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Surhuisterveen

Energiezuinig en levensloopbestendig wonen

Het standscentrum van de regio
Noord-oost Friesland & west Groningen

6 prachtige luxe appartementen aan De Nachtegaal 22 te Surhuisterveen

Surhuisterveen, in de omgeving ook wel bekend als ’It Fean’, is het 
grootste dorp van de gemeente Achtkarspelen. Surhuisterveen biedt 
een breed onderscheidend bedrijfs- en winkelaanbod en wordt 
door bezoekers, bewoners en ondernemers als uitermate gezellig 
ervaren. 

Surhuisterveen heeft een gezellig winkelcentrum en kent vele 
dienstverlenende bedrijven. Surhuisterveen is dé kernplaats in haar 
regio. Ook kent Surhuisterveen een gezellig winkelcentrum met 
een divers aanbod van dag- en avondhoreca. De slogan van de 
ondernemersvereniging van Surhuisterveen luidt niet voor niets: 
“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar één!”.
Ook met 4 scholen, een groot openluchtzwembad, vele 
sportvelden, een sporthal schaats-, skate-, ijs-, skeeler- en 
tennisbanen  doet Surhuisterveen niet onder voor stadse 
voorzieningen.

Op het vlak van kunst en cultuur is er o.a. de Museumboerderij 
en de brassband ‘Blaast de Bazuin’. Het inwonertal zit rond 
6.000 inwoners. Surhuisterveen ligt mooi centraal in het noorden 
op ca. 10 kilometer van Drachten en zo’n 30 autokilometers van 
Leeuwarden en Groningen. Tevens is het Barontheater te vinden aan 
de rand van het dorp.

Surhuisterveen:
• Meer dan 100 winkels;
• 4 grote supermarkten;
• Een uitgebreid openluchtzwembad met evenementenlocatie;
• Vele horecagelegenheden met gezellige terrassen en eetgelegenheden;
• Musea;
• Vele activiteiten als een grote profronde, meerdere festivals, 

sportevenementen en vrijwel iedere zaterdag een activiteit in het 
bruisende centrum.

Levensloopbestendig en mindervalide vriendelijk
Deze woningen zijn op de begane grond van alle gemakken 
voorzien, maar hebben ook nog een eerste verdieping, die vrij 
in te delen is als slaapkamer of als zolderberging. 
Appartementen model A krijgen een eigen buitenberging van 
ca. 9m2 op het gemeenschappelijke achtererf, appartement B 
heeft de mogelijkheid voor een garage/berging op eigen erf.
Ten behoeve van de gemeenschappelijke belangen 
wordt er een VVE opgericht. Hier vallen onder andere de 
achterliggende buitenbergingen, het gemeenschappelijke 
terrein en de parkeervoorzieningen onder.

Isolatie, comfort en energiezuinig 
Deze appartementen worden gerealiseerd met isolerende en 
energiebesparende maatregelen. Zo is er in ieder appartement 
een geïsoleerde begane grondvloer aanwezig, zijn de gevels 
volledig geïsoleerd, is er dakisolatie aanwezig en hebben alle 
appartementen HR++ beglazing. Ze voldoen daarmee aan de 
huidige nieuwbouw eisen.

Er wordt maximaal gebruik gemaakt van het licht: in de kleine 
slaapkamers worden in het platte dak geïsoleerde lichtkoepels 
geplaatst!

De appartementen krijgen geen gasaansluiting en worden dus 
volledig elektrisch. Vloerverwarming is standaard aanwezig op 
de begane grond.

De appartementen worden verwarmd met een ventilatielucht/
water warmtepomp en is voorzien van een ventilatiesysteem. 
Ook worden er op het dak 6 zonnepanelen per appartement 
geplaatst.

Opties
U kunt ook nog kiezen voor een aantal opties, zoals onder 
andere:
• Een dakkapel op het achterdakvlak i.p.v. het standaard 

dakraam.
• Een slaapkamer te realiseren op de eerste etage 

(zolderetage);
• Tevens zijn er diverse opties voor de afwerking van de 

appartementen om uit te kiezen.

Ligging
De appartementen zijn gesitueerd op een prachtige locatie 
in een mooie, groene, wandel- en fietsvriendelijke, weidse 
omgeving. Deze buurt ligt op loopafstand van het bruisende 
centrum van het dorp Surhuisterveen.

Riante en luxe wonen in de vogeltjesbuurt van Surhuisterveen! Aan de rand van het dorp, nabij het centrum van Surhuisterveen, 
worden 6 levensloopbestendige woningen én een maatschappelijke ruimte gerealiseerd in het nieuw te realiseren 
appartementencomplex De Swette.
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V I S S E R

D e m o l i t i o n  T e c h n o l o g y  E u r o p e  H o l d i n g  B . V .

noordgevel nieuw

zuidgevel nieuw

noord- westgevel nieuw

zuid-oostgevel nieuw

r. r. r.r. r. r. r.r. r. r. r.

r. r. r. r. r. r. r.r. r.r.r. r.

r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r.

r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r.

 Uiterlijk van het bouwwerk    materiaal       kleur

gevelsteen wf

kozijnen kunststof RAL 7016 (antraciet)

ramen/deuren kunststof

boeidelen rockpanel

dakbedekking woning zink roofbaan grijs

metselwerk

RAL 7016 (antraciet)

RAL 9010 (gebroken wit)

chanelsidings RAL9005 (zwart)gevelbekleding app.
rhombusprofielgevelbekleding woning

rood genuanceerd

RAL9005 (zwart)

dakbedekking app. keramisch OVH zwart/antraciet
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peil = 0

bk goot 3030+3070+

nok 5800+

peil = 0
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peil = 0

bk goot 3900+3980+
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nieuwe doorsnede A-A'bestaande doorsnede A-A'

nieuwe doorsnede B-B'bestaande doorsnede B-B'

keramische dakpannen

bestaande kapconstructie

isolatie PU Rc>6,1m2K/W

gipsplafond

HSB wand rc=4,7m2K/W

bitumen dakbedekking

isolatie PU Rc>6,3m2K/W

bestaande dakconstructie

gipsplafond

bestaande beganegrondvloer

isolatie PU Rc>3,7m2K/W

kunststof kozijnHSB wand rc=4,7m2K/W

bitumen dakbedekking

isolatie PU Rc>6,3m2K/W

bestaande dakconstructie

gipsplafond

bitumen dakbedekking

isolatie PU Rc>6,3m2K/W

balklaag 38x140mm

gipsplafond

zink felsbanen

zink roofbanen

ruwe delen 22x120mm

ventilatielat 44x70mm

spinvliesfolie

bestaande kapconstructie

isolatie PU Rc>6,1m2K/W

gipsplafond

plafond rockpanel wit

bestaande beganegrondvloer

isolatie PU Rc>3,7m2K/W

kunststof kozijn

detail 2

detail 1
detail 3

detail 4

detail 5

detail 7

detail 6

Doorsneden

Nieuwe doorsnede A-A’
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Plattegronden
Begane grond
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Plattegronden
1e verdieping

12 13



14 15

Appartement B



Algemeen

Contractstukken 
Deze technische informatie maakt samen met 
de (verkoop)tekening en de tekening van de 
standaard opties onderdeel uit van de koop-/
aanneemovereenkomst en is voor partijen bindend. 
In geval van tegenstrijdigheden geldt dat de deze 
technische informatie leidend is boven de (verkoop)
tekening en verkoopbrochure. 
 
De woningen worden uitgevoerd naar eisen van 
goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de 
voorschriften van de overheid en de nutsbedrijven, 
welke prevaleren boven deze technische informatie. 
 
Garantie 
Voor deze woning is (wordt) een Bouwgarant 
certificaat aangevraagd conform de  
Transformatiegarantie regeling. Kijk voor meer 
informatie op : https://www.bouwgarant.nl/
garantie/transformatiegarantie/
 
Bepalingen en voorschriften 
  1. Bouwgarant transformatie garantie en 
 waarborgregeling. 
  2. Bouwbesluit 2012 publicatiedatum 
 01-01-2015  
  3. De geldende voorschriften van gemeentelijke 
 instellingen en diensten en andere 
 publiekrechtelijke lichamen als: 
 - Gemeentelijk bouwtoezicht 
 - Openbare Nutsbedrijven 
 - Brandweer 

Ongeacht wat in deze technische informatie 
is bepaald gelden onverkort de regelingen, 
reglementen en standaard voorwaarden gehanteerd 
en voorgeschreven door Bouwgarant. Ingeval enige 
bepaling in de technische omschrijving daarmee 
onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn 
voor de verkrijger, prevaleren steeds de bepalingen 
van deze instellingen. 

 
Alle genoemde maten zijn “circa-maten”. Als de 
maatvoering tussen wanden is aangegeven is hierbij 
geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 
Tijdens de uitvoering van het werk zijn noodzakelijke 
wijzigingen mogelijk. Toepassing van andere merken 
of typen dan elders in deze informatie genoemd zijn 
mogelijk mits deze materialen gelijkwaardig zijn. 
Wijzigingen worden kenbaar gemaakt middels een 
erratum.  

Verzekering 
Tijdens de bouw heeft de aannemer de woningen 
verzekerd via een C.A.R. verzekering. Onder deze 
C.A.R. verzekering vallen de zaken die onderdeel zijn 
van de aannemingsovereenkomst.
 
Bouwmaterialen 
De bouwstoffen worden getransporteerd, opgeslagen 
en verwerkt overeenkomstig de fabrieksvoorschriften, 
dan wel overeenkomstig de bepalingen in de Komo-
certificaten.  

Vereniging van Eigenaren (VVE)
Ten behoeve van de gemeenschappelijke belangen 
wordt er een VVE opgericht.
Elke eigenaar van een appartement is verplicht hieraan 
deel te nemen. De oprichting van de VVE dient 
gezamenlijk geregeld te worden. De achterliggende 
buitenbergingen en het gemeenschappelijke terrein 
incl. straat en parkeervoorzieningen vallen onder de 
VVE
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Bouwterrein

Peil van de woning 
Het peil van de appartementen is het bestaande peil 
van het huidige pand vermeerderd met een egalisatie 
laag. 

Grondwerk en riolering 
Hierbij behoren alle voor de bouw noodzakelijke 
ontgravingen. Voor de aanleg van de fundering, 
riolering etc. wordt het nodige grondwerk verricht. Een 
rioleringsstelsel wordt aangelegd voor het afvoeren 
van (vuil) water. De riolering wordt aangesloten op de 
hoofdriolering van de gemeente. De riolering wordt 
gemaakt van pvc-buis met hulpstukken van voldoende 
afmeting. De hemelwaterafvoeren worden eveneens 
aangesloten op het gemeentelijk riool of naar de sloot 
aan de oostzijde geleidt.
 
De tuinen worden afgewerkt met de reeds aanwezige 
grond en tot aan de erfgrens geëgaliseerd opgeleverd. 
Aangezien het deels opgebrachte grond is, dient 
de koper er rekening mee te houden dat de grond 
nog kan inklinken. Er wordt geen grond aan- of 
afgevoerd. De tuin wordt niet gebruiksklaar en beplant 
opgeleverd.
 
Buitenberging
Appartementen model A krijgen een eigen 
ongeïsoleerde buitenberging van ca. 2,5x3,5m1 op 
het gemeenschappelijke achtererf. 

De berging wordt gemaakt van een houten regelwerk, 
op hardhouten fundering met aan de buitenzijde 
verticaal zwarte chanelsidings gevelbekleding. 
De bergingen krijgen een platdak met bitumen 
dakbedekking, aluminium daktrim en grijs PVC 
hemelwaterafvoer. Elke berging heeft een houten 
kozijn met loopdeur, borstwering ca. 90cm en incl. 
draadglas beglazing. Fabrieksmatig afgelakt in de 
kleur wit.
De bergingen worden geventileerd middels roosters in 
de gevel en er wordt een lichtpunt geschakeld door 
een schakelaar in combinatie met een wcd geplaatst.

Bestrating 
Naar alle voordeuren wordt een tegelpad van 30x30 
betontegels aangelegd. Tevens wordt het pad naar de 
achtertuinen en berging voorzien van dezelfde tegels 
inclusief de buitenbergingen.
De algemene toegangsweg en parkeervakken worden 
bestraat met betonklinkers. Daar waar nodig worden 
trottoirbanden, opsluitbanden en voorzieningen tbv 
waterafvoer toegepast.

Privacyscherm
Tussen appartementen 1-2, 3-4 en 6-7 wordt haaks op 
de voorgevel een privacyscherm geplaatst van 2m1 
lang en ca. 1,5m1 hoog. Gemaakt van betonpalen, 
betonplint en een douglas scherm.



Constructie

Fundering 
De bestaande fundering wordt 
gehandhaafd. E.e.a. volgens de 
constructeur. 
 
De kruipruimte wordt matig 
geventileerd door middel van 
roosters in de voor-, achter en 
zijgevels. De kruipruimte onder de 
woning wordt door middel van een 
kruipluik bereikbaar gemaakt. 
 
Begane grondvloer 
De bestaande betonnen begane 
grondvloer blijft gehandhaafd. De 
vloer wordt van onderaf geïsoleerd 
met PU-schuim. Deze heeft een 
thermische isolatiewaarde van (Rc-
waarde) minimaal 3,7m2K/W. 
 
Verdiepingsvloeren  
De verdiepingsvloeren van de 
zolders worden uitgevoerd in een 
houten balklaag van voldoende 
sterkte. De balklagen worden 
opgevangen door metselwerk en 
een staalconstructie.
 
Bestaande buitenmuren
De bestaande buitenmuren incl. 
sparingen worden gehandhaafd. 
Voor de buitenmuren langs worden 
aan de binnenzijde geïsoleerde 
gipsplaten aangebracht. Totale 
isolatiewaarde buitenmuren 
is minimaal 4,7m2K/W. 
Afhankelijk van de keuze van 
het type isolatiemateriaal en 
beschikbaarheid daarvan kan 
de materiaalbreedte aangepast 
worden. Dit resulteert dan in een 
aangepaste nader te bepalen 
maatvoering van de woning.

Houtskeletbouw gevels
De gehele voor- en achtergevels 
van de appartementen worden 
verwijderd en er worden nieuwe 
houtskeletbouw gevels in geplaatst. 
Totale isolatiewaarde van de  hsb 
gevels minimaal 4,7m2K/W. de 
binnenzijde wordt afgewerkt met 
gipsplaat.

Metselwerk buiten en 
gevelbekleding 
Het bestaande metselwerk, voor 
zover niet weggewerkt achter 
gevelbekleding wordt daar 
waar nodig hersteld en opnieuw 
gevoegd. De gevelbekleding 
wordt een verticaal aangebrachte 
houten plank in de kleur zwart. Het 
model plank is chanelsidings. De 
gevelbekleding wordt geventileerd 
aangebracht

Woningscheidende muren
De bestaande scheidingsmuren 
inclusief sparingen blijven 
gehandhaafd.Voor de 
bestaande muren langs wordt 
aan weerszijden een gipswand 
geplaatst opgebouwd uit metalen 
profielen van 50mm dikte, 
voorzien van 45mm glaswol en 
gipsplaat aan de zichtzijde

Binnenwanden  
De scheidingswanden op de 
begane grond en verdieping 
worden uitgevoerd in een 
gipswand opgebouwd uit metalen 
profielen van 75mm dikte, 
voorzien van 60mm glaswol en 
gipsplaat beide zijden

Schuine daken  
De schuine dakconstructie 
van de appartementen blijven 
gehandhaafd. De bestaande 
pannen blijven liggen en worden 
professioneel gereinigd.  Aan de 
binnenzijde wordt een spuitisolatie 
aangebracht met een minimale Rc-
waarde van 5,0 m2K/W. 
 
Platte daken 
De platte daken van de 
appartementen blijven 
gehandhaafd. Slechte delen 
worden vervangen. Over het 
bestaande platte dak wordt een 
nieuwe isolatielaag met bitumen 
dakbedekking aangebracht met 
een Rc-waarde van minimaal 
6,3m2K/W

Plafonds 
Zowel de horizontale als schuine 
plafonds worden uitgevoerd in 
gipsplaat opgebouwd uit metalen 
profielen voorzien van gipsplaat.

Goten en hemelwaterafvoeren 
De goten worden uitgevoerd in 
zinken bakgoten, inclusief zinken 
hemelwaterafvoeren tot aan het 
maaiveld.

Buitentimmerwerk  
De boeilijsten van de dak 
overstekken, de dakgoten, 
alsmede de plafonds van 
de dak overstekken, worden 
uitgevoerd in een onderhoudsarm 
plaatmateriaal. De stuiknaden van 
de in plaatmateriaal uitgevoerde 
betimmeringen sluiten niet strak 
op elkaar aan, ten behoeve van 
het noodzakelijk onderhoud en 
ventilatie. 
 
Buitenkozijnen 
Alle ramen, deuren en kozijnen 
worden uitgevoerd in kunststof. 
Dakramen en lichtkoepels vallen 
hier niet onder.
Alle kozijnen zijn voorzien van 
hang- en sluitwerk, en de nodige 
aansluit- en afdichtingprofielen. 
De draairichting van de ramen 
en deuren volgens tekening. In 
de voordeur kan optioneel een 
brievenbus worden geplaatst.  
In de ramen van de kunststof 
buitenkozijnen worden 
zelfregulerende roosters 
aangebracht voor de ventilatie van 
de woning. Zie hiervoor ook de 
omschrijving van de installaties. 
 
Buitenbeglazing 
De buitenkozijnen, ramen en 
deuren van de woning zijn 
voorzien van HR++ glas met een 
U-waarde van maximaal 1,1 W/
m2.K. Er wordt veiligheidsglas 
volgens de NEN-3569 toegepast. 
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Binnenkozijnen 
Alle binnendeurkozijnen zijn 
stalen montagekozijnen zonder 
bovenlicht. De binnendeuren 
worden uitgevoerd als opdek 
deuren; kleur Alpine-wit met kras 
vaste toplaag en degelijk sluitwerk. 
De kozijnen t.p.v. de badkamer 
en toilet worden voorzien van 
een kunststeen onderdorpel. 
Optioneel kunnen andere modellen 
binnendeuren en binnendeurbeslag 
uitgezocht worden. Het deurvlak 
en de zijwand(en) van de 
meterkast worden uitgevoerd 
in een plaatmateriaal. De 
meterkastdeur wordt eveneens 
fabrieksmatig in een standaard 
witte kleur afgewerkt.  

Hang- & sluitwerk 
Het hang- en sluitwerk van de 
kunststof kozijnen is inbraak 
werend en voorzien van 
kerntrekbeveiliging. De cilinders 
van het appartement zijn gelijk 
sluitend.  
 
De binnendeuren worden 
standaard voorzien van loopsloten. 
De deur van de badkamer en de 
toiletten worden voorzien van ‘vrij 
en bezet’-sloten. De meterkastdeur 
wordt voorzien van een kastslot. 

Daglichtkoepels
In de kleine slaapkamers worden 
in het platte dak geïsoleerde 
daglichtkoepels geplaatst 

met wit kunststof opstanden, 
dubbelwandige koepel in de kleur 
opaal. De daglichtkoepels zijn 
middels een spindel (met stang) te 
openen.

Trappen 
De trappen worden uitgevoerd 
in vurenhout, compleet met 
de benodigde leuningen en 
traphekjes. De trap wordt 
uitgevoerd als open trap.
De trappen worden voorzien 
van een grondverf laag wit. De 
trapleuningen worden bevestigd 
aan lichtmetalen leuninghouders.

Appartement A



Binnenafwerking

Stukadoorswerk 
De schuine en horizontale plafonds in de woning 
worden voorzien van wit spuitstructuurwerk 
afwerkingsniveau D.
Alle wanden worden behang klaar opgeleverd 
afwerkingsniveau D. (afwerkingsniveau D wil zeggen, 
dat de wanden gereed zijn om te behangen met een 
dik soort behang zoals vezelbehang of zogenaamd 
vliesbehang.) Eventuele knieschotten worden tot de 
wanden gerekend.

Tegelwerk 
De vloeren van de toiletten en de badkamer worden 
compleet betegeld. De wanden van het toilet wordt 
standaard betegeld tot een hoogte van 120 cm. De 
wanden van de badkamer, worden tot de onderkant 
van het plafond betegeld. 
 
De vloer- en wandtegels zijn volgens monster en zijn 
bij de aanneemsom in begrepen. De tegels worden 
haaks c.q. horizontaal aangebracht.  
De koper wordt de mogelijkheid geboden om andere 
tegels uit te kiezen. Prijsconsequenties hiervan worden 
als meer-/minderwerk verrekend.  
 
Voor het aanbrengen van tegels met een groter formaat 
dan 20 x 25 cm en/of het diagonaal aanbrengen 
van tegels, kan een eventuele verrekening van kosten 
met zich meebrengen. Tijdens een persoonlijk overleg 
met de leverancier kunt u het tegelwerk van toilet en 
badkamer naar eigen smaak invullen. 
 
Cement dekvloeren 
De begane grondvloer blijft de bestaande 
cementdekvloer. Ivm het infrezen van vloerverwarming 
wordt een egalisatie laag aangebracht. Deze laag 
is niet geschikt voor het direct aanbrengen van een 
vloerbedekking.

Afbouwtimmerwerk 
Onder de raamkozijnen met een wand/muur als 
borstwering worden standaard Werzalit (o.g.) 
vensterbanken geplaatst; dikte 18mm, met hierop 
een fineerlaag in de kleur wit. De vensterbanken zijn 
op de begane grond ca. 25 cm breed. Er worden 
in de woning geen stofdorpels en geen vloer of 
plafondplinten aangebracht. Verder worden alle 
timmerwerken uitgevoerd, die nodig zijn voor een 
nette afwerking. 
 

Schilderwerk 
Aan de buitenzijde wordt geen schilderwerk verricht. 
De woning is onderhoudsarm aan de buitenzijde 
behoudens de zwarte gevelbekleding. Deze is af 
fabriek voorzien van een verflaag.
Binnen wordt geen schilderwerk verricht, waar nodig 
wordt grondverf aangebracht. 
 
Keukeninrichting 
In de keukenzone wordt standaard géén 
keukenopstelling geleverd. Standaard wordt er een 
technische installatie aangebracht, waarin ‘voldoende’ 
aansluitpunten zijn aangebracht. Indien u tijdig in het 
bouwproces een keuken uitzoekt kan de technische 
installatie en eventueel bouwkundige onderdelen, 
volgens de opgave van de keukenleverancier, worden 
aangepast. Eventueel meer- en minderwerk wordt 
hierbij verrekend. De keuken kan door de leverancier 
na de oplevering van de woning worden gemonteerd.  
Er wordt in de keukenzone standaard de volgende 
technische installatie aangebracht: 
• een dubbele wandcontactdoos op ca. 225cm 

hoogte t.b.v. de wasemkap en verlichting
• twee dubbele wandcontactdozen met randaarde 

boven het aanrecht
• een enkele wandcontactdoos t.b.v. de koelkast
• een aansluitpunt tbv elektrisch koken
• een loze leidingen tbv close-in boiler (wettelijk 

verplicht)
• warm en koud wateraansluiting 
 
Voorziening afzuigkap 
Voor de wasemkap in de keuken kan optioneel een 
aparte afvoer door het dak worden aangebracht 
waarop een wasemkap met motor kan worden 
aangesloten. Afzuiging via of in de kruipruimte is niet 
mogelijk
 

Sanitair 
Het sanitair bestaat uit de hieronder vermelde 
onderdelen:   

De toiletruimte: 
• hangend wandcloset wit met een inbouwreservoir, 

bedieningspaneel wit en voorzetwand.
• Fonteintje 36cm wit met kraan en plugbekersifon

De badruimte: 
• douchecombinatie, bestaande uit een 

betegelde douchehoek, douchebak 90x90cm, 
thermostaatkraan en glijstangset met handdouche.

• wastafelcombinatie, bestaande uit een wastafel 
60cm wit met een wastafelmengkraan, 
plugbekersifon en een spiegel 60x50cm

• hangend wandcloset wit met een inbouwreservoir, 
bedieningspaneel wit en voorzetwand.

 
Eventueel kan de koper ander sanitair aanschaffen bij 
de door aannemer op te geven sanitair leverancier. 
Het meer- en minderwerk voor het leveren en 
aanbrengen van dit gewijzigde sanitair zal hierbij 
worden verrekend. 
 
Installatiewerk 
Al het installatiewerk wordt uitgevoerd door een 
erkend installatiebedrijf. 
 
De aanleg- en aansluitkosten van de nutsleidingen zijn 
in de koop-/aanneemsom inbegrepen. De aanvraag 
voor de leverancier(s) worden verzorgd en zijn voor 
rekening van de koper. De kosten van het gebruik van 
elektra, water en gas zijn tot de dag van oplevering 
voor rekening van de aannemer. 
 
Elektra 
De elektrische installatie voldoet aan de 
aansluitvoorwaarden van het energiebedrijf en aan 
NEN 1010. De omvang is als volgt: 
 
Entree: 
• 1 lichtpunt geschakeld door een schakelaar in 

combinatie met een wcd
• 1 belinstallatie 
• 1 rookmelder 220 V 

Toiletruimte: 
• 1 lichtpunt geschakeld door een schakelaar,  

Woonkamer/keuken:
• 2 lichtpunten geschakeld door een aparte 

schakelaar, 
• 4 dubbele wcd’s met randaarde, 
• 1 bedrade leiding t.b.v. telefoon naar de 

meterkast, 
• 1 bedrade leiding t.b.v. CAI naar de meterkast, 
• 1 bedrade leiding t.b.v. de kamerthermostaat 

naar de warmtepomp,  

Keuken:
• 1 lichtpunt geschakeld door een schakelaar, 
• 2 dubbele wcd’s met randaarde, 
• een dubbele wandcontactdoos op ca. 225cm 

hoogte t.b.v. de wasemkap en verlichting
• twee loze leidingen tbv close-in boiler en koken 

(wettelijk verplicht)
• twee dubbele wandcontactdozen met randaarde 

boven het aanrecht
• een enkele wandcontactdoos t.b.v. de koelkast 

Verdieping:
• 1 lichtpunt geschakeld door een schakelaar in 

combinatie met een wcd
• 1 rookmelder 220V  

Badkamer:
• 1 lichtpunt boven spiegels en 
• 1 lichtpunt in plafond geschakeld door een 

serieschakelaar. 
• 1 enkele wcd
• 3 standenschakelaar tbv de ventilatie 

(radiografisch gestuurd)
• aardpunt vanuit de meterkast 
 
Slaapkamer 1:
• 1 lichtpunt op schakelaar
• 2 dubbele wcd’s met randaarde 

Slaapkamer 2: 
• 1 lichtpunt op schakelaar
• 2 dubbele wcd’s met randaarde

(wcd = wandcontactdoos) 
Dubbele wandcontactdozen uitgevoerd als 2x enkel 
(volledig inbouw) afgedekt onder 1 raam.
 
Alle materialen met KEMA-keur. De installatie is 
uitgevoerd in het centraaldozensysteem waarbij de 
inbouwdozen zijn voorzien van inbouwmateriaal. 
 
In de woning wordt een complete belinstallatie 
gemonteerd bestaande uit bel in de hal, een beltrafo 
in de meterkast en een beldrukker (zwart) op de muur 
naast de voordeur. 
 
De wcd’s worden standaard op 30cm boven de vloer  
en schakelaars op 105cm boven de vloer geplaatst.
 
De elektrapunten worden op standaard plaatsen 
aangebracht en kunnen eventueel uitgebreid of 
aangepast worden. De woningen zijn voorzien van 
bedrade buizen met een inbouwdoos voor telefoon en 
Centrale Antenne Systeem (CAI) in de woonkamer. 
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Isolerende en energiebesparende maatregelen. 
Het bouwbesluit schrijft ten aanzien van de 
isolerende en energiebesparende maatregelen een 
energie prestatienorm voor. Voor een appartement 
in een verbouwsituatie gelden niet dezelfde eisen 
als voor nieuwbouw. Echter is ervoor gekozen 
de appartementen daar waar mogelijk op 
nieuwbouwniveau of hoger te isoleren
• geïsoleerde begane grondvloer  Rc> 

3,7m2K/W   
• geïsoleerde gevels  Rc>4,7m2K/W 
• kapconstructie  Rc: 5,0m2K/W 
• platdakconstructie Rc: 6,3 m2K/W
• HR++ beglazing   U-waarde maximaal 1,1 

W/m²K  

Installaties:
• Lucht/water warmtepomp Nibe F750 met 

ingebouwd 180liter boiler in de bijkeuken, 
buitenunit tegen achtergevel

• Ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer door 
zelfregulerende roosters en mechanische afvoer

• PV installatie: 6 panelen van 370WP met 
optimizers en Solar Edge omvormer in bijkeuken.

Centrale verwarming 
De begane grond van de woning wordt voorzien 
van vloerverwarming. De 1e verdieping is standaard 
onverwarmd. Optioneel kan deze ruimte ook 
verwarmd worden.
De regeling van de verwarmingsinstallatie geschiedt  
door middel van een kamerthermostaat welke in de 
woonkamer geplaatst zal worden. Optioneel kunnen 
de diverse ruimten apart met een ruimte-thermostaat 
geregeld worden. 
 
De verdeelunits ten behoeve van de vloerverwarming 
worden geplaatst in de bijkeuken.

Het afgiftesysteem en ontwerptemperatuur in de 
woning is als volgt opgebouwd:   
• ontwerptemperatuur buiten -10°C
• hal     vloerverwarming  18°C 
• woonkamer/keuken vloerverwarming  20°C 
• toilet     vloerverwarming 18°C 
• slaapkamers   vloerverwarming  20°C 
• badkamer    vloerverwarming  22°C 
• verdieping   geen verwarming 

Ventilatie en kanalen 
Ten behoeve van de ventilatie van de woning wordt 
er een ventilatiesysteem toegepast met natuurlijke 
toevoer van verse buitenlucht door zogenaamde 
zelfregulerende roosters in de ramen van de kozijnen. 
En door een mechanische afvoer van de lucht door 
instelbare afzuigventielen geplaatst in de keuken, het 
toilet en de badkamer. 

Het ventilatiesysteem kan bediend worden middels een 
3-standen schakelaar in de badkamer. De ventilatie-
unit wordt geplaatst in de bijkeuken volgens de 
voorschriften NEN 1087 en de NEN2757.
 
Water- en gasinstallaties 
De koud-waterleiding wordt aangelegd vanaf de 
watermeter, welke is geplaatst in de meterkast, met 
stopkraan en aftap- gelegenheid naar de volgende 
toestellen: 
• toiletruimte; het closetreservoir en de kraan van 

het fonteintje, 
• keuken; afgedopte leiding t.b.v. 

gootsteenmengkraan, 
• badkamer; wastafelmengkraan, de 

douchemengkraan, het wandcloset 
• bijkeuken; de warmtepomp + een vulkraan voor 

de cv-installatie, tapkraan voor de wasmachine 
 
De warm-waterleiding wordt aangelegd vanaf het 
warmwatertoestel naar de volgende  toestellen:  
• keuken; afgedopte leiding t.b.v. 

gootsteenmengkraan, 
• badkamer; de wastafelmengkraan, de 

douchemengkraan  

De appartementen krijgen geen gasaansluiting.
 
Voor levering van energie moet de bewoner zelf een 
contract sluiten met één van de energieleveranciers.  

Schoonmaken en oplevering 
Circa drie weken voor de oplevering wordt u op de 
hoogte gesteld van de datum en het tijdstip van de 
oplevering. De hele woning wordt ‘bezemschoon’ 
opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en 
de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. 

 

Voorbehoud

Deze verkoopdocumentatie is met zorg samengesteld. 
 
De woningen zijn op de contracttekening(en) 
aangegeven met de bouwnummers. Op de 
tekening(en) is de plaatsing van de woningen ten 
opzichte van elkaar en de omgeving aangegeven op 
basis van de verstrekte gegevens van de gemeente, 
zoals die vóór de aanvang van de verkoop 
beschikbaar waren. Nadere invulling van de openbare 
ruimte en wijzigingen in de situatie als gevolg 
van handelen door de gemeente en/of overheid, 
voorschriften van de gemeente en/of de overheid of 
ten gevolge van nadere kadastrale metingen, worden 
voorbehouden. 
 
Op de contracttekeningen zijn de gevelaanzichten, 
doorsneden en plattegronden aangegeven. De 
aangegeven maten zijn circa maten. Wijzigingen 
in maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de 
uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst 
blijken, alsmede wijzigingen ter voldoening aan 
overheidseisen en/of overheidsvoorschriften en/of 
nutsbedrijven, zijn voorbehouden.  
 

De eventueel in deze brochure getekende apparatuur, 
inrichting en dergelijke dient uitsluitend ter oriëntering 
van de plaatsingsmogelijkheden en is, voor zover 
niet uitdrukkelijk in deze technische kopers informatie 
genoemd, niet in de koopsom begrepen. 
 
Waar in de technische informatie een bepaalde 
leverancier of merk wordt omschreven, kan een andere 
leverancier en/of ander merk van gelijke klasse/
kwaliteit worden gekozen indien dit voor de uitvoering 
en voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst 
wordt geacht. Een en ander zal geen aanleiding voor 
enige verrekening geven. 
 
De in de verkoopbrochure opgenomen (3D) impressies 
zijn zogenaamde “artist-impressions”. Het is derhalve 
mogelijk dat er verschillen zijn tussen deze impressies 
enerzijds en de contracttekeningen en daadwerkelijk 
uitvoering anderzijds. Er kunnen daarom geen rechten 
aan deze impressies worden ontleend.
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Afwerkstaat

Onderdeel    Materiaal   Kleur

Gevels

Kozijnen, ramen en deuren 

Beglazing 

Dakbedekkingen 

Betimmeringen 

Metselwerk    Baksteen handvorm  Rood genuanceerd (bestaand)

Kozijnen     Kunststof    Antraciet  (binnen wit)

Voordeur     Kunststof    Antraciet  (binnen wit)

Draaiende delen      Kunststof    Antraciet  (binnen wit)

Raamdorpels onder kozijnen     Kunststof    Zwart (bestaand)

Dakramen (optioneel)   Metaal    Antraciet/grijs (binnen hout, wit)

Beglazing algemeen   Isolatieglas HR++   Blank

Hellend dak    Keramische pan   Antraciet/zwart (bestaand)

Boeidelen en overstekken   Rockpanel o.g.   Gebroken wit

Gevelbekleding    Chanelsidings rabat  Zwart

Bakgoten/ hemelwaterafvoeren  Zink    Grijs

Dakrandafwerking (platte dak trim)  Aluminium   NatureL

Voegwerk    Voegmortel   Grijs (bestaand)

1.

2.

3.

4.

5.

Exterieur

Onderdeel    Materiaal   Kleur

Entree

Toilet

Woonkamer/keuken 

Slaapkamers

Verdieping 

Badkamer

Vloer     Cementdekvloer   Grijs

Vloer     Cementdekvloer   Grijs

Vloer     Cementdekvloer   Grijs

Vloer     Vloertegels   Volgens monster

Vloer     Vloertegels   Volgens monster

Vloer     Plaatmateriaal hout  Onbehandeld

Trap+toebehoren    Vuren gegrond   Wit

Wanden     Behangklaar

Wanden     Behangklaar

Wanden     Behangklaar

Wanden     Behangklaar

Wanden     Wandtegels tot 1,2m1 hoog Volgens monster

Wanden     Wandtegels tot plafond betegeld Volgens monster

Plafond     Stuctuurspuitwerk   Wit

Plafond     Structuurspuitwerk   Wit

Plafond     Structuurspuitwerk   Wit

Plafond     Structuurspuitwerk   Wit

Plafond     Structuurspuitwerk   Wit

Plafond/schuine kanten   Structuurspuitwerk   Wit

Onderdorpel    Kunststeen   Antraciet

Onderdorpel    Kunststeen   Antraciet

Opmerkingen: Meterkast wordt aan binnenzijde niet afgewerkt

Opmerkingen: Wand t.p.v. keukenblok wordt niet afgewerkt

Opmerkingen: Tegelkeuze eventueel nader te bepalen door koper

Opmerkingen: Tegelkeuze eventueel nader te bepalen door koper

1.

2.

3.

6.

4.

5.

Interieur 
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nieuwe doorsnede A-A'bestaande doorsnede A-A'

nieuwe doorsnede B-B'bestaande doorsnede B-B'

keramische dakpannen

bestaande kapconstructie

isolatie PU Rc>6,1m2K/W

gipsplafond

HSB wand rc=4,7m2K/W

bitumen dakbedekking

isolatie PU Rc>6,3m2K/W

bestaande dakconstructie

gipsplafond

bestaande beganegrondvloer

isolatie PU Rc>3,7m2K/W

kunststof kozijnHSB wand rc=4,7m2K/W

bitumen dakbedekking

isolatie PU Rc>6,3m2K/W

bestaande dakconstructie

gipsplafond

bitumen dakbedekking

isolatie PU Rc>6,3m2K/W

balklaag 38x140mm

gipsplafond

zink felsbanen

zink roofbanen

ruwe delen 22x120mm

ventilatielat 44x70mm

spinvliesfolie

bestaande kapconstructie

isolatie PU Rc>6,1m2K/W

gipsplafond

plafond rockpanel wit

bestaande beganegrondvloer

isolatie PU Rc>3,7m2K/W

kunststof kozijn

detail 2

detail 1
detail 3

detail 4

detail 5

detail 7

detail 6

Standaard opties

Dakkapel in achter dakvlak
Op het dakvlak niet naar de straat gericht (achterzijde) wordt een dakkapel 
geplaatst. 
Het dakkapel krijgt wordt gemaakt van houtskeletbouw met een thermische 
isolatiewaarde van (Rc-waarde) ca. 4,7 m2K/W in de zijwangen en 
6,3 m2K/W op het platte dak.Het dak wordt bedekt met bitumineuze 
dakbedekking. De dakrand wordt voorzien van een aluminium trim.Het 
dakkapel wordt voorzien van een kunststof kozijn in dezelfde uitvoering als 
de standaard woning voorzien van draai-kiepramen en een ventilatierooster. 
Het dakkapel wordt bekleed met rockpanel in de kleur antraciet. Het stalen 
spant in het midden van de zolderruimte blijft gehandhaafd.

Slaapkamer op zolder
De standaard zolder wordt getransformeerd tot slaapkamer. Er wordt een 
wand met loopdeurkozijn geplaatst uitvoering als standaard appartement. 
Hierdoor ontstaat er een overloop en een slaapkamer. 
De slaapkamer krijgt knieschotten.
In het naar achter gekeerde dakvlak wordt een extra dakraam aangebracht 
van 78x98cm. 
De verdiepingsvloer wordt voorzien van isolatiemateriaal i.v.m. 
geluidsdemping.
Er wordt een lichtpunt geschakeld door een schakelaar in de slaapkamer 
aangebracht. Het lichtpunt van de zolder komt op de overloop. In de 
slaapkamer worden 2 dubbele wandcontactdozen aangebracht en een 
elektrische radiator van voldoende capaciteit

NB. 
• In verband met de beperkte plafondhoogte van ca. 2,2m1 voldoet deze 

ruimte niet aan de eisen die aan een slaapkamer gesteld worden in het 
bouwbesluit

• Om extra ruimte te creëren is een dakkapel aan te bevelen.
• Een (extra) dakraam is bij een dakkapel niet mogelijk

Opties kozijnen
• Brievenbus in voordeur – in de voordeur wordt een brievenbusplaat geplaatst in een tussendorpel
• Melkglas in voordeurpui – in de voordeur en de zijlichten ernaast wordt ondoorzichtig melkglas toegepast.
• Horren voor alle draai-kiepramen – app.  

Type A 2st en app. Type B 5st.

Opties afwerking
• Beganegrond alle wanden sausklaar ipv. behangklaar afwerkingsniveau B
• Beganegrond alle wanden structuurspuitwerk afwerkingsniveau D
• Vloerplinten gegrond beganegrond
• Koofbetimmering tbv keuken/afzuigkap
• Koofbetimmering afzuigkanaal afzuigkap verdieping

Overige opties
In onderling overleg kan beoordeeld worden of eventueel niet genoemde opties binnen het concept gerealiseerd kunnen 
worden.
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Project informatie
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9231 CJ Surhuisterveen
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Zoom 13
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De Flexibele Makelaar
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9231 CB Surhuisterveen

Telefoon: 0512-69122
www.flexibele-makelaar.nl
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wonen in Surhuisterveen


