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* Deze stukken maken onderdeel uit van de overeenkomst (contractstukken).

INTRODUCTIE
Villa Nuova
Beste koper(s),
Allereerst feliciteren wij u van harte met de koop van uw nieuwe woning.
TuisinBouwen is uw partner voor de realisatie van uw woning.
ThuisinBouwen werkt alleen met eigen gerenommeerde bouwbedrijven met veel ervaring in
het bouwen van woningen. De aankoop van een nieuwbouwwoning is een niet alledaagse
gebeurtenis. Vanzelfsprekend begeleiden en adviseren wij u tijdens het bouwproces bij alle
keuzes die u voor uw woning maakt.

Contractmap
In deze contractmap vindt u alle (contract)documenten die van belang zijn voor de bouw
van uw woning. U kunt zelf de contractmap aanvullen met documenten die u tijdens de
bouwperiode ontvangt.

Procedure koperskeuzen en kopersbegeleiding
Tijdens het hele bouwproces heeft u een vast contactpersoon die u begeleidt, de
kopersbegeleider. Bij uw kopersbegeleider kunt u terecht voor al uw vragen. Tijdens het
bouwproces houden wij u op de hoogte door middel van nieuwsbrieven en wordt u
regelmatig uitgenodigd op de bouwplaats om de woning in aanbouw te bekijken.
Nadat de aanneemovereenkomst is gesloten, wordt u uitgenodigd voor een eerste
gesprek in de showroom van ThuisinBouwen.
In dit eerste gesprek worden de ruwbouwopties doorgenomen.

Ruwbouw
Tijdens de ruwbouwbespreking worden de mogelijke optionele bouwkundige aanpassingen
ten opzichte van de standaard woning met u doorgenomen. Voorbeelden van deze
aanpassingen zijn;
•
•
•
•
•
•

Wijzigingen in gevels, daken, beton vloeren/plafonds en hoofddraagconstructie;
Indelingswijzigingen, verplaatsingen van binnenwanden;
posities leidingwerk t.b.v. de keuken d.m.v. een gemaatvoerde leidingwerktekening van
keukenleverancier;
Posities leidingwerk t.b.v. het sanitair d.m.v. een gemaatvoerde leidingwerktekening
van sanitairshowroom;
Posities plafondlichtpunten, inbouwspots, inbouwspeakers in betonplafond.
Positie rookgaskanaal haard

De ruwbouwwijzigingen worden verwerkt op aangepaste bouwkundige tekeningen en in
het ruwbouwverslag.

Keuken, tegelwerk en sanitair
Door Keuken Vision wordt u vervolgens uitgenodigd voor het samenstellen van de door u
gewenste keuken. De indeling van badkamer(s) en toilet(ten) is op de ruwbouw-tekeningen
vastgelegd. In de showroom van ThuisinBouwen kiest u de door u gewenste tegels en het
sanitair. Aan de hand van uw keuzes werken we het eventueel meer- en minderwerk voor u
uit en maken we een overzicht van de eventueel noodzakelijke extra installatie-, montage- en
of bouwkundige kosten. Daarna worden de bouwkundige voorzieningen in het
afbouwverslag opgenomen.

Afbouw
Nadat u de keuze voor sanitair en tegelwerk heeft gemaakt wordt er een
vervolgafspraak gemaakt voor het bespreken van de afbouwopties. Eventuele
wijzigingen of aanpassingen aan de woning moeten altijd zo snel mogelijk aan de
kopersbegeleider worden doorgegeven, om te voorkomen dat de meerkosten
oplopen.
Voorbeelden van deze aanpassingen zijn;
•

Elektraposities in de wand

•

Schakelmateriaal;

•

Niko Home Control (domotica);

•

Alarm- en beveiligingsystemen via SBA Beveiliging;

•

Audio- en videosystemen via Mvie;

•

Type haard via Ambianza;

•

Binnendeuren (incl. luxe binnendeuren Weekamp), binnenkozijnen en
binnendeurbeslag;

•

Trappen, traphekken en balusters;

•

Stucwerk, sauswerk en behang;

Elektra
Voor de elektra-installatie (en eventuele alarminstallatie) in de woning wordt een
apart verslag gemaakt. Het elektraschema op de ruwbouwtekening wordt met u
doorgenomen en de mogelijkheden tot uitbreiding komen aan de orde. Hiervan
wordt een elektraverslag opgesteld.

Vragen?
Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft.
Met vriendelijke groet,
Uw bouwteam
Energieweg 17 Meerkerk
T: 0183-35 13 34

E: info@thuisinbouwen.nl
I: www.thuisinbouwen.nl

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

KOOPOVEREENKOMST
(INCL. BIJLAGEN)

AANNEEMOVEREENKOMST
(ALG. VOORWAARDEN, ALG. TOELICHTING)
(INCL. BIJLAGE

ECONIC

KOPERSKEUZELIJST

KEUKEN

SANITAIR & TEGELWERK

COMPLEET THUIS

NUTSAANSLUITINGEN
De woning wordt aangesloten op het gemeentelijk leidingnet voor riolering,
water, elektriciteit en glasvezel.
Houdt u rekening met de volgende procedures:

Water
De beheerder van het waternet in Waddinxveen is waterleverancier Oasen. De
aanvraag voor aansluiting op het waternet wordt door ons verzorgd. Tijdens de bouw
wordt uw woning gevoed vanaf een bouw wateraansluiting op de bouwplaats. De
wateraansluiting van uw woning wordt compleet met watermeter gerealiseerd
waardoor deze direct operationeel is. Na oplevering hoeft u zich alleen maar bij
waterleverancier Oasen aan te melden.

Elektra
De beheerder van het elektranet in Waddinxveen is Stedin. De aanvraag voor
aansluiting op het elektranet wordt door ons verzorgd. Tijdens de bouw wordt uw
woning gevoed vanaf de bouw elektriciteitsaansluiting aanwezig op de bouwplaats.
Enkele weken voor de oplevering verstrekt Stedin u ‘EAN-codes’ voor de elektraaansluiting van uw nieuwe woning.
Deze codes heeft u nodig om een leveringsovereenkomst aan te gaan met een
leverancier van uw keuze of een verhuisbericht door te geven aan uw huidige
leverancier. Zodra deze leveringsovereenkomst op het nieuwe adres actief is, zal
Stedin een elektrameter in uw nieuwbouwwoning laten plaatsen, waarna de
aansluitingen operationeel zijn.
Omdat wij de installaties in uw nieuwe woning moet testen en keuren moet u
ervoor zorgen dat de elektrameter ruimschoots voor de oplevering geplaatst zijn.
In verband met de wet op de vrije keuze voor levering van energie bent u vrij om
zelf een energiebedrijf te kiezen. Om uw keuze te bepalen kunt u gebruik maken
van de website www.consuwijzer.nl.

Media en communicatie
De aanleg van bekabeling van media en communicatienetwerk wordt door ons
aangevraagd. KPN (en/of Ziggo) legt glasvezel netwerk aan.
U bent zelf verantwoordelijk voor de levering van diensten, dat wil zeggen het
aangaan van een abonnement voor bijvoorbeeld internet, televisie, telefonie, et
cetera.

COLOFON
Dit project is een ontwikkeling van:
Begeleiding:
ThuisinBouwen
Energieweg 17
4231 DJ Meerkerk
T: (0183) 351 334
E: info@thuisinbouwen.nl
www.thuisinbouwen.nl
www.volgjewoning.nl
Bouwpartner:
HMU Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling BV
Leewerf 60
2678 KD DE LIER
T: (0174) 624 796
E: info@thuisinbouwen.nl
Architect:
Roggeveen & Piso Architecten
Tweede Bloksweg 6
2740 AA Wadinxveen
T: (0182) 614 477
E: architect@roggeveen-piso.nl
Verkoop:
De Pater Makelaardij
Kerkweg-Oost 224
2741 HA Waddinxveen
T: (0182) 613 822
E: waddinxveen@depater.nl

TEKENINGEN
(CONTRACT + SITUATIE)

