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Rondweg, N381, N34 of A37. Reis je liever met het
openbaar vervoer? Het treinstation is nabij. Met de
bereikbaarheid zit je hier dus perfect.
Je komt er liever niet, maar als het nodig is ben je
binnen 10 minuten bij het Scheper Ziekenhuis. Best
een prettig idee.

De architectuur is eigentijds met een lichte verwijzing
naar de jaren dertig. Er is niet gekozen voor woningen
met tierlantijntjes maar voor robuuste woningen die
degelijkheid uitstralen. De woningen zijn opgetrokken
in twee kleuren steen. De kap heeft antracietkleurige
dakpannen en een overstek. De berging aan de
tuinzijde steekt niet uit zodat de tuin en het terras
over de volledige breedte van de kavel loopt.

Wonen in de nieuwste bruisende woonwijk van Emmen
Aantrekkelijke nieuwbouw van halfvrijstaande woningen

De bouwwijze is overwegend traditioneel. De vloeren
en de bouwmuren zijn steenachtig. De woning is
gefundeerd op een strokenfundering.
De woningen zijn energiezuinig en voldoen aan de
nieuwste BENG eisen. De naam zegt het al: Bijna
Energie Neutraal Gebouw, wat inhoudt dat u nagenoeg
geen energie meer gebruikt voor verwarming en
ventilatie. De verwarming is een vloerverwarming
op de begane grond die ook kan koelen. Hiervoor
wordt een luchtwarmtepomp gebruikt. De ventilatie
is een Warmte Terugwin Installatie zodat hier ook
zeer weinig energie voor wordt gebruikt. De woning
is voorzien van een isolerende drielaagse beglazing
(uitgezonderd de berging). Ter voorkoming van
onderhoud is de woning voorzien van kunststof
kozijnen en goten, schilderwerk is dus niet meer
nodig. Voor de energieopwekking is de woning
voorzien van zonnepanelen op het dak. Uw woning is
dus op de toekomst voorbereid.

in de nieuwste bruisende woonwijk van Emmen. De
woningen zijn gelegen aan de westkant van de wijk

KORTOM EEN RIANTE
HALFVRIJSTAANDE WONING MET EEN
ZEE VAN MOGELIJKHEDEN,ZODAT DE
WONING NAAR UW EIGEN WENSEN
KAN WORDEN INGERICHT

Delftlanden aan de Horstenzoom. Het is een toplocatie
voor jong en oud. Dit gedeelte van de wijk is royaal
opgezet en wordt niet voor niets tuindorp genoemd.
De woningen liggen op een rustige locatie zonder

verkavelingsopzet waarbij veel woningen georiënteerd

doorgaand verkeer aan een mooi plantsoen.

zijn op het groen. De woonbuurtjes worden van elkaar
gescheiden door boomrijke wiggen en elk buurtje heeft

De Zoom

een eigen brinkje. De ‘’Zomen” worden omsloten door

De stedenbouwkundigen hebben voor het meest

een grote plantsoenstrook, het agrarische gebied

westelijke randgebied van de Delftlanden een opzet

van de Sleenerstroom en het watergebied van de

gemaakt waardoor een woonmilieu ontstaat met een

Terpen. Dit gebied mag met recht het mooiste deel

landelijk karakter. Dit ontstaat door drie landelijk

van de nieuwe woonwijk Delftlanden genoemd worden.

vormgegeven woonbuurtjes te situeren in een

De locatie Horstenzoom is dan ook een perfecte

boomrijke omgeving bestaande uit vrijstaande en half

plek voor gezinnen die op zoek zijn naar een veilige,

vrijstaande woningen. De buurtjes hebben een ruime

kindvriendelijke en groene omgeving.

Het project bestaat uit 20 halfvrijstaande
woningen. Tevens wordt er één vrijstaande
woning gerealiseerd in dezelfde
architectuur.
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Even de rondweg oversteken met de fietsbrug en je
zit al in het Noordbargerbos, genieten van de natuur.
En als je daarentegen behoefte aan levendigheid
hebt, dan sta je binnen tien minuten, midden in het
centrum van Emmen met onder andere een zeer
geoutilleerd winkelaanbod, smaakvolle restaurants,
gezellige kroegjes, Atlas theater, Rensenpark,

COLOFON
Horstenzoom Emmen is een uitgave van Brands Bouwontwikkeling
BV ter informatie van project Horstenzoom.

Wildlands Adventure Zoo, bioscoopbezoek in
Kinepolis en de wekelijkse markt op vrijdag. Ook
sportverenigingen, kinderopvang en scholen op het
gebied van zowel basis- als middelbaar en hoger
onderwijs zijn altijd dichtbij. En als je met de auto
op pad gaat, bereik je binnen enkele minuten de

De verdieping heeft drie ruime slaapkamers en een
riante badkamer met wastafel, douche en hangtoilet.
Er is ruimte genoeg om een bad of wastafelmeubel te
plaatsen.
De zolder is bereikbaar via de vast trap.
De zolder is groot genoeg voor het plaatsen van een
4e slaapkamer. Voor de installatie en wasmachine en
droger is er een aparte ruimte gemaakt.

Alle foto’s zijn met toestemming van betrokken partijen geplaatst en
mogen niet zonder toestemming voor andere doeleinden gebruikt
worden.
De gebruikte beelden zijn uitsluitend indicatief. Aan de beelden
alsmede de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Horstenzoom Emmen

Horstenzoom Emmen

Emmen is volop in beweging met vermaak
voor jong en oud. Het is er gemoedelijk waardoor je je
er zeker snel thuis voelt. En zoek je een moment van
rust, dan fiets je binnen enkele minuten “de stad” uit.
Uitgestrekte landschappen met groen, heel veel groen!

De begane grond heeft een indeling waarbij in de basis
de woonkamer aan de straatzijde zit en de keuken
aan de tuinzijde. Het is mogelijk de tuinzijde met
1.20 m1 of 2.40 m1 uit te breiden. Er is dan een royale
leefkeuken mogelijk. Ook zou je nu de woonkamer
aan de tuinzijde kunnen leggen en de keuken aan
de straatzijde. Als meerwerk kunnen er dubbele
tuindeuren gekozen worden om de tuin nog meer bij de
woning te betrekken. Er is tevens de mogelijkheid een
garage of bijkeuken te realiseren. In de entree is naast
de meterkast ruimte voor de garderobe. De trap heeft
standaard een trapkast. Middels de tuindeur is de tuin
bereikbaar. Aan de voorzijde is uitbreiding met een
carport mogelijk. Ook bestaat de mogelijkheid voor een
tuinkamer of slaapkamer/badkamer begane grond. Zie
deze opties achterin de brochure.
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HORSTENZOOM EMMEN
De woningen liggen op een rustige locatie zonder doorgaand verkeer aan een mooi plantsoen.

Horstenzoom Emmen

Horstenzoom Emmen

HORSTENZ

15

kaveloppe
rv

24

HORST

16

lak

HORST

285m2

lak

lak

M

21
kaveloppe
rv

kaveloppe
rv

5

GEVELAAN ZICHTEN
VOORGEVEL

ACHTERGEVEL
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ZIJGEVEL RECHTS
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PLATTE GROND

BEGANE GROND
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PLATTE GROND
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TABEL AFWERKINGEN EN VOORZIENINGEN
HALFVRIJSTAANDE WONING
AFWERKING
WAND

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

PLAFOND

VLOER

TEMP.
C.V.

ENTREE

behangklaar

spuitpleister

cementvloer

TOILET

tegels tot 1,6 m
hoog, daarboven
spuitpleister

spuitpleister

tegels

WOONKAMER

behangklaar

spuitpleister

KEUKEN / EETHOEK

behangklaar

TRAPKAST

WANDCONTACTDOOS

LICHT

ENKEL

DUBBEL

VOORZIENINGEN EN
INSTALLATIE

18° C

1

1

1

Meterkast met WCD,
buitenlichtpunt,
elektrische belinstallatie,
rookmelder,
vloerverwarming

-

1

-

-

afzuigpunt

cementvloer

22° C

1

-

4

thermostaat, 1x
onbedraad aansluitpunt

spuitpleister

cementvloer

22° C

2

2

4

afzuigpunt, 1 loze leiding
keuken, buitenlichtpunt

behangklaar

Schilderwerk trap

cementvloer

-

1

-

-

TRAPOPGANG
1e VERDIEPING

behangklaar

-

-

-

-

-

-

vuren trap; wit
afgeschilderd, bovenzijde
treden wit gegrond

OVERLOOP

behangklaar

spuitpleister

cementvloer

18° C

1

1

-

rookmelder

SLAAPKAMER 1

behangklaar

spuitpleister

cementvloer

22° C

1

-

3

SLAAPKAMER 2

behangklaar

spuitpleister

cementvloer

22° C

1

-

3

SLAAPKAMER 3

behangklaar

spuitpleister

cementvloer

22° C

1

-

2

BADKAMER

tegels tot onderkant
plafond

spuitpleister

tegels

22° C

2

1

-

Afzuigpunt, elektrische
radiator

TRAPOPGANG/
OVERLOOP
2e VERDIEPING

behangklaar

dakplaat en

-

18° C

-

-

-

vuren trap; wit
afgeschilderd, bovenzijde
treden wit gegrond,
rookmelder

ZOLDER

behangklaar

cementvloer

-

1

-

1

cementvloer

-

1

1

-

knieschotten
onbehandeld
dakplaat en
knieschotten
onbehandeld

INSTALLATIE/
BERGING

behangklaar

dakplaat en
knieschotten
onbehandeld

BERGING BG/
GARAGE

Metselwerk
(achterzijde=ruw)

dakplaat
onbehandeld

Wasmachine- en
wasdrogeropstelplaats,
afzuigpunt
WTW, binnendeel
warmtepomp

betontegels

-

1

-

1

OPMERKINGEN : Behangklaar = de wanden zijn uitgevlakt, maar er wordt geen behang geleverd.
Genoemde aantallen wandcontactdozen zijn uitgezonderd wandcontactdozen bestemd voor de installatie.

wand lichtpunt

beldrukker

plafond lichtpunt

aansluitpunt niet bedraad (loze leiding naar meterkast)

schakelaar

kamerthermostaat

wisselschakelaar

electrische radiator

wandcontactdoos met randaarde
dubbele wandcontactdoos met randaarde
wandcontactdoos tbv mv unit en electrisch koken

electrische handdoekradiator
230
R

rookmelder
inblaas- of afzuigventiel

Horstenzoom Emmen
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PLATTEGROND
KOPERSOPTIE

BEGANE GROND
SCHAAL 1:50

PPLLAATTTTEEGGRROONNDD
KKOOPPEERRSSOOPPTTIIEE

2878

5400

SCHAAL 1:50

2878

5400

0.4
keuken

3780

0.7
berging

4560

3780

1000

900

KOPERSOPTIE
• 1200 mm uitbreiding t.p.v.
achterzijde woning

0.6
bergkast

1300

1500

0.3
toilet

10600

1300

1500

1000

0.6
bergkast

0.3
toilet

900

2100
1700

2100

0.1
hal

0.7
berging

0.1
hal

schaal 1:100

1700

0.4
keuken

4560

positie oorspronkelijke achtergevel

positie oorspronkelijke achtergevel

10600

BEGANE GROND

KOPERSOPTIE
• 1 200 mm uitbreiding t.p.v.
achterzijde woning
• Terrasdeuren
• Optie extra (achter)deur

schaal 1:100

0.2
mk

0.2
mk

0.5
woonkamer

0.5
woonkamer

3500

5100

5100
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Z Izijgevel
JGEVEL

5400

5400

A C H T E R G E V E Lachtergevel
kopersoptie:
1200mm uitbreiding t.p.v. achterzijde woning
kopersoptie:
1200mm uitbreiding t.p.v. achterzijde woning

achtergevel

kopersoptie:
1. 1200mm uitbreiding
t.p.v. achterzijde woning
kopersoptie:
2. terrasdeuren
1. 1200mm uitbreiding t.p.v. achterzijde woning
3. optie extra2.
(achter)deur
terrasdeuren
3. optie extra (achter)deur

A C H T E R G E V E Lachtergevel

Horstenzoom Emmen
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zijgevel

Z Izijgevel
JGEVEL

3500

zijgevel

achtergeve
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PLATTEGROND
KOPERSOPTIE

KOPERSOPTIE
• Carport
• Garage i.p.v. berging
• Bijkeuken

BEGANE GROND
SCHAAL 1:50
schaal 1:100

schaal 1:100

VOORGEVEL
voorgevel

voorgevel

kopersoptie:
1. carport
2. garage i.p.v. berging
kopersoptie:
3. bijkeuken
1. carport
2. garage i.p.v. berging
3. bijkeuken

zijgevel

Z I Jzijgevel
GEVEL

achtergevel

18

kopersoptie:

A C H 1.
T Ecarport
RGEVEL

achtergevel
2. garage i.p.v. berging
3. bijkeuken

Z I J G Ezijgevel
V E L bijkeuken
(ACHTERDEUR)

Horstenzoom Emmen
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schaal 1:100
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PLATTEGROND
KOPERSOPTIE

KOPERSOPTIE
• 1200 mm uitbreiding t.p.v.
achterzijde woning
• tuinkamer en berging

BEGANE GROND
SCHAAL 1:50

20

ZIJGEVEL

Horstenzoom Emmen
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VOORGEVEL
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PLATTEGROND
KOPERSOPTIE

KOPERSOPTIE
• 1200 mm uitbreiding t.p.v.
achterzijde woning
• tuinkamer met indeling
(slaapkamer / werkkamer /
badkamer)

BEGANE GROND
SCHAAL 1:50

22

ZIJGEVEL

Horstenzoom Emmen
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ACHTERGEVEL
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PLATTEGROND
KOPERSOPTIE

BEGANE GROND

KOPERSOPTIE
• 2400mm uitbreiding t.p.v.
achterzijde woning
• berging

ACHTERGEVEL

24

ZIJGEVEL
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SCHAAL 1:50
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I MP R ES SI E S TA ND AA RD K EU KE N

I MP R ES SI E S TA ND AA RD W ON IN G

Horstenzoom Emmen

I MP R ES SI E W ON IN G ME T 1. 20 M 1 V ERL E NGI N G E N DUBBELE TUINDEUREN

I MP R ES SI E W ON IN G ME T 1. 20 M 1 U ITB R EID I NG AAN DE TUINZIJDE, DUBBELE T U I N D E U R E N E N E E N E X T R A B E R G I N G D E U R
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TECHNISCHE
SPECIFICATIES
01. ALGEMEEN
- Voorrang Woningborg bepalingen
	Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving
is bepaald gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en
waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd
en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in
deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn
c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort
steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
	Te verstrekken garanties dienen te voldoen aan de “Woningborg
Garantie- en waarborgregeling 2021”.
-	Energielabel
Iedere woning wordt voorzien worden van een energielabel.

02. HOOGTELIGGING VAN DE WONING
Het peil -P- waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen
met de bovenkant van de begane grondvloer; dit peil ligt ongeveer
20 cm boven de kruin van de weg.

03. GRONDWERK/BESTRATING/TERREININVENTARIS
Omschrijving grondwerk:
- De kavels worden afgewerkt met uitkomende grond.
-	Ter plaatse van de opritten wordt een strook van 3 m1 breed, niet
verdicht, aangevuld met uitkomend zand.
-	Ter plaatse van de achterzijde van de woning wordt een strook
van 3m1 x10 m1 aangevuld met uitkomend zand in plaats van
grond. Evenals de ruimte tussen bergingen.
Omschrijving beplanting:
-	Daar waar aangegeven op tekening wordt een enkele
beukenhaag geplant.
Omschrijving buitenriolering:
- Buitenriolering en binnenriolering: p.v.c.-buis recyclebaar.

30

04. FUNDERING
Omschrijving fundering:
-	Fundering woningen: Boorpalen waarover een balkenrooster
komt. Een en ander conform het advies van de constructeur.
-	De kruipruimte wordt geventileerd door middel van 4 roosters
per woning verdeeld over de voor- en achtergevels.

06. GEVELS
Materiaalomschrijving van de gevels:
-	Buitenmetselwerk in 2 kleuren: gebakken gevelsteen in
halfsteensverband.
-	Binnenspouwbladen van de woningen: kalkzandsteenelementen
dik 120 mm en 100 mm.
-	Boven de ramen aan de binnenzijde worden betonlateien
opgenomen in het kalkzandsteen.
-	Isolatie: Rockwool Rockfit Premium Silver 150 mm (Rc= 5.3
m²K/W).
-	Bij opgaan metselwerk boven daken isolerende steen ivm
koudebrug: Gasbeton G4/600.

07. DAKEN
Materiaalomschrijving van het hellende dak van de woning:
-	scharnierdaken bestaande uit: 12 mm melamine verlijmde spano
(onbehandeld groen), dampremmer, sporen, isolatie, dampopen
folie, regels, panlatten. (Rc =6,3 m²K/W).
-	De zolder krijgt dragende knieschotten bestaande uit vuren
regels met spano beplating: hoog 1 m1.
- Sneldekpannen.
-	Bouwnummer 9-20 dakraam 78x160 cm met drielaagse
beglazing.
-	Bouwnummer 21-28 dakraam 78x140 cm met drielaagse
beglazing.
Materiaalomschrijving van het platte dak van de garage en berging:
- Vurenhouten balklaag.
-	Strijkbalk langs de gevels, aan de buitenzijde te voorzien van
opwaaiankers hoh 1.20 m1.
- 50 mm houtwolcementplaten.
- Bitumineuze dakbedekking.
- Daktrim in de vorm van een plastisolkap.
Materiaalomschrijving van het platte dak van de erker van de
vrijstaande woning (van binnen naar buiten):
- 12.5 mm gips.
- Dampremmer.
- Vurenhouten balklaag.

Underlayment.
Isolatie 120 mm PIR.
Dakbedekking.

08. WANDEN EN MUREN
Materiaalomschrijving van de binnenwanden:
-	Woningscheidende wanden: ankerloze spouwmuur van
kalkzandsteen elementen dik 2x12 cm. (geluidsisolatie).
- Lichte scheidingswanden: 100 mm gasbeton.
- Wanden op de zolder: metal stud.

09. VENTILATIEVOORZIENINGEN
De ruimten/constructieonderdelen worden uitgerust met de
volgende ventilatiesystemen:
- Gevels: spouwventilatieroostertjes in metselwerk.
- Kruipruimte: vloerventilatiekokers.
- De spuiventilatie vindt plaats door te openen ramen en deuren.

10. DIVERSE MATERIALEN
10.1. BUITENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN
Materiaalomschrijving van de kuststofkozijnen:
-	Buitenkozijnen: kunststof verdiept profiel: Kommerling K-vision
trend. Kleur ral 9010.
Draaiende delen uit te voeren aan de buitenzijde met Rhenofol
ral 7016.
-	Het hang- en sluitwerk van de buitenkozijnen wordt geleverd
door de kozijnleverancier en voldoet aan inbraakklasse 2 . De
krukken en schilden zijn blank geanodiseerd.
- Glas: Hr++ tripel.
- De tuindeur wordt voorzien van glas in gelaagde uitvoering.
-	De voordeur is voorzien van een brievenbus met klep.
Materiaalomschrijving van de stelkozijnen:
- Vuren gegrond.
10.2. BINNENKOZIJNEN EN -DEUREN
Materiaalomschrijving van:
-	Binnenkozijnen: behandeld plaatstaal met bovenlichten in lichte
scheidingswanden.
- Binnendeuren: fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren.
10.3. HANG- EN SLUITWERK
Het hang- en sluitwerk van de binnenkozijnen is van standaard
woningbouwkwaliteit, te leveren door de leverancier.
Het hang- en sluitwerk van de buiten kozijnen is inbraakwerend, te
leveren door de leverancier.
10.4. TRAPPEN
Materiaalomschrijving van:
- 1e verdiepingstrap: dichte vurenhouten trap.
- Zoldertrap: open vurenhouten trap.
- Traphekken: spijlenhekwerken.
- Vuren leuning gegrond.
- De zoldertrap is voorzien van een spijlenhek bij de tweekapper.
-	Tbv leidingen zijn de trappen voorzien van een lepe hoek
(afgetimmerde schuine zijde)
Het is aan te raden de treden na oplevering te bekleden of af te
werken met een antislip afwerking.

10.5. AFTIMMERWERK
Materiaalomschrijving aftimmerwerk:
- Kantstukken kozijnen: MDF gegrond.
- Trapgataftimmering: 12 mm MDF gegrond op regels.
-	Aftimmering reservoir hangtoilet badkamer en toilet: beplating
op regels tot 1200 mm +.
- Lepe traphoeken: fermacel op houten regelwerk.
10.6. VENSTERBANKEN
Onder de raamkozijnen met gemetselde borstweringen worden aan
de binnenzijde vensterbanken toegepast.
Materiaalomschrijving:
- Natuursteencomposite Bianco C dik 20 mm breed 250 mm.
10.7. WATERSLAGEN
Materiaalomschrijving:
-	Raamdorpelsteen geglazuurd. Ter plaatse van de gemetselde
borstwering onder de buitenkozijnen.
10.8. KUNSTSTEEN
Achter de deur van de badkamer wordt een kunststeen dorpel
toegepast. Kleur zwart.
10.9. METAALWERK
Al het in de woning voorkomend staalwerk in contact komend met
de buitenlucht is thermisch verzinkt. Staalwerk in het zicht wordt
afgeschilderd.
Materiaalomschrijving:
- Raveelijzers trapgatsparingen via vloerleverancier.
-	Lateien boven kozijnen buitenzijde: staal thermisch verzinkt en
gecoat.
- Kolommen tbv erker.
10.10. KEUKEN
Er wordt standaard geen keuken geleverd. Bij de keukenopstelling
dient rekening gehouden te worden met de bouwkundige
aansluitpunten.
De koper dient na oplevering de keukenventilatie te regelen middels
een recirculatiekap.
10.11. GOTEN
Materiaalomschrijving:
- Goten: kunststof onderhoudsarm.
- Dakoverstek erker: kunststof onderhoudsarme dakrand.
10.12. PREFAB VORSTRANDEN
Materiaalomschrijving:
- Kantplank onder toegangsdeuren: geïsoleerde kantplank.
10.14. METERKAST
De meterruimte is een prefabkast.

11. INSTALLATIES
11.1. GAS
Er wordt geen gasaansluiting aangelegd.
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De grond kan verdicht zijn door de bouwactiviteiten, waardoor de
waterdoorlatendheid verminderd. Het advies is om de tuin voldoende
diep om te spitten. Indien u veel betrating is uw achtertuin toepast,
dient u voorzieningen te treffen voor een goede afwatering.
Na afloop van de bouw wordt het terrein schoongemaakt en wordt
bouwafval verwijderd. Toch bestaat de kans dat u incidenteel nog
bouwresten tegenkomt. Deze dient u zelf te verwijderen en af te
voeren.
Houdt rekening bij het aanbrengen van straatwerk dat er een aantal
centimeters ruimte zit tussen het straatwerk en de houten bergingen
i.v.m. optrekkend vocht.

05. VLOEREN
De vloeren zijn als volgt samengesteld:
-	De begane grondvloer van de woningen is een geïsoleerde
betonnen systeemvloer, Rc =3,7 m² K/W.
Voor de toegang van de kruipruimte van de woning wordt een
sparing in de vloer gemaakt voorzien van een geïsoleerd kruipluik.
-	De 1e verdiepingsvloer van de woningen is een betonnen
breedplaatvloer (prefab onderschil met ter plaatse gestorte
toplaag).
-	De 2e verdiepingsvloer van de woningen is een betonnen
kanaalplaatvloer van 200 mm.
-	De vloer van de berging bestaat uit betontegels 300x300x40 op
een verdicht zandpakket.
-	De vloer van de garage bestaat uit betontegels 300x300x50 op
een verdicht zandpakket.

-
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11.2 RIOLERING/HWA
Materiaalomschrijving van:
- Buitenriolering en binnenriolering: p.v.c.-buis recyclebaar.
-	Hemelwaterafvoeren: p.v.c.-buis recyclebaar. De afvoeren van
de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materialen die
tot 90 °C hittebestendig zijn.
Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast.
- De riolering wordt belucht en heeft ontstoppingsmogelijkheden.
-	De aansluiting op het gemeenteriool is in de koopaannemingssom opgenomen.
11.3. WATER
De aanleg-/aansluitkosten en de eventuele kosten van
ingebruikstelling met betrekking tot water zijn in de koop-/
aanneemsom begrepen.
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter,
geplaatst in de meterkast; de waterleiding is afsluit-/aftapbaar.
De volgende tappunten worden aangesloten:
- Toiletcombinatie in toilet en badkamer.
- Het fonteintje in het toilet.
- De keukenmengkraan (eindigend in een stopkraan).
- De douchemengkraan in de badkamer.
- De wastafelcombinatie in de badkamer.
- De wasmachine-aansluiting op de zolder.
De warmwaterleiding wordt aangesloten op:
- De keukenmengkraan (eindigend in een stopkraan).
- De douchemengkraan in de badkamer.
- De wastafelcombinatie in de badkamer.
11.4. ELEKTRA
De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van
ingebruikstelling met betrekking tot elektrische energie zijn in de
koop-/aanneemsom begrepen. De elektrische installatie wordt
aangelegd volgens: NEN 1010, zie afwerkstaat.
Fabricaat schakelmateriaal Bush Jager type Busch-Balance SI kleur
ral 9010.
De wandcontactdozen worden uitgevoerd als inbouw, uitgezonderd
de garage/berging.
Hoogte wcd’s 0.30m1 in de woonkamer en verder 1.05 m1.
De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit een
trafo met bel en drukknop (zwakstroominstallatie).
De woning wordt voorzien van rookmelders geplaatst in de hal,
overloop en zolder, aangesloten op het lichtnet met ingebouwde
accu.
De keuken is voorzien van:
- wcd met aparte groep voor inductiekoken.
- wcd afzuiging 2200+.
- 2 dubbele wcd’s algemeen gebruik.
- Loze leiding naar m.k.
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Onderstaande ontwerptemperaturen kunnen ten minste worden
gehaald bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken:
entree 		
: 18 °C
woonkamer/keuken : 22 °C
overloop		
: 18 °C
slaapkamers
: 22 °C
badkamer		
: 22 °C

-	Geringe kleurverschillen tussen de diverse sanitaire onderdelen
kunnen niet uitgesloten worden.
Omschrijving wasmachinekraan:
Venlo Nimbus I en II F3082AA.

Korte omschrijving binnenschilderwerk:
-	De trappen met hekwerken, leuningen en trapgataftimmeringen
in dekkende uitvoering, uitgezonderd de bovenzijde van de
treden, deze zijn wit gegrond.
- Buitenkozijnen: beleggen.

Elektrische verwarming:
- Elektrisch handdoekradiator in de badkamer

12. VLOER-, WAND- EN PLAFONDAFWERKING

Geen buitenschilderwerk.
Geen plakfolie aanbrengen op glas daar het mogelijk is dat de
zonnewarmte op het beplakte glas meer geabsorbeerd wordt. De
hierdoor ontstane spanningen kunnen het glas lek maken, of doen
scheuren. Door het beplakken van folie vervalt de garantie.

Laag temperatuur radiatorenverwarming:
_ In de slaapkamers met thermostaatknop.
Warmtepomp:
De woningen worden voorzien van een lucht-water warmtepomp:
- Warmtepomp: NIBE F2040-8-WHE of gelijkwaardig.
- Binnenunit VVM S320 (180 liter boiler).
-	De warmtepomp wordt opgesteld op de zolder en de buitenunit
op de buitenberging/garage.
Mechanische ventilatie:
- Zehnder ComfoAir 300 of gelijkwaardig.
- De WTW wordt geplaatst op de zolder.
-	De spiraloleidingen van de WTW worden niet weggewerkt op de
zolder.
De volgende ruimten worden afgezogen:
- Keuken.
- Toilet.
- Badkamer.
- Wasmachineruimte.
11.7. TELECOMMUNICATIE/DATA
De woningen zijn voorzien van (met een controledraad voorziene)
aansluitmogelijkheden in de volgende vertrekken:
- Woonkamer: 1 stuks (loze leidingen vanuit de meterkast).
11.8. PV-PANELEN
Materiaalomschrijving:
-	Bouwnummer 9-20 9 PV panelen a 330Wp/paneel te plaatsen op
het pannendak.
-	Bouwnummer 21-28 8 PV panelen a 330Wp/paneel te plaatsen op
het pannendak.
- Omvormer op de zolder geplaatst.
11.9 SANITAIR
Het sanitair wordt geleverd in een witte uitvoering.
Alle kranen, uitgezonderd de wasmachinekraan, zijn voorzien van
keramische schijven.
Omschrijving toe te passen materialen in toiletruimte:
-	IS connect/concept wandcloset E824501 met IS Connect zitting
en deksel normal close E712801.
- Geberit Inbouwreservoir met afdekplaat Chroom Omega 20.
-	Fonteincombinatie Plieger Houston 37x23 met kraan Plieger Flat
en chromen plugbekersifon met muurbuis 5/4.
Omschrijving toe te passen materialen in badkamer:
-	IS connect/concept wandcloset E824501 met IS Connect zitting
en deksel normal close E712801.
- Geberit Inbouwreservoir met afdekplaat Chroom Omega 20.
-	IS wastafel Cube 60x46 E714101 met kraan Venlo Nimbus Look
F3204AA en Tiempo spiegel 600x600 E3251BH, chromen
plugbekersifon met muurbuis 5/4.
-	Douchecombinatie Nimbus renovatie set CC15 en Aqua 3F 60 cm
A5538AA.
- Doucheput RVS 200x200.
- Kranen te voorzien van chromen hoekstopkraantjes.
-	Het sanitair wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op
de riolering.

12.1. VLOERAFWERKING
Omschrijving vloerafwerking:
-	Cementdekvloeren. In alle ruimte uitgezonderd de badkamer en
toilet.
-	Buitenberging of garage zijn voorzien van betontegels.
Omschrijving toe te passen vloertegels in de navolgende ruimten:
- Badkamer: 1e soort uit keuzepakket afmeting 20x20 cm.
-	Toilet : 1e soort volgens monster uit keuzepakket afmeting
maximaal 20x20 cm.
Ter plaatse van de voordeur mag het hoogteverschil, met de
bovenzijde van de onderdorpel niet meer bedragen dan 20 mm na
het aanbrengen van uw vloerafwerking. U dient hier rekening mee te
houden bij de keuze van uw vloerafwerking nabij de voordeur.
In de dekvloeren lopen diverse leidingen zoals verwarming, electra en
water. Om die reden is het niet wenselijk in de vloeren te boren.
Bij toepassing van vloertegels, PVC en =dergelijke is een aanvullende
egalisatie nodig. Deze dient u zelf aan te (laten) brengen.
12.2. WANDAFWERKING
Omschrijving toe te passen wandtegels in de navolgende ruimten:
- Badkamer: tot plafond met 1e soort wit afmeting 30x60 cm.
- Toilet: tot 1,60 m hoog met 1e soort wit afmeting 30x60 cm.
De niet betegelde wanden worden als volgt afgewerkt:
- Spuitwerk (spack) boven de betegelde wanden in het toilet.
-	Kalkzandsteenwanden behangklaar, dus uitgevlakt, maar zonder
behang opgeleverd.
- Gasbetonwanden behangklaar.
Opmerkingen:
-	De uitwendige hoeken van het tegelwerk worden voorzien van
een hoekprofiel.
-	Geringe kleurverschillen in wand- en vloertegels kunnen niet
uitgesloten worden.
- Wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht.
U dient er rekening mee te houden dat, voordat u kunt behangen, u
eerst voorbereidende werkzaamheden moet verrichten. Het gaat hier
om het verwijderen van kleine oneffenheden, vullen van kleine gaten,
stofvrij maken en voorbehandelen van sterk zuigende ondergronden.
De wanden zijn niet zondermeer gereed om te behangen. Bij
onderandere glasvliesbehang, scan of sauswerk adviseren wij u de
wanden van een extra afwerklaag te voorzien.

14. WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW
Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of koper
verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende
artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de
overeenkomst.
De verkooptekeningen en technische omschrijving zijn met zorg
en zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. De bouw geschiedt
overeenkomstig de tekeningen en beschrijvingen, behoudens
geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve
afwijkingen en eventueel van overheidswege verlangde wijzigingen.
Eveneens behouden wij ons recht voor om wijzigingen aan te
brengen in materialen en afwerkingen zonder dat dit afbreuk doet
aan de kwaliteit.
Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen
van verrekeningen van meerdere of mindere kosten.
De plaatsen van schakelaars, lichtpunten, aansluitpunten,
wandcontactdozen en sanitaire toestellen alsmede de installaties
(zoals verwarming) zijn bij benadering in de plattegronden
aangegeven.
De op de tekeningen en in de beschrijving vermelde afmetingen
zijn “plusminus-maten”. Kleine maatverschillen tussen tekening en
realiteit blijven mogelijk.
De op de tekeningen aangegeven apparatuur, meubilering en
inrichting dienen alleen ter oriëntatie en zijn niet in de koopsom
begrepen. De perspectieftekeningen zijn artist-impressions; er
kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Voor de inrichting van het openbaar gebied wordt verwezen naar de
gemeente Emmen.

15. VERKOOPTEKENINGEN
Deze door u ondertekende verkoopbrochure is het contractstuk.
De in de brochure getoonde artist-impression, kleuren en
interieurinvullingen dienen slechts als illustratie van de woningen.

12.3. PLAFONDAFWERKING
Omschrijving plafondafwerking:
-	Plafonds begane grond en 1e verdieping: spuitwerk op
betonplafonds. V-naden in het zicht.
- Dakplaten scharnierdaken onbehandeld.

13. BEGLAZING EN SCHILDERWERK
Beglazing
Isolerende drielaagse beglazing wordt toegepast in de buitenramen
en -deuren van de gehele woning (levering Kunststofkozijnen
leverancier), uitgezonderd de berging en/of garage.
De bovenlichten van de binnendeuren bestaan uit floatglas.
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11.5. VERWARMINGSINSTALLATIE/WARMWATERVOORZIENING/
MECHANISCHE VENTILATIE
De berekening van de capaciteit dient te geschieden
overeenkomstig de ISSO publicatie 51 “warmteverlies berekeningen
voor woningen en woongebouwen”-bepaling benodigd vermogen per
vertrek en totaal.

Vloerverwarming:
- Woningen: vloerverwarming in de woonkamer/keuken, hal.
-	De temperatuurregeling van de vloerverwarming vindt plaats
door thermostaat geplaatst in de woonkamer.
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ALGEMENE INFORMATIE
KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST
Met het tekenen van deze overeenkomst verplicht u zich
tot het betalen van de koop-/aanneemsom, terwijl Brands
Bouwontwikkeling BV zich verplicht tot de bouw van de woning
en de levering van de daarbij behorende grond. Nadat de koop-/
aannemingsovereenkomst door koper en verkoper is getekend,
ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt onder
berusting van de notaris gesteld, die dan de notariële akte van
transport kan opmaken.
KOOPSOM VRIJ OP NAAM
De koop-/aanneemsom van de woning is vrij op naam, dat wil
zeggen, dat de volgende kosten hierin zijn opgenomen:
- koopsom grond.
- bouwkosten.
- kosten garantieregeling Woningborg.
- honoraria architect en overige adviseurs.
- verkoopkosten en overdrachtskosten.
- leges bouwvergunning.
- de eenmalige aansluitkosten van elektra, water en riolering.
-	B.T.W. (thans 21%, eventuele wijzigingen conform de wettelijke
voorschriften verrekend).
De kosten in verband met de eventuele financiering van uw
woning zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen.
Deze kosten kunnen zijn:
- afsluitprovisie voor een hypothecaire geldlening.
- notariskosten van de hypotheekakte.
- renteverlies tijdens de bouw.
- kosten voor het aanvragen van nationale hypotheek garantie.
Eventueel mogelijke subsidies zijn in de koop-/aanneemsom
verrekend.
PRIJSWIJZIGINGEN
De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen
totale koop-/aanneemsom staat vast met uitzondering van
wijzigingen in het B.T.W.-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen
tijdens de bouw worden dus niet doorberekend.
DE 5%- REGELING
Deze regeling geeft u als koper extra zekerheid om geconstateerde
gebreken bij de oplevering van uw woning snel verholpen te krijgen.
De regeling werkt globaal als volgt.
Bij oplevering dienen alle betalingstermijnen (inclusief het saldo van
eventueel meer- en minderwerk) te zijn overgemaakt.
Voor de laatste 5% van de aanneemsom geeft de bouwondernemer
aan de notaris een zogenaamde bankgarantie. Dat geeft u de
garantie dat de bouwondernemer de geconstateerde gebreken
zal verhelpen. Pas dan wordt de bankgarantie voor uw woning
opgeheven.
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EIGENDOMSOVERDRACHT
De eigendomsoverdracht van de woning geschiedt door middel
van een zogenaamde akte van transport bij de notaris. In de koop/
aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport
vermeld, terwijl tevens rekening gehouden moet worden met de
geldingsduur van de hypotheekaanbieding.
Voor de datum van notarieel transport ontvangt u van de notaris
een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde
bedrag is aangegeven. Ook blijkt uit deze afrekening, welk bedrag
u (tijdig) aan de notaris moet overmaken. Bij de berekening van het

WAT EN WANNEER TE BETALEN
De koop-/aanneemsom wordt u gedeclareerd in termijnen naar rato
van de voortgang van de bouw. De termijnregeling is in de koop-/
aannemingsovereenkomst vermeld. Deze overeenkomst geeft aan,
dat u tot de datum van notarieel transport uitstel van betaling heeft.
Maar voor de vervallen bouwtermijnen ontvangt u inmiddels wel
de termijnnota’s. Op de datum van notarieel transport moet u deze
bouwtermijnen en de daarover verschuldigde bouwrente voldoen. Na
notarieel transport ontvangt u telkens wanneer de bouw weer zover
is gevorderd een volgende termijnnota. Deze nota’s moet u uiterlijk
binnen 14 dagen na dagtekening voldoen.
SCHOONMAKEN EN OPLEVERING
De woning wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair,
de tegelwerken en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd.
Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil
en puinresten. Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de
kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en
het tijdstip waarop dat gaat gebeuren.
Voor de overdracht van de woning zal een vertegenwoordiger
van de aannemer met u de woning inspecteren. De eventueel
geconstateerde onvolkomenheden worden in een procesverbaal van oplevering genoteerd, dat door beide partijen wordt
ondertekend, waarna de woning is opgeleverd. De desbetreffende
punten worden hersteld.
MEER- EN MINDERWERK
Naast een keuze uit meer- en minderwerken kan bij de indeling en
de afwerking rekening worden gehouden met individuele wensen,
als deze tenminste tijdig bekend zijn. De begeleiding en coördinatie
hiervan zal door de bouwondernemer worden verzorgd. Zie hiervoor
de separate keuzelijst.
WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING 2021
De ondernemer, Brands Bouwontwikkeling BV. is aangesloten bij
Woningborg NV.
De woningen worden gebouwd en verkocht met het
garantiecertificaat van deze stichting. Een dergelijk certificaat
kan alleen worden verstrekt door ondernemingen, welke zijn
ingeschreven. Nadat uw besluit tot aankoop van een woning van
Brands Bouwontwikkeling BV genomen is, ontvangt u van de
verkoper de door Woningborg uitgegeven brochure: “Woningborg
Garantie- en waarborgregeling”. Hierin zijn formele regelingen
opgenomen, zoals garantienormen, reglement van inschrijving,
standaard koop-/aannemingsovereenkomst et cetera. Het
garantiecertificaat wordt u door Woningborg rechtstreeks
toegezonden, nadat de koop-/aannemingsovereenkomst is
ondertekend.
ALGEMEEN
Uw woning is opgebouwd uit verschillende materialen. Deze
materialen zullen zich na het aanbrengen aanpassen aan het
klimaat.
In het stukadoor- en spuitwerk kunnen kleine scheurtjes zichtbaar
worden. Deuren kunnen gaan klemmen omdat het hout moet
wennen aan een andere temperatuur en vochtigheid. Door
bouwvocht kunnen geringe kleurverschillen ontstaan. Deze kleine
onvolkomenheden kunnen nooit worden voorkomen.
De aannemer wordt geacht aan zijn verplichtingen te hebben
voldaan als alle punten van het opleveringsrapport verholpen zijn.

WONINGBORG
GARANTIE- EN
WAARBORGREGELING

Wat houdt de Woningborg Garantieen waarborgregeling in?
De Woningborg Garantie- en

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?

waarborgregeling beschermt kopers
van nieuwe woningen tegen de risico’s
van een eventueel faillissement van de

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u
o.a. het volgende:

bouwonderneming tijdens de bouw en
bouwkundige gebreken na oplevering.
Het certificaat wordt uitgegeven
door Woningborg N.V. onder de naam
Woningborg-certificaat.

-	Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt
Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor
reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een
financiële schadeloosstelling.
-	De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning
tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige

Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich
kan inschrijven bij Woningborg, toetst
Woningborg de bouwonderneming
op financieel gebied, technische

gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt
de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders
gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen
dan draagt Woningborg hier zorg voor.
-	
Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven,

vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij

zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst

ieder bouwplan worden de tekeningen

met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te

en technische omschrijving getoetst aan

gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor

het Bouwbesluit. Ook wordt de concept

de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming.

(koop-/)aannemingsovereenkomst

In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en

beoordeeld op een goede balans in

de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.

de rechtsverhouding tussen koper en
bouwonderneming.

-	Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de
koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de
woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Horstenzoom Emmen

Horstenzoom Emmen

FINANCIERING WOONLASTEN
Wellicht zal voor het bekostigen van een eigen woning het opnemen
van een hypothecaire geldlening benodigd zijn. De financiële
adviseurs van de makelaar zijn graag bereid u hierin een duidelijk
advies te geven. Zij berekenen u altijd de mogelijkheden aan de hand
van uw persoonlijke gegevens en kunnen ook uw aanvraag voor een
hypotheek dan wel andere vormen van financiering verzorgen.

bedrag, dat u zelf moet betalen, gaat men er vanuit, dat in geval van
hypothecaire financiering het nog zogenaamde depot, gelijk moet
zijn aan de vanaf transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen.
Op de transportdatum wordt veelal ook de eventuele hypotheekakte
met betrekking tot de lening, die u van de geldgever ontvangt,
gepasseerd.

35

• Opdrachtgever

• Notaris

Brands Bouwontwikkeling BV

Veldkamp & Prins Notarissen

Nautilusstraat 7 – Emmen

Bloemdijk 2B – Borger

www.brandsbouw.nl

www.vpnotarissen.nl

• Makelaar

• Aannemer

Marcel van Dam Makelaardij

Brands Bouw

Valterweg 6 – Exloo

Nautilusstraat 7 – Emmen

0591-227022

www.brandsbouw.nl

www.marcelvandammakelaardij.nl
• Garantie
Woningborg

BOUWPROJECTEN VAN BRANDS
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Horstenzoom Emmen
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S T A D S VILLA'S EN
A P P A R TEMENTEN

B E N D IENPLEIN EMMEN
S T A D S VILLA'S EN
A P P A R TEMENTEN
IN 2019 OP GELEVERD
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EXCLUSIEVE
APPARTEMENTEN

IN 2020 OPGELEVERD

RESIDENTIA EMMEN
VRIJSTAANDE
WONING

S C H IMMER ESCH EMMEN

HORSTENZOOM EMMEN
WWW.BRANDSBOUW.NL

