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  Vestiging Surhuisterveen: 

- 9231 CB Surhuisterveen  

- Jan Binneslaan 2A  

- tel nr. 0512 - 369 122 

 

 
 
 

Uitvoering: Bouwbedrijf U. Veenstra B.V. 

 Internet: www.uveenstra.nl 

 Informatie: info@uveenstra.nl 

- Harkema 9281 NW 

- Nijewei 52 a 

- tel nr. 0512 - 36 32 27 
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Harkema, 11 december 2018  

 

AANNEEMSOM  

- woning afm. 6.20 x 10.70 mtr.  

- aangebouwde geïsoleerde berging afm. 3.00 x 6.00 mtr. 

 

Deze woning wordt in de basis geleverd inclusief: 

 grondwerk t.b.v. uitgraven en aanvullen fundering (gesloten grondhuishouding) 

 betonstroken fundering 

 kruipruimte, voorzien van metselwerk tussen fundering en onderkant geïsoleerde 

betonvloer. ca. 235 mm piepschuim isolatie, (RC waarde 3,5) 

 gescheiden rioleringssysteem uitgevoerd in pvc, riolering aangesloten op de uitleggers van 

het gemeenteriool 

 geïsoleerde begane grondvloer (RC waarde 3,5), betonvloer aan de bovenzijde glad 

afgewerkt 

 spouwwanden, binnenwanden, verdiepingsvloer, zoldervloer en dakplaten uitgevoerd in 

houtskelet bouwsysteem 

 spouwwanden uitgevoerd met 90 mm. binnenisolatie en 90 mm PIR schuim spouwisolatie, 

totaal 180 mm isolatie (RC waarde 6,2) 

 binnenwanden uitgevoerd met 90 mm. isolatie 

 woning scheidende wand uitgevoerd met 270 mm. isolatie  

 dakplaten uitgevoerd met 235 mm. isolatie (RC waarde 6.3) 

 1e verdiepingsvloer uitgevoerd met massief houten balklaag 

 zwevende cementdekvloer op de 1e verdiepingsvloer, bestaande uit 12 mm geperste 

minerale wol waarop 58 mm vezelgewapende cementdekvloer wordt gestort  

 royale goot en dakoverstekken aan de binnenzijde afgewerkt met knieschotten 

 betonnen dakpannen in de kleur zwart  

 metselwerk in halfsteens verband uitgevoerd  

 gemetselde rollaag boven de kozijnen in het metselwerk 

 tuindeuren in de achtergevel 

 kunststof kozijnen met houtnerfprofiel aan de buitenzijde  

 kunststof goten  

 kunststof windveren  

 drievoudige (triple) beglazing (gasgevulde spouw met een coating aan de spouwzijde) 

 raamdorpelstenen zwart verglaasd 

 resterende timmerwerk aan de buitenzijde wordt afgeschilderd opgeleverd  

 hemelwaterafvoeren van pvc (kleur grijs) 

 grenenhouten binnendeurkozijnen, de kozijnen worden fabrieksmatig gespoten in de 

grondverf en hebben in de sponning een rubberen aanslagprofiel 

 hoogwaardige binnendeuren, opdek, fabrieksmatig afgewerkt in de kleur wit (superlak) 

 binnen- en buitendeuren inclusief hang en sluitwerk 
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 vurenhouten open verdiepingstrap inclusief leuningen en hekwerkjes, fabrieksmatig wit 

gegrond 

 vlizotrap naar beloopbare zolder 

 vloer t.p.v. de toilet- en badruimte afgewerkt met tegels 

 wanden t.p.v. de toiletruimte tot 120 cm. boven de vloer afgewerkt met tegels 

 wanden t.p.v. de badruimte tot plafond afgewerkt met tegels 

 voor aankoop wand- en vloertegels is gerekend met een stelpost van € 20,- per m²  

 i.v.m. de waterdichtheid van de badruimte wordt er onder en achter de vloer- en wandtegels 

vinyl aangebracht 

 (meng) kranen van het merk Grohe 

 wit sanitair van het merk Sphinx, gebruiksklaar aangesloten:  

toiletruimte:  

- wandcloset combinatie incl. kunststof zitting en deksel 

badruimte:  

- wandcloset combinatie incl. kunststof zitting en deksel 

- wastafel met planchet en spiegel  

- kwartronde polyester douchebak met scherm van kunststof  

 technische installatie gebruiksklaar aangesloten conform NEN1010 - NPR 5310  

- elektrische installatie (incl. rookmelders) 

- lage temperatuurvloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond,  

radiatoren op de 1e verdieping 

- warmwatervoorziening en verwarmingsinstallatie bestaande uit CV radiatoren, 

aangesloten op de hybride lucht/water warmtepomp (warmtepomp en 

buitenunit van Daikin en een HR-ketel van Intergas) 

- aansluitingen voor de keuken (gas t.b.v. koken, water en riolering t.b.v. wasbak, en 

elektra t.b.v. de koelkast, afvoer wasemkap en 2 stuks dubbele wandcontactdozen 

boven het aanrechtblad) 

- gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem met warmte terugwin unit en bypass 

functie, waarop aangesloten: alle verblijfsruimten, bergruimte, toilet- en badruimte 

 binnenwanden en plafonds begane grond en 1e verdieping afgewerkt met gipsplaten 

 binnenwanden begane grond en 1e verdieping uitgevlakt, gereed voor behangwerk 

 schuine dakvlakken 1e verdieping uitgevlakt, gereed voor behangwerk en afgewerkt met 

hardhouten plinten, fabrieksmatig wit gegrond 

 uitgevlakt plafond t.p.v. de begane grond & 1e verdieping van de woning  

 de plafonds t.p.v. de begane grond & 1e verdieping van de woning worden uitgevoerd in 

spackspuitwerk in de kleur wit  

 vensterbanken van het merk Werzalit, kleur wit 

 kozijnafwerking binnenzijde met MDF kantplanken, onafgewerkt 

 indeling: 

begane grond:  

- hal inclusief toilet en meterkast 

- woonkamer 

- keuken 

- berging 
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1e verdieping:  

- overloop  

- badruimte 

- 3 slaapkamers 

2e verdieping/zolder: 

- zolderruimte onafgewerkt 

 berging uitgevoerd met geïsoleerde sectionaaldeur, elektrisch bediend 

 bouwkundig tekenwerk 

 volledig uitwerken van de bouwvergunning 

 aanvragen bouwvergunning 

 aansluitingen op water, elektra en riool 

 legeskosten bouwvergunning 

 bouwsteiger 

 afvoer bouwafval 

 eindschoonmaak woning voor oplevering 

 verzekering tijdens de bouw (CAR verzekering) 

 bouwaansluiting, bouwstroom en water 

 bouwkavel  

 notariskosten overdracht bouwkavel 

 woningborg garantie – en waarborgregeling 

 doorlopende bakgoten  

 

 

KOOP-/AANNEEMSOM inclusief 21% B.T.W.  

 

 Boskbei 11 bouwnummer 1 (groot circa 302 m2) V.O.N. € 289.450,- 

 

 Boskbei 13 bouwnummer 2 (groot circa 302 m2) V.O.N. € 299.100,- 

 

  

Start realisatie: september 2019 
 

  



 

Ovk.nr. offerte pag. 5 Harkema, 11-12-2018 

 

Optioneel: 

 leveren en aanbrengen van een dakkapel (boskbei 11, bwnr 1) uitgevoerd 

met: 

- platdak, platdakconstructie voorzien van isolatie, afgewerkt met 

EPDM en een aluminium daktrim  

- hiermee komt het standaard tuimelvenster te vervallen - 4.832,- 

 

 

 

 

 

 leveren en aanbrengen vloerverwarming in de badruimte op de 1e 

verdieping, uitvoering: 

- vloerverwarming wordt in “slakkenhuis” systeem aangebracht, 

verwerkt in de cementdekvloer (m.u. van de douche) 

- “Multibox” voorzien van ontluchting, temperatuur- en 

volumestroom regelaar, verwerkt in de badkamerwand 

- hiermee vervalt de standaard radiator - 745,- 

 
 leveren en aanbrengen van een inloopdouche (badruimte1e verdieping) 

voorzien van douchedrain en douchewand, uitvoering: 

- douchedrain compleet met vinyl slabben en afneembaar rooster 

(zichtbare afm. ca. 10 x 67 cm.) 

- douchedrain verwerkt in douchevloer voorzien van afschot, 

uitgevoerd in houtskelet. Afschot incl. geïntegreerde douchedrain 

afm. ca. 0.90 x 1.20 mtr. 

- één douchewand uitgevoerd in houtskelet en afgewerkt met hydro-

gipsplaten tot plafond afm. ca. 1.20 mtr diep 

- douchewand afgewerkt met vinyl en tegelwerk, uitvoering als 

omschreven bij de Achecabine te vervallen 

- alleen mogelijk in combinatie met een zwevende cementdekvloer - 1.051,-  
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DIVERSEN: 

 

 eventuele zelfwerkzaamheden vallen niet onder de garantie- en waarborgregeling 

Woningborg NV en niet onder de aansprakelijkheid van Bouwbedrijf U. Veenstra 

BV en kunnen  pas na oplevering worden uitgevoerd 

 betreffende omschreven opties: opties zijn slechts mogelijk, wanneer de werkzaamheden 

nog kunnen worden uitgevoerd conform de stand van het werk (e.e.a. in overleg met 

Bouwbedrijf U. Veenstra B.V.)  

 beglazing wordt uitgevoerd als drievoudige isolatie beglazing. (indien dakramen van 

toepassing zijn worden deze uitgevoerd in dubbele isolatie beglazing) Eventueel van 

toepassing zijnde doorvalbeveiliging bij ramen, deuren en of kozijnen wordt door 

opdrachtgever in eigen beheer verzorgd. (Indien brandwerende beglazing wordt 

voorgeschreven vanuit gemeente en of bouwbesluit dan is de meerprijs van brandwerende 

beglazing t.o.v. de standaard beglazing verrekenbaar) 

 tegelwerk haaks uitgevoerd: afwijkende tegelmaten, meerdere kleuren sierstrips, patroon en 

diagonaal tegelwerk is verrekenbaar  

 alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en geldig tot 1 juli 2019 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Bouwbedrijf Veenstra BV 
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380

zonwering door opdrachtgever te leveren en aanbrengen=zw

internet aansluiting=ia

opstelplaats warmtepomp=wp

op elektra aangesloten + batterij

open haard=oh

wisselschakelaar=

hemelwaterafvoer=hwa

zwaluwpan=zp

muurdoorvoer (excl. doorvoer/rooster)=10

opstelplaats wasdroger=wd

dubbele wcd met randaarde spatwaterdicht=
opstelplaats fornuis=f

ventilatierooster=v

schoon metselwerk=sm

gasaansluiting=ga

loze leiding=ll

verlaagd plafond=vp

wk

lichtkoepel=9

wcd met randaarde tbv. garage kantel- roldeur=

lichtpunt aansluiting aan de wand=

aparte groep tbv. combimagnetron=

toiletruimte=t.r.

leidingkoker onder tegen plafond=lk*

niet-ioniserende rookmelder conform NEN2555=rm

enkele wcd met randaarde spatwaterdicht=

uitstortgootsteen=ug

mechanische ventilatie met warmteterugwinunit=mv

telefoon aansluiting (ledige leiding)=ta

antenne aansluiting (ledige leiding)=aa
schrobputje=sp

rook-/gasafvoer=rga

perilex wcd met randaarde tpv. mv=
enkele wcd met randaarde=
dubbele wcd met randaarde=
radiator cv=
schakelaar mv=
trek-wisselschakelaar=

serieschakelaar=
schakelaar=

lichtpunt aansluiting=

regenton aangesloten op hwa=rt

buitenkraan vorstvrij=bkv
beldrukker=bd

leidingkoker=lk

meterruimte=mk

thermostaat=th

passtrook 15cm tbv. radiator cv=ps

opstelplaats aanrecht=a

opstelplaats koelkast=k

dilatatie=D

PV (photovoltaic) paneel=pv

opstelplaats wasmachine=wm

cv HR combi-ketel=cv

paneel=p

m2 gemeten op 1500 hoogte=**
m2 gemeten op 2600 hoogte=*

gipsluik=8
vlieringzoldertrap (driedelig)=7
tuimelvenster ROTO type 11/11=6
tuimelvenster ROTO type 7/9=5
tuimelvenster ROTO type 5/7=4
toevoer mechanische ventilatie  capaciteit min. 450 m3/uur=3a
afvoer mechanische ventilatie  capaciteit min. 450 m3/uur=3
afvoer wasemkap=2

Legenda

toe- en afvoer cv HR combi-ketel (mechanisch gesloten systeem)=1

combi-magnetron=cm

scr

zelfsluitende deur minimaal 30 min. wbdbo.=zbw

serie met wisselschakelaar=

kruisschakelaar=

deurbel=

deur minimaal 30 min. wbdbo.=bw

koud water kraan=kwk

koffie-apparaat=ka

kookplaat=kp

oven=o

screen door opdrachtgever te leveren en aanbrengen=
sensor lichtpunt=sl

cm
vrieskast/-kist=vk

vogelpan (vlgns. omschrijving)=11

zonnecollector=zc
zonneboiler=zb

colorbel=cb

verkeersruimte=vkr.

verblijfsruimte=vblr.

laundry shoot=ls

opstelplaats vaatwasmachine=vw

doorvalbeveiliging (door opdrachtgever te leveren en aanbrengen)=dvb

wasruimte=w.r.

luchtwarmtepomp=lwp

daalderop Cool-Cube=dcc
enkele wcd met randaarde 380V=

rook/gas afvoer daalderop Cool-Cube=1b

kruipluik (geisoleerd en met rubberen kierdichting)=kl

vloersyfon=vs
opstelplaats vriezer=vr

gevel incusief gevelopeningen minimaal 30 minuten WBDBO=
HSB. wand, SLS bekleed met gips en gevuld met minerale wol=

= warm + koud water kraan

overstort=12

WONING WORDT GEBOUWD CONFORM BOUWBESLUIT 2012

art. 6.1 1. Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig

  kan worden gebruikt en verlaten. Deze voorziening voldoet aan NEN 1010

art. 2.67 1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet
  aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2,

  beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

art. 6.12 1. Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.

1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet
  aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse,

  bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

art. 2.68

1. In afwijking van artikel 2.67 geldt voor de bovenzijde van een voor personen

  bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht
  rookklasse s1fl en de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse,
  beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

art. 2.69

1. Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie
  heeft een veilige voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie.

  Deze voorziening voldoet aan NEN 1010

art. 6.8

1. Een te installeren gasvoorziening voldoet aan NEN 1078art. 6.9

art. 3.2 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens

  NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.

2. Een mechanische voorziening veroorzaakt in een verblijfsgebied een volgens

  NEN 5077 bepaald geluidsniveau van ten hoogste de in tabel 3.7 bepaalde waarde.

art. 3.9

art. 3.17a

2. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de
  geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van

  dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB.

1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen opening die breder is dan 0,01 m.art. 3.69

art. 6.13 1. Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006.

1. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de
  geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van

  dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.
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Rood (Donkergrijze voeg)
Antraciet (Donkergrijze voeg)

Bekleding Dakkapel Cape cod Zwart
N.v.t.N.v.t.Gevelbekleding

Cremewit (RAL 9001)

Antraciet (RAL 7016)
Cremewit (RAL 9001)

Massief  250.65

Kunststof buitenzijde houtnerf
Kunststof buitenzijde houtnerf

DV 1060

Windveren

Ramen en Deuren
Kozijnen/Panelen

Gevelsteen

Materiaal/Kleurenstaat

KleurMateriaalOnderdeel

ZwartNelskamp S-panDakbedekking

Trassteen

Cremewit (RAL 9001)Massief  250.65Boeidelen
Cremewit (RAL 9001)Kunststof Patentgoot 150.00Goten
WitPVCHemelWaterAfvoeren

Antraciet (RAL7016)SectionaalGaragedeur
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tpv. de gehele beganegrond
lage temperatuur vloerverwarming
als hoofdverwarming

730x2310 730x2310

hwa

hwa
lwp
buitenunit

vrije ruimte

lwp
buitenunit

BUITENKOZIJNEN

buitenkozijnen,ramen,deuren,panelen en het hang en sluitwerk
voldoen a/h politiekeurmerk inbraakwerend klasse 2 volgens NEN 5096

alle peilkozijnen o.k. dorpel 15 -PEIL

t.a.a. alle binnenkozijnen zonder stofdorpel met aanslagrubber
muv. garagedeur = met aanslagrubber en stofdorpel

binnendeuren tpv. alle vertrekken 930x2315
muv. de meterkast = 730x2315

BINNENDEUREN

tpv. alle vertrekken Tripple beglazing  U = 0,70 W/m2 K

BEGLAZING

J.E. StorkAir mechanische ventilatie met

warmteterugwinning type WHR 930

VENTILATIE

DOORSNEDE ZOLDER

DOORSNEDE VERDIEPING

Verdieping met 70mm zwevende cementdekvloer
geen isolatie in verdiepingsbalklaag

ZOLDER BELOOPBAAR
       1  tpv. de zoldertrap in de nok aangebracht

       2  en    tpv. de zoldertrap tegen de dakplaten aangebracht

ISOLATIE
DAK 235mm
WAND 90+100mm
BGG 3,5 m2K/W
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Dakkapel tpv. slaapkamer 2&3 optioneel
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Vloerverwarming in badkamer
eerste verdieping Optioneel

Vloerverwarming in badkamer
eerste verdieping Optioneel
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Opmerkingen Boskbei 11

Situatie
P= parkeren op eigen terrein
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LinkergevelVoorgevel Rechtergevel Achtergevel
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Ontwerp project Surhuisterveen

aan de Boskbei 11 en 13

Bouwbedrijf U. Veenstra b.v.

Bouwplan 2 Halfvrijstaande woningen met garage

9231 NH te Surhuisterveen Bouwnummers 1 en 2

WONINGBORG

mk

T.r.

Verblijfsruimte 2
Eetkeuken

Verblijfsruimte 1
Woonkamer

Verkeersruimte 1
Entree

mk

Verkeers-
Entree

Verblijfsruimte 1
Woonkamer

Verblijfsruimte 2
Eetkeuken

ruimte 1

b.k. vloer

b.k. vloer

b.k. vloer

1500 +vloer

±987 +vloer

2300 +vloer

2600 +vloer

1500 +vloer

b.k. nokvorst

1500 +vloer

2600 +vloer

2300 +vloer

1500 +vloer

1000 +vloer

±800 +vloer

b.k. nokvorst

b.k. vloer

b.k. vloer

Beganegrond

Verdieping

Zolder

Boksbei 11

Boskbei13

Beganegrond

Verdieping

Zolder

b.k. vloer

Knieschot 1000 Hoog
LET OP!!!

Verkeersruimte 2
Overloop

Badruimte
Badkamer

Verblijfsruimte 3
Slaapkamer 1

Verblijfsruimte 4
Slaapkamer 2

Verblijfsruimte 3
Slaapkamer 1

Verblijfsruimte 4
Slaapkamer 2

Verblijfsruimte 5
Slaapkamer 3

Badruimte
Badkamer

Verkeersruimte 2
Overloop

1500 +vloer

1500 +vloer

1
5

0
0

 +
v

lo
e

r

1
5

0
0

 +
v

lo
e

r

Onbenoemde ruimte
Zolder

Onbenoemde ruimte
Zolder

Zolder

Opmerkingen Boskbei 11

Doorsnede

Koarstmoas

Boskbei

5 7 9

3a

3

2

2

± 302 m2± 302 m2± 302 m2± 302 m2 ± 302 m2± 302 m2± 302 m2± 302 m2 ± 302 m2± 302 m2± 302 m2± 302 m2 ± 302 m2± 302 m2± 302 m2± 302 m2

Opmerkingen Boskbei 13 Opmerkingen Boskbei 13Opmerkingen Boskbei 11

P

12
P

1311

Doorsnede

Beganegrond

Boskbei 11 Boskbei 13

Bouwnummer 1 Bouwnummer 2

Opmerkingen Doorsnede

T.r.

Berging
Bergruimte

Berging
Bergruimte

Slaapkamer 3
Verblijfsruimte 5

Opmerkingen Boskbei 13



N

Z

O

W

Situatie

Huisnummers

Bouwnummers1

11

Koarstmoas

Boskbei

13

2

± 302 m2± 302 m2± 302 m2± 302 m2 ± 302 m2± 302 m2± 302 m2± 302 m2


