
Villa Nuova 
 

Algemene informatie 
 
Deze brochure heeft tot doel potentiële gegadigden een goede indruk te geven van het project en de villa’s daarin. Op de 
website van het project treft u meer informatie aan. Na inschrijving voor een villa volgt een reservering (toewijzing) voor een 
bepaald bouwnummer. De gegadigde ontvangt daarbij een complete kopers-/contractmap met o.a. contractstukken, waarin 
alle informatie is opgenomen. 
 

Koop- en aannemingsovereenkomst 
Informatie zoals tekeningen, technische omschrijving, keuzelijst meer- en minderwerk, procedure koperskeuzen en concept 
leveringsakte van de grond. Deze contractstukken, ook wel de KAO-stukken genoemd, zijn bij de totstandkoming van de koop- 
en aannemingsovereenkomst de formele bijlagen bij die overeenkomsten. Deze brochure is daar geen onderdeel van. Deze 
stukken worden met u besproken in het verkoopgesprek. 
De woningen in dit project zijn ontwikkeld door Ontwikkelingscombinatie Blouberg B.V. & Bot & van der Ham Bouw & 
Ontwikkeling B.V.. De woningen worden gebouwd door HMU & Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling B.V.. 
Bij aankoop van een woning sluit u een koopovereenkomst met Ontwikkelingscombinatie Blouberg B.V. & Bot & van der Ham 
Bouw & Ontwikkeling B.V. (“verkoper”) voor de levering van de grond en sluit u een aannemingsovereenkomst met HMU & 
Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling B.V. (“ondernemer”) voor de bouw van uw woning. De ondernemer zal tevens 
garantieverstrekker zijn en uw aanspreekpunt tijdens en na de bouw van uw woning. 
 

Koperskeuzen 
Iedere woning kan, tegen meerprijs, met extra’s worden afgewerkt. Hiervoor krijgt u keuzelijst meer- en minderwerk, waaruit u 
keuzes kunt maken. De eventueel op de tekeningen in deze brochure aangegeven keuzemogelijkheden behoren niet tot de 
standaard levering. In de hiervoor genoemde keuzelijst zijn de kosten hiervan opgenomen. Behalve keuzes uit de keuzelijst 
kunt u tevens individuele wensen kenbaar maken. In de KAO-stukken treft u daar uitvoerige informatie over aan. 
 

Start bouw 
Zodra aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan die omschreven zijn in de koop- en aannemingsovereenkomst, binnen de in die 
overeenkomst genoemde termijn, maakt de ondernemer een aanvang met de (voorbereidingen) voor de bouw. U kunt daarbij 
denken aan een bruikbare Omgevingsvergunning en voldoende verkochte woningen in het plan. Uiteraard worden alle kopers 
daar tijdig over geïnformeerd. 
 

Betalingen 
De termijnen en de wijze van betaling worden vermeld in de koop- en de aannemingsovereenkomst. De koopsom voor de 
levering van de grond wordt voldaan aan Ontwikkelingscombinatie Blouberg B.V. & Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling 
B.V.. De termijnen uit de aannemingsovereenkomst worden voldaan aan HMU & Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling B.V.. 

 
Verzekeringen 
Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tot aan de oplevering. Vanaf de dag van de oplevering van de woning heeft u een 
opstalverzekering nodig. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van deze verzekering. 
 

Wijzigingen voorbehouden 
Door de ambachtelijkheid van het bouwen, zijn detailwijzigingen in ontwerp, constructie en afwerking voorbehouden aan HMU 
& Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling B.V. Eveneens moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, 
voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De perspectieftekeningen en eventuele foto’s in deze 
brochure geven slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

Maten 
De op de tekeningen aangegeven maatvoering zijn “circa”-maten. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is 
daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 
 

Situatieschets 
De nummers op de situatieschets zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door alle betrokkenen gehanteerd, ook in 
officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die betrekking hebben op uw nieuwe adres. Dat wordt 



pas bekend gemaakt als de straatnamen en de huisnummers definitief vastgesteld zijn. Deze tekening is enkel bedoeld om u 
een indruk te geven van de ligging en situatie, het gebouw of de woningen, in het bouwplan.  
 
De juiste maten van de kavel worden na oplevering door het Kadaster vastgelegd/zijn bepaald door kadastrale perceelvorming. 
Ook de inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen, eventuele groenvoorzieningen en/of parkeerplekken) is slechts 
een impressie, ontleend aan de gegevens van de Gemeente Waddinxveen. 
 
U dient er rekening mee te houden dat deze nog kunnen wijzigen. Voor specifieke gebiedsinformatie en informatie over 
omliggende, bestaande en/of nieuw te bouwen bebouwing, verwijzen wij u naar de Gemeente. Daarnaast kunt u ter plaatse 
van de bouwlocatie de bestaande situatie waarnemen. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan Blouberg B.V. & Bot & 
van der Ham Bouw & Ontwikkeling B.V. geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden. 
 
Wij adviseren u bij de Gemeente te informeren naar de actuele stand van zaken betreffende de inrichting van de openbare 
ruimten en de eventueel naastliggende (toekomstige) bebouwing. Tevens raden wij u aan de berichtgeving in de plaatselijke 
media te volgen. 
 

Bouwbesluit 
De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals dat geldend was ten tijde van de indiening van de Omgevingsvergunning. 
 

Woningborg-garantie 
De woning wordt geleverd met een officieel erkend garantiecertificaat van Woningborg. Om deze garantie te kunnen 
aanbieden heeft de aannemer zich aangesloten bij Woningborg. Deze waarborgmaatschappij hanteert strenge normen voordat 
een ondernemer ingeschreven kan worden. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij Woningborg is aangemeld, is nauwkeurig 
bekeken of het voldoet aan de technische eisen die door Woningborg worden gesteld, maar ook of de omvang van het plan de 
financiële en technische capaciteiten van de ondernemer niet te boven gaat. 
 
Pas als aan alle eisen is voldaan mag het huis onder Woningborg-garantie worden verkocht en ontvangt de koper na het 
ondertekenen van de overeenkomst het garantiecertificaat. 
De bouwkundige voorzieningen buiten de woning, welke niet één geheel vormen met de woning, en groenvoorzieningen zijn 
uitgesloten van de Woningborg-garantie. 
 

Wat houdt de Woningborg-garantie in 
Als de koper een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dat onder andere het volgende: 
- met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het Woningborg-garantiecertificaat verplicht de ondernemer zich tot 

garantie op de kwaliteit van de woning; 
- de tekst van de aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van Woningborg; 
- de koper heeft altijd een contract met zekerheid; 
- de verkoopdocumentatie wordt samengesteld volgens de richtlijnen van Woningborg; 
- mocht de bouwondernemer gedurende de bouw failliet gaan, dan zorgt Woningborg voor de volledige afbouw van de 

woning. Is de afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling. E.e.a. 
conform de door Woningborg vastgestelde regels. 

 


