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Inleiding

Dit is de technische omschrijving voor de recreatiewoningen van het project Drentse Weelde in 
Hoogersmilde. Het doel van deze omschrijving, is om u op de hoogte brengen van alle technische 
informatie met betrekking tot uw nieuwe recreatiewoningen, zodat u, in combinatie met de 
verkooptekeningen en de aannemingsovereenkomst, zo goed mogelijk over de contractuele 
inhoud geïnformeerd bent.

Algemeen

De recreatiewoningen in Drentse Weelde zullen worden gebouwd conform het Bouwbesluit, de 
gemeentelijke verordeningen en de bepalingen van Afbouwborg Nederland BV, zoals deze ten tijde van 
de aanvraag van de omgevingsvergunning gelden. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving 
is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en 
voorgeschreven door Afbouwborg Nederland. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving 
daarmee onverenigbaar mocht zijn, ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de 
bepalingen van Afbouwborg Nederland. 
Ten aanzien van de contractuele verhoudingen tussen koper en verkoper zijn de Afbouwborg 
Nederland bepalingen van toepassing, tenzij daarvan in deze technische omschrijving wordt 
afgeweken, of de bepalingen van de plaatselijke Nutsbedrijven en andere voorschriften en/of 
bepalingen van de gemeente Midden Drenthe waarin wordt gebouwd.

Contractuele waarde van deze technische omschrijving

Bij ondertekening van de koop- en de aannemingsovereenkomst verklaart de koper bekend te zijn 
met de inhoud van de contractdocumenten. Op dat moment zijn deze Technische Omschrijving en 
de bijbehorende contracttekeningen, het uitgangspunt waar we ons (koper en verkoper) beiden aan 
conformeren.

Maatvoering

• De maten op de verkooptekeningen zijn uitgedrukt in millimeters, tenzij anders is aangegeven.  
Wij hebben geprobeerd deze maten zo nauwkeurig mogelijk aan te geven. Toch zal het voorkomen 
dat de maten op de tekening iets afwijken van de uiteindelijke maten.

• Op sommige plaatsen op de verkooptekeningen geven we de maatvoering tussen de wanden 
aan. Daarbij is nog geen rekening gehouden met wandafwerking, zoals wandtegels, stucwerk, 
enzovoorts.

• De situatietekening en de daarin genoemde maten zijn bedoeld om een beeld te geven van het 
plan. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Afwijkingen van deze technische omschrijving

Tijdens de productie of uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving of de 
verkooptekeningen worden aangebracht op instructie of met goedkeuring van de bouwleiding. 
Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van 
bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk.
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Tijdelijke Voorzieningen

Tijdens de bouw worden de nodige opslagloodsen, een schaftlokaal en containers geplaatst. De 
aannemer en andere belanghebbenden behouden zich het recht voor, gecoördineerd, reclame- c.q. 
bouwborden te plaatsen.
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Verkoopinformatie

Algemeen

De opgenomen perspectieftekeningen geven een “artist-impression” weer. Het kan voorkomen dat er 
verschillen zijn tussen deze impressies en de daadwerkelijke uitvoering. Aan deze “artist-impression” 
tekeningen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ook niet qua kleurstelling e.d. Deze worden 
veelal in een later stadium door de architect bepaald. Op de artists-impressions kunnen diverse 
opties getekend zijn welke mogelijk wel of niet uitgevoerd kunnen worden. Wij benadrukken dat de 
ingetekende opties een impressie zijn en niet standaard in de koopsom zijn inbegrepen. 
De plaats, de afmeting en het aantal van de verdelers en de verwarmingselementen, de 
aansluitpunten voor elektra, de sanitaire aansluitpunten, de plaats van hemelwaterafvoeren en de 
ventilatievoorzieningen en andere installatietechnische componenten zijn zo goed als mogelijk op de 
tekening(en) aangegeven, doch zij kunnen vanwege bovengenoemde en/of installatietechnische reden 
hiervan afwijken. Plaats, inrichting en afmeting zullen in het werk bepaald worden. De technische 
tekeningen en de omschrijving zijn maatgevend voor hetgeen u geleverd krijgt. De eventueel in deze 
contractstukken genoemde productnamen, fabrikanten, merken, typen e.d. zijn ter indicatie en kunnen 
door de ondernemer worden vervangen voor een gelijkwaardig alternatief. 
Het ingetekende meubilair, de keukenapparatuur e.d. is slechts ter illustratie aangegeven, zodat deze, 
als ze niet expliciet in deze technische omschrijving als levering zijn vermeld, niet in de koopsom zijn 
begrepen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de omschrijving en de bijbehorende tekeningen 
prevaleert de technische omschrijving. Er wordt separaat een inrichtingspakket aangeboden in 3 
verschillende stijlen. Dat pakket staat los van de aannemingsovereenkomst en deze technische 
omschrijving.

Wijzigingen

De verkoopinformatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en 
tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het 
plan. Ondanks dat, moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend 
uit bijvoorbeeld een gewijzigde constructie, nader overleg omtrent de uitvoering, aanvullende eisen 
van de overheid en/of nutsbedrijven, stedenbouwkundige verkaveling etc. Deze wijzigingen zullen als 
separate bijlage worden toegevoegd voordat de koop- en aannemingsovereenkomst door u wordt 
getekend en behoren daarmee dan tot het contract. Daarnaast kunnen wijzigingen ontstaan, als deze 
door overheid of nutsbedrijven worden voorgeschreven en kleine afwijkingen, zoals bedoeld onder 
“administratieve bepalingen voor de uitvoering”. 
Soms is het tijdens de uitvoering noodzakelijk om wijzigingen ten opzichte van de technische 
omschrijving door te voeren. Deze “afwijkingen” kunnen worden doorgevoerd, ook nadat de koop- 
en aannemingsovereenkomst door u is ondertekend. Hiervoor zal geen verrekening plaats vinden, 
omdat deze wijzigingen in de materialen en afwerkingen nimmer afbreuk zullen doen aan de beoogde 
kwaliteit van de woningen. Tevens behoudt de aannemer zich het recht voor, op of aan de opstallen de 
naar zijn oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen, waarvan 
de noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt. Ook die wijzigingen mogen geen afbreuk doen aan waarde, 
kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen 
recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. 
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De op tekening ingeschreven maten en ingetekende situaties zijn “circa”-maten en hebben geen 
bewijskracht. Maten ten behoeve van meubilair, gordijnen etc. dienen derhalve na uitvoering op de 
bouw te worden ingemeten. Over- of ondermaat van de perceeloppervlakte is niet verrekenbaar. 

Situatietekening

De situatietekening, waarop de woningen met hun bijbehorende perceel grond, de straat, het 
openbaar gebied etc. staan aangegeven, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd. 
Onder andere omdat het mogelijk is dat de situatietekening op het moment van verkoop door 
de overheden nog niet tot in detail is uitgewerkt, moet in de praktijk worden vastgesteld dat er 
afwijkingen tot stand kunnen komen. Wij kunnen voor deze afwijkende situatie geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Derhalve kunt u geen rechten aan de situatietekening ontlenen. Het Kadaster zal de 
uiteindelijke maatvoering vastleggen.
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Procedure voor de aankoop en verdere bijzonderheden

Algemeen

Bij de aankoop van de recreatiewoning uit het project Wonen in Drentse Weelde krijgt u te maken met 
een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst.  Onderstaand geven wij u een overzicht van 
de gang van zaken volgend op het tekenen van de koopovereenkomst met Metanoia Recreatie BV en de 
aannemingsovereenkomst met SE Interieurbouw en betimmering BV, handelend onder de naam “Loffts 
en Chalets & Recreatiewoningen BV”.

Koop- en aannemingsovereenkomst

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot 
het betalen van de koopsom, terwijl wij ons door medeondertekening verplichten tot de bouw van de 
recreatiewoning en de levering van de daarbij behorende grond. Nadat beide overeenkomsten door u 
als koper en door ons als verkoper zijn ondertekend, ontvangt u hiervan een (digitaal) kopie-exemplaar. 
Ook wordt er een digitaal exemplaar naar de notaris gezonden die de notariële akte van 
eigendomsoverdracht opmaakt. De koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Notaris

De eigendomsoverdracht van de grond geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering 
bij de notaris. Ruim voor de datum van de notariële levering ontvangt u van de notaris een afrekening 
waarop het totale, op die datum, verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten, 
zie verderop in de tekst). Op de leveringsdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te 
weten:
1. De akte van eigendomsoverdracht van de grond (akte van levering). 
2. De hypotheekakte m.b.t. de hypothecaire lening die u van uw hypotheekverstrekker  

ontvangt. (mits noodzakelijk uiteraard)

Vrij Op Naam (V.O.N.)

De koopsom en aanneemsom van de woningen in wonen in de recreatiewoningen in Drentse Weelde 
zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder 
genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen woning zijn gemoeid, in de totale koopsom en 
aanneemsom zijn inbegrepen.
De koopsom wordt afgerekend via Metanoia Recreatie BV:
• Grondkosten. 
• Kadastrale inmeting
• Honorarium van architect, constructie-adviseur en installatie-adviseur. 
• Notarishonorarium inzake de akte van levering.
• Makelaarscourtage / verkoopkosten. 
• Gemeenteleges voor de bouwvergunning, de bouw van de standaard woning inclusief de ruwbouw 

opties. (dus niet over eventueel meerwerk als gevolg van opgedragen wijzigingen).
• Ontwikkelingskosten 
• Grondwerk, bestrating van rijstroken, terrassen en ontsluitingen van de voordeur zoals op de 

verkooptekeningen is aangegeven. 
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• Aansluitingen t.b.v. water, warmtenet, elektra en riolering (niet de aanvraag tot levering). 
•  21 % BTW (eventuele wijzigingen worden conform wettelijk voorschrift verrekend). 

De aanneemsom wordt afgerekend via SE Interieurbouw en betimmering BV:
• Bouwkosten. 
• CAR-verzekering. 
• Eventuele loon- en prijsstijgingen tijdens de bouwperiode (deze worden niet doorberekend).
• Eventuele aanvullende gemeentelijke heffingen zijn niet opgenomen. 
• BTW (21%; eventuele wijzigingen worden conform wettelijk voorschrift verrekend). 

De met de financiering verband houdende kosten zijn niet in de koop- en aanneemsom begrepen. 
Deze bijkomende kosten kunnen zijn:
• De kosten verbonden aan het verkrijgen van een hypothecaire lening (afsluitkosten). 
• De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte. 
• De (bouw)rente tot de leveringsdatum over wel reeds vervallen maar niet betaalde bouwtermijnen. 
 
Andere bijkomende kosten kunnen zijn (niet inbegrepen in de aanneemsom):
• De aanvraag voor levering van water en elektriciteit. 
• Aansluitkosten voor telefoon. 
• Aansluitkosten van CAI voor het aanleggen van het kabelnet (tv/radio) 
• Aanleg beveiligingsinstallatie. 
• Woninginrichting (meubilair, losse kasten, e.d.). (zie interieurpakket)
• Kosten Afbouwborg Nederland BV 

Prijsstijgingen

De met u in de koop- en aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopprijs staat vast met 
uitzondering van wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw 
zijn voor onze rekening en risico. De zogenoemde risicoregeling is dus uitgesloten. De aannemer kan 
zich wel beroepen op overmacht bij maatschappelijke ontwikkelingen die niet te voorzien waren.

Oplevering en opleveringstermijn

De recreatiewoning wordt bezemschoon opgeleverd. De opleveringsprocedure bestaat uit één 
oplevering en een na-controle c.q. servicecontrolebeurt van de onvolkomenheden, zoals vastgelegd 
in het proces-verbaal van oplevering. Na de door ons ontvangen betaling van de opleveringstermijn, 
minimaal twee dagen voor de sleuteloverdracht op onze rekening, van alle overige termijnen en het 
opgedragen meerwerk, ontvangt u als de koper de sleutels van de woning. De oplevering vindt plaats 
tussen de koper en de aannemer SE Interieurbouw en betimmering BV zal geschieden conform de 
normen van de Afbouwborg Nederland BV. De na-controle vindt circa drie maanden na de oplevering 
plaats. Eventuele kleine onvolkomenheden kunnen het beste opgespaard worden tot het moment 
van bericht dat we langskomen voor de na-controle en uitvoering van deze punten aan het einde van 
de onderhoudstermijn. Oplevering van elke woning zal plaatsvinden binnen een termijn, zoals in de 
aannemingsovereenkomst is vermeld.
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Oplevering en sleuteloverdracht

Na het moment van de verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven. De datum waarop de  
recreatiewoning wordt overgedragen, is niet exact aan te geven. Wij moeten daarbij de nodige reserve 
in acht nemen, omdat het bouwen van een recreatiewoning nogal wat werk met zich meebrengt en er 
onzekere factoren kunnen zijn. Wanneer er in een bepaalde periode verlet is, bijvoorbeeld door regen 
of vorst, dan zijn er relatief weinig werkbare werkdagen wat een langere bouwtijd kan veroorzaken. In 
een later stadium van de bouw kan die prognose steeds gedetailleerder worden. 
Wij kunnen circa twee weken voor de oplevering de definitieve opleveringsdatum en het tijdstip 
inplannen. 

Derhalve adviseren wij een ruime marge te nemen ten opzichte van tussentijds gemelde prognoses 
voor het maken van afspraken met eventuele leveranciers. Wanneer de woningoplevering gereed 
is, sturen wij een uitnodiging om samen met onze uitvoerder uw woning te inspecteren. Tijdens 
deze oplevering worden eventueel nog aanwezige onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd in een 
“Proces-verbaal van oplevering”. Deze wordt ter ondertekening voorgelegd, waarin de koper verklaart 
geen andere tekortkomingen te hebben geconstateerd, dan in het “Proces-verbaal van oplevering” 
zijn gemeld. Indien vooraf door u als koper aan alle financiële verplichtingen jegens ons is voldaan, 
verstrekken wij u na de ondertekening van het opleveringsformulier de sleutel van de woning. De 
aannemer heeft dan wel nog een periode nodig om de geconstateerde onvolkomenheden te verhelpen. 
De dag van oplevering zelf wordt de juridische levering genoemd of oplevering van de woning.
 

Onderhoudstermijn

De eventuele onvolkomenheden die tijdens de oplevering worden geconstateerd worden zo snel 
mogelijk verholpen. U dient wel rekening te houden met levertijden van onderdelen die vervangen 
moeten worden. Na verloop van drie maanden, vanaf de oplevering, zullen wij de datum waarop 
de servicecontrole van de onderhoudsperiode plaatsvindt schriftelijk naar u vastleggen. De 
geconstateerde onvolkomenheden, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het “werken” van 
materialen kunnen aan ons worden meegedeeld. Daarna worden deze punten, gezamenlijk met de 
overige in het plan gelijktijdig opgeleverde woningen, op afspraak afgewerkt. Wanneer alle voor 
herstel in aanmerking komende onvolkomenheden - waarvan schriftelijk melding is gemaakt - zijn 
verholpen, wordt de verkoper geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. De onderhoudstermijn 
bedraagt 3 maanden na de 1e oplevering.

Verzekering

Tijdens de bouw is het project verzekerd. Op de dag van oplevering wordt de woning verzekerd door 
HUB vakantieparken. De kosten zitten dan in de servicekosten die u maandelijks gaat betalen. 

Afbouwborg Nederland

Via Afbouwborg Nederland wordt geborgd dat in de eerste plaats de recreatiewoning voldoet aan 
de toepasselijke eisen voor nieuwbouw conform het Bouwbesluit. Deelname aan Afbouwborg 
is een extra aanvulling op de verplichtingen die de ondernemer heeft vanuit de gesloten 
aannemingsovereenkomst. Eén van de zaken die geregeld worden is dat de woning wordt afgebouwd 
ingeval van faillissement van de aannemer. De volledige regeling is opgenomen in de betreffende  
brochure van Afbouwborg die bij ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst wordt 
verstrekt. 
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Met Afbouwborg Nederland, sluit u een projectovereenkomst, op grond waarvan, voor het geval de 
bouwonderneming zou failleren, dan de woning volgens afspraak wordt afgebouwd door een andere 
door Afbouwborg Nederland voor te stellen bouwonderneming. Afbouwborg is een onafhankelijke 
organisatie. De kosten van Afbouwborg zijn daarom niet in de aanneemsom en in de koopsom 
opgenomen.

Voor nadere informatie:

Afbouwborg Nederland B.V.
Kerkewijk 126
3904JH Veenendaal
T:    0320-710730
E:    lnfo@afbouwborg.nl
W:  www.afbouwborg.nl
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Administratieve zaken

Algemene Projectgegevens

Dit project is bij Afbouwborg Nederland BV aangemeld. Na aankoop zal Afbouwborg een 
projectovereenkomst met u aangaan.

Projectinitiatief en ontwikkeling:

Metanoia Recreatie B.V.
Bataviahaven 1
8242 PR Lelystad
T: 06-25311857
E: info@metanoiagroep.nl
W: www.metanoiagroep.nl

Uitvoerend bouwbedrijf:

SE Interieur en Betimmeringen BV
Scharlo 5
5165 NG Waspik
T: (06) 51298979
E: info@loffts-chalets.nl

Architect:

Buro Stilma
Concordia 1
4416 HC Kruiningen
T: 06-397 621 68
E: wstilma@burostilma.nl
W: www.burostilma.nl

De contractgegevens zijn gedeponeerd bij:

Olenz notarissen
Vendelier 2, 3905 PA Veenendaal
Postbus 79, 3900 AB Veenendaal
T: 0318 – 529 393
E: notarissen@olenz.nl
W: www.olenz.nl
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Betalingen

Alle betalingen behalve de grondtermijn kunt u richten aan:
SE Interieurbouw en Betimmering BV
Scharlo 5
5165 NG Waspik
T: (06) 51298979
E: info@loffts-chalets.nl
Rekeningnummer: NL26ABNA0881670340

Wilt u daarbij de volgende gegevens vermelden:

a. uw naam
b. bouwnummer
c. factuurnummer
d. project: Drentse Weelde

Als betalingsdatum geldt de datum waarop wij het geld hebben ontvangen. Voor de termijnen die 
vervallen na de datum van de notariële overdracht, dient u als koper er zelf op toe te zien dat de 
eventuele geldgever binnen 14 dagen aan ons betaalt. Wij adviseren erop toe te zien dat deze periode 
niet wordt overschreden. Zo wordt voorkomen dat wij rente in rekening moeten brengen. Minimaal 
twee werkdagen voor de datum van sleuteluitgifte moeten wij een dagafschrift van onze bank hebben 
ontvangen, waaruit blijkt dat alle betalingen zijn ontvangen van de nog openstaande termijnen, 
eventuele rentenota’s en meerwerk-nota’s.

Adreswijziging

Wanneer u als koper voor de datum van de sleuteluitgifte verhuist, verzoeken wij u om ons uiterlijk 
binnen drie dagen na uw verhuisdatum te laten weten wat uw nieuwe adres is.

Wilt u in dat geval graag de volgende gegevens doorgeven:
• naam
• bouwnummer
• oude adres
• nieuwe adres met postcode en plaats
• nieuwe telefoonnummer
• ingangsdatum van uw adreswijziging
• project: Drentse Weelde
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Technische Gegevens

Voorrang: 

Indien en voor zover er tegenstrijdigheden zijn tussen de geveltekeningen en plattegronden in 
de verkoopdocumentatie, dan geldt dat deze technische omschrijving prevaleert boven de artist 
impressions en teksten in geveltekeningen en plattegronden zoals getoond in de verkoopbrochure en 
op de website. Aan Artist Impressions en interieurtekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

Legeskosten en aansluitkosten: 

De legeskosten voor de omgevingsvergunning zijn voor rekening van Metanoia Recreatie BV.  
De aanleg- en aansluitkosten van de recreatiewoning op het openbare elektriciteitsnet, waterleiding, 
KPN, CAI en openbaar riool zijn voor rekening van Metanoia Recreatie BV. De aansluit- en 
verbruikskosten voor de bouwaansluiting voor water en elektra zijn voor rekening van de aannemer, 
op basis van een standaard aansluiting van de lokale Nutsbedrijvenof het lokale netwerk van Drentse 
Weelde. 
 

Aanvang bouw: 

De werkzaamheden worden gestart in goed overleg tussen de ontwikkelaar en de aannemer en is 
afhankelijk van de verkoop / het passeren van de grondaankoop bij de notaris en het vervallen van de 
eventuele opschortende voorwaarden in uw overeenkomst in verband met vergunningsprocedures bij 
de gemeente en de provincie. 
 

Opleveringstermijn: 

Uw recreatiewoning wordt opgeleverd binnen 6 maanden na opdracht, het vervallen van de 
opschortende voorwaarden uit uw overeenkomst en de eerste betaling. Mogelijk kan het gebeuren dat 
door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen er problemen ontstaan met de leverantijden van 
materialen. Mocht dit gebeuren dan houden wij u op de hoogte.
 

Meer -en minderwerk: 

Meer- en minderwerk wordt alleen uitgevoerd als hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt. 
De verrekening vindt plaats conform aannemingsovereenkomst, 25% bij opdracht en 75% voor de 
oplevering van de woning. U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen met betrekking 
tot minderwerk kunnen worden ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de woning bij oplevering moet 
voldoen aan de garantievoorwaarden, dus ook het Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor eventuele 
door u gewenste meerwerkopties. Om uw garanties ten opzichte van de garantieplichtige ondernemer 
te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten schriftelijk geregeld te worden. U dient rekening mee 
te houden dat meerwerk de geplande oplevering kan verschuiven.

Omschrijving van het werk: 

Het werk bestaat uit het bouwen van een recreatiewoning, zoals op de verkooptekening & technische 
omschrijving aangegeven.   
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Ruwbouw 
 
11.    Peil en maten: 

De bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer wordt aangehouden als peil. De drempel bij 
de voordeur van de recreatiewoning zal (conform bouwbesluit) niet hoger zijn dan 20 mm boven 
de afgewerkte vloer. In de uitvoering wordt rekening gehouden met 15 - 20 mm ruimte voor het 
aanbrengen van vloerafwerking zoals tegels en parket. 
 

12. Grondwerken en aanvullingen: 

Het terrein onder de recreatiewoning is / wordt ontgraven tot bovenkant schroefpalen. Voor het 
aanleggen van de riolering worden eveneens de nodige graafwerkzaamheden verricht. De rand wordt 
aan de buitenkant weer aangevuld met de uitgekomen schone grond tot hoogte van het maaiveld. Er 
wordt geen grond aan- of afgevoerd. 

Bouwweg: 
De bouw wordt uitgevoerd vanaf de reeds aanwezige wegen. Indien nodig wordt een opstelplaats voor 
een bouwkraan voorzien door de aannemer. De aannemer repareert de wegen tijdens de bouwperiode 
indien noodzakelijk. 
 
Buitenrioleringen: 
Buitenriolering (vuilwater) wordt uitgevoerd in PVC, KOMO gekeurd, compleet met de nodige 
hulpstukken zoals ontstoppings-, verloop- en spruitstukken, beluchtingen en dergelijke naar de eisen 
van goed en deugdelijk werk. Hemelwater afvoeren naar open water dan wel infiltratie in de bodem. 
De afvoerleidingen zijn hittebestendig. 

 15.  Vlonder: 

Het leveren en aanbrengen van een vlonder. De vlonder wordt uitgevoerd in Lariks Douglas 
vlonderplanken. Tevens is het benodigde grondwerk en zand, rondom de recreatiewoning  
inbegrepen in de bouwsom. 
 

20. Heiwerk/fundering: 

De recreatiewoning is gefundeerd op schroefpalen aan de hand van de berekeningen en tekeningen 
van de constructeur. 
Fundering is een stalen frame duurzaam behandeld. 

21. Begane grondvloer en dakconstructie: 

De recreatiewoning wordt opgebouwd op basis van een stalen constructie van kokerprofielen welke 
gecoat zijn. Vloeren wanden en dakconstructie zijn opgebouwd als Houtbouw Constructie (NEN-EN 
1990 1995), met spouwlatten, dampopen folie en een afwerking met witte decoratiepanelen. De 
constructie van de recreatiewoning wordt geïsoleerd uitgevoerd door middel van een isolatielaag 
van vlas. De dakplaat bestaat uit een geïsoleerde sandwichplaat met antraciet zetwerk. De boeidelen 
bestaan uit wit zetwerk. Totale RC waarde conform bouwbesluit
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Wand en dakopbouw

Vloeropbouw 
(afwerking afhankelijk van het gekozen interieur pakket)

22. Buitentimmerwerk: 
 
Gevelbekleding: 
Gevelbekleding Turners Eiken Vinylplus Milin met mat zwarte schaduwnerf – verticaal gemonteerd  
Zetwerk matzwart

Eerste verdiepingsvloer 
Er is geen verdiepingsvloer, met uitzondering van model 1, die is voorzien van een OSB groenplaat. 
Vloerconstructie bestaat uit een houtenbalklaag voorzien van een OSB groen plaat en geluidsisolatie. 
Afwerking afhankelijk van het gekozen interieur pakket. 
 

30.  Buitenkozijnen, ramen en deuren: 

De buitenkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in onderhoudsarm Rehau kunststof, verdiept 
profiel met aluminium versterking. Kleur; matzwart met houtnerf aan de buitenzijde, wit van binnen. 
De bewegende buitenramen zijn draaikiepramen en/of uitzetramen als op tekening aangegeven. 
 
De voordeur wordt samengesteld uit kunststof profielen, in model zoals op tekening is aangegeven 
en uitgevoerd met kunststof panelen en/of isolerende beglazing. De borstweringshoogte wordt 
uitgevoerd zoals op tekening is aangegeven. 
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Op alle buitendeuren en ramen wordt inbraak werend hang- en sluitwerk aangebracht van SKG** 
kwaliteit. Alle buitendeuren zijn voorzien van een nachtslot. Krukken en schilden in lichtmetalen 
standaardmodel. De buitendeuren worden voorzien van gelijksluitende cilindersloten. 
 
De vaste en bewegende delen van de gehele recreatiewoning worden voorzien van warmte 
reflecterend hoog rendement HR++ glas. Daar waar nodig wordt gelaagd glas toegepast volgens  
NEN 3569. 
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Afbouw 
 

30.  Binnenkozijnen en deuren: 

De binnen kozijnen worden gemaakt van staal met witte standaard coating uitgevoerd. 
 
De binnendeuren van de recreatiewoning worden uitgevoerd in fabrieksmatig afgewerkte Svedex 
superlak alpine witte opdekdeuren voorzien van Buvalux garnituur. 
 
Het hang- en sluitwerk van de binnendeuren bestaan uit: 
• Paumelles voor de opdekdeuren; 
• Deurbeslag bestaande uit krukken en vrij/bezetgarnituur voor de badkamer en het toilet; 
• Insteek loopslot met deurkruk en schilden voor de overige deuren. 
  

32. Trappen: 

De Losse ladder (voor woning type 1) naar de slaapvide wordt uitgevoerd in hout. De slaapvide wordt 
voorzien van een houten hekwerk. 

33. Dakbedekking: 

De schuine dakvlakken worden voorzien van een stalen dakpanplaat. De dakbedekking wordt voorzien 
van de benodigde hulpstukken. 
 

 Raamdorpels, vensterbanken en dorpels: 

Op de plek onder de kozijnen worden zetwerk lekdorpels aangebracht, materiaal staal, in een 
standaardkleur naar keuze van de architect.
De vensterbanken worden uitgevoerd in spaanplaat met witte toplaag. 
 

40. Vloer & wandafwerking: 

In het toilet en de badkamer worden de vloeren en wanden afgewerkt met een kunststof volkern / 
Muro – White stone in combinatie met Beton-natuursteenlook, met tegelpatroon. 

45. Afbouwtimmerwerk: 

De dakschuintes en wanden worden afgewerkt met White Board 600 x 3020 mm – Elitvagg Vit 
Struktur (afwasbare plaat). De naden van de plaat blijven in het zicht. De randen van de dakelementen 
worden afgetimmerd met plinten. 

46. Schilderwerk: 

Het binnenschilderwerk bestaat uit: 
• Het dekkend schilderen van de kozijnaftimmeringen en overige aftimmeringen;
• De trap (model 1) inclusief hekwerk t.p.v. vide wordt fabrieksmatig geschilderd
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47. Keukeninrichting: 

Whirlpool:
Koel-vries combinatie ART66001
Vaatwasser WI3010
Combimagnetron nis 38 W7 MD460
Combimagnetron nis 45 AMW9604
Inductiekookplaat WS Q2160 NE
Afzuigkap AKR 559.3 IX
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Installaties 
 

50.  Loodgieterswerk en hemelwaterafvoeren 
 
Hemelwaterafvoeren: 
De hemelwaterafvoeren daar waar noodzakelijk gemaakt met de benodigde hulpstukken en 
aangesloten op de schoonwater buitenriolering. De schoonwater riolering wordt voorzien van 
aansluitpunten voor de aangegeven hemelwaterafvoeren. 
 
Riolering en waterleidingen: 
De vuilwater riolering wordt uitgevoerd in pvc. De standleiding wordt doorgetrokken en bovendaks 
ontlucht. 
Het vuil water wordt afgevoerd en aangesloten op de vuilwaterriolering in het terrein. De 
waterleidingen worden uitgevoerd in kunststofleidingen die in de vloer worden aangebracht. 
 
Aansluitpunten rioleringen en waterleidingen: 
• Alle sanitair volgens sanitair specificatie; 
• De keuken aansluit en afvoerpunten;  
• Aansluitpunten E-boiler ketel. 
 

50.  Sanitair: 

Het sanitair bestaat uit:
• Luca Varess Morano douche draaideur 90x190 cm helder glas mat zwart profiel, 
• Regendoucheset Balance Black, Thermostaatkraan,
• Wastafel meubel met spiegel en verlichting / kleur mat zwart met houtnerf,
• Designradiator zwart,
• Mechanische ventilatie,
• Hangtoilet Geberit (conform tekening)
 

60.  Verwarming en warm water: 

De recreatiewoning wordt verwarmd en gekoeld door een LG PM05SP.NSJ warmtepomp. De 
binnenunits worden geprojecteerd in de woonkamer en slaapkamers. Daarnaast worden er door 
middel van elektrische radiatoren in de badkamers bij verwarmd. Dit verwarmingssysteem is zeer 
doelmatig en energiezuinig. 
De temperaturen voor de verwarming worden berekend op een buitentemperatuur van -7°C, met een 
nachtverlaging van 3°C.
 
De hierna genoemde binnentemperaturen worden bij bovengenoemde condities gegarandeerd bij 
gelijktijdige verwarming van alle vertrekken met gesloten ramen en deuren. 
• woonkamer/keuken  22 graden 
• toilet    20 graden 
• slaapkamers   20 graden 
• badkamer   22 graden  
• De overige ruimtes worden niet verwarmd. 
Leidingen worden in de constructie weggewerkt. 



paraaf opdrachtgever: paraaf aannemer:

p. 19 van 21Drentse WeeldeTechnische Omschrijving 14 april 2022 

Warmtapwater wordt voorzien door een elektrische smartboiler van120 liter merk Inventum120 Mono 
Electric boiler 120L Smart 1200 W opstelplaats in de technische ruimte. Ten behoeve van de keuken 
wordt er een Qooker Combi E met een volume van 7 liter toegepast. 
 

60.  Ventilatie: 

In de recreatiewoning wordt een afzuig ventilatiesysteem toegepast. De toevoer van verse buitenlucht 
vindt plaats via ventilatieroosters in de gevelkozijnen in elke slaapkamer en in de woonkamer.  
De afvoer van vervuilde en vochtige binnenlucht vindt plaats in de badkamers, toilet, keuken. 
 

70.  Elektrische installatie: 

In de technische ruimte worden de meters voor elektriciteit en water geplaatst. De schakelaars en  
de wandcontactdozen zijn, waar mogelijk, volledig inbouw. Bij de entree aan de binnenzijde wordt  
een belinstallatie geleverd en aangebracht bestaande uit een beldrukker met bel. 
Voor de energieopwekking worden afhankelijk van het type recreatiewoning 10 PV (type 2 en 3)  
dan wel 13 PV (type 1) panelen geplaatst op het dakvlak afhankelijk van de positie van de woning.  
Panelen met minimaal 365 WP vermogen. 

Lichtpunten, wandcontactdozen et cetera worden aangebracht volgens tekening. 
 
Aansluitpunten telefoon, kabeltelevisie en computer: 
In de meterkast wordt een internetaansluiting voorzien en één vaste aansluiting voor de TV in  
de woonkamer.
 
Rookmelders: 
Er worden rookmelders gemonteerd. De rookmelders worden onderling gekoppeld en aangesloten op 
het lichtnet. 
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Voorwaarden 
 

 Wijziging: 

Het is mogelijk om nog een aantal persoonlijke wensen in het plan te verwerken. Aanvullingen en 
wijzigingen op deze technische omschrijving worden schriftelijk geoffreerd en bij opdracht vastgelegd 
in de opdrachtbevestiging. 
 

 Krimp: 

Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging 
kunnen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud van 
de recreatiewoning worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel. 
 

 Garanties: 

Voor beide woningen wordt door de aannemer een Garantieverklaring afgegeven. 
Constructie algemeen    10 jaar
Verborgen gebreken    5 jaar
Buitenkozijnen, ramen en deuren    6 jaar
Beglazing       6 jaar
Hang en sluitwerk      1 jaar
Dakbedekking      3 jaar 
Vloer en wandafwerking     2 jaar
Kitvoegen      2 jaar
Boiler      2 jaar
Mechanische ventilatie     2 jaar
Warmtepomp      2 jaar
Electrische installatie / PV panelen   2 jaar

 
 Garantievoorwaarden: 

Garanties worden verstrekt conform de garantievoorwaarden van de betreffende leverancier of 
onderaannemer. Niet onder de hiervoor genoemde garanties vallen: 
• Gebreken ten gevolge van normale slijtage, het niet uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud,  

het onjuist onderhouden en het onjuiste gebruik; 
• Gebreken ten gevolge van overstroming, stuifsneeuw, wind met een snelheid van meer  

dan 17,1 m/s;  
• Scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog- en verhardingskrimp van het 

materiaal evenals scheurvorming door zetting of normale doorbuiging van constructies, kleine 
onvolkomenheden, tenzij deze afbreuk doet aan de deugdelijkheid van de recreatiewoning. 
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Tot slot
 

 
Bij de aankoop van een recreatiewoning komt veel kijken, daarom is er een kans aanwezig dat u iets 
over het hoofd ziet. Daarom willen wij u uitdrukkelijk wijzen op de onderstaande punten: 
 
• Alle informatie in de technische omschrijving en op de verkooptekeningen over het plan ontvangt u 

onder voorbehoud van de goedkeuring van de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente, 
alsmede de 

• Nutsbedrijven. 
• De tekeningen in de brochure of op website geven een impressie, de reële kleuren kunnen afwijken. 

De tuinafwerking, verhardingen en dergelijke, zoals omschreven in deze technische omschrijving, 
is naar eigen fantasie ingevuld en behoort niet tot de levering. Aan deze onderdelen kunnen om die 
reden geen rechten worden ontleend. 

• Wijzigingen ten aanzien van peilhoogten, maatvoering, juiste ligging, terreinafwerking, 
hoogteverschillen, taluds, groenstroken, voetpaden, parkeervoorzieningen et cetera kunnen zich 
voordoen. 

• De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatst bij ons bekende gegevens. 
• Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte (zowel positief als negatief ) kunnen wij geen 

aansprakelijkheid aanvaarden, ondanks het feit dat de situatietekening met de grootste mogelijke 
zorg is vervaardigd. 

• De in de tekeningen aangegeven maten zijn “circa” maten waarbij geen rekening is gehouden met 
wandafwerkingen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u bij de inrichting 
van uw recreatiewoning de maten ter plaatse op te nemen. 

• Genoemde merknamen en fabricaten kunnen door de aannemer worden vervangen, mits deze 
producten dezelfde kwaliteit hebben. 

 


