattegronden, 
sfeer plattegronden, gevelaanzichten, door-
sneden en artist impressions, zijn uitsluitend 
bedoeld als indicatie en schematische voor-
stelling en dienen niet ter bepaling van enig 
recht. De op tekening aangegeven maatvoe-
ring bestaat uit “circa” maten. Op tekening 
en artist impression aangegeven (terrein)
inrichting dient ter illustratie en wordt niet 
(mee)geleverd. Op de situatie aangegeven 
terreininrichting als verharding, verlichting, 
beplanting et cetera kan na definitieve uit-
werking van de plannen nog wijzigen.



De Hessenhoeve

Degenen die al in het buitengebied wonen 
zullen het beamen; de rust en de ruimte van 
buitenaf wonen geeft je een gevoel van vrij-
heid en ongedwongenheid. 

Te midden van boerderijen en landerijen verreist een 

hoeve met uitstraling. Laat uw woonidealen in vervul-

ling gaan in één van de twee half vrijstaande woningen 

aan de Hessenweg in Lunteren.  

De hoeve is onder architectuur ontworpen en wordt 

gerealiseerd uit hoogwaardige materialen en systemen. 

U kunt uw woning geheel naar wens af laten werken of 

de afwerking in eigen beheer uit laten voeren. 

Wilt u meer weten over wellicht uw toekomstige wo-

ning? Neem contact op met de makelaar en ontdek de 

Hessenhoeve. 

Het is niet alledaags dat we  

objecten als deze in de verkoop  

mogen brengen. Deze twee  

woningen in het buitengebied van 

Lunteren zijn fantastische buiten-

kansjes voor liefhebbers van het 

buitenleven. En voor de tijd die u 

binnen doorbrengt; de woningen 

worden ook nog eens hoogwaardig 

afgewerkt. Wat wilt u nog meer? 

Namens Westeneng

Makelaardij, 

Henk Westeneng 

Aanbeveling
van de makelaar

Nieuwbouw aan de Hessenweg
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De Hessenhoeve

Hessenweg 148 / 148a
Lunteren

De twee woningen bevinden zich aan de Hessenweg 

in Lunteren. Deze weg slingert door het buitengebied 

tussen Barneveld en Lunteren. Beide dorpen zijn rijk 

aan voorzieningen. Ook Ede bevind zich op enkele kilo-

meters afstand. 

4 De Hessenhoeve Lunteren

Barneveld

Kootwijkerbroek

De Valk

Wekerom

Lunteren

DE HESSENHOEVE
LUNTEREN
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Noorderhoeve
Hessenweg 148

Koopsom casco: 
€ 619.000,- v.o.n.

Perceel: ca. 3.275 m2

Woning: 440 m3

Zuiderhoeve
Hessenweg 148A

Koopsom casco: 
€ 589.000,- v.o.n.

Perceel: ca. 2.041 m2

Woning: 418 m3
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ZuiderhoeveNoorderhoeve

Woningen met een 
eigentijdse uits� a-
ling, pass end in het 

buitengebied
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Wonen in
Lunteren

6 De Hessenhoeve Lunteren

De omgeving van Lunteren en het dorp 

zelf hebben iedereen wat te bieden. 

Neem nu de heerlijke bospaden, de zand-

paden tussen de weilanden of de Gouds-

berg met daarbij het middelpunt van 

Nederland. En voor een terrasje of het 

doen van boodschappen is het centrum 

van Lunteren een uitgelezen plaats. 

Wonen tuss en 
        boss en en weide
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Lunteren 

Lunteranen zijn verbonden met hun plaats en aan 

elkaar; Lunteren heeft zelfs een eigen vlag en volkslied. 

De jaarlijks terugkerende evementen, zoals de Oud 

Lunterse Dag, zijn bekend in de hele regio. 

Omliggende plaatsen

Niet alleen Lunteren heeft het nodige te bieden. Ook in 

de omliggende plaatsen zoals Barneveld en Ede is van 

alles te beleven. En gaat u er graag op de fiets opuit? 

Ontdek de uitgestrekte natuur- en buitengebieden  op 

de Veluwe of fiets richting de Gelderse Vallei. 

Ligging en bereikbaarheid

Lunteren is vanwege de centrale ligging en de daarbij 

behorende goede ontsluitingen op het verkeersnetwerk 

een interessante vestigingsplaats. Vanuit Lunteren is er 

een snelle aansluitingen op A1, A12, A15 en A30



De Noorderhoeve bevindt zich op huisnummer 

148. Als u de oprit oprijdt vanaf de Hessenweg 

bevindt deze half vrijstaande woning zich aan 

de linkerzijde. Dit is tevens de grootste wo-

ning en bezit een kenmerkende gevel aan de 

voorzijde.

TS

Woning A Woning B

VoorgevelAchtergevel

Linker zijgevel

Hessenweg 148
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Noorderhoeve

Woonoppervlakte begane grond: 63,4 m2

Woonoppervlakte verdieping: 51,6 m2

Bijkeuken:  9,5 m2

Veranda: 15,7 m2

Kelder: 220 m3

Bijgebouw: 49,8 m2 / 250 m3 

Tegen meerprijs te vergroten tot max. 100 m2

Perceeloppervlakte: Ca. 3.275 m2

Koopsom casco: € 619.000,- v.o.n.



7750 mm +p

5550 mm +p

2950 mm +p

Peil = 0.0

Peil = 0.0

Vorstvrij en 
vaste grond

3000 mm -p

6215 mm +p

2750 mm +p

Kelder optioneel

Doorsnede huis

Doorsnede bijgebouw
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Begane grond   Eerste verdieping  Bijgebouw
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Begane grond
Noorderhoeve
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Eerste verdieping
Noorderhoeve
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Bijgebouw
Noorderhoeve
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TS

Woning A Woning B

Voorgevel

Rechter zijgevel

Achtergevel
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Hessenweg 148a
Zuiderhoeve

De Zuiderhoeve bevindt zich op huisnummer 

148a. Als u de oprit oprijdt vanaf de Hessenweg 

bevindt deze half vrijstaande woning zich aan 

de rechterzijde van het perceel. De voordeur 

van deze woning is aan de zijkant gesitueert.

Woonoppervlakte begane grond: 60,2 m2

Woonoppervlakte verdieping: 48,7 m2

Bijkeuken:  9,5 m2

Veranda: 14,8 m2

Kelder: 209 m3

Bijgebouw: 49,8 m2 / 250 m3

Tegen meerprijs te vergroten tot max. 100 m2

Perceeloppervlakte: Ca. 2.041 m2

Koopsom casco: € 589.000,- v.o.n.



7750 mm +p

5550 mm +p

2950 mm +p

Peil = 0.0

Peil = 0.0

Vorstvrij en 
vaste grond

3000 mm -p

6215 mm +p

2750 mm +p

Doorsnede huis

Doorsnede bijgebouw

Kelder optioneel
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Begane grond   Eerste verdieping  Bijgebouw
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Eerste verdieping
Zuiderhoeve
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Bijgebouw
Zuiderhoeve
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1. Peil
Het peil (P) van waaruit alle hoogten en diepten worden 

gemeten, komt overeen met de bovenkant van de 

afgewerkte begane grondvloer van de woningen. Dit 

peil wordt bepaald in overleg met Omgeving dienst De 

Vallei.

2. Grondwerk
Ten behoeve van de diverse bouwkundige werkzaam-

heden, als kelder, fundering , riolering en leidingen, en 

eveneens ten behoeve van de terreinverhardingen en 

verdere inrichting zullen de benodigde ontgravingen en 

aanvullingen verricht worden.

3. Buitenriolering
De hemelwaterafvoer wordt conform gemeentelijke 

eisen geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd naar sloot. 

Het vuilwater wordt op het gemeentelijk riool aangeslo-

ten. Het systeem wordt belucht en is voorzien van ont-

stoppingsmogelijkheden. Het systeem wordt uitgevoerd 

in pvc met KOMO-keurmerk.

4. Bestrating / Tuinaanleg
Bestrating en tuinaanleg zijn niet binnen de koopsom 

inbegrepen. Deze dienen door de koper te worden 

verzorgd. Vanaf de weg tot aan de woning wordt een 

puinpad aangelegd.

5. Fundering
De woning zal worden gefundeerd op een betonnen

strokenfundering op staal en de kelder op staal (vaste, 

witte zandlaag). 

Het bijgebouw zal gefundeerd worden op een beton-

nen stroken fundering op staal (vaste, witte zandlaag). 

6. Wanden
Voor de diverse wanden worden de volgende materia-

len toegepast:

Buitengevel  stucwerk

Gevelplint  baksteen

Gevelbetimmeringen  houten potdekselwerk

Binnenspouwblad  kalkzandsteen

Dragende binnenwanden  kalkzandsteen

Niet dragende binnenw.  cellenbeton (afbouwpakket)

Het buitenmetselwerk zal uitgevoerd worden als 

schoonmetselwerk in halfsteensverband en platvol 

gevoegd worden met een cementvoeg. De opgaande 

gevels worden uitgevoerd in

buitenstucwerk. In de spouwmuur wordt een isolatie 

aangebracht met een Rc waarde van 4,5 m2K/W.

De dragende binnenwanden in kalkzandsteen beho-

ren bij de ruwbouw, de niet dragende binnenwanden 

(cellenbeton) behoren bij het afbouwpakket. De wanden 

van het bijgebouw zullen worden uitgevoerd in geïso-

leerde sandwichpanelen welke aan de buitenzijde wor-

den voorzien van vulhout en houten potdekselwerk. De 

binnenzijde van de panelen is in een lichte standaard-

kleur uitgevoerd. 

7. Vloeren
De begane grondvloer van de woning is een geïso-

leerde kanaalplaatvloer (vloer tussen begane grond 

en kelder). De begane grondvloer ter plaatse van de 

bijkeuken is een geïsoleerde prefab betonvloer met een 

Rc waarde van 3,5 m2K/W. 

De eerste verdiepingsvloeren van de woning zijn prefab 

breedplaatvloeren met betonopstorting. 

De begane grondvloer van het bijgebouw is een in het 

werk gestortte vloer op drukvaste isolatie. Deze vloer 

wordt monoliet (gevlinderd) opgeleverd.

De verdiepingsvloer van het bijgebouw is uitgevoerd in 

een houten balklaag met 19mm underlaymentplaten. De 

houten balklaag blijft zichtwerk en wordt niet afgetim-

merd. De dakvloer van de veranda en bijkeuken wordt 

in een houten balklaag met 19mm underlayment met 

ingefreesde groeven uitgevoerd. De houten balklaag 

blijft zichtwerk en wordt niet afgetimmerd.

8. Daken
De schuindakconstructie van de woning bestaat uit een 

geïsoleerde sporen kap of gordingenkap met een Rc 

waarde van 6,0 m2K/W. De onderzijde van de dak-

platen blijft onbehandeld in het zicht (OSB of Multiplex 

o.d).De dakplaten worden aan de bovenzijde voorzien 

van beschot tbv aanbrengen van rieten dakbedek-

king(schroefdakprincipe).

De platte daken van de aanbouwen en de dakkapellen 

worden voorzien van isolatie en afgewerkt met bitumi-

neuze dakbedekking incl. de benodigde hemelwateraf-

voeren en uitlopen.

22 De Hessenhoeve Lunteren
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De daken van het bijgebouw worden voorzien van

geïsoleerde sandwichpanelen waarover panlatten met 

keramische pannen worden aangebracht. De onderzijde 

van de panelen is in een lichte standaardkleur uitge-

voerd. 

9. Schoorstenen
De schoorstenen worden uitgevoerd in lichtgewicht 

prefab schoorstenen voorzien van steenstrips, model 

volgens tekening. 

10. Buitenkozijnen, -ramen en deuren
De buitenkozijnen alsmede de ramen en deuren wor-

den uitgevoerd in hardhouten kozijnen. De buitenkozij-

nen worden voorzien van de nodige condensprofielen, 

tochtstrippen en kierdichtingen. Onder de raamkozijnen 

worden antraciet betonnen lekdorpels toegepast en 

aan de buitenzijde, aan de binnenzijde worden dekkend 

geschilderde houten vensterbanken aangebracht. Onder 

de buitendeurkozijnen worden kunststeen onderdorpels 

geplaatst. 

De garagedeuren worden uitgevoerd als sectionaldeu-

ren en worden voorzien van cortenstaal ‘look’ uitstra-

ling (Duragrain o.d.).

11. Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk van de woning wordt uitgevoerd 

volgens de richtlijnen van politiekeurmerk veilig wonen, 

klasse 2.

De beweegbare delen worden uitgevoerd als draai-val-

ramen. Voor de buitendeuren geldt 1 sluitsysteem. Dit 

wil zeggen dat 1 sleutel past op alle buitendeuren van 

de woning. De voordeuren worden voorzien van een 

meerpuntssluiting. De draai-valramen worden voorzien 

van het benodigde beslag.

12. Trappen
De trappen in de woning worden uitgevoerd in eerste 

klas vurenhout. dichte trappen met vurenhouten treden 

en multiplex stootborden. De traphekken worden uitge-

voerd in een houten spijlenhek. Op dit spijlenhek wordt 

eveneens de leuning aangebracht.

De trappen in de bijgebouwen worden uitgevoerd in 

eerste klas vurenhout. Open trappen met vurenhou-

ten treden. De traphekken worden uitgevoerd in een 

houten spijlenhek. Op dit spijlenhek wordt eveneens de 

leuning aangebracht.

13. Beglazing
De buitenbeglazing wordt uitgevoerd als hoogrende-

ments isolerend dubbelglas met een isolatiewaarde van 

minimaal U=1,1W/m2.K).

14. Goten en hemelwaterafvoeren
De woning wordt niet voorzien van een goot (rieten

dakbedekking). De gootconstructie van het bijgebouw 

bestaat uit een zinken mastgoot op beugels.

De goten worden via zinken hemelwaterafvoeren aan-

gesloten op de buitenriolering.

23
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Afbouwpakket
15. Binnenkozijnen en -deuren
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in hardhou-

ten kozijnen voor stompe deuren. Voor de aankoop 

van de binnendeuren is een stelpost opgenomen van 

€ 250,- incl. btw per deur. Er worden geen onderdorpels 

aangebracht behoudens bij de bad– en toiletruimten, 

daar worden kunststenen onderdorpels aangebracht. 

Deuren van toilet– en badruimte worden voorzien van 

een vrij– bezet slot. De overige deuren worden voor-

zien van een loopslot.

16. Binnenwanden / stucwerk
De op tekening aangegeven niet dragende binnenwan-

den van cellenbeton behoren bij het afbouwpakket.

De binnenwanden van de woning worden door middel 

van een blauwpleisterlaag behangklaar opgeleverd, 

met uitzondering van de meterkasten, de toilet– en 

badruimten. De meterkasten worden niet afgewerkt 

terwijl de toilet– en badruimten tot aan het plafond 

betegeld worden. Hiervoor is een stelpost voor levering 

van tegels opgenomen van € 45,00 inclusief BTW per 

m2. Uitgegaan is hierbij van een tegelformaat van 600 

x 600 mm. gelegd in een recht blokverband. Afwijken-

de maten en patronen (bijvoorbeeld diagonaal) en het 

aanbrengen van sierstrips resulteren in een meerprijs. 

De tegels zijn uitsluitend te betrekken bij een door de 

aannemer aan te wijzen leverancier. Alle inwendige 

hoeken van het tegelwerk en de aansluitingen van het 

tegelwerk op de kozijnen zullen worden afgekit. 

De plafonds inclusief de schuine kanten op verdieping, 

binnenzijde dakkapellen worden voorzien van gipspleis-

terwerk, behangklaar afgewerkt.

17. Vloerafwerkingen
De betonnen systeemvloeren van de begane grond 

en eerste verdieping worden met uitzondering van de 

meterkasten en de garage/bergingen voorzien van 

een cementdekvloer met vloerverwarming. De vloeren 

van de toilet– en badruimten zullen met extra kosten 

berekend worden. Hiervoor is een stelpost voor levering 

van tegels opgenomen van € 45,00 inclusief BTW per 

m2. Uitgegaan is hierbij van een tegelformaat van 600 

x 600 mm. gelegd in een recht blokverband. Afwijken-

de maten en patronen (bijvoorbeeld diagonaal) en het 

aanbrengen van sierstrips resulteren in een meerprijs. 

De tegels zijn uitsluitend te betrekken bij een door de 

aannemer aan te wijzen leverancier. 

Alle inwendige hoeken van het tegelwerk en de aanslui-

tingen van het tegelwerk op de kozijnen zullen worden 

afgekit.

18. Schilderwerk
Alle in het zicht blijvende aftimmerwerken (m.u.v. schui-

ne daken) zullen gegrond worden en met een dekkende 

verf worden afgelakt. (Afbouw) 

19. Plafonds
De steenachtige plafonds in de woning met uitzonde-

ring van de meterkast, worden afgewerkt met stucwerk 

in een lichte kleur (afbouw). Van de schuine dakvlakken 

van de woning eerste verdieping blijven de onderzij-

den onbehandeld in het zicht. De binnenkanten van de 

schuine daken van het bijgebouw zijn gecoate sand-

wichpanelen in een lichte standaardkleur. 

20. Binnentimmerwerk
De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde afge-

timmerd met standaard voorgegronde hardhouten 

aftimmerlatten. 

Binnenkozijnen worden afgetimmerd met standaard 

voorgegronde hardhouten koplatten. De zijwanden van 

de dakkapellen zullen worden voorzien van regelwerk 

met isolatie en aan de binnenzijde afgetimmerd worden 

met OSB platen (stucplaten met stucwerk is afbouw). Er 

zullen geen vloerplinten aangebracht worden. 

De meterkast wordt voorzien van multiplex meterkast-

borden conform de voorschriften van de nutsbedrijven. 

Op de eerste verdieping zullen dragende knieschotten 

worden aangebracht conform opgave constructeur 

Onder de gevelkozijnen zullen houten geschilderde 

vensterbanken worden aangebracht. 
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Installaties

21. Sanitair
Het te leveren sanitair wordt met de nodige stankafslui-

ters aangesloten op de riolering.

Het sanitair omvat de volgende onderdelen:

Toilet begane grond

·  Vrijhangende toiletcombinatie met closetzitting   

en deksel;

· Fonteintje met koudwaterkraan en sifon

Badkamer verdieping

 ·  Douchegoot, douchemengkraan, geleidingsstang en 

waterbesparende handdouche;

 ·  Vrijstaand bad met badmengkraan en waterbespa-

rende handdouche (alleen rechter woning)

 ·  Wastafelcombinatie met planchet, spiegel, mengkraan 

en sifon;

 ·  Vrijhangende toiletcombinatie met closetzitting en 

deksel;

·  Bijkeuken

·  Koudwaterkraan ter plaatse van de opstelplaats

 wasmachine.

Voor de levering van het sanitair is een stelpost opge-

nomen van € 6000,= inclusief BTW. Per woning. Het 

sanitair kan betrokken worden bij een door de aanne-

mer aan te wijzen leverancier.

22. Keukeninrichting
Keukeninrichting is niet in de koopsom opgenomen

23. Binnenriolering
De binnenriolering is aangesloten op de volgende toe-

stellen:

·  Toilet: closet en fonteintje

·  Keuken: aanrechtafvoer afdoppen met een T-stuk 

t.b.v. vaatwasmachine.

·  Badkamer: douchegoot, wastafel, closet, bad.

·  Bijkeuken, cv/mv-ruimte: verwarmingsketel en was-

machine

·  Kelder: rioleringafvoer t.b.v. pompput.

De binnenriolering bestaat uit pvc-buizen met KOMO

keurmerk met de benodigde hulpstukken en wordt

aangesloten

24. Waterinstallatie
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de wa-

termeter, geplaatst in de meterkast naar de volgende 

tappunten:

·  Keuken: afgedopt voor mengkraan met een T-stuk 

t.b.v. eventuele vaatwasser;

·  Bijkeuken: t.b.v. opstelplaats wasmachine

·  Toilet: closet en fonteintje

·  Badkamer: closet, douchemengkraan, wastafelmeng-

kraan;

·  Aansluitpunt cv-ketel.

De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf cv-ketel 

naar de volgende tappunten:

·  Keuken: afgedopt voor mengkraan;

·  Badkamer: douchemengkraan en wastafelmeng-

kraan.

·  Buitenkraan aan de achterzijde van de bijkeuken.

De waterleiding is afsluitbaar en aftapbaar.

25. Verwarmingsinstallatie
Verwarming en warmwatervoorziening van de woning 

vindt plaats door een individueel verwarmingssysteem 

met individuele regeling en bemetering: combi warmte-

pomp bron buitenlucht. Warmteafgifte vindt plaats door 

vloerverwarming. De temperatuurregeling vindt plaats 

door een kamerthermostaat geplaatst in de woonka-

mer. 

Bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken worden 

de volgende temperaturen gehaald en gehandhaafd. 

Deze temperaturen gelden te bereiken bij een buiten-

temperatuur

van –10 °C en een windsnelheid van 5m/sec.

·  Woonkamer/keuken 22 °C;

·  Slaapkamers 20 °C;

·  Entree/hal 15 °C;

·  Badkamer 22 °C;

·  Toilet 15 °C;

·  Overige ruimten 15 °C.

26. Ventilatie installatie
Ventilatie van de woning vindt plaats door middel van

luchttoevoer door zelfregelende ventilatieroosters op 

het kozijn en luchtafvoer door mechanische ventilatie-

systeem conform de gestelde eisen van het bouwbe-

sluit. De garage/berging wordt ook geventileerd.

27. PV Panelen
Per woning worden er op het bijgebouw 4 PV panelen 

geplaatst, incl. benodigde omvormers e.d.
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Casco kelderruimte onder de woning. Betonwanden en betonvloer, 

plafond onafgewerkt. Dragende wanden worden aangebracht. 

Trappen zoals in cascopakket aangegeven behoren bij casco kelder-

ruimte. 

Inclusief daglichttoetreding middels kunststof kelderkoekoek met 

gevelkzoijn en draai-valraam.

Afgewerkte kelderruimte onder de woning. Compleet met cement-
dekvloeren met vloerverwarming, binnenwanden, binnendeuren 
met binnendeurkozijnen, Blauwpleisterwerk (behangklaar) wanden.
Stucwerk plafonds. 

Vensterbanken bij koekoekkozijnen. E.e.a. conform afbouwpakket.

Het vergroten van de woonruimte door de veranda als woonruimte 
te betrekken.  Afwerking van vloer, wanden en plafonds volgens 
het afbouwpakket, afwerking als woonkamer.

Gevelkozijnen conform overige puien.
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Optiepakketten

Optiepakket 1

Casco kelder

Optiepakket 2

Afgebouwde kelder

Optiepakket 3

Uitbouw achterzijde
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Noorderhoeve

Pakket 3: Uitbouw
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Elektrotechnische 
installatie

De elektrotechnische installatie van de woning wordt 

aangelegd vanuit de meterkast, verdeelt over meerdere 

groepen, naar de diverse aansluitpunten. De installatie 

zal aangelegd worden conform de voorschriften vastge-

legd in de NEN 1010. In de woning worden de leidingen 

weggewerkt in wanden en vloeren en worden er ter 

plaatse van de elektrapunten inbouwdozen aange-

bracht. In de woning worden de volgende aansluitpun-

ten gerealiseerd:

Begane grond
Hal 
·  3 inbouwspots met 2 wisselschakelaars met enkele

 wandcontactdoos

·  1 dubbele wandcontactdoos

·  1 optische rookmelder 230Volt

·  1 beldrukker met bel

Toilet 
·  1 plafondlichtpunt met schakelaar

Woonkamer 
·  8 inbouwspots met 2 wisselschakelaars met 1 dimmer 

en enkele wandcontactdoos

·  5 dubbele wandcontactdozen

·  1 leiding voor thermostaat

·  1 loze leiding naar meterkast

·  1 thermostaat

Keuken 
·  6 inbouwspots met 1 schakelaar met dimmers en 

enkele wandcontactdoos

·  4 dubbele wandcontactdozen

·  1 loze leiding naar meterkast

·  1 enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigunit

·  1 enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast

·  1 enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser,

·  1 leiding perilex t.b.v. kookplaat

Bijkeuken

·  1 plafondlichtpunt op bewegingsmelder

·  3 dubbele wandcontactdozen

Buiten

·  1 wandlichtpunt bij voordeur op schemerschakelaar

·  2 inbouwspots met schakelaar op dimmer in veranda

·  1 dubbele wandcontactdoos in veranda

Eerste verdieping
Overloop 
·  3 inbouwspots met 2 wisselschakelaars met enkele

 wandcontactdoos

·  1 optische rookmelder 230 Volt

Ouder slaapkamer

·  1 plafondlichtpunt met 2 wisselschakelaars met enkele

 wandcontactdoos.

·  4 dubbele wandcontactdozen

·  1 loze leiding naar meterkast

Slaapkamer

·  1 plafondlichtpunt met 2 wisselschakelaars met enkele

 wandcontactdoos

·  4 dubbele wandcontactdoos

·  1 loze leiding naar meterkast

Badkamer

·  1 lichtpunt met schakelaar

·  2 dubbele wandcontactdozen

·  3-standenbediening MV box

·  1 ruimtethermostaat

Kelder
Portaal

·  1 lichtpunt met 2 wisselschakelaars en enkele wand-

contactdoos

·  1 dubbele wandcontactdoos

Berging / hobbyruimte

·  3 lichtpunten met schakelaars en wandcontactdoos

·  3 dubbele wandcontactdozen

·  1 ruimtethermostaat

Garage / berging

·  1 lichtpunt met 2 wisselschakelaars en enkele wand-

contactdoos

·  4 dubbele wandcontactdozen verdieping:

·  1 plafondlichtpunt met schakelaar en wandcontact-

doos

·  1 dubbele wandcontactdoos 
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De volgende hoogten boven de vloer worden 

aangehouden voor de diverse aansluitpunten:

Schakelaars en combinatie schakelaar/

wandcontactdozen 1050 mm

Wandcontactdozen 300 mm

Wandcontactdozen t.b.v. opstelplaats keuken:

Afzuigkap 2400 mm

Koelkast 650 mm

Vaatwasser 650 mm

Loze leiding kookplaat 650 mm

Overig 1250 mm

Onderdeel Materiaal Afwerking Kleur Bijzonderheden

Gevelplint woning Baksteen Antraciet Halfsteens verband

Voegwerk gevelplint Voegmortelspecie Donkergrijs Platvol glad

Gevels woning Stucwerk Wit RAL 9010 Spachtelputz, fijne 
korrel

Gevels aanbouw / 
bijgebouw

Lariks potdekselwerk Schilderwerk Zwart Gebeitst

Daken hellend woning Rieten dakbedekking Naturel Schroefdak

Daken plat Bitumen Antraciet

Daken hellend bijgebouw Dakpannen Keramisch Antraciet

Goot, dak- en boeilijsten Hout Schilderwerk Antraciet RAL 7021

Hemelwaterafvoeren Zink Grijs

Kozijnen Hardhout Schilderwerk Antraciet RAL 7021

Ramen Hardhout Schilderwerk Antraciet RAL 7021

Deuren Hardhout Schilderwerk Antraciet RAL 7021

Garage deuren Geisoleerd staal gecoat Cortenstaal look

Raamdorpels Beton Zwart Gezoet

Kaders bij deur/veranda Koper Zetwerk Naturel

Kaders bij deur/veranda Koper Zetwerk Naturel

Schoorsteen Prefab Baksteenstrips Antraciet

Ruimte Vloer Wand Plafond Bijzonderheden

Entree Cementdekvloer Behangklaar Stucwerk Vloerverwarming

Toilet Vloertegels Tegelwerk tot plafond Stucwerk Vloerverwarming

Meterkast Prefab meterkastplaat Underlayment Multiplex

Woonkamer Cementdekvloer Behangklaar Stucwerk Vloerverwarming

Keuken Cementdekvloer Behangklaar Stucwerk Vloerverwarming

Overloop Cementdekvloer Behangklaar Stucwerk Vloerverwarming

Slaapkamer ouders Cementdekvloer Behangklaar Stucwerk Vloerverwarming

Badkamer Vloertegels Wandtegels tot plafond Stucwerk Vloerverwarming

Slaapkamer Cementdekvloer Behangklaar Stucwerk Vloerverwarming

Portaal Cementdekvloer Behangklaar Stucwerk Vloerverwarming

Berging / hobbyruimte Cementdekvloer Behangklaar Stucwerk Vloerverwarming

Garage / 
berging beg. gr.

Betonvloer in het werk gestort Sandwichpaneel Houten balklaag 
zichtwerk

(Underlayment of 
gelijkwaardig)

Berging verdieping Underlayment Sandwichpaneel Sandwichpaneel
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Colofon

Algemene aspecten

Deze brochure is met de uiterste zorg en nauwkeurig-

heid samengesteld. Aan de artist impressions in deze 

brochure kunnen geen rechten ontleend worden. De 

aannemer heeft het recht kleine wijzigingen, waarvan 

de noodzakelijkheid blijkt tijdens de bouw, uit te voeren. 

Het niet meer voorradig zijn van materialen, eisen van 

de overheid of nutsbedrijven, wijzigingen van voor-

schriften kunnen een dergelijke afwijking rechtvaar-

digen. Er zal in zo’n geval altijd gezocht worden naar 

een gelijkwaardig alternatief. Dientengevolge zullen de 

wijzigingen geen kwaliteitsvermindering van de woning 

inhouden en voor de kopers geen financiële gevolgen 

hebben.  Op tekening aangegeven maten zijn circa 

maten, uitgedrukt in millimeters tenzij anders aange-

geven. Indien maatvoering tussen wanden en vloeren 

is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met 

wand– of vloerafwerking. 

Werkzaamheden door derden tijdens de bouw zijn 

niet toegestaan. Eventuele kolommen of liggers welke 

opgenomen worden in de betimmering van puien of in 

wanden of vloeren worden verwerkt zijn niet op teke-

ning aangegeven, maar kunnen wel voor een plaatselij-

ke verdikking zorgen. 

Het cascopakket en het afbouwpakket maakt totaalon-

derdeel uit van de koopsommen is onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. 

Koopovereenkomst

De koopsom is vrij op naam. Vrij op naam wil zeggen 

dat hier onder genoemde kosten die met het verwer-

ven van het plan gemoeid zijn in de koopsom inbegre-

pen zijn. We hebben het over:

·  Grondkosten;

·  Bouwkosten;

·  Architecten tot verlening omgevingsaanvraag

·  Notarishonorarium ten behoeve van transportakte;

·  Verkoopkosten;

·  Gemeentelijke leges;

·  Huidige percentage omzetbelasting;

·  Kadastrale inmeting;

·  Aansluitkosten van gas, water, elektra, en riool;

·  Kosten van gebruik van water en elektriciteit tot de 

dag van oplevering.

·  Bedragen van verrekenposten (stelposten) voor 

vloer– en wandtegels.

Niet inbegrepen kosten zijn:

·  Notariskosten en kosten kadaster inzake hypo-

theekakte;

·  Afsluitprovisie hypotheek;

·  Eventuele kosten aanvraag Nationale Hypotheekga-

rantie

·  Rente tijdens bouw;

·  Abonnee- / aansluitkosten op het telefoonnet;

·  Abonnee- / aansluitkosten op de cai;

·  Kosten eventueel meerwerk;

·  Kosten inrichting;

·  Kosten aanleg tuin, erfafscheidingen, aan te leggen 

hagen en bomen volgens tekening en aanwijzing 

gemeente 

De verkopende makelaar is verantwoordelijk voor de 

verkoop van de het totale plan. Met het onderteke-

nen van de koop– en de aannemingsovereenkomst 

verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs en 

heeft de aannemer zich verplicht door de medeonder-

tekening tot de bouw van het plan. Na ondertekening 

van de overeenkomsten door koper en verkopende 

partij ontvangt koper een kopie. Het originele exem-

plaar wordt naar de notaris gezonden die vervolgens de 

notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken.  

De eigendomsoverdracht geschied door middel van 

een ‘akte van levering’ bij de notaris. In de koop– en 

aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van 

levering vermeld. Voor die datum krijgt u van de notaris 

een afrekening toegestuurd, waarop het totale—op 

die datum verschuldigde—bedrag is aangegeven. Dit 

bedrag is inclusief de bijkomende kosten zoals:

·  De (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde

termijnen tot de leveringsdatum.

Meer -en/of minderwerk

Bij de bouw worden de kopers in gelegenheid gesteld 

wijzigingen aan te brengen tegen meer/minderwerk 

verrekening in overleg met de bouwkundig aannemer 

zodat het voorliggende plan zoveel als mogelijk kan 

worden aangepast aan de persoonlijke wensen. 
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Uitvoeringsduur en levering

Bij aanvang van de bouwwerkzaamheden wordt een 

globale opleveringsprognose afgegeven. De in de prog-

nose genoemde datum is een waarschijnlijke datum. Er 

dient rekening gehouden te worden met voor de bouw 

bepalende onzekere factoren als weersomstandighe-

den en dergelijke. Als koper is het dien tengevolge ver-

standig een marge te nemen met afspraken gerelateerd 

aan de oplevering van de woning. Wanneer de woning 

opleverings gereed is wordt aan de koper een uitnodi-

ging verstrekt om samen met de aannemer het geheel 

te inspecteren. De onvolkomenheden zullen schriftelijk 

vastgelegd worden. Krimpscheurtjes kunnen ontstaan 

bij vloeren en op vloernaden, wanden en wand/plafon-

daansluitingen. Met name bij spuitwerk kan dit zichtbaar 

worden. Dit kan niet als een gebrek of onvolkomenheid 

aangemerkt worden. 

Wanneer aan alle verplichtingen voldaan is en het 

procesverbaal van oplevering ondertekend is zullen 

de sleutels van de woning overhandigd worden. Een 

nieuwbouw heeft in de eerste periode na oplevering 

een relatief hoge vochtigheidsgraad. Verstandig is om in 

de eerste periode van bewoning hier rekening mee te 

houden en goed te ventileren en niet te hard te stoken.

Eventuele bedieningsvoorschriften en garantiebewijzen 

worden gebundeld en in enkelvoud bij oplevering aan 

de kopers overhandigd. 

Onderhoudsperiode

De eventuele onvolkomenheden geconstateerd tijdens 

de oplevering en opgenomen in het proces verbaal 

van oplevering, worden zo snel mogelijk verholpen. 

Gedurende 6 maanden, gerekend vanaf de datum van 

oplevering, kunt u nieuwe onvolkomenheden die niet 

het gevolg zijn van verkeerd gebruik aan de aannemer 

meedelen. Nadat alle voor herstel in aanmerking ko-

mende onvolkomenheden waarvan schriftelijk melding 

is gemaakt zijn verholpen zal hiervan rapport opge-

maakt worden en na ondertekening door aannemer en 

koper worden beiden geacht aan de verplichtingen te 

hebben voldaan.

Informatie en verkoop

Westeneng Makelaars en Taxateurs o.z.

Thorbeckelaan 18

3771 EG BARNEVELD

Tel: 0342-415589

E-mail: info@westeneng-makelaardij.nl

www.westeneng-makelaardij.nl

Contactgevens

Ontwikkeling

Hardeman 

Vastgoedontwikkeling

Stationsweg 47

3771 VC BARNEVELD

Architect

ABCV ARCHITECTUUR

Dorpsstraat 38

6741 AL LUNTEREN

Tel: 0318-487239

E-mail: info@abcv-architectuur.nl

www.abcv-architectuur.nl
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