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Drumptse Zeeg: 

Waar woondromen
werkelijkheid worden

Waar vroeger tussen Drumpt en Tiel de boeren hun land bewerkten, 

krijgt u nu de kans om prachtig te wonen. Maar liefst zes  droomvilla’s 

worden er ontwikkeld op een locatie dicht bij het centrum van de 

 gezellige en levendige provinciestad Tiel in het dorp Drumpt.  

Dicht bij de oevers van de Waal in de zuidelijke Betuwe. 

Iedere villa is uniek, qua stand, indeling en materialen. Maar altijd met 

de mogelijkheid om gelijkvloers te wonen en vanuit huis te werken.  

Een ruim familiehuis waar iedereen thuis is met een nadrukkelijk  

accent op het genieten van de tuin. Op stand wonen in de stad  

nabij het prachtige Betuwe buitengebied. Hier is het mogelijk.
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Tiel en Drumpt

Stad en dorp met elkaar verbonden

Tiel is een levendige stad met uitstekende voorzieningen. Op een ideale 

locatie in het midden van het land dicht bij zowel Nijmegen, Utrecht  

en ’s-Hertogenbosch. Het oude dorp Drumpt, ten noorden, is door 

stadsuitbreiding tegenwoordig met de stad verbonden. De 6 villa’s 

staan op wat vroeger het buitengebied was van beide plaatsen.

Tiel centraal met veel voorzieningen

De centrale ligging van Tiel in Midden-Nederland is een enorme pré. De A15 ligt op 
maar enkele kilometers afstand en van daaruit staat u zo op de A2 en de A27.  Hierdoor 
zijn (universiteits)steden als Nijmegen en Utrecht dichtbij. Maar dat geldt ook voor 
 ’s-Hertogenbosch en Rotterdam.
Tegelijkertijd biedt de stad (circa 40.000 inwoners) volop vertier met een rijk  aanbod 
aan voorzieningen op het terrein van winkelen, horeca, cultuur en onderwijs. Tiel ligt aan 
rivier de Waal. Het veer Tiel-Wamel brengt u snel naar de zuidelijke overkant. Flipje, de 
door Philip van Alfen in 1935 verzonnen stripfiguur, is nooit uit Tiel vertrokken en nog 
altijd te zien in het Flipje & Streekmuseum.

Drumpt, een eeuwenoud boerendorp

Drumpt, net ten zuiden van de A15, is nog altijd een zelfstandig 
dorp met scholen en diverse (winkel)voorzieningen. Door stadsuit-
breidingen van Tiel, raken Tiel en Drumpt elkaar vanaf het einde 
van de twintigste eeuw.  Drumptenaren maken met veel plezier 
gebruik van de  voorzieningen die Tiel heeft te bieden.
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Onder architectuur 
gebouwd

De keuze voor Wenink Holtkamp Architecten is een logische. Als 

geen ander begrijpt dit kantoor dat het over meer gaat dan de eigen 

 handtekening. De  bewoner staat centraal. In alles. Lees hun verhaal!

Over de architectuur
Waar wij ook ontwerpen, altijd zoeken we naar de aansluiting bij de omgeving. Door 
keuzes te maken in materialen en vormen. En door op zoek te gaan naar een ontwerp 
passend in de omgeving en haar vaak rijke geschiedenis. 

Locatie, stand en materialen
De Burgemeester Meslaan viel vroeger onder het landelijke en typisch Hollandse 
dorp Drumpt. Later komt het binnen de stadsgrenzen van Tiel te liggen.  Belangrijke 
 kenmerken van vroeger zijn uniformiteit in maatvoering en materialisering. Maar 
 tegelijkertijd ook grote kleurcontrasten. Denk aan gevels van wit naar donkerrood en 
aan diverse dakbedekkingen van zink, pannen en leien. Ook typerend is de stand, de 
ene keer met de kopse kant naar de straat en de andere keer met de langszijde. Met 
die  achtergrond is gestart met het ontwerp en is de architect op zoek gegaan naar 
 materialen die de beleving van de regio versterken.

Voor altijd thuis
Natuurlijk wilt u graag meer weten over de plek waar u straks komt wonen. Maar nog 
belangrijker is dat uw nieuwe villa u daadwerkelijk die woonbeleving geeft, die u en 
uw gezin gelukkig maken. Dat begint als u de oprit oprijdt. Het gevoel van thuiskomen 
op een unieke plek. Helemaal passend bij deze tijd waar thuiswerken heel gewoon is 
en waar het leven buiten net zo belangrijk is als binnen. Met alle ruimte voor een rijk 
 gezinsleven, gasten en kantoor aan huis. En met alle luxe en wooncomfort in een huis 
waar u  gelijkvloers kunt wonen. Voor altijd. 

Eenlaags en meerlaags
Kenmerkend voor de zes villa’s is het ontwerp met enerzijds de riante woon- en 
leefruimtes en tegelijkertijd een zekere visuele compactheid. Deze combinatie kon 
worden gerealiseerd door aan het hoofdvolume, de woning met zadeldak, een éénlaags 
volume toe te voegen waardoor de natuurlijke verbindingen tussen binnen en buiten, 
optimaal worden benut.

Stijlvol 
Architectonisch vormen beide elementen een geheel dankzij accenten en materialen. Let 
bijvoorbeeld op de gevelafwerking met houten latten (Fraké Noir), een stijlelement dat 
perfect past bij de wit gekeimde baksteen en de roodbruin getinte leien daken. Iedere 
villa is uniek door de situering, inrichting en stand. Maar met elkaar is er sprake van een 
harmonisch geheel. Een villawijk met handtekening van de architect.

Stand en tuin
De woningen manifesteren zich aan de voorzijde, nadrukkelijk richting de straat. Maar aan 
de achterzijde opent de woning zich letterlijk naar de tuin. Dit zorgt voor  geborgenheid 
en tegelijkertijd een unieke tuinbeleving. Bijkomend voordeel is dat zonnepanelen op 
de platte daken uit het zicht worden geplaatst. De oplettende kijker ziet verder dat de 
goothoogtes op verschillende hoogte zijn gemaakt, om op subtiele wijze de verschillen in 
architectuur zichtbaar te maken.

De villa’s vormen samen een kleinschalig villapark dicht bij het 

 centrum van Tiel. Een universeel geheel met zes unieke droomvilla’s.

Zes unieke villa’s
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Villa 1
Een heerlijke woondroom 
Wonen zoals u misschien altijd al heeft gedroomd. Bijzonder is dat de voorzijde volledig is ingericht op 
 levensloop bestendig wonen met bovendien de mogelijkheid voor kantoor aan huis. Ideaal is de eigen toegang 
vanuit de centrale hal tot de werkkamer en, eveneens op de parterre, de riante slaapkamer met badkamer. 
Zeker ook fijn is de inpandige garage aan de voorzijde met daarvoor twee parkeerplekken. Vanuit de hal loopt 
u verder naar het eenlaagse deel van de villa met eerst de woonkeuken met lichtkoepel, eiland en openslaande 
deuren naar de overdekte buitenruimte. En daarachter, in één rechte lijn verbonden met de woonkeuken,  
de fraaie living met heerlijk zicht op de tuin.
De verdieping van de villa telt drie ruime slaapkamers en vanzelfsprekend een badkamer voor gezamenlijk 
gebruik. Het platte dak biedt alle ruimte voor een flink aantal zonnepanelen.

Kenmerken 

• Woonoppervlakte 203 m2

• Tuingerichte woonkeuken en -kamer
• 4 slaapkamers
• Badkamer met brede wastafel en douche
• Vloerverwarming
• Perceel 690 m2

• Overdekt terras 36 m2

• Inpandige garage van 23 m2 
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Villa 1  -  € 1.215.000,- v.o.n.
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Plattegronden

Begane grond Eerste verdieping

Materialen

Dakafwerking
Leipan 301 blauw gesmoord

Gevelafwerking
Houten latten - Fraké Noir

Gevelafwerking
Baksteen Vandersanden Berit

Villa 1  -  € 1.215.000,- v.o.n.
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Villa 2
Dagdromen 
Met de ogen open en toch even wegdromen. Deze villa biedt er alle ingrediënten voor. Het  krachtige 
 vierkantsformaat zorgt voor een zee aan woonruimte op de begane grond. Ronduit schitterend is de 
 woonkamer met schuifdeuren naar de overdekte buitenruimtes. Binnen en buiten zijn fraai met elkaar 
 verbonden. Die open verbinding geldt overigens ook voor de royale woonkeuken met eetkamer. Eveneens 
op de begane grond de master bedroom annex badkamer en een fijne kantoorkamer, direct vanuit de hal 
 toegankelijk.
De architectuur maakt maar liefst vier ruime slaap-/studeerkamers op de verdieping mogelijk. Met daarbij 
de tweede badkamer, een separaat toilet, berging en overloop met vide. Van de zes villa’s is dit de enige die 
 beschikt over een vrijstaande garage.

Kenmerken 

• Woonoppervlakte 189 m2

• Tuingerichte woonkeuken en -kamer
• 5 slaapkamers
• 1 werkkamer
• Badkamer met brede wastafel en douche
• Vloerverwarming
• Perceel 650 m2

• Overdekt terras 32 m2

• Externe bergruimte met overkapping 16 m2

• Vrijstaande garage van 19 m2 
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Villa 2  -  € 1.200.000,- v.o.n.
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Dakafwerking
Zinken felsbanen

Gevelafwerking
Houten latten - Fraké Noir

Gevelafwerking
Rijswaard Aqua Roodpaars Redux

Villa 2  -  € 1.200.000,- v.o.n.

Plattegronden Materialen

Begane grond Eerste verdieping
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Villa 3
Kenmerken 

• Woonoppervlakte 187 m2

• Tuingerichte woonkeuken en -kamer
• 4 slaapkamers
• 1 werkkamer
• Badkamer met brede wastafel en douche
• Vloerverwarming
• Perceel 715 m2

• Overdekt terras 34 m2

• Inpandige garage van 21 m2 
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Nog even blijven liggen 
Blijf nog maar even blijven liggen in die heerlijke lucide woondroom. Het zou zo maar kunnen dat deze villa 
al uw verwachtingen overtreft. Groots wonen is hier vanzelfsprekend met een riante tuingerichte living. Met 
 aansluitend de keuken met eetkamer die eveneens de verbinding maakt met de overdekte buitenruimte. Aan 
de voorzijde ziet u de hal. En links daarvan de inpandige garage, aan de buitenkant direct te herkennen aan de 
openslaande deuren. Eveneens grenzend aan de hal, is er plaats voor de master bedroom annex badkamer. De 
riante verdieping tot slot telt vier slaapkamers met daarbij de tweede badkamer, separaat toilet, technische 
ruimte en een overloop met vide.

Villa 3  -  € 1.120.000,- v.o.n.
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Dakafwerking
Wienerberger OVH Vario rustiek engobe

Gevelafwerking
Houten latten - Fraké Noir

Gevelafwerking
Gekeimd metselwerk waalformaat

Villa 3  -  € 1.120.000,- v.o.n.

Plattegronden Materialen

Begane grond Eerste verdieping

Wienerberger
Leipan 301 blauw 
gesmoord

Zinken dak
Felsbanen

Zinken dak
Felsbanen

Wienerberger
OVH Vario rustiek 
engobe

Wienerberger
OVH Vario rustiek 
engobe

Wienerberger
Leipan 301 blauw 
gesmoord

VanderSanden
Berit
WF 210x100x50 mm

Gekeimd 
metselwerk
waalformaat

Gekeimd 
metselwerk
waalformaat

KAVEL 01 KAVEL 02 KAVEL 03 KAVEL 04 KAVEL 05 KAVEL 06

Rijswaard
Aqua Rood Paars 
Redux
WF 210x100x50 mm

VanderSanden
Alu 
WF 210x100x50 mm

VanderSanden
Freija
WF 210x100x50 mm
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Villa 4
Kenmerken 

• Woonoppervlakte 178 m2

• Tuingerichte woonkeuken en -kamer
• 4 slaapkamers
• Badkamer met brede wastafel en douche
• Vloerverwarming
• Perceel 695 m2

• Overdekt terras 26 m2

• Inpandige garage van 21 m2 
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Wakker worden met  
een kopje koffie 

Laat u verrassen door de architectuur en de bijzondere en creatieve indeling van deze villa. Met in het hart 
de riante woonkeuken met eetkamer. Lichtkoepels zorgen voor helder daglicht net als de schuifpuien die 
 bovendien de verbinding maken met de overdekte buitenruimte. Aan de voorzijde, ietwat gepositioneerd naar 
voren, ziet u de living, halfopen verbonden met de woonkeuken. Eveneens aan de voorzijde de inpandige 
 garage, te herkennen aan de openslaande deuren; met daarachter de bijkeuken met toegang tot de achtertuin. 
Echt verrassend is de slaapkamer annex badkamer direct naast de woonkeuken. Ruikt u de verse koffie in de 
ochtend al? De verdieping telt drie slaapkamers waarvan een uitermate geschikt om te werken of te studeren; 
en verder een toilet en badkamer. Op het grote platte dak is er over de volle breedte ruimte voor een flink 
aantal zonnepanelen.

Villa 4  -  € 1.070.000,- v.o.n.
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Dakafwerking
Zinken felsbanen

Gevelafwerking
Houten latten - Fraké Noir

Gevelafwerking
Vandersanden Alu

Villa 4  -  € 1.070.000,- v.o.n.

Plattegronden Materialen

Begane grond Eerste verdieping
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Villa 5
Kenmerken 

• Woonoppervlakte 208 m2

• Tuingerichte woonkeuken en -kamer
• 4 slaapkamers
• 1 werkkamer
• Badkamer met brede wastafel en douche
• Vloerverwarming
• Perceel 515 m2

• Overdekt terras 12 m2

• Inpandige garage van 25 m2 
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Helemaal wakker
Bij binnenkomst wordt direct duidelijk: dit is een villa waar je iemand voor wakker kunt maken. Met aan de 
voorzijde de centrale entreehal en respectievelijk links en rechts daarvan de inpandige garage en een fijne 
kantoorruimte. Vanuit de hal heeft u tevens toegang tot zowel de woonkeuken die open verbonden is met de 
riante living. Fraaie ruimtes die perfect op elkaar aansluiten en op natuurlijke wijze contact maken met buiten. 
Ideaal aan deze villa is de ruime bijkeuken als corridor tussen het leefgedeelte en de tuin.
Natuurlijk wil iedereen in huis uitgerust wakker worden. De verdieping biedt daartoe alle ingrediënten met 
een master bedroom annex badkamer aan de achterzijde. En daarbij drie volwaardige slaapkamers, de tweede 
 badkamer en een separaat toilet. Het platte dak biedt volop ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen.

Villa 5  -  € 1.190.000,- v.o.n.
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Dakafwerking
Leipan 301 blauw gesmoord

Gevelafwerking
Houten latten - Fraké Noir

Gevelafwerking
Vandersanden Frya

Villa 5  -  € 1.190.000,- v.o.n.

Plattegronden Materialen

Begane grond Eerste verdieping
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Villa 6
Kenmerken 

• Woonoppervlakte 228 m2

• Tuingerichte woonkeuken en -kamer
• 4 slaapkamers
• 1 werkkamer
• Badkamer met brede wastafel en douche
• Vloerverwarming
• Perceel 960 m2

• Overdekt terras 14 m2

• Loggia 10 m2

• Inpandige garage van 20 m2

• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Verder dromen
Voor wie nog even verder wil dromen is deze villa een aanrader. De langgerekte kavel wordt optimaal gebruikt 
om fenomenaal te wonen. Met in het hart van de woning de hal met toilet en daarnaast de bijkeuken met 
 toegang tot de inpandige garage met grote openslaande deuren. Voorbij de schuifdeur in de hal loopt u de 
riante woonkeuken en eetkamer binnen. Ruimte, licht en tuinzicht komen hier samen. Fraai gesitueerd in de 
vleugel is de eveneens tuingerichte woonkamer met schuifpui naar de overdekte buitenruimte.
In de andere vleugel, voorbij de garage, wordt een fraaie slaapkamer gerealiseerd. Natuurlijk met alle ruimte 
voor een eigen badkamer en sanitair en met een schuifpui naar het tuinterras.
In totaal telt de verdieping vier slaapkamers waarvan er een uitermate geschikt is als kantoorkamer. En verder 
natuurlijk een complete badkamer; en een separaat toilet. Een groot balkon is bereikbaar vanaf zowel de 
 overloop als vanuit een van de slaapkamers.

Villa 6  -  € 1.295.000,- v.o.n.
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Dakafwerking
Wienerberger OVH Vario rustiek engobe

Gevelafwerking
Houten latten - Fraké Noir

Gevelafwerking
Gekeimd metselwerk waalformaat

Villa 6  -  € 1.295.000,- v.o.n.

Plattegronden Materialen

Begane grond Eerste verdieping

Wienerberger
Leipan 301 blauw 
gesmoord

Zinken dak
Felsbanen

Zinken dak
Felsbanen

Wienerberger
OVH Vario rustiek 
engobe

Wienerberger
OVH Vario rustiek 
engobe

Wienerberger
Leipan 301 blauw 
gesmoord

VanderSanden
Berit
WF 210x100x50 mm

Gekeimd 
metselwerk
waalformaat

Gekeimd 
metselwerk
waalformaat

KAVEL 01 KAVEL 02 KAVEL 03 KAVEL 04 KAVEL 05 KAVEL 06

Rijswaard
Aqua Rood Paars 
Redux
WF 210x100x50 mm

VanderSanden
Alu 
WF 210x100x50 mm

VanderSanden
Freija
WF 210x100x50 mm
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Zo wil je wakker worden

In een villa die je met elkaar deelt, met ruimte voor elkaar. Samen 

een croissantje in de vroege ochtend in de sfeervolle eetkamer of 

 woonkeuken. En dan al kijk je uit naar de avond op het inpandige 

 terras, met tuinzicht dat nooit verveelt.

Dit mag u verwachten

Onder architectuur gebouwd

Dit kleinschalige villaproject is getekend 
door Wenink Holtkamp Architecten, 
 passend in de eeuwenoude historie van  
het dorp Drumpt.

Unieke villa’s maar een geheel 

Elke villa is uniek met eigen unique buying 
points. Maar als villawijk ademt het 
 onmiskenbaar eenheid uit. 

Stijlvol en eigentijds wonen 

De combinatie van een- en  tweelaags 
zorgt niet alleen voor een unieke 
 uitstraling, maar ook voor een unieke 
woonbeleving.

Duurzaam en veilig 

Energiezuinig en met de mogelijkheid 
om ‘onzichtbaar’ op de platte daken 
 zonnepanelen te plaatsen. En natuurlijk 
met alle aandacht voor hoogwaardig    
hang- en sluitwerk. 

Binnen en buiten, één geheel 

Als vanzelfsprekend zijn de  leefruimtes, 
middels veel glas en  schuifpuien 
 verbonden met buiten. Met alle 
 mogelijkheden om een jaar rond te 
 genieten van de tuin.

Centraal gelegen 

In Midden-Nederland. Nabij de A15. Naar 
Utrecht, ’s-Hertogenbosch of Nijmegen?  
U bent er zo.

Parkeren en garage 

Elke villa heeft twee eigen parkeerplekken 
en een garage met openslaande deuren. Bij 
vijf villa’s is deze inpandig. Villa 2 beschikt 
over een vrijstaande garage.

Professionaliteit 

Projectontwikkelaar, architect, bouwbedrijf 
en makelaar hebben hun sporen verdiend 
en staan garant voor een professioneel 
traject waar de koper wordt ontzorgd.
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Over ons

BurgtBouw 
Bouwen is onze passie
BurgtBouw is een hecht familiebedrijf; klantgericht, daadkrachtig en soms een  beetje 
eigenzinnig. Met ruim 36 jaar kennis en ervaring bieden we onze opdrachtgevers 
 toegevoegde waarde in advies en uitvoering. Onze passie en ons vakmanschap zetten  
we, samen met de andere partners, graag in voor het unieke project Drumptse Zeeg.

Antrist Vastgoed 

Brengt mensen en ideeën samen
Het ontwikkelen van projecten waarin sociale cohesie, participatie en duurzaamheid 
centraal staan; daar staat Antrist Vastgoed voor. Met inzet van de nieuwste inzichten 
en technieken werken wij aan onze woonconcepten. Vakmensen en ideeën brengen we 
samen om te komen tot duurzame en succesvolle projecten. Drumptse Zeeg past perfect 
in ons verhaal.

Wenink Holtkamp Architecten 
Duurzaam en hoogwaardig wooncomfort
Elk project, van kleinschalig tot groots, is voor ons een zoektocht naar de juiste 
 atmosfeer voor de bewoner en zijn omgeving. Een zoektocht die we gezamenlijk aangaan 
met andere professionele en betrokken partners. Zeker ook voor Drumptse Zeeg: een 
unieke en kleinschalige wijk waar duurzaamheid en hoogwaardig en modern  wooncomfort 
hand in hand gaan.

De Landerije 

Specialist in landelijk en bijzonder wonen
In het rivierengebied van Midden-Nederland is De Landerije de specialist in landelijk 
en bijzonder wonen. Als geen ander bekend met het hogere segment en de wensen 
inzake exclusief en bijzonder wonen. De verkoop door De Landerije staat garant voor een 
 professioneel en tegelijk zorgeloos aankooptraject van de zes Drumptse Zeeg villa’s.

De naam Drumptse Zeeg

Drumpt is het dorp waar deze kleinschalige villawijk verrijst. Maar wat is een zeeg? Dat 
vertellen we graag. In het algemeen is de betekenis van zeeg een gebogen lijn in een 
constructie. Zeeg komt als zodanig voor in de scheepsbouw, visserij en  landmeetkunde. 
In de Betuwe is zeeg de benaming voor een watergang tussen de bebouwing op een 
 oeverwal en de lager gelegen komgronden. Vergelijk het met wetering of leigraaf zoals 
het in andere regio’s wordt genoemd. Er loopt een watergang ten zuiden van het plan: 
een zeeg in de volksmond. Vandaar de naam Drumptse Zeeg, bedacht door Jelmer Krom 
een van de omwonenden van dit mooie project.
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Drumptse Zeeg
Voor u ligt de technische omschrijving van project Drumptse Zeeg. 
In dit document wordt per onderdeel uitgelegd hoe het project en 
de woning wordt samengesteld en afgewerkt. Wij adviseren u om dit 
document met aandacht te lezen, zodat u goed op de hoogte bent 
van het project en de woning. Aan deze omschrijving kunnen geen 
rechten worden ontleend. U ontvangt, als u geïnteresseerd bent,  
van uw specifieke woning een technische omschrijving.

Locatie- en projectgegevens
Aan de Burgemeester Meslaan in Tiel worden 6 villa’s  gerealiseerd 
met de naam Drumptse Zeeg. Dit deel van Tiel was vroeger een 
dorpje met de naam Drumpt en onderdeel van de gemeente 
 Wadenoijen. In 1956 is het onderdeel geworden van Tiel.

Het plan Drumptse Zeeg is onderdeel van de (her)ontwikkeling van 
een woonhuis met werkplaats en bestaat uit 6 luxe koopwoningen.

De woningen zijn ontworpen door architectenbureau  
Wenink  Holtkamp Architecten uit Eindhoven.
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1 Algemeen
1.1 Projectorganisatie
Het project Drumptse Zeeg is een ontwikkeling van HETT02 B.V.. 
De bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsbedrijf Van der Burgt 
B.V. (hierna te noemen Burgtbouw), ingeschreven onder nummer 
17088942 in het register van deelnemers van Woningborg, welke  
zich als ondernemer verplicht tot de realisatie van het gebouw.

De verkoop vindt plaats middels een gescheiden koop- en 
 aannemingsovereenkomst. Op het moment dat u kiest voor de koop 
van een woning sluit u met HETT02 B.V. een  koopovereenkomst 
en met Aannemingsbedrijf Van der Burgt B.V. een 
 aannemingsovereenkomst voor de bouw van uw woning.

1.2 Duurzaamheid
Bij het ontwerp van het gebouw, de materialenkeuzes en de 
 werkzaamheden op de bouwplaats is/wordt rekening gehouden met 
duurzaamheid en milieu. De aandacht voor duurzaamheid en milieu 
komt verder tot uitdrukking in de onderstaande toepassingen en 
onderdelen:
- isolerende voorzieningen van gevels en daken, bestaande uit
  • gevels met een gemiddelde isolatiewaarde 
   van Rc ca. 4,7m².K/W;
  • daken met een gemiddelde isolatiewaarde 
   van Rc ca. 6,3m².K/W;
  • vloeren met een gemiddelde isolatiewaarde 
   van RC ca. 3,7m².K/W;
  • (minimaal) dubbel HR++ glas;
- toepassing van duurzame materialen;
- gasloze energievoorziening voor warmte, koeling en  warm- 
 tapwater, meer informatie over de energievoorziening vindt u  
 verderop in deze technische omschrijving;
- energieopwekking middels PV-panelen.

De installaties en bouwkundige schil van de woning zijn dusdanig 
dat aan een “Bijna EnergieNeutraal Gebouw” wordt voldaan. De 
 energieprestatie wordt hierbij vastgesteld op basis van 3 eisen:
 1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2  
  gebruiksoppervlak per jaar;
 2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in  
  kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

1. Energiebehoefte
Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte 
voor verwarming en koeling opgeteld. Daarbij wordt gekeken naar 
een  optimale kwaliteit van de gebouwschil waarbij zowel de ver-
houding glas ten opzichte van dichte gevel, de mate van isolatie, de 
mate van  kierdichting als de aanwezigheid van koudebruggen een rol 
speelt. Niet alleen isolatie, maar juist het samenspel van bovenstaan-
de factoren, de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn 
van belang om de energiebehoefte van een gebouw zo veel mogelijk 
te beperken. BENG 1 gaat over al deze factoren. Hierbij wordt gere-
kend met een vastgesteld ‘neutraal’ ventilatiesysteem. De energiebe-
hoefte invullen kan met hernieuwbare of fossiele energie.

2. Primair fossiel energiegebruik
Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair 
energiegebruik voor verwarming, koeling,  warmtapwaterbereiding 
en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair 

 energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien 
 aanwezig) mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt 
dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen 
aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik 
wordt afgetrokken.

3. Aandeel hernieuwbare energie
Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de 
 hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal 
van  hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik. 
 Hernieuwbare energie afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht  
en bodem vergroot het aandeel hernieuwbare energie.
(bron: Rijksdienst voor Ondernemen Nederland)

1.3 Koperskeuze procedure
In de verkooptekening vindt u een standaard indeling voor 
uw woning. In overleg met onze kopersbegeleider zijn  diverse 
 optiemogelijkheden beschikbaar. Als koper ontvangt u bij de koop 
van uw woning de zogenaamde ‘kopersoptielijst’, met daarin 
 alternatieven/opties met bijbehorende kosten. In de handleiding 
koperskeuze wordt de procedure nader uitgelegd.

Het kiezen van kopersopties danwel het opgeven van alternatieven 
is mogelijk tot de vooraf vastgestelde sluitingsdata. Deze worden 
bepaald op basis van de planning van de bouw. De kopersbegeleider 
zal u hierover informeren.

U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen met 
betrekking tot meer- en minderwerk kunnen worden ingewilligd. Dit 
vanwege (onder andere) het feit dat de woning bij oplevering moet 
voldoen aan de garantievoorwaarden, dus ook aan het Bouwbesluit, 
BENG en de vergunning.

1.4 Stelposten
Deze zijn niet van toepassing.

1.5 Oplevering
De woning, eventuele bergingen en eventuele  gemeenschappelijke 
ruimten worden bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, de 
 tegelwerken en de beglazing worden schoon opgeleverd en vrij  
van stickers en merktekens.
Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan door de 
zogenaamde vooropname, dienen de door u gesignaleerde gebreken 
op het “procesverbaal van oplevering” te worden genoteerd, inclusief 
eventuele herstelwerkzaamheden of andere afspraken.

1.6 Verzekeringen
Burgtbouw sluit een Construction Allrisk (CAR) verzekering af tegen 
brand- en stormschade voor de gehele bouwfase en eindigt op de 
dag van de oplevering. Vanaf dat moment dient u zelf een   opstal- 
en/of woonverzekering af te sluiten.

1.7 Woningborg
Voor deze woning is/wordt een Woningborg-certificaat aangevraagd 
conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 
2021. Uw woning wordt dan ook gebouwd onder garantie van Wo-
ningborg.  
Het bouwplan is door Woningborg getoetst op de gestelde 
 technische eisen.

Woningborg geeft u ook de zekerheid dat uw woning wordt 
 afgebouwd als het bouwbedrijf onverhoopt in financiële problemen 
mocht komen terwijl uw woning nog niet klaar is.
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden 
onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven 
 regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige 
bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht 
zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds 
de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

1.8 Bouwbesluit
In het Bouwbesluit zijn de benamingen voor de diverse ruimten in en 
rond de woning afwijkend van die in het spraakgebruik:

Bouwbesluitbegrippen  Ruimte-omschrijvingen
Verblijfsruimte   Woonkamer, slaapkamer(s), kantoor 
    en (woon)keuken
Verkeersruimte    Entree, overloop, hal
Toilet- of badruimte   Toilet- en badkamer
Onbenoemde ruimte   Technische ruimte(n), (trap)kasten,   
    zolder
Overige gebruiksfunctie   Garage
Meterruimte    Meterkast

Voor dit project is gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘krijtstreep 
methode’. Dat betekent dat bepaalde delen van verblijfsruimte(n) 
niet als verblijfsgebied dienen te worden aangemerkt aangezien de 
eisen uit het Bouwbesluit aangaande daglichttoetreding in  bepaalde 
ruimtes niet worden behaald. Een reden hiervoor kan zijn dat 
 kozijnafmetingen (net) niet toereikend zijn of belemmeringen door 
bijv. dakoverstek. Deze ‘theoretische  benadering’ hoeft echter geen 
afbreuk te doen aan het  gebruiksgenot van deze ruimte. Volgens de 
‘praktische  benadering’ betekent dit dat sommige delen van verblijfs-
ruimte relatief donker zijn.
De betreffende oppervlaktes waar de krijtstreepmethode is 
 toegepast staan aangegeven op de verkooptekening.

1.9 Hoogteligging
Als peil (P) geldt de bovenzijde van de dekvloer. Vanaf dit peil 
 worden de hoogtematen gemeten. De juiste maat ten opzichte  
van NAP wordt bepaald in overleg met de gemeente.

In de huidige regelgeving wordt vermeld dat ter plaatse van één  
woningingang een maximale opstaphoogte geldt van 20mm, dit  
geldt voor de situatie waarin de vloerafwerking is aangebracht door 
de koper.
Doordat de uiteindelijke dikte van deze vloerafwerking bij ons 
 onbekend is, wordt in de planuitwerking rekening gehouden met een 
vloerafwerking van 20mm + P en komt hiermee uit op de vereiste 
maximale opstaphoogte van 20mm.

Bij de ruimtes waar de vloer door Burgtbouw wordt afgewerkt 
 (tegelwerk) geldt bovenkant vloer = circa 20mm + Peil.

Het peil (P) ten opzichte van de weg wordt vastgesteld op aanwijzing 
van de gemeente.

1.10 Nutsvoorzieningen
Iedere woning wordt aangesloten op de nutsvoorzieningen zoals 
water, elektra en riolering. Tevens wordt voorzien in een CAI en/
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of glasvezelaansluiting in de meterkast. De aanlegkosten voor 
 eerdergenoemde aansluitingen zijn in de V.O.N. prijs inbegrepen.

Voor de levering van energie dient de verkrijger/bewoner zelf de 
aanvraag bij energieleverancier te doen. De hieraan verbonden 
 (eenmalige) contractkosten, huur- en abonnementskosten zijn  
niet in de V.O.N. prijs inbegrepen.

1.11 Projectdocumentatie
De inhoud van deze technische omschrijving, de  verkooptekeningen 
en materiaalkeuzes zijn met de grootste zorg –nauwkeurig- 
 samengesteld op basis van informatie van de architect, gemeente en 
diverse adviseurs van dit project. Toch is het altijd mogelijk dat als 
gevolg van veranderende wetgeving er veranderingen moeten worden 
aangebracht, hiermee doelen we op veranderingen op het gebied 
van materialen of technieken. Ook is het mogelijk dat Burgtbouw 
 gedwongen is om andere materialen te verwerken, bijvoorbeeld om-
dat de materialen niet meer leverbaar zijn of door materialenschaar-
ste en/of stakingen waardoor tijdige levering niet meer mogelijk is.

De specifiek door u te ontvangen technische omschrijving van de 
woning vormt één geheel met de verkooptekening van die woning.  
Bij verschil tussen tekeningen en deze technische omschrijving, 
 prevaleert de specifieke technische omschrijving.

Aan deze algemene omschrijving kunt u dan ook geen  rechten 
 ontlenen. Op dit moment worden stukken nog verfijnd en 
 gereedgemaakt voor vergunningaanvraag. Specifieke technische 
 omschrijvingen worden in combinatie met de verkooptekeningen nog 
nader uitgewerkt.

De bouwondernemer behoudt zich het recht voor om wijzigingen 
in het plan aan te brengen indien dit noodzakelijk blijkt. Met de 
nadrukkelijke voorwaarde dat de veranderingen geen afbreuk doen 
aan de woningwaarde, kwaliteit van de woning, het uiterlijk en 
bruikbaarheid. Deze wijzigingen geven geen van de partijen enig recht 
op aanspraak op verrekening van meer- of minderkosten. Dit soort 
wijzigingen worden vastgelegd in een erratum.

Wij adviseren u om maatvoering voor o.a. maatmeubels, gordijnen 
en vloerafwerking pas te verstrekken aan derden als u de maten in 
uw woning kunt opmeten. De reden hiervoor is dat de aangegeven 
maatvoering (op tekening) is gebaseerd op niet-afgewerkte  wanden. 
Tevens kunnen er geringe maatverschillen optreden tijdens de 
 bouwwerkzaamheden als gevolg van materiaalkeuze en dikte van  
de afwerking.

Het meubilair, kasten, garderobe en de apparatuur als 
 interieursuggesties opgenomen in de tekening worden niet 
 geleverd, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de omschrijving. Er 
 kunnen geen  rechten worden ontleend aan perspectieftekeningen 
 (artist  impressions), interieursuggesties en het kleurgebruik in de 
 verkoopbrochure. Ook deze technische omschrijving is NIET specifiek 
geschreven voor uw woning.

2 Bouwkundig
2.1 Fundering
Bodemvoorzieningen
Hiertoe behoren alle voor de bouw noodzakelijke 
 graafwerkzaamheden.

Fundering
De fundering van het gebouw bestaat uit betonnen funderingsbalken 
en/of betonnen poeren, die op funderingspalen rusten. De vereiste 
afmetingen van de funderingsconstructie, lengte van funderingspalen 
en dergelijke worden bepaald door de constructeur.

2.2 Skelet (constructie)
Wanden
De woningscheidende en dragende wanden worden in kalkzandsteen 
uitgevoerd. Waar nodig worden er dilatatievoegen opgenomen 
 conform opgave van de leverancier, LET OP: het is mogelijk dat deze 
dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse van 
deze dilatatie een (krimp)scheur ontstaat.

Constructieve vloeren en draagconstructie
De begane grondvloer van de woning wordt als geïsoleerde 
 vrijdragende vloer uitgevoerd en wordt niet voorzien van kruipluik.

De constructieve verdiepingsvloeren en dakvloeren zijn  betonnen 
vloeren en worden daar waar nodig geïsoleerd. Daar waar 
 constructief noodzakelijk, worden de vloeren ondersteund door 
 wanden, liggers en/of kolommen, bepaald door de constructeur.

Hellende dakconstructie
De hellende dakconstructie bestaat uit gordingen met dakplaten.  
De onderzijde van de dakplaten, betimmeringen en knieschotten zijn 
uitgevoerd conform de fabrieksmatige afwerking. Daar onderdoor 
worden, op rachels tussen de gordingen, gipsplaten aangebracht.
Eventuele stalen spanten/gelamineerde ondersteuningsbalken 
en overige hulpconstructies blijven in het zicht. Houten gordin-
gen en muurplaten blijven (gedeeltelijk) in het zicht, dit betreft 
 ruwbouwtimmerwerk. Verankeringen/verbindingen etc. zijn zichtbaar. 
Deze worden niet behandeld en/of afgewerkt.
LET OP: indien u na oplevering dakramen en/of dakkapellen 
gaat  realiseren, zijn mogelijk aanpassingen in de dakconstructie 
 noodzakelijk.

2.3 Daken
Dakopeningen
De daken worden, indien dit van toepassing is voor uw woning, 
voorzien van dakramen (tuimelvenster) van diverse afmetingen. De 
afmetingen zijn aangegeven op de verkooptekening.1

Zoals u kunt herleiden van de nog te ontvangen verkooptekening 
wordt op het hellende dakvlak van de woning (indien van toepassing) 
een (prefab) dakkapel aangebracht. De binnenzijde van de dakkapel 
wordt afgewerkt met gipsplaten die gereed zijn voor sauswerk.

Dakafwerkingen
De platte daken worden voorzien van isolatiemateriaal en een 
 bitumineuze dakbedekking. De dakranden van de platte daken 
worden afgewerkt met zinken afdekkappen en/of een aluminium 
daktrim.

Technische voorzieningen in daken
De doorvoeren ten behoeve van de hemelwaterafvoeren, de 
noodoverstorten, de rioolontluchting en de mechanische ventilatie 
worden opgenomen in de dakconstructie.

De hellende daken worden afgewerkt met zink, pannen of leipannen. 

Kleur en fabricaat afhankelijk van de woning en conform opgave 
architect.
De bakgootconstructies (indien van toepassing) worden  afgewerkt 
met zink. De diverse goot- en boeiboorddelen worden voorzien 
van een aflaklaag. Kleur conform opgave architect. Daar waar 
 schilderwerk van toepassing is aan de buitenzijde van de woning 
moet u er van uitgaan dat dit wordt uitgevoerd in het daarvoor 
 geschikte seizoen.
De afwerking van de bakgoten is opgenomen bij installaties.

2.4 Gevels
Buitenwanden
De buitengevels worden uitgevoerd in metselwerk, verwerking in wild 
verband. Kleur conform opgave architect. De definitieve steen- en 
voegkeuze wordt in overleg met de architect bepaald. Indien van 
 toepassing wordt boven de gevelkozijnen voorzien in rollagen.
In dit project worden vijf verschillende gevelstenen toege-
past. Twee van de zes woningen worden bovendien voorzien van 
 gevelmetselwerk met een witte afwerklaag.

In het metselwerk worden –waar noodzakelijk- dilataties 
 aangebracht om het krimpen en uitzetten van materialen te 
 voorkomen. Plaats van de dilataties wordt bepaald op advies van de 
stenenleverancier.

Het gevelmetselwerk wordt voorzien van voegwerk. Afhankelijk van 
de woning wordt dit platvol of direct gevoegd tijdens het metselen 
middels de doorstrijkmethode. Kleur conform opgave architect.

De spouwmuren worden licht geventileerd door het aanbrengen van 
voldoende stootvoegroosters in het gevelmetselwerk.

De op verkooptekening aangegeven gevelbekleding wordt  uitgevoerd 
met verticaal geplaatste houten delen. Kleur conform opgave 
 architect.

Bij alle woningen worden voorzieningen opgenomen in de gevels of 
het hellend dak ten behoeve van huismus en vleermuis. Positie en 
uitvoering worden door ons met de gemeente en in overleg met de 
architect bepaald. Uitgangspunt is dat er voorzien wordt in twee 
vleermuiskasten in het metselwerk en drie stuks huismuskasten in 
het metselwerk. Als de huismuskasten passend te maken zijn in pan-
nen worden de metselwerkkasten vervangen door pannen geschikt 
voor een huismus.

Buitenwandafwerkingen
De woningen worden voorzien van een standaard (nader te bepalen) 
huisnummer.

Buitenwandopeningen
De gevelkozijnen worden uitgevoerd in hardhout. Daar waar op 
 tekening is aangegeven, zijn in of naast de entreedeuren  glasstroken 
aanwezig. De glasopeningen in de gevelkozijnen van de woning 
 worden voorzien van isolerende beglazing.
Conform Bouwbesluit wordt daar waar nodig veiligheids- en 
 doorvalveilige beglazing toegepast.

Het toe te passen hang- en sluitwerk van de buitenkozijnen is 
 inbraakwerend en voldoet aan het SKG-keurmerk (2 sterren).  
Het hang- en sluitwerk bestaat uit:
• meerpuntssluitingen en veiligheidsbeslag op de buitendeuren;

• scharnieren op de buitendeuren en ramen;
• raamsluitingen;
Alle deuren worden, indien mogelijk, per bouwnummer voorzien van 
gelijksluitende cilindersloten.

Raamdorpels
Onder de buitenkozijnen worden aan de buitenzijde hardstenen 
 raamdorpels voorzien.

Gevellateien
Het metselwerk boven de buitenkozijnen wordt opgevangen door  
een stalen latei of geveldrager.

Vensterbanken
Onder de raamkozijnen (welke niet tot aan de vloer doorlopen) 
 worden aan de binnenzijde vensterbanken toegepast van 20mm dik, 
type Bianco C of gelijkwaardig, kleur wit.
Onder de raamkozijnen in de betegelde ruimten wordt geen 
 vensterbank aangebracht, maar wordt het tegelwerk doorgezet  
tot het kozijn.
Vensterbanken langer dan 1500mm worden opgedeeld in ten minste 
twee stukken.

Afwerking neggekanten buitenkozijnen
Ter plaatse van aansluiting van de buitenkozijnen op de  binnenmuren 
worden gipsplaten geplaatst in de neggekant inclusief een 
 stuc-stopprofiel tegen het kozijn. Vervolgens wordt de neggekant 
gestuct.

Zonwering
Er is geen buitenzonwering opgenomen.

2.5 Binnenwanden en Binnenwandafwerkingen
Binnenwanden
Alle als zodanig aangegeven niet-dragende separatiewanden worden 
als lichte scheidingswanden uitgevoerd. Indien noodzakelijk volgens 
de bouwregelgeving worden er isolerende of geluid beperkende 
materialen toegepast.

Binnenwandafwerkingen
Woningen
Woonkamer   Behangklaar1

Eetkamer / (woon)keuken  Behangklaar1

Toiletruimte   Wandtegels tot ca. 1500mm + vloer   
    met daarboven behangklaar 
Entree / hal   Behangklaar1

Overloop / gang / vide  Behangklaar1

Badkamer   Wandtegels tot plafondhoogte
Slaapkamer   Behangklaar1

Kast (verdieping)   Behangklaar1

Garage    Onafgewerkt
Bergruimte / techniekruimte  Behangklaar1 met uitzondering van   
    wanden met technische installaties.   
    Deze blijven onafgewerkt.
Onbenoemde ruimte  Behangklaar1

Meterkast  Onafgewerkt (installaties in het zicht)

De uitwendige hoeken van betegelde wanden worden voorzien van 
kunststof tegelhoekprofielen;
Vloer- en wandtegels worden niet strokend verwerkt.
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De wandtegels met een afmeting van 300x600mm worden 
 ingewassen met een bij de tegel passende voegmortel. Inwendige 
hoeken in het tegelwerk worden afgekit met een neutrale kleur kit.

Meterkastruimte
In de meterkasteruimte wordt de achterwand voorzien van 
 plaatmateriaal.

Binnenwandopeningen (ramen, deuren, puien)
Binnendeurdorpels
De binnendeurkozijnen van toilet en badkamer worden voorzien van 
een kunststeen dorpel. De overige binnendeuren worden zonder 
dorpel uitgevoerd.

1 = behangklaar betekent dat zonder extra bouwkundige inspanningen kan worden 

overgegaan tot het behangen van de wand, met behang van voldoende dikte en 

kwaliteit. U zult wel voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten, bijvoorbeeld 

het verwijderen van kleine oneffenheden, vullen van kleine gaten, stofvrij maken. 

Bij o.a. glasvliesbehang, scan of sauswerk adviseren wij u de wanden van een extra 

afwerklaag te voorzien.

Tevens is de onderste 60mm van de wand uitgezonderd van afwerking i.v.m. 

 plinthoogte.

Binnendeuren woningen
De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte  metalen 
 verdiepingshoge kozijnen (zonder dorpel) in de kleur wit op 
de  begane grond. Er worden geen bovenlichten toegepast. De 
 deurkozijnen op de eerste verdieping zijn, in verband met de 
 kapconstructie, circa 2300mm hoog.

De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren in een 
witte kleur. Daar waar volgens de bouwregelgeving noodzakelijk, 
worden geluidsisolerende deuren toegepast.

Het hang- en sluitwerk van de binnendeuren bestaat uit:
• stalen paumelles op de binnendeuren;
• deurkrukken met bijbehorend rozet van geanodiseerd aluminium  
 op alle binnendeuren;
• vrij- en bezetslot op de deuren van de badkamer en toiletruimte;
• loopsloten op alle overige binnendeuren.

Meterkast(deur)
De meterkast wordt voorzien van een kastslot.

2.6 Vloerafwerkingen
Woningen
Woonkamer     Dekvloer
Eetkamer / (woon)keuken    Dekvloer
Toiletruimte     Tegelwerk
Entree / hal     Dekvloer
Overloop / gang     Dekvloer
Badkamer     Tegelwerk
Slaapkamer begane grond    Dekvloer
Slaapkamer verdieping    Dekvloer
Kast verdieping     Dekvloer
Trapkast (indien van toepassing)   Dekvloer
Bergruimte / techniekruimte    Dekvloer
Garage      Dekvloer
Meterkast     Onafgewerkt

De douchehoek wordt verdiept én onder afschot uitgevoerd  
(ca. 900x900mm).

De vloeren van de woningen worden voorzien van  (zwevende) 
 dekvloeren. Deze worden niet door ons geschuurd. Indien 
 noodzakelijk voor de door u gekozen vloerafwerking, dient u zelf  
de dekvloeren te schuren.
U dient rekening te houden met een opstookprotocol.

Vloeren algemeen
De vloertegels met een afmeting van 600x600mm worden 
 ingewassen met een voegmortel afgestemd op de standaard tegels. 
Inwendige hoeken in het tegelwerk worden afgekit met een neutrale 
kleur kit. Dit geldt tevens voor de aansluiting tussen vloertegels en 
douche-afvoer.

Bij de keuze voor de vloerafwerking moet -in verband met de 
 vloerverwarming- rekening worden gehouden met de  isolatiewaarde/
warmteweerstand van de vloerafwerking. De  meeste soorten vloeraf-
werking, bijvoorbeeld tapijt, linoleum, parket en  laminaat kunnen 
worden toegepast. Informeer altijd bij de  leverancier van de vloeraf-
werking naar de geschiktheid in  combinatie met vloerverwarming.

Wegens de aanwezige verwarmingsleidingen in de dekvloer is het 
niet toegestaan om in de vloeren te spijkeren dan wel te boren.

De zwevende dekvloer wordt vrijgehouden van de omringende  
constructies en leidingen middels zacht verend materiaal.

Bij het toepassen van (harde) vloerafwerkingen adviseren wij het 
volgende: Steenachtige vloeren (onder andere tegels en natuursteen) 
dienen middels geëigende kitten, lijmen (of iets dergelijks) op de 
dekvloer te worden aangebracht.

Bij het toepassen van parket/Iaminaatvloeren is verlijming op de 
dekvloer toegestaan (voorkeur). Los liggend parket/laminaat gelegd 
op een folie of dampscherm is toegestaan mits de dikte
van de folie niet meer bedraagt dan drie millimeter. De folie en 
vloerafwerking moet geschikt zijn voor vloerverwarming.

Bij de aansluiting op wanden, kozijnen, leidingen en dergelijke dient 
de afwerkingslaag en/of vloerafwerking daarvan minimaal tien 
 millimeter vrijgehouden te worden.

Laat plinten bij voorkeur geen star contact maken tussen de 
 afwerkingslaag en/of vloerafwerking en wanden, kozijnen, leidingen 
en dergelijke.

Houd de plinten derhalve bij voorkeur vrij van de zwevende dekvloer. 
De aansluiting van de plint met de afwerkingslaag of vloerafwerking 
niet voorzien van een afdichting zoals een kitvoeg.

Vloerplinten
Er worden geen plinten geleverd en aangebracht in de woningen.

2.7 Trappen, leuningen en balustrades
De trap naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een dichte 
vurenhouten trap, inclusief de benodigde trap- en vloerhekken. De 
trap naar de zolder wordt uitgevoerd als een open vurenhouten trap. 
De leuning is van hout.

Lepe (schuine) hoeken evenals het trapgat, worden met 
 plaatmateriaal dichtgezet.

De trapbomen, traptreden, stootborden, de onderzijde van de trap en 
overige trapaftimmeringen worden fabrieksmatig voorzien van een 
lichte kleur grondverf. Schroef- en nietjesgaten worden niet gedicht.

Leuningen, traphekken (binnen)
De leuningen worden uitgevoerd in blank gelakt hardhout. De 
 traphekken worden uitgevoerd in vurenhout en voorzien van 
 grondverf.

2.8 Plafondafwerkingen
Om het leidingverloop op de verdieping te vereenvoudigen, wordt 
van gipsplaten voorzien van spuitpleisterwerk, een verlaagd plafond 
toegepast op de overloop van de woning. Boven dit verlaagd plafond 
worden onder meer de leidingen van de ventilatievoorzieningen 
aangebracht.

Onder de dakplaten wordt een gipsplaat aangebracht op  regelwerk. 
De gipsplaten worden tussen de gordingen aangebracht.  
De  gordingen blijven in het zicht.

Woningen
Woonkamer    Spuitpleisterwerk2

Eetkamer / (woon)keuken   Spuitpleisterwerk²
Toiletruimte    Spuitpleisterwerk2

Entree / hal    Spuitpleisterwerk2

Overloop / gang    Spuitpleisterwerk2 / 
     schuine kanten behangklaar
Badkamer    Spuitpleisterwerk2 /   
     schuine kanten behangklaar
Slaapkamer begane grond   Spuitpleisterwerk²
Slaapkamer verdieping   Spuitpleisterwerk² / 
     schuine kanten behangklaar
2 = De v-naden ter plaatse van de aansluiting van de betonnen  vloerplaten blijven in 

het zicht. In verband met installaties in de  vloeren is het niet mogelijk om dieper dan 

40mm te boren in de  plafonds.

Kast verdieping   Spuitpleisterwerk2 / 
    schuine kanten behangklaar
Trapkast    Onderzijde trap gegrond
Bergruimte / techniekruimte  Spuitpleisterwerk2 / 
    schuine kanten behangklaar
Garage    Spuitpleisterwerk2

Meterkast   Onafgewerkt (installaties in het zicht)

3 Installaties
3.1 Vloeistoffen
Afvoer vloeistoffen
Riolering
Het rioleringssysteem wordt uitgevoerd als een gescheiden systeem 
waarbij vuilwater en hemelwater afzonderlijk worden afgevoerd. 
Alle vuilwaterrioleringsleidingen worden voorzien van de benodigde 
ontstoppingsstukken en uitgevoerd in recyclebaar kunststof. Bij het 
aanleggen van de riolering wordt deze aangesloten op de uitleggers 
van de gemeente.

De afvoerleidingen van de wastafels en/of fonteinen worden 
 weggewerkt als buis in de muur. Overige leidingen van installaties 

worden eveneens zoveel mogelijk als inbouwleiding in de wanden  
en vloer weggewerkt.

Hemelwaterafvoeren
De hemelwaterafvoeren aan de gevels worden uitgevoerd in 
 standaard naturel zink (ronde uitvoering).
De op de verkooptekeningen aangegeven posities van 
 hemelwaterafvoeren zijn ter indicatie.

Ter plekke van de onderkanten van de hellende daken worden 
zinken goten aangebracht, standaard naturel zink. Dit geldt niet ter 
plaatse van de aansluiting van hellende daken op platte daken.

Water
De woning wordt voorzien van een individuele watermeter van het 
waterleidingbedrijf.

Koud- en warmwaterleidingen worden aangelegd naar:
 • de aansluitpunten ter plaatse van de opstelplaats; 
  van de keukeninrichting;
 • de wastafelmengkraan in de badkamer;
 • de douchemengkraan.

Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar:
 • de toiletcombinatie;
 • het fonteintje in de toiletruimte;
 • het tappunt ten behoeve van de wasmachine.

3.2 Klimaatinstallaties
Klimaatinstallatie verwarming, koelen en warm tapwater
Voor de bereiding van warm tapwater en verwarming wordt  gebruik 
gemaakt van een lucht-water warmtepomp inclusief warmwater 
voorraadvat van 200 liter. Een lucht-water warmtepomp maakt 
 gebruik van een buitendeel (haalt energie uit de buitenlucht) 
 gesitueerd buiten de woning en de warmtepomp als binnendeel.
Indien u kiest voor een tweede badkamer adviseren wij om een 
 groter voorraadvat te kiezen van minimaal 350-400 liter.
De binnenunit en het voorraadvat worden geplaatst in de technische 
ruimte / bergruimte / bijkeuken, de buitenunit wordt geplaatst op 
het platte dak.
U dient de achterkant van het buitendeel minimaal 35-40cm vrij te 
houden van bijvoorbeeld muren of heggen, de uitblaas (voorkant) 
van het buitendeel dient minimaal 3 meter vrij te zijn van muur-
tjes of dichte heggen. Tijdens sneeuwval dient u het buitendeel 
 sneeuwvrij te houden, anders werkt de verwarming niet meer.
De warmtepomp installatie heeft tevens de mogelijkheid om de 
woning te koelen.

Vloerverwarming
De woningen worden voorzien van vloerverwarming / vloerkoeling, 
conform opgave installateur. Er worden geen radiatoren geplaatst 
met uitzondering van een  elektrische radiator in de badkamer t.b.v. 
extra comfort.

De vloerslangenverdelers, 1x op begane grond en 1x op de  verdieping 
zullen worden geplaatst in de technische  ruimte / bijkeuken / 
 trapkast, op één slaapkamer (1e verdieping). De  vloerslangenverdelers 
worden optioneel voorzien van een witte omkasting. De plaatsen 
van de vloerverwarmingsverdelers zijn zo goed mogelijk op tekening 
aangegeven, doch kunnen de  definitieve posities vanwege installatie-
technische redenen afwijken van de tekeningen. 65



Temperatuurregeling
De verwarming van uw woning wordt aangestuurd middels 
 automatische temperatuurregelingen in elke verblijfsruimte.
Onderstaande temperaturen kunnen worden gerealiseerd bij 
 gelijktijdige verwarming van alle vertrekken in combinatie met 
 gesloten ramen en deuren en bij een geschikte vloerafwerking:

Temperaturen
Woonkamer / (woon)keuken   22 °C
Slaapkamers    22 °C
Badkamer    22 °C
Entree / hal    18 °C
Toiletruimte    18 °C
Garage     niet verwarmd

Uw woning heeft vloerverwarming en koeling. Deze zijn gebaseerd 
op lage temperaturen voor verwarming en temperaturen boven 
de 18 graden (om condensvorming te voorkomen) voor koeling. 
 Veranderingen in temperatuur gaan dan ook langzaam. De beste 
resultaten bereikt u wanneer u de thermostaat dag en nacht op 
dezelfde temperatuur laat staan.

NOOT: het gaat hier om een systeem waarbij gekozen wordt voor 
verwarmen of koelen. Gelijktijdig koelen en verwarmen van (individu-
ele) separate ruimten is dan ook NIET  mogelijk.

Klimaatinstallatie luchtbehandeling
De woning wordt geventileerd middels mechanische ventilatie  
met warmteterugwinning (WTW).

Verse lucht wordt middels WTW de woning ingebracht en gebruik-
te lucht wordt afgevoerd. Via een warmtewisselaar in dit apparaat 
wordt de warme lucht die wordt afgevoerd gebruikt om de verse 
(koudere) lucht die in wordt geblazen te verwarmen.
De aanvoer van verse lucht vindt plaats door middel van 
 inblaasventielen in woonkamer en slaapkamers. De afvoer van 
 gebruikte lucht vindt plaats door middel van afzuigventielen in  
de keuken, toiletruimte, badkamer en ruimte met wasmachine.

De posities van de aan- en afzuigventielen in het plafond zijn 
 indicatief aangegeven op de verkooptekeningen. De exacte  posities 
worden op een later moment bepaald door de installateur. De 
ventilatiekanalen worden zo veel mogelijk in de betonnen vloeren 
weggewerkt.

De mechanische ventilatie wordt aangestuurd middels een  bediening 
met CO2-sensor in woonkamer/keuken, een CO2 sensor in  slaapkamer 
1 en een standenschakelaar in de badkamer.

Het afzuigsysteem in de keuken is niet geschikt om een afzuigkap op 
aan te sluiten. In verband met de luchtdichtheid van de woning dient 
er een recirculatie afzuigkap te worden toegepast.

De garage dient natuurlijk geventileerd te worden i.v.m. de 
 opstelplaats van een auto. Via de gevel zal er middels ventilatieroos-
ters natuurlijk geventileerd worden.

Dakkappen
Op het dak worden losse dak-doorvoeren aangebracht ten behoeve 
van de rioolontluchting en de ventilatie-installatie.

3.3 Elektra
Centrale elektrotechnische voorzieningen
De elektrische installatie wordt, aangelegd vanuit de meterkast, 
verdeeld over voldoende groepen en aardlekschakelaars naar de 
diverse aansluitpunten. De meterkast wordt aangesloten op een 3 
x 25 ampère aansluiting. Schakelaars worden op ca. 105cm boven 
de vloer geplaatst. De algemene wandcontactdozen voor eventuele 
data-, communicatieaansluitpunten worden op ca. 30cm boven de 
vloer geplaatst tenzij deze in combinatie met een schakelaar wordt 
aangebracht.

De wandcontactdozen ter plaatse van de opstelplaats van 
de  keukeninrichting worden geplaatst volgens de standaard 
 keukenopstelling, uitgaande van aansluitpunten voor:
 - inductie kookplaat (perilex wandcontactdoos, 2x 230V)
 - (combi) oven-magnetron (wandcontactdoos op een aparte   
  eindgroep);
 - vaatwasser (wandcontactdoos op een aparte eindgroep);
 - koelkast met vriesvak (enkele wandcontactdoos op een  
  algemene eindgroep);
 - verlichting/afzuigkap (dubbele wandcontactdoos op een 
  algemene eindgroep);
 - loze leiding tot in de meterkast voor een boiler of Quooker;
Verder wordt er rekening gehouden met twee dubbele 
 wandcontactdozen boven het aanrechtblad voor algemeen gebruik.
In de entreeruimte van de woning wordt, overeenkomstig de voor-
schriften, één brandmelder met alarmfunctie aangebracht alsook in 
de woonkamer/keuken nabij de slaapkamer op de begane grond en 
op de 1ste  verdieping.

Alle schakelaars en wandcontactdozen, in witte uitvoering,  betreffen 
een inbouwtype; en bij de wanden in de (fietsen)bergingen een 
 opbouwtype. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat nabij 
de trap er ook als opbouw wordt gemonteerd. De wijze van in- en 
 uitschakeling van de verlichting is afhankelijk van de ruimte.

In de garage of aan de gevel wordt rekening gehouden met de 
 mogelijkheid voor het opladen van tenminste één elektrische auto 
 middels een loze leiding rechtstreeks naar de meterkast.

Verlichting
De woning heeft per buitenruimte één aansluitpunt voor verlichting, 
schakelbaar vanuit de woning. Het aansluitpunt wordt niet standaard 
voorzien van een armatuur.
Ter plaatse van de entree van de woning wordt één aansluitpunt voor 
buitenverlichting aangebracht. Het aansluitpunt wordt standaard niet 
voorzien van een armatuur.
In de woningen zijn op de aangegeven plaatsen centraaldozen / licht-
punten voorzien, er worden geen verlichtingsarmaturen voorzien.

PV-/ Zonnepanelen
Op het dak zullen PV-panelen worden aangebracht. De hoeveelheid 
PV-panelen is afhankelijk van de BENG berekening. De PV panelen 

worden rechtstreeks aangesloten op de elektrameter van de woning, 
waarmee de opgewekte stroom ten gunste komt aan de woning.  
Er worden standaard geen optimizers voorzien.

De omvormer wordt in de technische ruimte of in de  meterkast 
 geplaatst. Standaard is de omvormer niet voorzien van de 
 mogelijkheid tot monitoring.

Belinstallatie
De woningen zijn voorzien van een belinstallatie, bestaande uit een 
beldrukker nabij de entree van de woning en een schel nabij de 
meterkast.

Communicatie
De woning wordt voorzien van een loze buisleiding in de woonkamer 
en een loze buisleiding in slaapkamer 1.

Beveiliging
Niet van toepassing.

Gebouwbeheervoorzieningen
Niet van toepassing.

3.4 Sanitair & Keuken
Sanitair
Het te leveren sanitair wordt met de benodigde stankafsluiters aan-
gesloten op de riolering. Het sanitair wordt geleverd conform  
een nader te bepalen NUL-sanitairboekje.

Keuken
De woning wordt standaard niet voorzien van een keukeninrichting.

4 Terrein
4.1 Grondwerken
Niet van toepassing.

4.2 Verhardingen
Het toegangspad naar uw woning (voorzijde) wordt voorzien van een 
pad á ca. 60cm breed, bestaande uit betontegels met de afmeting 
ca. 60x40cm, kleur standaard grijs.

De opstelplaats voor uw auto wordt voorzien middels twee rijstroken 
á ca. 60cm breed (2 rijen per opstelplaats), bestaande uit betonte-
gels met de afmeting ca. 60x40cm, kleur standaard grijs.

De bestratingswerkzaamheden rondom de gebouwen worden 
bepaald en uitgevoerd in opdracht van de gemeente Tiel. Deze 
 werkzaamheden worden door ons gerealiseerd conform een nog 
nader uit te werken plan.

4.3 Rioleringen
De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-buis.

4.4 Omheining en afwerking
Ter plaatse van de erfafscheiding wordt een haag (jonge aanplant) 
toegepast met een hoogte van ca. 1 meter hoog voor de voorgevel en 
2 meter hoog voor belendingen. Positie conform verkooptekening.

De beplantingen voor de erfafscheidingen betreffen ‘levende’ 
 natuurproducten, deze worden slechts éénmalig aangeplant. Het 
eventueel vervangen van de beplanting is voor rekening van de 
koper.

De koper is verplicht om de bij de woning behorende  erfafscheidingen 
en beplantingen (zoals deze bij oplevering aanwezig zijn) te 
 handhaven en te onderhouden.
Indien de erfafscheidingen niet duidelijk worden bepaald door de 
 vaste erfafscheidingen c.q. belendende bouwwerken, zullen de 
 ontbrekende erfgrenzen worden gemarkeerd bij oplevering.
Erfafscheidingen tussen de woningen dienen door de kopers te 
 worden gerealiseerd.

4.5 Installaties in het terrein
Niet van toepassing.
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Kavelpaspoorten Burgemeester 
Meslaan, Tiel  
Bouwregels (Kavel 1 ca. 690m2)
Randvoorwaarden perceel:

 - bouwperceel mag niet meer dan 50% bebouwd zijn;
 - er dient minimaal 25m² onbebouwd te blijven.

Randvoorwaarden hoofdgebouw:
 - maximaal 2 bouwlagen, bestaande uit één bouwlaag met kap; 
 - maximale goothoogte hoofdgebouw is 3 m. Accenten of uitzonderingen tot 4 m zijn mogelijk, mits  

deze niet langer zijn van 50% van het betreffende gevelvlak;
 - maximale bouwhoogte hoofdgebouw is 8 m;
 - maximale diepte van een vrijstaande woning is 18 m;
 - het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.
 - hoofdgebouw situeren in voorgevelrooilijn.

Randvoorwaarden bijgebouwen:
 - aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden in  

het achtererfgebied;
 - maximale goothoogte bijgebouw is 3m;
 - maximale bouwhoogte bijgebouw is 5m;
 - maximale oppervlakte bijgebouw per perceel is 50 m².

Randvoorwaarden geen gebouwen zijnde bij hoofdgebouwen:
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel is 1m;
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel is 2m;
 - overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend op het achtererfgebied opgericht worden;
 - maximale hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde is 5m.

Algemeen
 - maten op tekening zijn circa maten;
 - aanvullende bepalingen zie koopovereenkomst;
 - erfscheidingen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van hagen;
 - dit kavelpaspoort vormt de basis voor de ontwikkeling aan de Burgemeester Meslaan te Tiel. In overleg 

met de stedenbouwkundige en de stadsbouwmeester van de gemeente Tiel kunnen de kavel paspoorten op 
onderdelen worden aangepast op grond van architectonische overwegingen.

Legenda
  

Perceelsgrens

Lage haag (100cm) aangebracht door ontwikkelaar

Hoge haag (200cm) aangebracht door ontwikkelaar

Bouwvlak hoofd- en bijgebouwen

Woning

Nokrichting bebouwing

Onbebouwd deel

Parkeervak, 2 stuks, situering vrijP
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Voorgevelrooilijn
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Kavelpaspoorten Burgemeester 
Meslaan, Tiel  
Bouwregels (Kavel 1 ca. 690m2)
Randvoorwaarden perceel:

 - bouwperceel mag niet meer dan 50% bebouwd zijn;
 - er dient minimaal 25m² onbebouwd te blijven.

Randvoorwaarden hoofdgebouw:
 - maximaal 2 bouwlagen, bestaande uit één bouwlaag met kap; 
 - maximale goothoogte hoofdgebouw is 3 m. Accenten of uitzonderingen tot 4 m zijn mogelijk, mits  

deze niet langer zijn van 50% van het betreffende gevelvlak;
 - maximale bouwhoogte hoofdgebouw is 8 m;
 - maximale diepte van een vrijstaande woning is 18 m;
 - het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.
 - hoofdgebouw situeren in voorgevelrooilijn.

Randvoorwaarden bijgebouwen:
 - aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden in  

het achtererfgebied;
 - maximale goothoogte bijgebouw is 3m;
 - maximale bouwhoogte bijgebouw is 5m;
 - maximale oppervlakte bijgebouw per perceel is 50 m².

Randvoorwaarden geen gebouwen zijnde bij hoofdgebouwen:
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel is 1m;
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel is 2m;
 - overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend op het achtererfgebied opgericht worden;
 - maximale hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde is 5m.

Algemeen
 - maten op tekening zijn circa maten;
 - aanvullende bepalingen zie koopovereenkomst;
 - erfscheidingen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van hagen;
 - dit kavelpaspoort vormt de basis voor de ontwikkeling aan de Burgemeester Meslaan te Tiel. In overleg 

met de stedenbouwkundige en de stadsbouwmeester van de gemeente Tiel kunnen de kavel paspoorten op 
onderdelen worden aangepast op grond van architectonische overwegingen.

Legenda
  

Perceelsgrens

Lage haag (100cm) aangebracht door ontwikkelaar

Hoge haag (200cm) aangebracht door ontwikkelaar

Bouwvlak hoofd- en bijgebouwen

Woning

Nokrichting bebouwing

Onbebouwd deel

Parkeervak, 2 stuks, situering vrijP
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Voorgevelrooilijn
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Kavelpaspoorten Burgemeester 
Meslaan, Tiel  
Bouwregels (Kavel 2 ca. 650m2)
Randvoorwaarden perceel:

 - bouwperceel mag niet meer dan 50% bebouwd zijn;
 - er dient minimaal 25m² onbebouwd te blijven.

Randvoorwaarden hoofdgebouw:
 - maximaal 2 bouwlagen, bestaande uit één bouwlaag met kap; 
 - maximale goothoogte hoofdgebouw is 3 m. Accenten of uitzonderingen tot 4 m zijn mogelijk, mits 

deze niet langer zijn van 50% van het betreffende gevelvlak;
 - maximale bouwhoogte hoofdgebouw is 8 m;
 - maximale diepte van een vrijstaande woning is 18m;
 - het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.
 - hoofdgebouw situeren in voorgevelrooilijn.

Randvoorwaarden bijgebouwen:
 - aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden in  

het achtererfgebied;
 - maximale goothoogte bijgebouw is 3m;
 - maximale bouwhoogte bijgebouw is 5m;
 - maximale oppervlakte bijgebouw per perceel is 50 m².

Randvoorwaarden geen gebouwen zijnde bij hoofdgebouwen:
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel is 1m;
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel is 2m;
 - overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend op het achtererfgebied opgericht worden;
 - maximale hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde is 5m.

Algemeen
 - maten op tekening zijn circa maten;
 - aanvullende bepalingen zie koopovereenkomst;
 - erfscheidingen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van hagen;
 - dit kavelpaspoort vormt de basis voor de ontwikkeling aan de Burgemeester Meslaan te Tiel. In overleg 

met de stedenbouwkundige en de stadsbouwmeester van de gemeente Tiel kunnen de kavel paspoorten op 
onderdelen worden aangepast op grond van architectonische overwegingen.

Legenda
  

Perceelsgrens

Lage haag (100cm) aangebracht door ontwikkelaar

Hoge haag (200cm) aangebracht door ontwikkelaar
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Kavelpaspoorten Burgemeester 
Meslaan, Tiel  
Bouwregels (Kavel 2 ca. 650m2)
Randvoorwaarden perceel:

 - bouwperceel mag niet meer dan 50% bebouwd zijn;
 - er dient minimaal 25m² onbebouwd te blijven.

Randvoorwaarden hoofdgebouw:
 - maximaal 2 bouwlagen, bestaande uit één bouwlaag met kap; 
 - maximale goothoogte hoofdgebouw is 3 m. Accenten of uitzonderingen tot 4 m zijn mogelijk, mits 

deze niet langer zijn van 50% van het betreffende gevelvlak;
 - maximale bouwhoogte hoofdgebouw is 8 m;
 - maximale diepte van een vrijstaande woning is 18m;
 - het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.
 - hoofdgebouw situeren in voorgevelrooilijn.

Randvoorwaarden bijgebouwen:
 - aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden in  

het achtererfgebied;
 - maximale goothoogte bijgebouw is 3m;
 - maximale bouwhoogte bijgebouw is 5m;
 - maximale oppervlakte bijgebouw per perceel is 50 m².

Randvoorwaarden geen gebouwen zijnde bij hoofdgebouwen:
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel is 1m;
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel is 2m;
 - overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend op het achtererfgebied opgericht worden;
 - maximale hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde is 5m.

Algemeen
 - maten op tekening zijn circa maten;
 - aanvullende bepalingen zie koopovereenkomst;
 - erfscheidingen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van hagen;
 - dit kavelpaspoort vormt de basis voor de ontwikkeling aan de Burgemeester Meslaan te Tiel. In overleg 

met de stedenbouwkundige en de stadsbouwmeester van de gemeente Tiel kunnen de kavel paspoorten op 
onderdelen worden aangepast op grond van architectonische overwegingen.

Legenda
  

Perceelsgrens

Lage haag (100cm) aangebracht door ontwikkelaar

Hoge haag (200cm) aangebracht door ontwikkelaar

Bouwvlak hoofd- en bijgebouwen
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Nokrichting bebouwing

Onbebouwd deel
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Kavelpaspoorten Burgemeester 
Meslaan, Tiel  
Bouwregels (Kavel 3 ca. 715m2)
Randvoorwaarden perceel:

 - bouwperceel mag niet meer dan 50% bebouwd zijn;
 - er dient minimaal 25m² onbebouwd te blijven.

Randvoorwaarden hoofdgebouw:
 - maximaal 2 bouwlagen, bestaande uit één bouwlaag met kap; 
 - maximale goothoogte hoofdgebouw is 3 m. Accenten of uitzonderingen tot 4 m zijn mogelijk, mits 

deze niet langer zijn van 50% van het betreffende gevelvlak;
 - maximale bouwhoogte hoofdgebouw is 8 m;
 - maximale diepte van een vrijstaande woning is 18m;
 - het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.
 - hoofdgebouw situeren in voorgevelrooilijn.

Randvoorwaarden bijgebouwen:
 - aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden in 

het achtererfgebied;
 - maximale goothoogte bijgebouw is 3m;
 - maximale bouwhoogte bijgebouw is 5m;
 - maximale oppervlakte bijgebouw per perceel is 50 m².

Randvoorwaarden geen gebouwen zijnde bij hoofdgebouwen:
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel is 1m;
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel is 2m;
 - overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend op het achtererfgebied opgericht worden;
 - maximale hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde is 5m.

Algemeen
 - maten op tekening zijn circa maten;
 - aanvullende bepalingen zie koopovereenkomst;
 - erfscheidingen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van hagen;
 - dit kavelpaspoort vormt de basis voor de ontwikkeling aan de Burgemeester Meslaan te Tiel. In overleg 

met de stedenbouwkundige en de stadsbouwmeester van de gemeente Tiel kunnen de kavel paspoorten op 
onderdelen worden aangepast op grond van architectonische overwegingen.

Legenda
  

Perceelsgrens

Lage haag (100cm) aangebracht door ontwikkelaar

Hoge haag (200cm) aangebracht door ontwikkelaar

Bouwvlak hoofd- en bijgebouwen
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Nokrichting bebouwing

Onbebouwd deel

Parkeervak, 2 stuks, situering vrijP
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Kavelpaspoorten Burgemeester 
Meslaan, Tiel  
Bouwregels (Kavel 3 ca. 715m2)
Randvoorwaarden perceel:

 - bouwperceel mag niet meer dan 50% bebouwd zijn;
 - er dient minimaal 25m² onbebouwd te blijven.

Randvoorwaarden hoofdgebouw:
 - maximaal 2 bouwlagen, bestaande uit één bouwlaag met kap; 
 - maximale goothoogte hoofdgebouw is 3 m. Accenten of uitzonderingen tot 4 m zijn mogelijk, mits 

deze niet langer zijn van 50% van het betreffende gevelvlak;
 - maximale bouwhoogte hoofdgebouw is 8 m;
 - maximale diepte van een vrijstaande woning is 18m;
 - het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.
 - hoofdgebouw situeren in voorgevelrooilijn.

Randvoorwaarden bijgebouwen:
 - aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden in 

het achtererfgebied;
 - maximale goothoogte bijgebouw is 3m;
 - maximale bouwhoogte bijgebouw is 5m;
 - maximale oppervlakte bijgebouw per perceel is 50 m².

Randvoorwaarden geen gebouwen zijnde bij hoofdgebouwen:
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel is 1m;
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel is 2m;
 - overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend op het achtererfgebied opgericht worden;
 - maximale hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde is 5m.

Algemeen
 - maten op tekening zijn circa maten;
 - aanvullende bepalingen zie koopovereenkomst;
 - erfscheidingen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van hagen;
 - dit kavelpaspoort vormt de basis voor de ontwikkeling aan de Burgemeester Meslaan te Tiel. In overleg 

met de stedenbouwkundige en de stadsbouwmeester van de gemeente Tiel kunnen de kavel paspoorten op 
onderdelen worden aangepast op grond van architectonische overwegingen.

Legenda
  

Perceelsgrens

Lage haag (100cm) aangebracht door ontwikkelaar

Hoge haag (200cm) aangebracht door ontwikkelaar

Bouwvlak hoofd- en bijgebouwen
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Nokrichting bebouwing

Onbebouwd deel

Parkeervak, 2 stuks, situering vrijP
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Kavelpaspoorten Burgemeester 
Meslaan, Tiel  
Bouwregels (Kavel 4 ca. 695m2)
Randvoorwaarden perceel:

 - bouwperceel mag niet meer dan 50% bebouwd zijn;
 - er dient minimaal 25m² onbebouwd te blijven.

Randvoorwaarden hoofdgebouw:
 - maximaal 2 bouwlagen, bestaande uit één bouwlaag met kap; 
 - maximale goothoogte hoofdgebouw is 3 m. Accenten of uitzonderingen tot 4 m zijn mogelijk, mits 

deze niet langer zijn van 50% van het betreffende gevelvlak;
 - maximale bouwhoogte hoofdgebouw is 8 m;
 - maximale diepte van een vrijstaande woning is 18m;
 - het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.
 - hoofdgebouw situeren in voorgevelrooilijn.

Randvoorwaarden bijgebouwen:
 - aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden in 

het achtererfgebied;
 - maximale goothoogte bijgebouw is 3m;
 - maximale bouwhoogte bijgebouw is 5m;
 - maximale oppervlakte bijgebouw per perceel is 50 m².

Randvoorwaarden geen gebouwen zijnde bij hoofdgebouwen:
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel is 1m;
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel is 2m;
 - overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend op het achtererfgebied opgericht worden;
 - maximale hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde is 5m.

Algemeen
 - maten op tekening zijn circa maten;
 - aanvullende bepalingen zie koopovereenkomst;
 - erfscheidingen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van hagen;
 - dit kavelpaspoort vormt de basis voor de ontwikkeling aan de Burgemeester Meslaan te Tiel. In overleg 

met de stedenbouwkundige en de stadsbouwmeester van de gemeente Tiel kunnen de kavel paspoorten op 
onderdelen worden aangepast op grond van architectonische overwegingen.

Legenda
  

Perceelsgrens

Lage haag (100cm) aangebracht door ontwikkelaar

Hoge haag (200cm) aangebracht door ontwikkelaar

Bouwvlak hoofd- en bijgebouwen
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Nokrichting bebouwing

Onbebouwd deel

Parkeervak, 2 stuks, situering vrijP
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Kavelpaspoorten Burgemeester 
Meslaan, Tiel  
Bouwregels (Kavel 4 ca. 695m2)
Randvoorwaarden perceel:

 - bouwperceel mag niet meer dan 50% bebouwd zijn;
 - er dient minimaal 25m² onbebouwd te blijven.

Randvoorwaarden hoofdgebouw:
 - maximaal 2 bouwlagen, bestaande uit één bouwlaag met kap; 
 - maximale goothoogte hoofdgebouw is 3 m. Accenten of uitzonderingen tot 4 m zijn mogelijk, mits 

deze niet langer zijn van 50% van het betreffende gevelvlak;
 - maximale bouwhoogte hoofdgebouw is 8 m;
 - maximale diepte van een vrijstaande woning is 18m;
 - het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.
 - hoofdgebouw situeren in voorgevelrooilijn.

Randvoorwaarden bijgebouwen:
 - aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden in 

het achtererfgebied;
 - maximale goothoogte bijgebouw is 3m;
 - maximale bouwhoogte bijgebouw is 5m;
 - maximale oppervlakte bijgebouw per perceel is 50 m².

Randvoorwaarden geen gebouwen zijnde bij hoofdgebouwen:
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel is 1m;
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel is 2m;
 - overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend op het achtererfgebied opgericht worden;
 - maximale hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde is 5m.

Algemeen
 - maten op tekening zijn circa maten;
 - aanvullende bepalingen zie koopovereenkomst;
 - erfscheidingen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van hagen;
 - dit kavelpaspoort vormt de basis voor de ontwikkeling aan de Burgemeester Meslaan te Tiel. In overleg 

met de stedenbouwkundige en de stadsbouwmeester van de gemeente Tiel kunnen de kavel paspoorten op 
onderdelen worden aangepast op grond van architectonische overwegingen.

Legenda
  

Perceelsgrens

Lage haag (100cm) aangebracht door ontwikkelaar

Hoge haag (200cm) aangebracht door ontwikkelaar
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Woning
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Onbebouwd deel
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Kavelpaspoorten Burgemeester 
Meslaan, Tiel  
Bouwregels (Kavel 5 ca. 515m2)
Randvoorwaarden perceel:

 - bouwperceel mag niet meer dan 50% bebouwd zijn;
 - er dient minimaal 25m² onbebouwd te blijven.

Randvoorwaarden hoofdgebouw:
 - maximaal 2 bouwlagen, bestaande uit één bouwlaag met kap; 
 - maximale goothoogte hoofdgebouw is 3 m. Accenten of uitzonderingen tot 4 m zijn mogelijk, mits 

deze niet langer zijn van 50% van het betreffende gevelvlak;
 - maximale bouwhoogte hoofdgebouw is 8 m;
 - maximale diepte van een vrijstaande woning is 18m;
 - het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.
 - hoofdgebouw situeren in voorgevelrooilijn.

Randvoorwaarden bijgebouwen:
 - aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden in 

het achtererfgebied;
 - maximale goothoogte bijgebouw is 3m;
 - maximale bouwhoogte bijgebouw is 5m;
 - maximale oppervlakte bijgebouw per perceel is 50 m².

Randvoorwaarden geen gebouwen zijnde bij hoofdgebouwen:
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel is 1m;
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel is 2m;
 - overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend op het achtererfgebied opgericht worden;
 - maximale hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde is 5m.

Algemeen
 - maten op tekening zijn circa maten;
 - aanvullende bepalingen zie koopovereenkomst;
 - erfscheidingen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van hagen;
 - dit kavelpaspoort vormt de basis voor de ontwikkeling aan de Burgemeester Meslaan te Tiel. In overleg 

met de stedenbouwkundige en de stadsbouwmeester van de gemeente Tiel kunnen de kavel paspoorten op 
onderdelen worden aangepast op grond van architectonische overwegingen.

Legenda
  

Perceelsgrens

Lage haag (100cm) aangebracht door ontwikkelaar

Hoge haag (200cm) aangebracht door ontwikkelaar

Bouwvlak hoofd- en bijgebouwen

Woning

Nokrichting bebouwing

Onbebouwd deel

Parkeervak, 2 stuks, situering vrijP
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Kavelpaspoorten Burgemeester 
Meslaan, Tiel  
Bouwregels (Kavel 5 ca. 515m2)
Randvoorwaarden perceel:

 - bouwperceel mag niet meer dan 50% bebouwd zijn;
 - er dient minimaal 25m² onbebouwd te blijven.

Randvoorwaarden hoofdgebouw:
 - maximaal 2 bouwlagen, bestaande uit één bouwlaag met kap; 
 - maximale goothoogte hoofdgebouw is 3 m. Accenten of uitzonderingen tot 4 m zijn mogelijk, mits 

deze niet langer zijn van 50% van het betreffende gevelvlak;
 - maximale bouwhoogte hoofdgebouw is 8 m;
 - maximale diepte van een vrijstaande woning is 18m;
 - het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.
 - hoofdgebouw situeren in voorgevelrooilijn.

Randvoorwaarden bijgebouwen:
 - aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden in 

het achtererfgebied;
 - maximale goothoogte bijgebouw is 3m;
 - maximale bouwhoogte bijgebouw is 5m;
 - maximale oppervlakte bijgebouw per perceel is 50 m².

Randvoorwaarden geen gebouwen zijnde bij hoofdgebouwen:
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel is 1m;
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel is 2m;
 - overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend op het achtererfgebied opgericht worden;
 - maximale hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde is 5m.

Algemeen
 - maten op tekening zijn circa maten;
 - aanvullende bepalingen zie koopovereenkomst;
 - erfscheidingen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van hagen;
 - dit kavelpaspoort vormt de basis voor de ontwikkeling aan de Burgemeester Meslaan te Tiel. In overleg 

met de stedenbouwkundige en de stadsbouwmeester van de gemeente Tiel kunnen de kavel paspoorten op 
onderdelen worden aangepast op grond van architectonische overwegingen.

Legenda
  

Perceelsgrens

Lage haag (100cm) aangebracht door ontwikkelaar

Hoge haag (200cm) aangebracht door ontwikkelaar

Bouwvlak hoofd- en bijgebouwen
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Nokrichting bebouwing

Onbebouwd deel

Parkeervak, 2 stuks, situering vrijP
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Kavelpaspoorten Burgemeester 
Meslaan, Tiel  
Bouwregels (Kavel 6 ca. 960m2)
Randvoorwaarden perceel:

 - bouwperceel mag niet meer dan 50% bebouwd zijn;
 - er dient minimaal 25m² onbebouwd te blijven.

Randvoorwaarden hoofdgebouw:
 - maximaal 2 bouwlagen, bestaande uit één bouwlaag met kap; 
 - maximale goothoogte hoofdgebouw is 3 m. Accenten of uitzonderingen tot 4 m zijn mogelijk, mits 

deze niet langer zijn van 50% van het betreffende gevelvlak;
 - maximale bouwhoogte hoofdgebouw is 8 m;
 - maximale diepte van een vrijstaande woning is 18m;
 - het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.
 - hoofdgebouw situeren in voorgevelrooilijn.

Randvoorwaarden bijgebouwen:
 - aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden in 

het achtererfgebied;
 - maximale goothoogte bijgebouw is 3m;
 - maximale bouwhoogte bijgebouw is 5m;
 - maximale oppervlakte bijgebouw per perceel is 50 m².

Randvoorwaarden geen gebouwen zijnde bij hoofdgebouwen:
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel is 1m;
 - maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel is 2m;
 - overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend op het achtererfgebied opgericht worden;
 - maximale hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde is 5m.

Algemeen
 - maten op tekening zijn circa maten;
 - aanvullende bepalingen zie koopovereenkomst;
 - erfscheidingen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van hagen;
 - dit kavelpaspoort vormt de basis voor de ontwikkeling aan de Burgemeester Meslaan te Tiel. In overleg 

met de stedenbouwkundige en de stadsbouwmeester van de gemeente Tiel kunnen de kavel paspoorten op 
onderdelen worden aangepast op grond van architectonische overwegingen.

Legenda
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Lage haag (100cm) aangebracht door ontwikkelaar

Hoge haag (200cm) aangebracht door ontwikkelaar
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Contact

De Landerije
Stadhuisstraat 2
4147 CE Asperen
088-0044244

info@landerije.nl
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