
Royale
halfvrijstaande herenhuizen.
Wonen zoals u dat wilt.

…EEN KAST VAN EEN HUIS!
WONINGTYPE KAARDEBOL…

Plan Nagtegael
Beilen



Welkom in het hart van Drenthe! Beilen heeft ruim 9800 inwoners en ligt in de 
gemeente Midden-Drenthe. Er is een enorme verscheidenheid aan natuur, cultuur 
en ontspanning. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 20.000 jaar geleden rond Beilen al mensen 
woonden. Rond het jaar 1000 werd Beilen al genoemd in oorkonden. De naam is een 
verbastering van de oorspronkelijke naam Bijlloo, dat zoiets als ‘open gehakte plek in 
het bos’ betekent. 
 
Er liggen verschillende natuurgebieden rondom Beilen o.a. het Terhorsterzand met 
recreatieplas, Nationaal Park Dwingelderveld en het Scharreveld, een heidegebied 
met veel fietsmogelijkheden. 
 
In Beilen zijn diverse sportaccommodaties te vinden zoals een openlucht- en overdekt 
zwembad en tennisbanen. Er zijn diverse basisscholen en een middelbare school in 
Beilen aanwezig. Het winkelaanbod in het dorp is meer dan compleet te noemen met 
meerdere grote supermarkten, gevarieerde zelfstandige middenstand, landelijke ketens 
en gratis parkeren. Gedurende het jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd. 
Beilen is gunstig gelegen t.o.v. de A28 en N371 waardoor plaatsen als Assen, Groningen, 
Emmen en Drachten goed bereikbaar zijn. Ook is het dorp voorzien van een NS station. 
 

Beilen. Ruimte om te wonen.
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2 Halfvrijstaande 
woningen in verkoop.

Overige woningen.

De verkaveling van deze 
vrijstaande woningen kan variëren, 
er kunnen derhalve geen rechten 
aan worden ontleend’
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Plan Nagtegael
Nagtegael ligt ten zuiden van de Domoweg en wordt begrensd 
door Smalbroek aan de westzijde en de spoorlijn aan de oostzijde. 
De zuidzijde wordt begrensd door een hoofdwatergang en het 
verlengde ervan tot aan het Linthorst-Homankanaal. 
Behalve het herkenbare boerderijlint van Smalbroek is ook het 
buurtschap Ter Horst ten zuiden van het plangebied een belangrijk 
als waardevol landschappelijk gegeven. Verder naar het zuiden zijn de 
stuifzanden van het Ter Horsterzand te vinden. Om deze historische 
en visueel aantrekkelijke buurten in hun waarde te laten, zal tussen 
deze buurten en het plangebied een open ruimte gehandhaafd 
blijven. 
Erg belangrijk voor de relatie tussen de wijk en het omringende 
landschap is het uitzicht over de weiden en akkers, richting rijksweg 
en het Ter Horsterzand. Daarom wordt het huidige boerderijlint 
Smalbroek met zijn open ruimtes tussen de boerderijen behouden, 
zodat de karakteristieke beelden niet verdwijnen. Ten zuiden van 
het plangebied vormt de bestaande hoofdwaterloop de grens. Hier 
wordt de relatie van de wijk met het landschap vergroot, door het 
landschappelijk groen in de wijk door te zetten en de uitzichten 
vanuit de wijk te waarborgen.

2 prachtige 
woningen in 
een op en top 
groene buurt

Wonen in Nagtegael betekent wonen in een 

gemoedelijk en gezellige woonbuurt met een 

uitgesproken groene sfeer. Op het mooiste plekje 

van Nagtegael, en op zeer royale kavels, worden 

2 onder 1 kapwoningen van het type Kaardebol 

gebouwd. De woningen sluiten uitstekend aan bij 

de bestaande woningbouw en de landelijke sfeer 

van Beilen. De woningen zijn opgetrokken uit 

baksteen in meerdere kleuren. De woningen 

worden gekenmerkt door de warme, duurzame 

en tijdloze uitstraling.

“Heerlijk wandelen 
of spelen 

in de grote tuin”
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Nagtegael 3,
een geweldige plek

om lekker te wonen.

2 Halfvrijstaande woningen 
met garage

De halfvrijstaande woningen van het type Kaardebol worden 

gebouwd met een ruime erker, fraaie kleuraccenten in de gevels 

en een traditionele stolpkap. Op de begane grond worden de 

woningen uitgevoerd met een ruime woonkamer, opstelplaats 

voor een keuken en een garage. Vanuit de keuken heeft u toegang 

tot de tuin. 

Op de eerste verdieping worden 3 slaapkamers en een ruime 

badkamer gerealiseerd. Alle woningen worden gebouwd met 

rechte wanden op de eerste verdieping. Dit biedt u de mogelijkheid 

om het beschikbare oppervlakte optimaal en volledig te benutten. 

Bovendien is er een vaste trap die u toegang biedt tot de ruime zolder. 

Op de zolder heeft u de mogelijkheid tot extra slaap- of hobbykamers. 

Daarnaast zijn er diverse opties mogelijk om uw woning volledig aan 

uw wensen te laten voldoen. De woningen zijn ontworpen door 

Vellinga Architekten uit Hoogeveen.



Technische
omschrijving

Terrein

1. Peil
Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de 
woning ter plaatse van de hal. De juiste hoogte wordt bepaald in nauwe 
samenwerking met de gemeente. 

2. Grondwerk
Het uitgraven en aanvullen van het bouwterrein wordt verricht voor de aanleg 
van de fundering, de leidingen en de bestrating. Onder de bestrating in de 
garage wordt een laag straatzand aangebracht. De tuinen worden afgewerkt 
met de reeds aanwezige grond en tot aan de erfgrens geëgaliseerd en aflopend 
naar het openbaar terrein opgeleverd. De ondernemer houdt de mogelijkheid 
om eventuele overtollige grond onder de begane grondvloer te verwerken.

3. Buitenriolering
Alle buitenriolering (vuilwater en regenwater) wordt aangesloten 
op het gemeenteriool. De aansluitkosten voor de riolering zijn in de 
koopsom begrepen. Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien 
van ontstoppingsmogelijkheden. De binnen- en buitenriolering wordt 
uitgevoerd in recyclebare PVC.

4. Bestrating /verharding
In de garage worden gladde betontegels, 300x300 mm, in de kleur grijs 
gelegd. Er wordt geen bestrating aangebracht.

5. Terreininrichting
De hoeken van het perceel worden, daar waar de ondernemer het nodig 
acht, aangegeven met een houten paaltje. Aan de voorzijde van de bouw-
blokken wordt, bij de overgang naar het openbare gebied, een beukenhaag 
geplaatst, zoals op tekening staat aangeven. De beukenhaag is circa 
600 mm hoog. Deze onderdelen vallen niet onder de S.W.K. garantie. 
Voor de beplanting geldt een onderhoud- en instandhoudingplicht.

Ruwbouw

6. Fundering
De woningen worden gefundeerd op staal of op funderingspalen, een en ander 
nader te bepalen aan de hand van grondonderzoek en opgave constructeur.

7. Vloeren
De begane grondvloeren worden uitgevoerd als een geïsoleerde prefab 
betonvloer met een isolatiewaarde van tenminste Rc (vloer) ≥ 3,5 m2K/W. 
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als betonnen systeemvloer. 
De garagevloer wordt uitgevoerd door middel van betontegels op zand.

8. Draagconstructie
De dragende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De woning-
scheidende kalkzandsteenwanden worden uitgevoerd met een luchtspouw 
(ankerloze spouwmuur).

9. Gevel
De buitengevels van de woning bestaan uit schoonmetselwerk met hierin 
opgenomen de benodigde dilataties. De kleuren van de gevelsteen staan in 
de kleuren- en materiaalstaat aangegeven. Het schoonmetselwerk wordt 
gevoegd in een grijze kleur. Voor de isolatie van de gevels wordt isolatie-
materiaal toegepast met een isolatiewaarde van tenminste Rc (gevel) 
≥ 4,5 m2K/W.  Onder de raamkozijnen met een gemetselde borstwering 
worden aan de buitenzijde keramische raamdorpels geplaatst.

10. Daken
De dakconstructie van de hellende daken bestaat uit geïsoleerde dakele-
menten met een isolatiewaarde van tenminste Rc (dak) ≥ 4,0 m2K/W, die 
aan de onderzijde zijn voorzien van plaatmateriaal. De dakelementen 
krijgen geen verdere afwerking. Daar waar op tekening staat aangegeven 
worden knieschotten aangebracht. De ruimte achter de knieschotten is in 
de voor- en achtergevel toegankelijk middels een afschroefbaar luik. Het 
hellende dak wordt voorzien van keramische dakpannen.

Het platte dak van de garage bestaat uit een houten balklaag met een 
dakbeschot waarover een bitumineuze dakbedekking wordt aangebracht. 

11. Hemelwaterafvoeren
Het regenwater, van het hellende dak en de platte daken wordt afgevoerd 
en aangesloten op het gemeenteriool. De hemelwaterafvoeren worden 
uitgevoerd in zink. Het aantal en de plaats staan indicatief op tekening 
aangegeven.

12. Buitentimmerwerk
Het overstek van het dak wordt aan de onderzijde afgetimmerd met 
watervast verlijmd multiplex. 

13. Metalen draagconstructies en metaalwerken
Alle toe te passen staalconstructies, opgenomen in het buitenmetselwerk, 
worden verzinkt. Plaats en afmeting volgens berekening van de constructeur. 

14. Ventilatie
De ventilatie van de woon- en slaapkamers wordt geregeld middels het 
Warmte Terug Win systeem (WTW) zoals omschreven onder het hoofdstuk 
Mechanische Ventilatie. De ventilatie van de garage vindt plaats door 
ventilatieopeningen aan de voor- en achterzijde.

15. Kozijnen, ramen en deuren
De op tekening aangegeven buitenkozijnen en -ramen worden vervaardigd 
van hardhout. In de houten buitenkozijnen worden de benodigde aluminium 
condensprofielen, tochtstrippen en slijtstrippen opgenomen. De draaiende 
delen worden voorzien van een kierdichting. De voordeur wordt uitgevoerd in 
hout waarin beglazing is opgenomen. De overige buitendeuren worden uitge-
voerd als hardhouten stapeldorpeldeuren. Alle draaiende delen in de kozijnen 
worden voorzien van hang- en sluitwerk van blank aluminium, welke voldoet, 
daar waar van toepassing, aan de eisen voor inbraakwerendheid klasse 2.

Afwerkingen

16. Binnenkozijnen en -deuren
De binnenkozijnen worden uitgevoerd als stalen deurkozijnen en, daar waar 
de constructie het mogelijk maakt, voorzien van bovenlichten met blank glas. 
De binnendeuren hebben een hoogte van 2315 mm en worden uitgevoerd 
als fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren zonder glasopeningen. Er worden 
geen onderdorpels toegepast, behalve bij het toilet- en badkamerkozijn.

17. Stukadoorswerk
Alle dragende binnenwanden in de woning worden behangklaar afgewerkt, 
uitgezonderd de meterkast en de te betegelen wanddelen. De niet dragende 
binnenwanden worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden en worden 
eveneens behangklaar afgewerkt. De verkrijger dient er rekening mee te 
houden dat alvorens er door hem kan worden behangen, voorbereidende 
werkzaamheden moeten worden verricht. Het betreft hier het verwijderen 
van kleine oneffenheden, het vullen van kleine gaten en dergelijke, het stofvrij 
maken en waar nodig het behandelen van sterk zuigende ondergronden.

De wanden boven het tegelwerk in de badkamer en het toilet en de beton-
plafonds in de woning worden voorzien van fijn structuur spuitpleisterwerk, 
met uitzondering van de meterkast.

18. Tegelwerk/kunststeen
Wandtegels, afm. 200x250 mm, volgens monster, worden geleverd en aan-
gebracht op de volgende wanden:
• toilet tot circa 1200 mm + vloerpeil (staand aangebracht in blokverband).
• badkamer tot circa 2100 mm + vloerpeil (staand aangebracht in blokverband). 
 Ter plaatse van betegelde wanden zal geen vensterbank worden aange-
 bracht, hier wordt het tegelwerk bij de neggekanten van de kozijnen omgezet.

Vloertegels, afmeting 200x200 mm, volgens monster, worden geleverd en 
aan-gebracht op de volgende vloeren:
• toilet (in blokverband).
• badkamer (in blokverband).



In de doucheruimte worden, ter plaatse van de douchehoek, de vloertegels 
onder afschot aangelegd. Alle inwendige hoeken worden gekit, alle uitwendige 
hoeken worden afgewerkt met een tegelprofiel (kunststof, rond, wit). Onder de 
deuren van het toilet en badruimte worden kunststenen dorpels aangebracht. 

Onder de raamkozijnen, met een borstwering, worden aan de binnenzijde 
kunststeen vensterbanken toegepast.

19. Dekvloeren
Alle betonvloeren, met uitzondering van de betegelde vloeren, worden 
voorzien van een dekvloer van voldoende dikte. Achter de knieschotten 
wordt geen dekvloer aangebracht.

20. Binnentimmerwerk
De vloerranden ter plaatse van de trapgaten worden afgewerkt met een 
strook multiplex. Er worden geen vloerplinten en geen keukeninrichting 
geleverd. De meterkast is een standaard prefab meterkast.

21. Trappen
De trappen in de woningen zijn, in witte kleur gegrondverfde, vurenhouten 
trappen. Langs de trappen worden aan de muurzijde blank gelakte leu-
ningen aangebracht. De open zijden langs trapgaten en trappen worden 
voorzien van traphekken. De trappen worden uitgevoerd als open trap.

22. Beglazing
In alle buitenkozijnen en -deuren, waar glas in voorkomt wordt isolerende 
beglazing (HR++) aangebracht.

23. Schilderwerk
Alle houten buitenkozijnen, -ramen, -deuren en betimmeringen worden 
dekkend geschilderd, tenzij fabrieksmatig reeds een volledige afwerking 
heeft plaatsgevonden. Aan de binnenkant van de woning wordt al het hout 
in de gevels (kozijnen, draaiende delen en deuren) dekkend behandeld in 
dezelfde kleur als het buitenschilderwerk. De meterkast en binnendeuren 
en -kozijnen zijn fabrieksmatig afgelakt en behoeven op de bouw geen 
verdere behandeling. De trapbomen, trapspillen, traphekken en de aftim-
merlatten van de trappen worden dekkend geschilderd. Treden worden niet 
nader afgewerkt. De trapleuningen worden met transparante lak afgewerkt. 
Koperen leidingen, voor zover aanwezig en in het zicht, worden dekkend 
geschilderd, met uitzondering van de leidingen op de zolder.

Installaties

24. Binnenriolering
De binnenriolering voor de aangegeven toestellen wordt samengesteld uit 

recyclebare pvc-buizen en bijbehorende hulpstukken en wordt aangesloten 
op het gemeenteriool.
De volgende toestellen worden op de binnenriolering aangesloten:
• toilet en fonteintje in de toiletruimte.
• wastafel, doucheputje en toilet in de badkamer.
• wasmachine.
• CV-installatie.
• WTW-unit (t.b.v. condens afvoer).

Bij de opstelplaats voor de keuken wordt een afgedopte riolering aan-
gebracht conform plattegrondtekening van de woning.

Aan de rioleringsleiding van de doucheafvoer wordt een douche WTW 
aangesloten. Het koude water dat naar de douche gaat wordt in de douche 
WTW voorverwarmd door het warme douche afvalwater. Hierdoor komt 
het water minder koud aan bij de douchekraan en hoeft er minder warm 
tapwater worden bijgemengd om de gewenster douchetemperatuur te 
verkrijgen. De douchepijp-WTW wordt aangebracht in een demontabele 
schacht (via de garage bereikbaar).

25. Waterinstallatie
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meter-
kast. De waterleiding is afsluitbaar in de meterkast. 

De volgende tappunten worden op de koudwaterleiding aangesloten:
• reservoir en fonteintje in de toiletruimte.
• afgedopte leiding voor de keukenkraan (met afgedopt T-stuk voor 
 eventuele vaatwasser).
• douche- en wastafelmengkraan, reservoir t.b.v. het toilet in de badkamer.
• aansluitpunt wasmachine.

De warmwaterleiding vanaf de HR-combiketel wordt aangesloten op:
• afgedopte leiding voor de keukenkraan.
• douche- en wastafelmengkraan in de badkamer.

26. Sanitair
Het op tekening aangegeven sanitair, fabrikaat Villeroy & Boch, Omnia serie, 
wordt geplaatst in standaard witte uitvoering, kranen verchroomd, en met 
de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. 

Het sanitair omvat de volgende onderdelen:
Toiletruimte
• Villeroy & Boch vlakspoel closetcombinatie serie Omnia met Wisa reservoir.
• Villeroy & Boch fontein serie Omnia met Venlo toiletkraan, afvoer d.m.v. 
 vloerbuis.

Badkamer
• Villeroy & Boch wastafelcombinatie serie Omnia met Venlo wastafelmeng-
 kraan, planchet 60 cm en spiegel 57x40 cm, afvoer d.m.v. vloerbuis.
• Douchehoek met vloertegelwerk op afschot, kunststof doucheputje met 
 RVS deksel, Venlo douchemengkraan en Kludi glijstangcombinatie serie Logo.
• Villeroy & Boch vlakspoel closetcombinatie serie Omnia met Wisa reservoir.

27. Gasinstallatie
Vanaf de gasmeter wordt een gasleiding aangebracht naar het aansluit-
punt in de keuken ten behoeve van een kooktoestel (afgedopt) en naar het 
aansluitpunt voor de CV-ketel.

28. Verwarmingsinstallatie
De woning wordt voorzien van een HR-combiketel (dit is een individueel 
regelbare ketel, zowel voor de verwarming als voor het warme water). 
De warmwatercapaciteit bedraagt ca. 10 liter per minuut, de ketel heeft de 
warmwater comfort klasse CW5. De temperatuurregeling voor de verwarming 
vindt plaats door middel van een kamerthermosstaat in de woonkamer. 
De te behalen en te handhaven temperaturen in de woningen zijn conform 
SWK-garantieregeling. De verwarmingselementen zijn (paneel)radiatoren. 
De radiatoren zijn fabrieksmatig afgelakt in een witte kleur. De leidingen 
van de verwarming worden zoveel mogelijk in de dekvloer weggewerkt. 
Het aantal, de plaats en de afmeting van de verwarmingselementen zijn 
indicatief op tekening weergegeven.

29. Mechanische ventilatie
De woning wordt voorzien van een gebalanceerd mechanisch ventilatie-
systeem. In het ventilatiesysteem is een warmte-terugwinningselement 
(WTW) opgenomen. Gebalanceerd ventileren houdt in dat er via inblaas- en 
afvoerventielen, mechanisch evenveel lucht in de woning wordt toegelaten, 
als dat er wordt afgevoerd. De ingelaten lucht wordt door het systeem van 
warmteterugwinning voorverwarmd. Het ventilatiesysteem is regelbaar 
door middel van een standenschakelaar in de keuken, het systeem is niet 
uitschakelbaar. De ventilatie-unit wordt op de aangegeven plaats op de 
tweede verdieping geplaatst. Het ventilatiesysteem is te bedienen middels 
een drie standen schakelaar die in de keuken wordt aangebracht. De 
afzuigopeningen zijn voorzien van instelbare kunststof ventielen.

30. Elektrotechnische installatie
De elektrische installatie wordt conform het Nederlands Normalisatie-
Instituut (NEN 1010) uitgevoerd. De elektrische installatie wordt aangelegd 
vanuit de meterkast, verdeeld over meerdere groepen, naar de diverse aan-
sluitpunten. De wandcontactdozen en schakelaars worden gemonteerd op 
een hoogte van circa 1050 mm boven de vloer. De wandcontactdozen in de 
woonkamer op de begane grond komen op circa 300 mm boven de vloer en 

ter plaatse van de mogelijke opstelplaats van de keuken komen ze op circa 
1250 mm boven de vloer. De installatie met aansluitpunten, schakelaars, 
lichtpunten en dergelijke staan op de tekening. De plaatsaanduiding is 
indicatief. Allen zijn inbouwdozen met uitzondering van de elektrapunten 
in de garage. 

31. Centrale Antenne Inrichting (CAI) en Telefoonaansluiting
In de woonkamer is een aansluitpunt voor de telefoon en antenne-
inrichting opgenomen, bestaande uit een ledige buisleiding met doos. 
De aanvraag tot aansluiting moet de koper zelf indienen bij de telefoon/
CAI-instelling. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.



Benoeming 
ruimte

Benoeming 
bouwbesluit

Afwerking CV 
in °C

Overige 
voorzieningen

Wand Plafond Vloer

Begane grond

Hal Verkeersruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 15 Rookmelder

Meterkast Meterruimte Onafgewerkt Onafgewerkt Vloerplaat 
met sparingen

- Meters nutsbedrijven
Belinstallatie

Toilet Toiletruimte Wandtegels tot circa 
1200 mm boven vloer, 
daarboven structuur 
spuitwerk

Structuur spuitwerk Vloertegels 15 Toiletcombinatie
Fonteincombinatie
Mechanische ventilatie

Woonkamer Verblijfsruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20 Loze leidingen voor telefoon en Cai
Kamerthermostaat
Inblaasventielen ventilatiesysteem.

Keuken Verblijfsruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20 Afgedopte aansluitingen voor gas, warm- 
en koudwater, rioolafvoer. Mechanische 
ventilatie. Loze leiding voor boiler. 
Hoofdschakelaar voor de mechanische 
ventilatie (boven werkblad keuken).

Er wordt standaard géén keukeninrichting 
geleverd.

Garage Bergruimte Schoon metselwerk Houten balklaag 
met dakbeschot

Betontegels (30x30 
cm) op zand

- Stalen kanteldeur (ongeïsoleerd)

Eerste verdieping

Overloop Verkeersruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 15 Rookmelder

Badkamer Badruimte Wandtegels tot citca 
2100 mm boven vloer, 
daarboven structuur 
spuitwerk

Structuur spuitwerk Vloertegels 22 Wastafelcombinatie
Douchecombinatie,
Toiletcombinatie
Mechanische ventilatie.

Slaapkamer 1 Verblijfsruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20 Inblaasventiel ventilatiesysteem

Slaapkamer 2 Verblijfsruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20 Inblaasventiel ventilatiesysteem

Slaapkamer 3 Verblijfsruimte Behangklaar Structuur spuitwerk Dekvloer 20 Inblaasventiel ventilatiesysteem

Tweede verdieping

Zolder Onbenoemde 
ruimte

Behangklaar Dakplaat zonder 
verdere afwerking

Dekvloer 15 Rookmelder
Opstelling warmte terugwinunit (WTW)
Opstelling CV-ketel
Mechanische ventilatie
Wasmachineaansluiting

Leidingwerk in het  zicht

Afwerkstaat

In de afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende 
vlakken worden afgewerkt en met welke inrichting en voorzieningen de 
diverse ruimten uitgerust worden.

Kleuren
en materialen

Materiaal- en kleurstaat

Omschrijving Materiaal Kleur

Metselwerk plint Baksteen Antraciet

Voegwerk plint Cement Donkergrijs

Metselwerk gevels Baksteen
Rood/bruin 
genuanceerd

Voegwerk gevels Cement Lichtgrijs

Metselwerk onder goot Baksteen Antraciet

Voegwerk onder goot Cement Donkergrijs

Spekbanden Baksteen Antraciet

Voegwerk spekbanden Cement Donkergrijs

Raamdorpels Keramisch Zwart

Gevelkozijnen Hardhout, 67x114 mm Wit, RAL 9001

Draaiende delen Hardhout Wit, RAL 9001

Voordeur/achterdeur Hardhout Wit, RAL 9001

Kanteldeur garage Staal (ongeïsoleerd) Antraciet, RAL 7016

Getimmerde goten Hout Wit, RAL 9001

Hemelwaterafvoeren Zink Naturel

Daktrimmen Zinken kraal Naturel

Boeien Hout Wit, RAL 9001

Dakpannen Keramisch Antraciet

Pironnen (broekstuk)
Monier Piron 
(model n.t.b)

Antraciet

Schoorsteen 
(achtergevel)

Aluminium Zwart

Materiaal- en Kleurenstaat

De materiaal- en kleurenstaat voor de buitenzijde van de woning, 
onder voorbehoud van goedkeuring door de Welstandscommissie, 
is als volgt:

Voor de exacte kleurstelling van de materialen zijn er monsters van 
o.a. gevelstenen en dakpannen bij de makelaar.



Algemeen

U kunt ervan overtuigd zijn dat HuneBouw, indien u besluit een woning 
te kopen, alles in het werk zal stellen om het gegeven vertrouwen waar 
te maken. We streven ernaar om binnen de gegeven prijs een zo goed 
mogelijk product te leveren.
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van 
gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit 
plan. Toch moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen 
die voortvloeien uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De onder-
nemer, is gerechtigd tijden de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te bren-
gen als dat bij de uitvoering noodzakelijk blijkt. Deze wijzigingen mogen 
geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaar-
heid van de woning; deze wijzigingen zullen geen van de partijen enig 
recht geven tot het vragen van verrekening van minder- of meerkosten. 
De hier bedoelde wijzigingen worden errata genoemd.

De indeling op de situatietekening van het openbare terrein (paden, groen, 
parkeerplaatsen en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de laatst 
bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van 
de ondernemer.

Hieronder geven wij een overzicht van de gang van zaken, die volgt op het 
tekenen van de koop/-aannemingsovereenkomst.

De aankoop
Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te gaan, wordt dit 
vastgelegd in een koop-/aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst 
verplicht HuneBouw zich de kavel grond aan u te leveren en de woning te 
laten bouwen. U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen. Nadat 
deze overeenkomst door alle partijen is getekend, wordt deze naar de 
notaris gezonden.

Naar de notaris
De eigendomsoverdracht geschiedt bij de notaris door middel van een akte 
van levering. Het tekenen van deze akte van levering vindt plaats nadat 
eventuele ontbindende voorwaarden en/of opschortende voorwaarden, 
als genoemd in de koop-/aannemingsovereenkomt en de aanvullende 
bepalingen, niet meer ingeroepen kunnen worden en u overeenstemming 
heeft met uw hypotheekverstrekker.

Op de datum van de eigendomsoverdracht worden in het algemeen twee 
akten getekend: de akte van levering voor de overdracht van de grond en de 
hypotheekakte.

Voor het passeren van de akte van levering ontvangt u  van de notaris de 
(concept) nota van afrekening, waarop het totaal verschuldigde bedrag 
staat aangegeven. Op deze afrekening staat ook het bedrag dat u aan 
hypotheek ontvangt, hoeveel daarvan aan vervallen termijnen betaald 
dient te worden en hoeveel bij de bank in depot blijft.
Aan extra kosten kunnen hierop vermeld staan:
• de rente, inclusief BTW, over nog niet betaalde maar wel verschuldigde 
 termijnen.
• de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte.
• aan de bank verschuldigde afsluitprovisie of eventuele andere bankkosten.

De hypotheek
Wellicht zal voor het bekostigen van een eigen woning een hypothecaire 
geldlening aangevraagd moeten worden. Een financieel adviseur van een 
makelaar of een bank kan behulpzaam zijn bij het aanvragen van een 
hypothecaire geldlening die aan uw persoonlijke wensen voldoet.

Kosten tijdens de bouw
Volgens het schema in de koop-/aannemingsovereenkomst vervallen de 
bouwtermijnen van uw woning. U krijgt hiervoor termijnfacturen van 
HuneBouw. Deze factuur moet u telkens voorzien van uw handtekening en 
doorsturen naar de bank waar u een hypotheek heeft afgesloten. Voor het 
deel van de hypotheek dat bij de bank in depot blijft, ontvangt u een rente-
vergoeding die in veel gevallen gelijk is aan de rente die u moet betalen. U 
betaalt per saldo dus uitsluitend rente over de al betaalde termijnfacturen. 
De rente die u tijdens de bouwperiode moet betalen over het opgenomen 
deel van de hypotheek wordt renteverlies tijdens de bouw genoemd.

Vrij op naam (V.O.N.)
De koopsommen van de woningen 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, zijn 
inbegrepen in de koopsom:
- grondkosten.
- bouwkosten.
- architecten- en contructeurhonorarium.
- notaris- en kadasterkosten van de akte van levering.
- verkoopkosten.
- gemeenteleges (bouwvergunning, Welstandsadvies, eventuele procedures).
- BTW (thans 21%, een eventuele wijziging wordt conform wettelijke 
 voorschriften doorberekend).
- kadastrale inmeting.
- aansluitkosten van gas-, water-, riool- en elektriciteitsleidingen.
- de kosten voor gebruik van water en elektriciteit tot de dag van oplevering.

De kosten die verband houden met de financiering van uw woning zijn niet 
in de koop-/aannemingsovereenkomst inbegrepen. Deze kosten zijn:
- notaris- en kadasterkosten van de hypotheekakte.
- afsluitprovisie hypotheek.
- kosten voor aanvraag Nationale Hypotheekgarantie.
- rente tijdens de bouw.
- eventuele bouwrente.

Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen:
- De abonnee /aansluitkosten op het telefoonnet.
- De abonnee /aansluitkosten op de CAI.
- Kosten eventueel meerwerk.
- Kosten inrichting.
- Kosten tuinaanleg.

Tekeningen
De in deze brochure opgenomen tekeningen van plattegronden, gevelaan-
zichten en doorsneden zijn uitsluitend bedoeld als schematische voorstel-
lingen en dienen niet ter bepaling van enig recht. De op de tekeningen aan-
gegeven maten zijn ‘circa’ maten. Daar waar op de tekeningen huishoudelijke 
apparaten, meubilair, tuinaankleding etc. staan aangegeven is dat uitsluitend 
gedaan ter illustratie. Deze worden niet meegeleverd. Er wordt geen buiten-
brievenbus geplaatst. Indien de voordeur 10 meter of meer van de openbare 
bestrating is gelegen, dient u als koper zelf voor een dergelijke brievenbus 
te zorgen. Informatie hierover kan worden verkregen bij TNT. De plaats van 
de hemelwaterafvoeren kan, na uitwerking van de plannen, nog wijzigen.

Verzekeringen
Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen risico’s van brand- en 
stormschade. Vanaf de oplevering van de woning dient u de woning zelf te 
verzekeren.

Meer- en/of minderwerk
Na het ondertekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst ontvangt u 
een kopers informatiemap. Deze map bevat onder meer gegevens over de 
afhandeling van eventueel meer- en/of minderwerk. Ook wordt uitvoerige 
informatie gegeven over de Garantie- en waarborgregeling.

Oplevering
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose 
gegeven, ofwel de datum waarop uw huis voor bewoning gereed zal zijn. 
Wij moeten daarbij de nodige reserves in acht nemen omdat het bouwen 
van een huis nog veel ambachtelijk werk meebrengt. Als het hard vriest 
kan er geen beton worden gestort en als het regent kan er niet worden 
gemetseld of gevoegd etc.

Algemene zaken
en aandachtspunten



Als de woning gereed is zal deze aan u worden opgeleverd, mits door u 
aan alle financiële verplichtingen is voldaan. De oplevering zal geschieden 
conform de voorgeschreven procedure van het Woningborg NV en NV 
Waarborgmaatschappij Stiwoga. Zoals eerder omschreven zal HuneBouw 
tot het moment van oplevering zorgdragen voor de aansluiting van de 
nutsvoorzieningen en het energieverbruik. De liberalisering van de energie-
markt heeft ervoor gezorgd dat u zelf moet bepalen wie uw energieleve-
rancier is na het moment van opleveren. Enige tijd vóór de oplevering van 
de woning dient u tot overeenstemming te zijn gekomen met uw nieuwe 
energieleverancier. Ook kan het voorkomen dat u uw lopende contract 
uitdient in uw nieuwe woning.

Constructie
Een nieuwbouwhuis heeft in de eerste periode van bewoning een hoge 
vochtigheidsgraad. Daarom raden wij u aan in deze periode goed te venti-
leren en niet te hard stoken. Ondanks dat blijft het mogelijk dat er krimp-
scheurtjes ontstaan omdat het huis immers is gebouwd met materialen 
die na de oplevering nog kunnen gaan werken. Het is raadzaam hiermee 
rekening te houden bij de wandafwerking. 
Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren enzovoort kunnen niet 
zonder meer op de afwerkvloer worden aangebracht. Door droging en 
werking van de onderliggende constructievloer en van afwerkvloer ont-
staan krimpscheurtjes, die worden doorgegeven aan de tegel- of grindvloer. 
Speciale voorzieningen in de afwerkvloer zijn in dit geval vereist.

Garantie- en waarborgregeling
Op de woningen in dit plan is de Garantie- en waarborgregeling van 
woningborg NV en NV Waarborgmaatschappij Stiwoga van toepassing. 
Woningborg NV en NV Waarborgmaatschappij Stiwoga stuurt u, een 
aantal weken nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft getekend, 
een waarborgcertificaat. Dit certificaat geeft u de garantie dat HuneBouw 
zowel technisch als financieel opzicht haar verplichtingen nakomt. U heeft 
hiermee zekerheid dat, wat er ook gebeurt, uw woning altijd volledig wordt 
afgebouwd en opgeleverd zoals u met ons bent overeengekomen. In de ver-
koopmap, die u van de makelaar ontvangt, kunt u de volledige Woningborg 
NV en NV Waarborgmaatschappij Stiwoga – Garantie en waarborgregeling 
met toelichting nalezen.

Keurmerk Klantgericht Bouwen
Sinds 2008 is HuneBouw in het bezit van het keurmerk Klantgericht Bouwen. 
Stichting Klantgericht Bouwen, opgericht door vereniging Eigen Huis en 
Bouwend Nederland, verleent dit keurmerk aan bedrijven die voor, tijdens 
en na de bouw goed presteren. HuneBouw is er trots op het keurmerk 
Klantgericht Bouwen te mogen voeren. Want het betekent dat wij woningen 
opleveren met weinig opleveringspunten en dat we eventuele gebreken 
snel verhelpen. Uiteraard zijn we hierbij wel afhankelijk van levertijden. 
Het keurmerk is ons bovendien verleend omdat wij, vóór, tijdens en na de 
bouw, goede service verlenen. 
Kijk voor meer informatie op www. klantgerichtbouwen.nl.

Belangrijk
• Bij oplevering tijdens de winterperiode wordt het buitenschilderwerk 
 later afgeschilderd.
• De op de tekeningen aangegeven maatvoeringen zullen uiteraard zo 
 nauwkeurig mogelijk worden aangehouden zoals al eerder vermeld, wordt 
 er onder andere gewerkt met natuurlijke materialen die ambachtelijk 
 worden verwerkt. De dikte van een wand kan daardoor in plaats van 100 mm 
 wel eens 105 mm of zelf 110mm worden. Dit kan niet worden voorkomen 
en kan geen aanleiding geven tot klachten of weigeren van oplevering.
• De keuze van vloerbedekking heeft invloed op de warmteafgifte van de 
 vloerverwarming. Indien vloerverwarming in uw woning van toepassing 
 is, gaan wij standaard uit van een afwerking met keramische plavuizen 
 of natuursteen. Andere vloerbekledingen kunnen nadelig werken ten 
 aanzien van de warmteafgifte.
• In het ontwerp is rekening gehouden met een totale dikte van vloer-
 bedekking van circa 15mm. Wanneer dit meer wordt dienen de binnen-
 deuren ingekort te worden ten gunste van de ventilatie onder de deur.
• Artist-impressions, foto’s en dergelijke zijn impressies en dus niet bindend 
 voor de koop-/aannemingsovereenkomst.
• Indien tekeningen en technische omschrijving strijdig zijn, is de technische 
 omschrijving maatgevend. Tekst gaat voor tekening.
• Deze brochure (tekeningen en technische omschrijving) wordt onderdeel 
 van de koop-/aannemingsovereenkomst.
• Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, 
 gelden onverkort de door Woningborg NV en NV Waarborgmaatschappij 
 Stiwoga gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en 
 standaard voorwaarden. Ingeval enige bepaling in deze technische 
 omschrijving daarmee onverenigbaar c.q. nadeliger mocht zijn voor 
 de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van 
 Woningborg NV en NV Waarborgmaatschappij Stiwoga.

Deze brochure behoort tot de gesloten koop- en aannemingsovereenkomst 
van het project 2 woningen plan Nagtegael te Beilen.

Het milieu
en uw
woning.
Bij het ontwikkelen van Kaardebol is sterk rekening 
gehouden met het milieu, zonder afbreuk te doen aan 
het hedendaagse wooncomfort. De woningen worden 
gebouwd met duurzame en hoogwaardige materialen. 
De gevels, dak, glas en vloeren zijn goed geïsoleerd en er 
worden diverse energiebesparende middelen ingezet. 
Zo zijn alle woningen voorzien van een energiezuinig 
ventilatiesysteem. 

Bovenstaande zaken zorgen ervoor dat door de 
woningen een lage energie-prestatie-coëfficiënt (EPC) 
wordt gehaald. Zo geniet u van maximaal wooncomfort 
en draagt u, zonder dat u er iets voor hoeft te doen, een 
steentje bij aan een beter milieu.



Architect

Vellinga Architecten
Blankenslaan west 87
7901 BG  Hoogeveen
T  0528  23 44 36
info@vmarch.nl
www.vmarch.nl

Realisatie

HuneBouw bv
Stephensonstraat 3
7903 AS  Hoogeveen
T  0528  22 70 70
info@hunebouw.nl
www.hunebouw.nl

Verkoop en informatie:

Oosting Makelaars
Kruisstraat 5
9411 PD  Beilen
T  0593  52 22 45
info@oostingmakelaars.nl
www.oostingmakelaars.nl
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