Nieuwbouw woningen te Waskemeer

Omschrijving
Bakkeveensterweg 11A
Betaalbaar, duurzaam en variabel in te delen! Voor elk wat wils! Wij kunnen samen met u de
woning samenstellen die het beste bij u past. Vanuit een standaard indeling kan er volop
gevarieerd worden. Door deze flexibele indelingsmogelijkheden zijn deze woningen geschikt voor
alle fases in het leven! Het aardige is dat voorheen op deze locatie een basisschool stond, voor
velen een belangrijke fase uit het leven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Varwijk & Sibma, Makelaardij De Smelthe of
bouwbedrijf Hummel. De in deze brochure getoonde afbeeldingen en tekeningen (inclusief
maatvoering) zijn onder voorbehoud/ indicatief en zijn bedoeld om u een algemene indruk te
geven, hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
Het dorp Waskemeer
Waskemeer ligt in het noorden van Ooststellingwerf op de grens met de gemeente Opsterland. Het
kreeg in 1954 een zelfstandige dorpsstatus. Daarvoor heette het Haulerwijk-Beneden. De naam
van het dorp is ontleend aan een vennetje dat ongeveer 2 kilometer naar het westen ligt. Dit ven
heet het 'Waskmar'. In het vennetje werden de schapen gewassen, vandaar de naam, die wasmeer betekent. Het dorp Waskemeer heeft iets minder dan 900 inwoners. De ligging is gunstig,
centraal in het Noorden van Nederland. Haulerwijk, Oosterwolde (Fr.) en Drachten zijn de grotere
plaatsen in de buurt. Via de N381/ N31 en snelweg A7 zijn zowel Emmen en Leeuwarden als
Groningen en Heerenveen goed bereikbaar.
Locatie

Bouwbedrijf Hummel
Turfsteker 9
8433 HT Haulerwijk
Tel: 0516-422096
Fax: 0516-421355
www.bouwbedrijfhummel.nl

Afwerking Bakkeveensterweg 11B

WONING VOLGENS TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN TEKENING
BETAALBAAR / ENERGIEZUINING / ONDERHOUDSARM RONDOM

Bakkeveensterweg
Bakkeveensterweg 11
Bakkeveensterweg 11A
Bakkeveensterweg 11B
Bakkeveensterweg 11C

Kavelgrootte

227 m²

Afgebouwd:
VERKOCHT
€ 168.800,00
VERKOCHT
VERKOCHT

Casco:
€ 130.400,00

Onder “casco” wordt verstaan:
Buitenom helemaal klaar en binnen zijn alle muren + kozijnen aangebracht.
Verder wordt aan de binnenafbouw en installaties niets uitgevoerd.
Wij kunnen bij “casco” uitvoering wel extra onderdelen uitvoeren, hiervoor spreken wij vooraf een
prijs af. De woningen worden al gebouwd, casco bouw is dus nog (steeds) beperkt(er) mogelijk.
Bakkeveensterweg 11A wordt gebouwd in optie 3.
Stelposten incl. b.t.w.
Vloertegels
Wandtegels
Sanitair

€ 30,00 m²
€ 25,00 m²
€ 1.400,00 samen

Mogelijke opties:
1. Houten vrijstaande berging 2 x 3 meter
2. Schuifpui i.p.v. standaard raamkozijn / keukendeur wordt raamkozijn
3. Standaard kunststof dakkapel i.p.v. dakraam b x h 220 x 135 cm.
4. Geïsoleerde bijkeuken (2,5 x 2,5 meter)
5. Geïsoleerde bijkeuken (2,5 x 5,0 meter)
Voor rekening van de koper:
Terreinafwerking en alle bestrating
Keuken met apparatuur
Binnen schilderwerk

Ook andere opties zijn in overleg mogelijk

€
€
€
€
€

2.000,00
1.900,00
3.900,00
6.900,00
13.500,00

Bestek Bakkeveensterweg 11 en 11A
VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN;
De Algemene Voorwaarden voor aannemingen in het Bouwbedrijf (A.V.A. 1992).
KOMO - kwaliteit eisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen.
Het Bouwbesluit en nadere bepalingen van de Dienst VROM van de gemeente Ooststellingwerf.
VERZEKERINGEN
Tot aan de oplevering is door de aannemer voor het gehele werk een C.A.R.-verzekering
(Construction All Risk) afgesloten. Vanaf de datum van oplevering dient de koper c.q. eigenaar zelf
voor passende verzekeringen zorg te dragen.
BETALINGSTERMIJNEN
De betalingstermijnen worden in de koop-/aannemingsovereenkomst bepaald.
TEKENINGEN;
Een complete set tekeningen wordt bij deze documentatie gevoegd, waarop de plattegronden,
gevelaanzichten, doorsnede en situatie staan.
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden verbonden.
BOUW-/HUISNUMMERS;
Tijdens de bouw en bij de verkoop wordt uitsluitend met bouw-nummers gewerkt.
De juiste gegevens met betrekking tot de huisnummers worden tijdig voor de oplevering door de
gemeente vastgesteld.
ONDERHOUDSTERMIJN
Na de oplevering gaat de zogenaamde onderhoudstermijn van drie maanden in.
Gebreken welke zich dan aandienen, worden door de aannemer verholpen.
DIVERSEN
De kosten van de nutsbedrijven ter zake van vastrecht en verbruik ten behoeve van het proef
stoken en testen van de technische installaties zijn voor rekening van de koper. De aansluitkosten
voor de nutsbedrijven en riolering zijn in de koopsom inbegrepen. De koper regelt tijdig een
leverancier voor het leveren van gas,water, elektra, cai en telefoon. De aannemer kan nimmer
aansprakelijke worden gesteld voor het niet op tijd leveren van de nutsvoorzieningen en de
hierdoor te laat opleveren van de woning. Bij oplevering is er geen verrekening van gebruik van
water, stroom en elektra.

Bouwbeschrijving
PEIL EN MATEN
Als peil (0=peil) geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De hoogte van het peil
wordt in overleg met de dienst VROM van de gemeente Ooststellingwerf vastgesteld. Vanuit dit
peil zijn alle hoogtematen op de tekeningen aangegeven.
GRONDWERK + RIOLERINGEN
Rioleringen + hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in p.v.c. komo keur. De riolering wordt
aangesloten op de gemeentelijke riolering. H.w.a. eventueel op de sloot, volgens opgaven
gemeente. De invoerbuizen voor de Nutsbedrijven worden aangebracht. Ontgravingen en
aanvullingen ten behoeve rioleringen en fundering wordt door de aannemer uitgevoerd. Ten
behoeve van het straatwerk wordt door de aannemer geen grondwerk uitgevoerd.
FUNDERING:
Gewapende betonbalken op heipalen, uitgevoerd volgens berekeningen en tekeningen.
VLOEREN:
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonplaatvloer met een Rc waarde
van 5.0. De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een kanaalplaat betonvloer. De vlieringvloer
bestaat uit een kanaalplaat betonvloer.
METSELWERKEN
Buitengevels van gebakken gevelsteen volgens monster, in halfsteens verband met een borstel
voeg. Bij de kozijnen tot de vloer worden geïsoleerde kantplanken geplaatst. Er komen zwart
verglaasde raamdorpel steentjes onder de kozijnen. In de gevels worden de nodige
stootvoegroosters geplaatst. Volgens berekeningen worden er verzinkte stalen lateien boven de
kozijnen gelegd. Alle binnenmuren tot aan de vlieringvloer worden gemetseld of gelijmd met
kalkzandsteen. De spouw wordt geïsoleerd met een Pur plaat Rc.waarde 5.0.
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Alle buitenkozijnen, ramen en deuren uitvoeren in kunststof, voorzien van inbraak werend hang- en
sluitwerk volgens politiekeurmerk en weerstandklasse 2. De kozijnen worden voorzien van de
nodige tochtstrippen, lekdorpels en slijtstrippen. Alle buitendeuren overeenkomstig het model als
op tekening en voorzien van een veiligheid meerpunt sluiting en standaard deurbeslag incl.
cilinders. De ramen op de verdieping worden uitgevoerd als draai kiepramen De ramen in de
buitenkozijnen voorzien van het benodigde inbraakwerende hang- en sluitwerk In de
buitenkozijnen worden de nodige ventilatieroosters volgens een ventilatieberekening
aangebracht. Alles voorzien van HR++ beglazing.
Alle binnenkozijnen zijn van grenen hout en reeds voorgelakt. Geschikt voor de opdek van
binnendeuren. In het dakvlak worden velux tuimeldakramen, afmeting volgens tekening,
aangebracht.De dakramen worden voorzien van een ventilatie unit met gootstukken.
DAKCONSTRUCTIE
De dakconstructie bestaat uit een geïsoleerde dakplaat met een Rc waarde van 5.0. De onderzijde
van de dakplaat is wit afgewerkt. De dakbedekking bestaat uit keramische dakpannen zwart
glanzend geëngobeerd. De goten zijn uitgevoerd als zinken mastgoot ontwikkeld 45 cm. met
verzinkte beugels. De overstekken zijn afgewerkt met Zink.

AFBOUW
TRAPPEN
De trap naar de eerste verdieping uitvoeren als een dichte vuren houten trap.
De trapbomen niet grenzend aan de muur worden voorzien van een vurenhouten balustrade met
rechthoekige spijltjes en een hardhouten bovenregel.
Aan de muurzijden wordt een hardhouten stokleuning aangebracht op leuninghouders..
Op de overloop rond het trapgat een vurenhouten traphekje met rechthoekige vuren spijltjes en
een hardhouten bovenregel plaatsen. Bij type 1 wordt een driedelige vlizotrap naar de zolder
toegepast. Bij type 2wordt een vaste trap naar de hobby/werk/slaapkamer aangebracht.
DIVERSE TIMMERWERKEN
De schuine dakvlakken van de zolder worden afgewerkt met gegronde vuren plinten.
In alle vertrekken van de woning worden hardhouten vloerplinten aangebracht, met uitzondering
van die ruimten waar vloertegels worden aangebracht. Alle buitenkozijnen worden aan de
binnenzijde voorzien van gegronde vuren aftimmerlatten. Alle raamkozijnen worden aan de
binnenzijde voorzien van plastica vensterbankpanelen breed 250mm. De meterkast wordt
voorzien van een houten achterwand ten behoeve van de elektrische installatie en een
gipsplafond. De trapgaten worden rondom voorzien gegrond multiplex dik 15mm en afgewerkt met
gegronde vuren plinten. De leidingenkoker in de slaapkamers wordt gemaakt van gegrond
multiplex dik 15mm op voldoende regelwerk. De dakramen worden afgewerkt met een hechthout
beplating en plinten. Als binnendeuren worden vlakke afgelakte opdekdeuren toegepast, voorzien
van standaard hang en sluitwerk.
TEGELWERKEN
Voor het tegelwerk in de badkamer en het toilet wordt verwezen naar de afwerkingstaat.
Voor de vloertegels is een stelpost van € 30,00/m² incl. b.t.w. opgenomen en voor de wandtegels
een stelpost van € 25,00/m2 incl. b.t.w. In de begroting is uitgegaan van een tegelformaat van
20x20 cm of 25x25 cm, voor kleiner of groter formaat worden extra uren in rekening gebracht.
CEMENTDEKVLOEREN
Op de begane grond wordt vloerverwarming in de cementdekvloer opgenomen ± 70mm dik. Op de
verdieping wordt een cementdekvloer aangebracht ± 50mm.
STUCADOORWERK
De uitwendige hoeken van de binnenwanden worden voorzien van hoekbescherming. De
binnenmuren worden behangklaar opgeleverd.

AFWERKSTAAT
ENTREE

Vloer
Wanden
Plafond

: cementdekvloer met vloerverwarming
: behangklaar
: spacwerk

TOILET

Vloer
Wanden
Plafond
Sanitair

: vloertegels met vloerverwarming
: wandtegels tot 1250 mm boven
de vloer, de rest behangklaar
: spacwerk
: wandcloset en fonteintje

WOONKAMER

Vloer
Wanden
Plafond

: cementdekvloer met vloerverwarming
: behangklaar
: spacwerk

KEUKEN

Vloer
Wanden
Plafond

: cementdekvloer met vloerverwarming
: behangklaar
: spacwerk

SLAAPKAMERS (3 stuks)

Vloer
: cementdekvloer
Wanden
: behangklaar
Plafond
: spacwerk
Schuine dak : witte afgewerkte dakplaat

OVERLOOP

Vloer
Wanden
Plafond
Schuindak

Type 1 ZOLDER
Type 2 Hobby/Werkkamer

Vloer
: cementdekvloer
Schuin dak : witte afgewerkte dakplaat
Installatie : combi ketel en mechanisch ventilatie box

BIJKEUKEN

Vloer
Wanden
Plafond

Type 1 BADKAMER klein
Type 2 BADKAMER groot

Vloer
Wanden
Plafond
Sanitair
Bij Type 2
Achterschuifwand

: cementdekvloer
: behangklaar
: spacwerk
: witte afgewerkte plaat

: cementdekvloer met vloerverwarming
: behangklaar
: spacwerk
: vloertegels
: wandtegels tot plafond
: spacwerk
: wastafel en douchegarnituur
: extra toilet,
:wasmachine + droger/technische ruimte + c.v. ketel

Waterleiding:
Vanuit de meterkast een koud waterleiding naar het toilet, fonteintje, wastafelmengkraan,
douchemengkraan, wasmachinekraan, keukenmengkraan en cv ketel
Warmwaterleiding vanaf de cv ketel naar de douchemengkraan, wastafelmengkraan en
keukenmengkraan.
Gasleiding:
Vanuit de meterkast een gasleiding naar de cv ketel, en een afgedopte leiding naar de keuken.

Sanitair kleur wit
1x wandcloset combinatie bestaande uit:
- kristal porseleinen wandcloset
- closetzitting met deksel

Bij Type 2:
- extra wandcloset in de badkamers

1x Fontein combinatie bestaand uit:
- kristal porseleinen fontein 36 cm
- Stel plugbouten
- Fonteinkraan
- Plugbekersfon wit
- Muurbuis wit
1
1

Tapkraan t.b.v. wasmachine
Afvoerset

1x Wastafel combinatie kleur wit bestaande uit:
- Kristal porseleinen wastafel 60 cm
- Stel plugbouten
- Wastafel mengkraan
- Kunststof planchet
- Spiegel rond 60 cm
- Set spiegel klemmen
- Plugbeker sifon wit
- Muurbuis wit
Douche combinatie bestaande uit:
- Thermostaat douchemengkraan
- Doucheslang lang 150 cm
- Glijstang met handdouche
- Vloerput met RVS rooster 15x15 cm.
Uitstortgootsteen:
- 1 Uitstortgootsteen plaatstaal 51x36 cm.
- 1 Gootsteen mengkraan
- 1 Syfon met aansluitset
Centrale verwarming:
Systeem en capaciteit
In de woning wordt een individuele centrale verwarmingsinstallatie gemaakt, volgens het
tweepijpsysteem en werkend op pompcirculatie. De warmteverlies berekening is volgens NEN
5066-1992 en volgens de richtlijnen van de werkgroep “berekening verwarming ventilatie T.N.O. “
De hierna genoemde ontwerptemperatuur kunnen worden bereikt en onderhouden tot bij een
buiten temperatuur van –7° C. een windsnelheid van 5m/sec. en ingeval van gelijktijdige
verwarming van alle vertrekken bij een aanvoer temperatuur van 90° C. een retour temperatuur
van 70° C. en een nacht verlaging van 3° C.
Ontwerptemperatuur:
Woonkamer
22°
Keuken
22°
Hal/Overloop
18°
Slaapkamer
18°
Bijkeuken
15°
Badkamer
24°

Verwarmingsbron:
Verwarmingsbron is een HR ketel capaciteit volgens EPN berekening. Gesloten toestel met
warmwater voorziening en een dakdoorvoer set t.b.v de rookgassen.
De Ketel bij woning Type 1, Op de Zolder.
Type 2, Achter de badkamer in een kast.
Verwarmingselementen :
De ruimten op de begane grond worden voorzien van een lage temperatuur vloerverwarming
systeem. De verwarmingselementen in de ruimten op de verdieping en zolder worden uitgevoerd
als paneelradiatoren welke zijn ingesteld naar de gevraagde hoeveelheid warmte. De radiatoren
zijn geschikt voor een werkdruk van 4 ato, en worden gelakt af fabriek geleverd in gebroken wit en
bevestigd met standaard consoles en voorzien van een thermostaatkraan.
Temperatuurregeling:
De temperatuur wordt geregeld op basis van de temperatuur in de woonkamer d.m.v. een
kamerthermostaat.
Elektra omschrijving:
Algemeen: Schakelmateriaal Busch en Jaeger standaard wit waarmogelijk inbouw, montage
hoogte schakelaars op 105cm boven de vloer en wandcontactdozen op 25 cm boven de vloer.
Meterkast:
1

Verdeel inrichting met aardlekschakelaar 3 fase

Hal:
1 Lichtaansluitpunt met hotelschakeling
1 Buiten verlichting aansluitpunt met schakelaar
1 wandcontactdoos met randaarde
1 Optische rookmelder
1 Deurbelinstallatie compleet
Toilet ruimte:
1 Lichtaansluitpunt met enkelpolige schakelaar
Woonkamer:
2
Lichtaansluitpunten met schakelaar en wandcontactdoos
3
Wandcontactdozen, dubbel
1
PTT leiding loos
1
CAI leiding loos
1
Thermostaat
Keuken:
Lichtaansluitpunt met schakelaar
1 Lichtaansluitpunt tbv keukenblokverlichting met schakelaar
3 Wandcontactdozen met randaarde enkel tbv afzuigkap, koelkast en kookplaatontsteking
Wandcontactdozen dubbel met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik
1 Buitenverlichting aansluitpunt met schakelaar
Bijkeuken:
1 Lichtaansluitpunt met schakelaar
1 Buitenlicht aansluitpunt met schakelaar
3 Wandcontactdozen enkel t.b.v. wasmachine, droger en vloerverwarming verdeler
1 Wandcontactdoos dubbel

Overloop:
1 Lichtaansluitpunt met hotelschakelaar
1 Wandcontactdoos
1 Optische rookmelder
Drie slaapkamers verdieping:
1 Licht aansluitpunt met schakelaar
2 Wandcontactdozen dubbel
1 CAI leiding loos
Badkamer:
1 Lichtaansluitpunt met schakelaar
1 Licht aansluitpunt boven de wastafel met schakelaar
1 Centraal aarding
1 3 standen schakelaar t.b.v. mechanische ventilatie.
1 Wandcontactdoos dubbel met randaarde
Zolder:
2
Lichtaansluitpunt met schakelaar
1
Dubbele Wandcontactdoos
1
Wandcontactdozen t.b.v. mechanische ventilatie
1
Wandcontactdoos t.b.v. CV ketel
Mechanische ventilatie:
Keuken, toilet en badkamer worden aangesloten op een ventilatiebox die geplaatst wordt op de
zolder.
Keuken
150 m3/h
Toilet
25 m3/h
Badkamer
50 m3/h
De kanalen zijn van gegalvaniseerd bandstaal minimaal 0.4mm dik spirobuis met de benodigde
hulpstukken.
Afzuigventielen:
De afzuigventielen zijn van kunststof en instelbaar, in de keuken 1 stuks, in het toilet 1 stuks en in
de badkamer 1 stuks.
Ventilatiebox:
Bij de dakdoorvoer wordt een ventilatiebox geplaatst geschikt voor hoog, laag en nacht regeling.
De ventilatiebox is kompleet uitgevoerd met perilex stekker en snoer.
Houten vrijstaande berging wordt als volgt uitgevoerd:
Fundering
Vloer
Wanden
Dak
Electra

- hardhout verankerd
- betontegels
- lariks fijn bezaagd naturel
- Bitumineuze dakbedekking
- 1 lichtaansluitpunt, 1 schakelaar, 1 wandcontactdoos

Varwijk & Sibma Hypotheken
U heeft de woning van u dromen gezien of u wilt graag wat geld bijlenen binnen de overwaarde op
uw huidige woning. Het kan ook zijn dat u een herschikking wilt van verschillende leningen en/of
hypotheken of dat u wilt oversluiten in verband met een lage rentestand. U begrijpt al dat er
verschillende redenen kunnen zijn om een hypotheek af te sluiten.
Tussenpersoon
Varwijk & Sibma begrijpt dat een hypotheek afsluiten niet iets is wat u dagelijks doet. U wilt graag
een leidraad in de wirwar van voorwaarden, rentes en geldverstrekkers. Als onafhankelijk
tussenpersoon kunnen wij u helpen om een juiste keuze te maken uit de diverse aanbiedingen,
zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.
Al enkele jaren worden ongeveer de helft van alle hypotheken, die in Nederland worden
afgesloten, afgesloten via een tussenpersoon. Dit zou niet het geval kunnen zijn wanneer het
inschakelen van een tussenpersoon extra kosten met zich meebrengt. Geldverstrekkers hebben
het nut van een tussenpersoon ook ontdekt!
Maatschappijen
Wij willen voor een ieder een zo goed mogelijk passende hypotheek zoeken. Dit lukt ons goed
omdat we goede contacten hebben opgebouwd met vele geldverstrekkers. Dagelijks worden we
door de verschillende maatschappijen op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen en
rentestanden. Hierdoor zijn onze adviezen altijd ‘up-to-date’.
Graag zouden we samen met u de verschillende mogelijkheden eens doornemen. U kunt altijd
vrijblijvend en zonder kosten een offerte bij ons aanvragen. Wij gaan altijd op zoek naar zekerheid
voor u. Want wij beseffen dat het om uw zekerheid gaat……….

Colofon
Dit nieuwbouwproject is een initiatief van bouwbedrijf Hummel en bouwbureau Dijkstra, beiden uit
Waskemeer. In overleg met o.a. plaatselijk belang hebben zij een aardige invulling weten te geven
aan het terrein waar voorheen de openbare basisschool stond. We kunnen dus ook met recht
spreken van een plaatselijk initiatief!

Weibuorren 108 – 9247 BD URETERP – Telefoonnummer: 0512 – 30 06 68

Stationsstraat 1a - 8431 ET Oosterwolde – Telefoonnnummer: 0516-520 222

