KOPERS HANDLEIDING
NIEUWBOUW 06 Woningen + 02 Appartementen De Heysekade te Rotterdam
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BETROKKEN PARTIJEN:
Opdrachtgever:

Inspire Real Estate
Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam
Telefoon: (088) 60 337 00
Email: contact@inspirerealestate.nl

Opdrachtgever:

Ten Brinke Groep
Burgemeester van der Zandestraat 21,
7051 CS Varsseveld
Telefoon: (0315) 881 111
Email: info@tenbrinke.com

Aannemer:

GN Bouw B.V.
Amstelwijckweg 14
Postbus 601 3300 AP Dordrecht
Telefoon: (078) 618 36 77
Email: info@gn-bouw.nl

Kopersbegeleiding: GN Bouw B.V.
Amstelwijckweg 14
Postbus 601 3300 AP Dordrecht
Telefoon: (078) 618 36 77
Email: kopersbegeleiding@gn-bouw.nl

Keukenshowroom:

N.t.b.

Sanitair showroom: Uw Huis Uw Wensen
via www.uhuw.nl

Tegelshowroom:

N.t.b.
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INLEIDING:
Wij feliciteren u van harte met de aankoop van uw woning in het project De Heysekade te Rotterdam. In deze
handleiding geven wij u uitgebreide informatie en uitleg over alle mogelijkheden die wij u bieden van het
moment dat u de overeenkomst heeft getekend tot de uiteindelijke oplevering van uw woning.
Binnen de opzet van dit project wordt u in staat gesteld uw woning zo goed mogelijk aan uw individuele
woonwensen aan te passen. Wij hebben deze handleiding samengesteld om uw inzicht te geven in de
mogelijkheden welke bij dit project mogelijk zijn
Voor het koperskeuzetraject is een kopersbegeleider van GN-Bouw uw aanspreekpunt die met u het gehele
meer- en minderwerk zal behandelen.
Ook bieden wij u de mogelijkheid om wijzigingen te bespreken die u inmiddels zelf heeft bedacht. Om uw
individuele wensen te kunnen honoreren moeten deze echter wel passen binnen een aantal ‘spelregels’. Zo
zijn bijvoorbeeld aanpassingen welke in strijd zijn met het bestemmingsplan, de bouwvergunning en/of
overige voorschriften niet mogelijk. Ook het esthetisch concept en de draagconstructie kunnen niet worden
gewijzigd. Daarnaast moeten wijzigingen kunnen worden ingepast binnen de organisatie op de bouwplaats.
De kopersbegeleider zal u binnen het traject optimaal begeleiden, u vertellen wat de mogelijkheden zijn en
wat de financiële gevolgen voor u zijn van deze aanvullingen of wijzigingen. Van de gehonoreerde wensen
wordt een overzicht gemaakt, vergezeld van een aangepaste tekening, welke door de koper als opdracht
dient te worden ondertekend.
In dit informatieboekje vindt u alle informatie en procedures ten behoeve van de door u te maken keuzes in
het meer- en minderwerk, zoals keuken, sanitair en tegelwerk.
Voor ieder project kiezen wij, uit ons vaste relatiebestand, leveranciers waarvan wij denken dat ze het meest
aan zullen sluiten aan de wensen van u als koper. De showrooms zullen u persoonlijk uitnodigen voor een
bezoek. Te zijner tijd ontvangt u van ons nadere informatie met betrekking tot de sluitingsdata voor de
installatietechnische en bouwkundige onderdelen en voor het showroomtraject zoals keuken, sanitair en
tegelwerk. Tevens krijgt u van ons door wanneer de projectshowrooms operationeel zijn dus vanaf welke
datum u een uitnodiging kunt verwachten.
Tijdens de bouw zullen wij u met enige regelmaat informeren over de voortgang van uw woning en eventuele
noodzakelijke wijzigingen in het bouwplan. Zodra de bouw vordert, zullen er kijkmiddagen worden
georganiseerd. Hierbij bieden wij u de gelegenheid om de bouwplaats te bezoeken en vragen te stellen aan
de uitvoerder en/of kopersbegeleider.
Wij hopen u binnenkort als koper van één van de woningen van dit project te mogen begroeten, een leuke en
spannende periode zal aanbreken!
Met vriendelijke groet,

Directie en medewerkers
GN Bouw B.v. te Dordrecht
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Procedure Kopers Meer & Minderwerk
Maatvoering:
De op de koperstekening aangegeven posities (hoogte en breedte) van bijvoorbeeld wanden, ramen en
deuren zijn circa maten. In de uitvoering zijn altijd afwijkingen mogelijk, maar er zal naar gestreefd
worden de maatvoering zoals door u gewenst zoveel mogelijk in uw woning te realiseren.

Keuzelijst:
De keuzelijst is onderverdeeld in verschillende fases / sluitingsdata die gekoppeld zijn aan volgorde van
voorbereiding, levertijden en bouwvolgorde.

• Ruwbouw opties;
• Ruwbouw algemeen;
• Afbouw

Individueel meer- en minderwerk:
Naast de opties die in de keuzelijst staan opgenomen is het in dit project ook mogelijk om aanvullende
individuele wensen kenbaar te maken tijdens het gesprek met de kopersbegeleider.
De kopersbegeleider beoordeelt, in overleg met de aannemer, of de door u gewenste wijziging mogelijk
is en wat de kosten daarvoor zijn. Uw wensen worden aan u na verwerking aan u geoffreerd.
Indien u voor oplevering uw woning aangepast wilt hebben aan uw specifieke wensen, voor wat betreft
het sanitair, tegelwerk en de keuken, kunt u hiervoor terecht bij de voor dit project geselecteerde
showrooms. Offertes worden via de showroom aan u uitgebracht.
Op de uitgebrachte offertes staat aangegeven hoelang de offerte geldig is. Na uw akkoord op de offerte
wordt dit aan u bevestigd middels een opdrachtbevestiging welke wordt aangevuld met een tekening
van uw woningplattegrond waarin uw meer- en minderwerk verwerkt is.
Het is belangrijk dat u deze opdrachtbevestiging(en) goed controleert aan de hand van uw eigen
administratie. Verifieer of alle overeengekomen opties in de opdrachtbevestiging en tekening zijn
opgenomen. Het meerwerk wordt namelijk conform de opdrachtbevestiging met bijbehorende tekening
uitgevoerd. Wat niet in de definitieve opdrachtbevestiging en op tekening is opgenomen wordt niet
uitgevoerd.

Spelregels:
Voor uw individuele meer- en minderwerkwensen dient u met het volgende rekening te houden:

• De sluitingsdata en de stand van de bouw kunnen aanleiding geven om bepaalde
wijzigingen niet meer uit te kunnen voeren. Daarnaast is de aannemer verplicht zich te
houden aan de eisen van de bouwvergunning en de regelgeving;
• Wijzigingen mogen niet in strijd zijn met vergunningen, verordeningen, ontheffingen,
beschikkingen en dergelijke, die voor de opzet en de bouw van het plan zijn afgegeven
dan wel zijn vereist;
• Wijzigingen mogen het (bouw)proces niet onderbreken, stagneren dan wel verstoren.
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• Het

verplaatsen
en/of
aanpassen
van
leidingschachten,
standleidingen, hemelwaterafvoeren, meterkasten en trappen is niet mogelijk;
• Het verplaatsen van het verwarmingstoestel en/of mechanische ventilatie-unit is
niet mogelijk;
• Werkzaamheden door u zelf of door derden, mogen niet verricht worden voor de
oplevering;

EPC berekening en Nul op de Meter(principe):
Uw woning voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan de EPC tijdens
de aanvraag omgevingsvergunning. Eventuele aanpassingen middels
kopersopties, kunnen effect hebben op de EPC.
Uw kopersbegeleider zal tijdens het koperskeuze gesprek hier
desgewenst meer informatie geven.

Sluitingsdata:
Samen met u willen wij er naar streven om de kwaliteit van uw meer- en minderwerkwensen te
waarborgen en het totale proces van de diverse showroomprocedures te bewaken.
Om de door u gekozen wijzigingen correct uit te kunnen voeren en het bouwproces in goede banen te
leiden heeft de aannemer een bepaalde verwerkingstijd nodig. Dit heeft onder andere te maken met het
uitwerken van uw wensen op de opdrachtformulieren en plattegronden, (lange) levertijden van de
benodigde bouwmaterialen en het uitbesteden van de diverse werkzaamheden aan onderaannemers en
leveranciers.
Om die reden zijn alle keuzemogelijkheden gerelateerd aan een sluitingsdatum. De sluitingsdatum is de
uiterste datum waarop uw getekende opdrachtformulier bij de kopersbegeleider in bezit moet zijn. Een
overzicht met de uiterlijke sluitingsdata zal u separaat worden toegestuurd.
Wij verzoeken u zich aan deze sluitingsdata te houden, alle overige partijen (aannemer, installateurs,
projectshowrooms e.d.) houden ook rekening met deze data. Zij passen hier hun werkzaamheden en
planning op aan.
Opdrachten die na de aangegeven sluitingsdata bij de kopersbegeleider binnenkomen, kunnen helaas
niet meer verwerkt worden en zullen dan standaard uitgevoerd worden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Tegenstrijdigheden:
Indien er tegenstrijdigheden voorkomen tussen de opdrachtbevestiging en de bijbehorende
tekening(en) dan prevaleert de opdrachtbevestiging. Bij tegenstrijdigheden tussen de
opdrachtbevestiging en de technische omschrijving dan prevaleert de opdrachtbevestiging
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KOPERSKEUZEGESPREK:
Nadat u uw woning definitief heeft aangekocht wordt u middels een uitnodigingsbrief uitgenodigd voor
een koperskeuzegesprek. In dit gesprek zal de koperskeuzelijst met u worden doorgenomen, waarbij u
uw vragen kunt stellen, en evt. maatwerk wensen nader kunnen worden besproken.
Dit gesprek zal in principe plaats vinden tijdens kantooruren, op het kantoor van GN Bouw te Dordrecht,
welke direct aan de snelweg A16 gelegen is aan de “Amstelwijckweg 14” (zie routebeschrijving).

Het uitgangspunt voor het meer-minderwerk en de individuele wensen zijn de verkooptekeningen, de
technische omschrijving, algemene verkoopinformatie, de koop/-aanneemovereenkomst.
Binnen het project kunt u uw nieuwe woning creëren die echt bij uw past.
Hiervoor hebben wij de volgende mogelijkheden voor u:
-

Mogelijke opties om uw reeds enig inzicht te geven naar de mogelijkheden;

-

Op maat gemaakte opties aan de hand van koperstekeningen;

-

Sanitair via een online sanitair showroom

-

Keuken en Tegelwerk via showroom;

-

Binnenkozijn, en deur opties gecombineerd met beslag.

Tevens hebben wij voor u monsters/documentatie t.a.v. het standaard sanitair bijgevoegd welke in uw
woning zit. In het koperskeuze gesprek zullen ook andere monsters u worden getoond t.a.v. tegelwerk/
binnenkozijnen e.d.
Wij adviseren u zoveel mogelijk schriftelijk, eventueel ter verduidelijking aangevuld met een
plattegrondtekening, te communiceren om eventuele misverstanden te voorkomen.
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Voor al uw vragen over uw koperskeuze lijst of het maken van een koperskeuze gesprek kunt u
terecht bij GN Bouw. Contactpersoon is dhr M. de Bruijn
U kunt ons met vragen speciaal over De Heysekade te Rotterdam bereiken op dinsdag en
donderdagmiddag tussen: 13:00 uur en 14:30 uur op telefoonnummer 078-6183677, of de gehele
week e-mailen (met verzoek tot afspraak/vragen) via emailadres: kopersbegeleiding@gn-bouw.nl
Vermeld in uw e-mail altijd de projectnaam: De Heysekade uw bouwnummer en contactgegevens,
en evt. uw vraag/opmerking.

Individuele wensen
Naast de standaard kopersopties komen wij u, indien mogelijk, ook graag tegemoet aan uw individuele
wensen.
Misschien wilt u bepaalde ruimtes samengevoegd hebben of bijvoorbeeld: de draairichting van
binnendeuren wijzigen, of het samenvoegen van verblijfsruimten behoord ook tot de mogelijkheden.
In veel gevallen kunnen wij uw wensen realiseren.
GN-Bouw biedt u die mogelijkheid, om in een speciaal hiervoor uw wensen inzichtelijk te maken.
Via de makelaar ontvangt u optietekeningen waarop uw woning is aangegeven met hierop aangegeven
de basis installatiepunten.
T.a.v. extra installatiewensen bijvoorbeeld: extra wandcontactdozen/loze leidingen/ lichtpunten/
schakelaars kunt u deze op de tekening aangeven. Hiervoor is ook een standaard keuzelijst voor
bijgevoegd ter indicatie van de prijzen.
Enige voorbehoud is ondermeer het verplaatsen van de badkamer. Dit is niet mogelijk daar deze
instortvoorzieningen en leidingwerk in de verdiepingsvloer zijn aangebracht. Uitbreiden is evt. wel
mogelijk. Ook kunnen de wijzigingen consequenties hebben op het “Nu op de Meter installatie principe”
Uw kopersbegeleider zal in het gesprek u hierover indien wenselijk nader over informeren.
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KEUKEN SANITAIR EN TEGELWERK PROCEDURE
PROJECTSHOWROOMS
Individuele aanpassingen op basis van offerte projectshowroom
Om invulling te kunnen geven aan uw individuele wensen zijn er voor de keuken, tegelwerk
projectshowrooms aangesteld. Voor sanitair betreft dit een online platform.
Wanneer de betreffende showrooms alle benodigde voorbereidingen hebben afgerond, nemen zij
contact met u op om een afspraak te maken. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de
sluitingsdata. De showrooms zijn dan op de hoogte van alle (on)mogelijkheden van het project en
kunnen u een passende aanbieding doen. Wij adviseren u, om teleurstellingen te voorkomen, vóór een
bezoek aan de showroom altijd eerst een afspraak te maken zodat men alle tijd en aandacht aan u kan
besteden.
De kopersbegeleider geeft uw adres- en contactgegevens door aan de projectshowrooms. Eventuele
opties welke u gekozen heeft en die van invloed zijn op de keuken en/of sanitaire ruimte(s) worden
eveneens doorgegeven aan de showroom.
Tijdens uw bezoek aan de showroom neemt een medewerker van de showroom de tijd voor u om
invulling te geven aan uw wensen. Als u tijdens uw bezoek een keuze heeft gemaakt, wordt hiervan na
uw bezoek een offerte gemaakt. Eventuele installatieaanpassingen volgend uit uw keuze, worden in de
offerte verwerkt en tijdens de bouw aangepast worden.
De offertes ontvangt u via de showroom, 2 tot 4 weken na uw bezoek aan de showroom. Indien de
offerte niet correct is, kunt u dat rechtstreeks melden bij de contactpersoon van de betreffende
showroom. Na uw akkoord worden de definitieve gegevens van uw opdracht verder uitgewerkt en
doorgestuurd naar de uitvoerende partijen.
Benadrukt wordt dat u de offerte, voordat u deze voor akkoord retourneert, zelf eerst goed dient te
controleren. Alle door u in de showroom aangegeven wensen dient u terug te vinden in de offerte en
eventueel bijbehorende tekening. De bestelling en uitvoering van uw opdracht wordt namelijk 1 op 1
uitgevoerd conform de door u voor akkoord getekende offerte. Wat niet in de definitieve, door u
ondertekende, offerte en eventuele tekening is opgenomen wordt dus ook niet uitgevoerd. Om
teleurstellingen uwerzijds te voorkomen wordt u met nadruk op uw eigen verantwoordelijkheid in dezen
gewezen.
Omdat voor het tegelwerk een latere sluitingsdatum wordt gehanteerd dan voor het sanitair, kan het
gebeuren dat de tegelshowroom later zijn voorbereidingen heeft afgerond.

NOTE: U kunt pas naar de tegelshowroom gaan nadat uw sanitairwijziging/ specificatie
definitief is. U kunt dan de indelingstekeningen die bij de keuken- en sanitairshowroom zijn
gemaakt meenemen, zodat de juiste hoeveelheid tegels voor de offerte kan worden berekend!
Er zijn veel mensen die in verband met hun werk een afspraak op zaterdag of op een avond willen
plannen. Helaas zijn wij hiervoor afhankelijk van de openingstijden en bezetting van de showroom.
Deze dagen zijn vaak al ver van te voren ingepland. Wij willen u vriendelijk verzoeken hiermee rekening
te houden en te proberen om, voor zover mogelijk, een afspraak te maken overdag op een
doordeweekse dag. U kunt dan gemakkelijker terecht.
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SANITAIR
In de aankoop van de woning is standaard sanitair opgenomen. Als u dit sanitair wenst aan te passen
of aan te vullen heeft u de mogelijkheid om dit te doen.
In de verkooptekeningen zijn de standaard sanitairvoorzieningen aangegeven, en deze
handleiding vind u tevens als bijlage het standaard saniatir welke in uw woning is opgenomen.

Uw Huis Uw Wensen:
U kunt zelf, online uw droom badkamer en toiletruimte in de nieuwbouwwoning samenstellen.
GN-Bouw, en projectinstallateur maken gebruik van een digitale showroom om u te begeleiden bij uw
keuze voor sanitair, namelijk Uw Huis Uw Wensen (UHUW).

Dit kan 24 uur per dag. Thuis, via uw computer, tablet, smartphone of smart-tv. De website is
gebruiksvriendelijk en biedt een uitgebreid assortiment. Vanaf uw eigen pagina, die gevuld is met een
aantal mogelijke opties voor uw badkamer en toiletruimte, kiest u zelf de beste indeling.
Website: www.uhuw.nl
U ontvangt van UHUW een welkomstbrief met alle informatie rondom de mogelijkheden voor sanitair.

Uitleg online showroom:
In de digitale showroom van UHUW kunt u tevens het basissanitair van uw woning vinden. Het is
mogelijk om in plaats van het basissanitair alternatieve producten te kiezen. In dat geval vindt er een
verrekening plaats tussen het basissanitair en het door u gekozen sanitair.
Bij het maken van uw keuzes via de website ziet u ook gelijk wat deze verrekeningen zijn. Uw Huis Uw
wensen beschikt niet over een fysieke showroom. Wel is het mogelijk om op eigen gelegenheid een
bezoek te brengen aan de showrooms van diverse merken. Deze contactgegevens kunt u vinden op de
website van Uw Huis Uw Wensen of neem contact op met uw contactpersoon bij Uw Huis Uw Wensen.
De daadwerkelijke keuze maakt u echter wel online. Op de verkooptekening is de indeling van de
badkamer en de toiletruimte weergegeven. Via de website kunt u een badkamer samenstellen naar uw
keuze.
Uw keuzes worden direct weergegevens in een gespecificeerde sanitairofferte. Deze sanitairofferte wordt
voorzien van tekeningen waarop alle gewijzigde onderdelen, inclusief de (gewijzigde)
aansluitvoorzieningen zijn aangegeven.
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De uiteindelijke sanitair offerte wordt, voorzien van de sanitairspecificatie, eventuele retourprijzen voor
het laten vervallen van standaard sanitair, de wijzigingen in de aansluitvoorzieningen en een schema
wijzigingen elektra-/bouwkundigevoorzieningen (exclusief tegelwerk), via de website aan u aangeboden.
U dient deze offerte te controleren en voor akkoord, uiterlijk voor de vastgestelde sluitingsdatum,
digitaal te ondertekenen. Indien u vragen heeft over de offerte, kunt u rechtstreeks contact opnemen
met UHUW.
Deze wordt dan verwerkt in uw totale opdrachtbevestiging. De facturering van de complete
sanitairofferte (exclusief tegelwerk) zal door GN-Bouw worden verzorgd. Wij vragen u om voor het
uitzoeken van de tegels eerst uw sanitair offerte af te ronden.

Aandachtspunten sanitair:
• Tussen kunststof en keramische materialen kunnen kleine kleurverschillen zijn;
• Voor luxe sanitaire toestellen zoals stortdouches en dergelijke kan het noodzakelijk zijn

om de diameter van de waterleidingen hierop aan te passen. Echter wordt dit
afgeraden i.v.m. het 0 op de meter principe.
• Maatwerk douchedeuren kunnen pas ingemeten worden als het tegelwerk gereed is.
Hierdoor kan het voorkomen dat deze nog niet geleverd en aangebracht zijn als de
woning opgeleverd wordt.
• Door individuele aanpassingen in/van de badkamer kan het voorkomen dat de
benodigde temperatuur niet meer gehaald kan worden. Dat kan bijvoorbeeld als de
douchehoek groter wordt of de badkamer kleiner. In deze gevallen neemt de
vloeroppervlakte af, waardoor er ook minder ruimte over is om vloerverwarming aan
te brengen. Hierdoor kan het nodig zijn om een extra elektrische radiator bij te
plaatsen, de extra kosten hiervoor zullen worden doorberekend.

Casco sanitaire ruimtes:
Indien u de inrichting van de sanitaire ruimtes in eigen beheer wil uitvoeren dan is het mogelijk om
deze ruimte(s) standaard casco op te laten leveren. De sanitaire ruimte(s) worden dan zonder sanitaire
toestellen en zonder wand- en vloertegelwerk en dekvloer opgeleverd. Het plafond in de badkamer
wordt wel voorzien van spuitwerk. De vloerverwarming wordt eveneens aangebracht. De water- en
afvoerleidingen worden op de standaard positie afgedopt opgeleverd. In overleg is het mogelijk deze te
laten verplaatsen.
Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid zal er een aanvullende overeenkomst opgemaakt
worden om vast te leggen wat wel en niet binnen de bouwgarant garantie valt.
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TEGELWERK (wand-/vloer)
Nadat u het sanitair heeft uitgekozen en de badkamerindeling definitief is, kunt u zich gaan
richten op het tegelwerk. Voor uw keuzes ten aanzien van het tegelwerk zijn er de onderstaande
mogelijkheden:
In de aankoop van de woning is standaard tegelwerk opgenomen wat u terugvindt in de technische
omschrijving. Als u dit tegelwerk wenst aan te passen of aan te vullen heeft u de mogelijkheid om dit
te doen in een aangewezen tegelshowroom.

Standaard tegelwerk:
Het standaard wand- en vloertegelwerk wordt vóór oplevering in uw woning geleverd en
aangebracht. U kunt in de showroom een keuze maken, iedere koper dient een
showroomrapport op te laten maken, mits er wordt gekozen voor casco oplevering. Indien u
voor de standaard tegel kiest, zijn er geen meerkosten aan verbonden. Met uitzondering van
extra tegelwerk voortvloeiend uit een afwijkende sanitair keuze of een andere
plattegrondwijziging welke meer m2 wand of vloertegels veroorzaakt.

Alternatief tegelwerk:
U kiest voor andere wand- en vloertegels uit de showroom. Als koper heeft u hierin veel
vrijheid.

De leverancier maakt een totale offerte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de definitieve
tekening van uw woning, verstrekt door de kopersbegeleider en/of de sanitair leverancier. Extra
tegelwerk voortvloeiend uit een afwijkende sanitair keuze of een andere plattegrondwijziging
welke meer m2 wand- of vloertegels veroorzaakt, zullen in de offerte worden meegenomen.
Tevens is het mogelijk wand- en vloertegels in bepaalde patronen, kleurcombinaties e.d. uit te
voeren. Genoemde extra uitvoeringen, evenals het toepassen van afwijkende afmetingen van
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tegels, kunnen extra arbeid vergen. Deze meerkosten zullen eveneens bij u in rekening worden
gebracht. Zorgt u er wel voor dat uw wensen zorgvuldig door de showroom worden opgenomen
in het showroomrapport/offerte. Een misverstand is zo ontstaan.
De showroom stuurt u een complete offerte van het gekozen tegelwerk, inclusief eventuele
verrekening van het standaard tegelwerk. Nadat u akkoord gaat met de offerte, wordt door de
showroom de verdere coördinatie verzorgd. Het in de offerte omschreven tegelwerk wordt vóór
oplevering in uw woning geleverd en aangebracht. De kosten worden bij u in rekening gebracht
volgens de betalingsregeling van het meer- en minderwerk. Voor de uitwerking van uw
tegelofferte verwijzen wij u graag naar onderstaande tegelshowroom:
De offerte wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

•
•
•
•

Gekozen tegelwerk;
Extra verwerkingskosten;
Vervallen standaard tegels
Plattegronden en eventuele aanzichten van de badkamer- en toiletindeling.

U krijgt na het bezoek aan de showroom binnen 2 á 4 weken de offerte thuisgestuurd.

Aandachtspunten tegelwerk:
• Kranen, sanitair en elektrapunten worden niet op tegelmaat aangebracht;
• Voor de bepaling van het benodigde aantal m² tegels zal, afhankelijk van de
afmeting, snijverlies worden gerekend. Dit snijverlies hangt af van de wandafmeting
in relatie tot de afmeting van de tegels.
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KEUKEN
Keukencheque:
In de prijs van uw woning is een symbolische keukencheque voor een keuken inbegrepen ter
waarde van € 5.000,00. In deze cheque zijn kosten opgenomen voor aankoop: keukenmeubelen/
apparatuur/ montage, uitbreiding van installatiekundige voorzieningen en een spatwand opgenomen.
U ontvangt van de keukenshowroom een welkomstbrief met alle informatie rondom de mogelijkheden,
waarbij gevraagd wordt contact op te nemen voor het maken van een showroombezoek.
Als u de keuken wenst aan te passen of aan te vullen heeft u de mogelijkheid om dit te doen bij een
door GN-Bouw aangesloten projectshowroom. Bovengenoemd verrekenbedrag kunt u besteden voor
de aankoop en montage en uitbreiding van uw keuken.

Keukenshowroom:
Na het uitzoeken van een keuken maakt uw
keukenadviseur een keukeninstallatie tekening,
afgestemd op de door u gekozen keuken. Daarna
wordt de definitieve offerte voor het eventueel
aanpassen van de standaard keukeninstallatie aan u
toegestuurd door de aannemer. De door u voor
akkoord getekende offerte voor de uitbreiding van de
installatiepunten
wordt
door
de
aannemer
opgenomen in de opdrachtbevestiging van de
gekozen meerwerk opties en derhalve ook door de
aannemer aan u gefactureerd.

Casco keuken:
Kiest u ervoor om uw keuken niet via de projectshowroom af te nemen dan vervalt het
verrekenbedrag en ontvangt u een retourbedrag. Dit wordt door de aannemer verrekend met het
meer- en minderwerk.
Bij aankoop van een keuken bij derden dient uw keukenadviseur een keukeninstallatie tekening,
afgestemd op de door u gekozen keuken te maken. Aan de hand hiervan wordt een offerte voor het
uitbreiden van de standaard keukeninstallatie aan u toegestuurd door de aannemer. De door u voor
akkoord getekende offerte voor uitbreiding van de installatiepunten wordt door de aannemer
opgenomen in de opdrachtbevestiging van de gekozen meerwerk opties en derhalve ook door de
aannemer aan u gefactureerd.

Aankoop keuken bij een andere keukenleverancier met aanpassen leidingwerk
via aannemer:
Indien u uw keuken koopt bij een andere keukenleverancier dan de projectshowroom, bieden
wij u de mogelijkheid om complete installatietekeningen in behandeling te laten nemen, zodat
gewenste wijzigingen in het leidingwerk en de riolering en/of eventuele gewenste extra
aansluitingen, tegen meerwerkkosten, vóór oplevering worden uitgevoerd door de aannemer.
Wij brengen dan bovenop de genoemde meerwerkprijzen coördinatiekosten in rekening.
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Het indienen van installatietekeningen van uw eigen keukenleverancier is mogelijk, mits deze
voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
U dient professionele en goed gemaatvoerde keukeninstallatietekeningen bij ons in te dienen
waaronder aanzichttekening(en), plattegrond(en) en leidingschema’s voorzien van de juiste
aansluitwaarden. Deze tekeningen dient u digitaal, als pdf- of dwg-bestand, bij ons in te dienen.
Alle in de basis aanwezige aansluitingen dienen vermeld te worden op deze installatietekeningen, hetzij op de standaard plaats, hetzij op een alternatieve plaats.
De juiste plaatsen van de basisaansluitingen vindt u terug op de door ons te verstrekken 0tekeningen van de keuken. Tekeningen die door kopers met de hand gemaakt zijn worden niet
in behandeling genomen!
Aansluiten van keukens, gekocht bij een andere keukenleverancier, is niet meegenomen in onze
offerte.
Alle bovenstaande gegevens dienen vóór de sluitingsdatum te worden aangeleverd!

Werkzaamheden door derden:
Tijdens de bouw mogen werkzaamheden uitsluitend door, of namens de aannemer worden
gerealiseerd. Op grond van de Algemene Voorwaarden van de aannemingsovereenkomst is het niet
toegestaan om tijdens de bouw zelf of door derden werkzaamheden te (laten) verrichten in uw
woning.

Algemeen:
Bij de aangegeven producten wordt uitgegaan van een standaard product, waarbij geringe
afwijkingen kunnen optreden in kleur en/of uitvoering. Tevens is het mogelijk dat de producten ten
tijde van uitvoering niet meer leverbaar zijn. Indien dit het geval is wordt u hier over geïnformeerd.
Wij maken u er op attent dat wij voor eventuele kleurnuances, die ontstaan door gebruik van
verschillende materiaalsoorten (kunststof, keramiek, plaatstaal, hout), niet aansprakelijk gesteld

15

BOUWGARANT
Minderwerk en de Bouwgarant afbouwgarantie:
Bij minderwerk geldt een limitering van de Bouwgarant garantie. Minderwerk kan uitsluitend
toegestaan worden onder een aantal vastgestelde en door u voor akkoord te verklaren voorwaarden.
Daartoe zal een nadere overeenkomst worden opgemaakt. Hierin zijn de onderdelen en/of
werkzaamheden aangeven die als minderwerk zijn overeengekomen en buiten de Bouwgarant
garantie vallen.
Tevens wijzen wij u erop dat de nutsbedrijven het plaatsen van meters (en dus de levering van
water en energie) kunnen weigeren zolang de betreffende installaties niet volledig zijn afgemonteerd
en goedgekeurd. Voor deze zaken dient u eveneens zelf zorg te dragen..

Betalingsvoorwaardem Meer- en minderwerk:
Alle vermelde prijzen in de koperskeuzelijst zijn inclusief 21 % BTW, en gelden zolang de
werkzaamheden in de normale bouwstroom kunnen worden meegenomen.
Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk geldt de termijnregeling conform de koop/aannemingsovereenkomst.
-

Eerste termijn, te weten 25% van het totaalbedrag bij opdracht verstrekking;
Tweede en laatste termijn 75 % bij het gereedkomen van het meer- en minderwerk.

Voor de overige voorwaarden ten aanzien van meer- en minderwerk verwijzen wij naar de
koop-/aannemingsovereenkomst.
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BEZOEK BOUWPLAATS / NIEUWSBRIEF
Het is niet toegestaan buiten werktijden de bouwplaats te betreden. Tijdens de bouw zullen er
kijkmomenten georganiseerd worden waarbij u de woning kunt bezichtigen. Tevens is er dan de
mogelijk om vragen te stellen aan uitvoerder en/of kopersbegeleider.
Mocht u om enige reden (bijv. tussentijdse controle van uw woning door Vereniging Eigen Huis) een
bezoek aan de bouw willen brengen dan verzoeken wij u dit van te voren aan te geven. Voordat u de
bouwplaats betreedt, dient u zich altijd eerst te melden bij de uitvoerder. Deze zal u op eventuele
aanwezige obstakels en/of gevaren wijzen en u een veiligheidshelm verstrekken.
Gedurende de bouw zullen wij u periodiek, door middel van nieuwsbrieven / korte updates, op de
hoogte houden van de stand van het werk.

COVID 19-MAATREGELEN
Sinds maart 2020 heeft Nederland te maken met de uitbraak van het COVID-19 virus.
De overheid heeft maatregelen getroffen teneinde het virus tegen te gaan.
Deze overheidsmaatregelen worden regelmatig bijgesteld. GN-Bouw volgt de maatregelen strikt
teneinde de (bouw-)werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren.
Dit kan betekenen dat alle persoonlijke (kopers-) contactmomenten die in deze Kopershandleiding
worden genoemd mogelijk geen doorgang kunnen vinden of slechts op beperkte en/of aangepaste
wijze.
GN-Bouw zal al het mogelijke doen om jou, binnen de gestelde kaders van de overheid en de intern
vastgestelde aanvullende maatregelen, te faciliteren

DE OPLEVERING
De oplevering is een belangrijke momentopname die gezien mag worden als afsluiting van het
bouwproces. Als bouwer streven wij ernaar een goede kwaliteit woning te leveren. Uiteraard geldt dit
voor de complete uitstraling van het project.
Wij hebben de intentie om ongeveer 2 tot 3 weken van tevoren de definitieve opleveringsdatum met
het tijdstip schriftelijk aan te kondigen. Daarbij zult u tevens worden uitgenodigd voor de
voorschouw, welke ongeveer 1-2 weken vóór de definitieve opleveringsdatum zal plaatsvinden.
Het is de bedoeling dat u tijdens de voorschouw de woning inspecteert op onvolkomenheden. Deze
punten zullen op een formulier worden genoteerd. In de tussenliggende dagen zullen wij proberen
eventuele geconstateerde tekortkomingen zo veel mogelijk te verhelpen. Het uiteindelijke doel is om
op het moment van oplevering zo min mogelijk opleveringsgebreken te hoeven noteren. Dat is
prettig voor u als koper maar ook voor ons.
Indien alle betalingen van de termijnen en meerwerk door ons zijn ontvangen, zal op de datum van
de officiële oplevering de sleuteloverdracht plaatsvinden.
Vanaf het moment van oplevering bent u eigenaar van uw woning, zorg er dus voor dat u tijdig alle,
voor u noodzakelijke, verzekeringen (bijv. Inboedelverzekering) heeft afgesloten.
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HET ALGEMENE INFORMATIEBOEKJE OPLEVERING
Met de oplevering van uw woning eindigt voor ons het bouwproces en wordt uw woning aan u
overgedragen. Voor het in gebruik nemen en het onderhoud aan uw woning ontvangt u van ons het
Algemeen Informatieboekje Oplevering’, waarin u veel nuttige informatie aantreft.
Hierin vindt u informatie over bijvoorbeeld de garanties op uw woning, de vloerverwarming, de
ventilatie tot aan de kleurnummers van het verfwerk aan toe.
In de adressenlijst van dit boekje vindt u een overzicht van onze onderaannemers en leveranciers,
waarbij ook wordt vermeld hoe u eventueel de serviceafdeling van GN-Bouw kunt bereiken. GNBouw zal ook na de oplevering nog voor u klaar staan om al uw vragen te beantwoorden

SAMENSTELLEN INFORMATIEBOEKJE
Bij het samenstellen van dit informatieboekje zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Het kan
echter voorkomen dat er bouwkundige en/of prijstechnische afwijkingen zijn. GN-Bouw behoudt zich
het recht voor om eventuele afwijkingen in de door de leveranciers opgestelde aanbiedingen te
corrigeren, indien deze niet correct zijn opgesteld, en deze nader bij u in rekening te brengen. De
afwijkingen geven geen aanleiding tot enige vorm van compensatie.

ALGEMENE REGELGEVING MEER-MINDERWERK
✓ Alle genoemde prijzen zijn meer- en/of minderprijzen t.o.v. de standaarduitvoering en
inclusief 21% BTW.
✓ De verrekening van meerwerk vindt plaats met GN-Bouw, of indien anders benoemd.
✓ Indien de meer- en minderwerktekeningen verschillen vertonen ten opzichte van de
contractstukken, gelden de contractstukken onverkort boven de tekeningen van het meeren minderwerk.
✓ Ten gevolge van uw keuzes voor elektra-aansluitingen in de woning kan het mogelijk zijn dat
er een verzwaring van de meterkast moet plaatsvinden, waardoor er een (extra)
aardlekschakelaar geplaatst moet worden. De noodzaak van het aanbrengen van een
dergelijke schakelaar wordt door GN-Bouw in overleg met de installateur en/of het
energiebedrijf bepaald. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen in showroomoffertes en zullen
gescheiden aan u worden doorberekend
✓ Indien u offertes van de showroom of van GN-Bouw niet, of niet tijdig retourneert, vervallen
deze individuele wensen en wordt de woning op de desbetreffende punten standaard
uitgevoerd.
✓ Afbeeldingen in de standaard meer- en minderwerklijst zijn om u een indruk te geven van
het product. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden met betrekking
tot kleur en maatverschillen.
✓ Meer-/minderwerktekeningen zijn bedoeld ter verduidelijking van hetgeen omschreven in de
meer-minderwerklijst. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend voor het
getekende wat geen betrekking heeft op hetgeen in de meer-/minderwerklijst omschreven.
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✓ Het verplaatsen van aanvoer-/afzuigpunten voor mechanische ventilatie is niet mogelijk.
✓ Wij willen u er met nadruk op wijzen dat het niet is toegestaan om vóór de oplevering van
uw woning werkzaamheden door derden of zelf uit te voeren in uw woning. Eveneens wordt
door de koper beschikbaar gesteld materiaal niet verwerkt.
✓ Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor goederen en diensten die rechtstreeks
door u, zonder onze tussenkomst, bij andere leveranciers/onderaannemers worden
betrokken. Voor geconstateerde gebreken aan door derden uitgevoerde werkzaamheden na
de oplevering, in welke vorm dan ook, zijn wij niet verantwoordelijk.
✓ Mocht na controle blijken dat bij het door u aangevraagde individuele meerwerk op de door
u gewenste plaats niet voldoet aan de wettelijke regelgeving, behouden wij het recht om dit
naar eigen inzicht aan te passen.
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BIJLAGEN:
-

Folder UHUW Uw huis Uw Wensen
Folder mogelijkheden wijziging Binnenkozijnen/ deuren & beslag
Standaard schakelmateriaal Jung AS 500
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Uw keuze voor sanitair via Uw Huis, Uw Wensen
Gefeliciteerd met uw nieuwbouwwoning!
Uw bouwbedrijf biedt u de mogelijkheid uw sanitaire ruimtes in te
richten via de digitale showroom van Uw Huis Uw Wensen.

Op uw gemak en geen verrassingen achteraf
U kunt zelf, online uw droombadkamer
en toiletruimte in de nieuwbouwwoning
samenstellen. Wanneer het u uitkomt, logt
u in op onze website. Dit kan 24 uur per dag.
Thuis, via uw computer, tablet, smartphone
of smart-tv. De website is gebruiksvriendelijk
en biedt een uitgebreid assortiment.
Vanaf uw eigen pagina, die gevuld is met een
aantal mogelijke opties voor uw badkamer
en toiletruimte, kiest u zelf de beste
indeling. U kunt zich ook laten inspireren
door voorbeelden op de website.

Benodigde montagematerialen worden
automatisch toegevoegd, daar hoeft u zelf
niet aan te denken. Wij zorgen ervoor dat u
geen onmogelijke combinaties kunt kiezen
of essentiële onderdelen kunt vergeten.
Het installatiewerk, eventuele extra
montagekosten en overige kosten worden
direct meeberekend en zijn zichtbaar in het
totale kostenoverzicht dat met elke keuze
die u maakt wordt bijgewerkt. Zo heeft
u continu zicht op de bijkomende kosten
bij uw keuzes. Tot slot controleren wij uw
offerte aanvraag goed. Een zeker gevoel!

Daarna kunt u alle artikelen voor badkamer
en toiletruimte uitkiezen zoals wandcloset,
kranen en wastafelmeubels. U kunt kiezen
uit A-merken, vaak met een korting.

De installateur zorgt er vervolgens
voor dat u bij oplevering direct van uw
droombadkamer en toiletruimte gebruik
kunt maken.

Het online inrichten van de sanitaire ruimtes heeft als groot voordeel
dat u niet gebonden bent aan afspraken met verkopers in een showroom.

Hoe werkt het?
Kijk eens rond op www.uhuw.nl.
Op onze inspiratiepagina’s doet u
vast goede ideeën op en met onze
technische tips en lopende acties
haalt u het beste uit uw woning.
U ontvangt van ‘Uw Huis Uw Wensen’
een e-mail met een inlogcode om
uw persoonlijke pagina te openen
op www.uhuw.nl. Hier ziet u alle
gegevens van uw nieuwbouwwoning.
U kunt de standaardbadkamer kiezen
of direct starten met het inrichten
van de badkamer en toiletruimte naar
eigen inzicht, door de indeling van
uw voorkeur te kiezen en de sanitaire
artikelen uit te zoeken (met korting).
Alle kosten voor de artikelen en de
installatie zijn steeds direct zichtbaar.
Eventuele vragen kunt u stellen per
e-mail of telefoon.

Uw keuzes maakt u digitaal en u
verzendt de offerte aanvraag online
via www.uhuw.nl
Uw Huis Uw Wensen controleert uw
aanvraag en maakt de definitieve
tekeningen en offerte. U ontvangt
deze per mail om te bekijken,
controleren, ondertekenen en
retourneren.
Nadat u de offerte getekend retour
heeft gezonden naar Uw Huis Uw
Wensen, is deze definitief.
De installateur kan aan de slag
met de installatie van de sanitaire
ruimtes. U bouwbedrijf verwerkt uw
getekende offerte.

Na de bouwperiode volgt de
oplevering van uw droombadkamer.

Vragen? We helpen u graag
Neem van maandag tot en met
vrijdag telefonisch contact op met uw
projectcoördinator of mail via: info@uhuw.nl.

Zie ook: www.uhuw.nl

Garnituren

Buvalux Extra

BS0.1

BS0.2

BS0.3

BS0.4

BS0.5

BS0.6

J.01

J.02

M.03

DEUREN
BERKOLINE & BERKOLUX DEUREN,
GARNITUREN & ACCESSOIRES

M.04

N.01

N.02

N.03

N.04

Z.01

Z.02

Z.03

Z.04

Z.05

Z.06

Z.07

Opdek

Stomp

Schuifdeur

Kozijnopties Opdek en stomp

Wil je liever een
schuifdeur? Informeer
naar de mogelijkheden.

Liever een houten kozijn?
Kijk voor de mogelijkheden
op mijndeur.nl

Berkvens Deursystemen
Kanaaldijk Noord 24 | Postbus 2 | 5710 AA Someren | Nederland
T +31 (0)493 49 91 11 | F +31 (0)493 49 62 95
info@berkvens.nl | www.berkvens.nl

De Berkoline en Berkolux deuren zijn verkrijgbaar in
de uitvoeringen opdek en stomp. Bewerkingen aan de
deuren zijn mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

MIJN
DEUR
.NL

Kijk voor
meer op

MIJN
DEUR
.NL

Berkoline

Berkolux

Het lijnenspel van de
Berkoline stijldeur past
perfect in een modern
interieur, of in een
authentieke woning.
Deze lijndeur is eigentijds,
en is perfect te combineren
met de Berkolux deur, of
als eigen stijlelement toe
te voegen in jouw thuis.

In een eigentijds interieur
is Berkolux een stijlvolle
blikvanger. Deze collectie
luxe afgelakte deuren
bieden je alle vrijheid om je
eigen accenten te leggen.
Qua ontwerp, glas en
details. Geef je creativiteit
de ruimte op mijndeur.nl

Berkolux
glasopties
Wil je licht? Of een echte
doorkijk? Je hebt keuze
uit meerdere deurmodellen
met panelen in glas.
Standaard veiligheidsglas,
maar ook blank facet, mat,
mat facet of glas-in-lood.
Op mijndeur.nl zie je
het effect.
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Blank glas

Mat
Blank facet

Mat facet

AS 500

WHITE
similar RAL 9016

The AS 500 combines a clear, linear language of form with great functionality. The AS 500
distinguishes itself with its curved rocker switch surface. The duroplastic frames and covers
are available in ivory and white.

JUNG-GROUP.COM

AS 500
Material
Duroplastic
Protection IP 44
Protection level IP 44
is ensured with sealing
gasket ref.-no. 551 WU
and „IP 44 frame“ of the
respective design range.
Please combine preferably
with Duroplastic (highly
scratch-resistant, high-gloss)
covers

Switch

Rotary dimmer

Switch/socket
combination
F 40 sensor, 4-gang

F 50 sensor, 4-gang

Frame size
1-gang
2-gang
3-gang
4-gang
5-gang

80.5 mm x 80.5 mm
80.5 mm x 151.5 mm
80.5 mm x 222.5 mm
80.5 mm x 293.5 mm
80.5 mm x 364.5 mm
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Frames can be installed
horizontally and vertically.
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