
Vrijstaande woning  
met wijds uitzicht en een landelijke achtertuin

Molenstraat, Molenhoek



Enkel woonhuis 

In het landelijke gedeelte van het dorp Molenhoek bouwt Wildenborch Real Estate 
een vrijstaand woonhuis. 
Bij de woning kan optioneel een vrijstaande garage worden gerealiseerd.
 
De Molenstraat, waar de woning zal komen te staan, ligt op een steenworp afstand 
van het centrum en centraal gesitueerd tussen de plaatsen Nijmegen en Mook.  

Naast de te bouwen woning is in 2013 een twee-onder-een kap woning door 
WIldenborch Real Estate gerealiseerd.
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Technische omschrijving
Plan Molenstraat wordt gerealiseerd volgens hoge 
kwaliteitsnormen van architectuur, materiaal- 
gebruik, afwerking en uitstraling.

Energie en isolatie
De woning voldoet aan het bouwbesluit én  
aan de ‘Eisen van de Energie Prestatie Norm 2011’. 
Door de goede thermische eigenschappen van  
de woning voldoet het bouwplan aan de  
huidige overheidsnormen. Met als gevolg:  
lagere energiekosten.

Hoogteligging
De bovenkant van de afgewerkte begane  
grondvloer (peil) wordt door de gemeente aan- 
gegeven.

Fundering
De woning zal worden gefundeerd door een door 
de constructeur aangegeven type fundatie.  
De kruipruimte wordt geventileerd.

Bodemafsluiting
De bodemafsluiting in de kruipruimte onder de 
woning bestaat uit zogenaamd schoon zand.

Buitenriolering
De buitenriolering van de woning vervaardigen we 
van recyclebaar p.v.c.  
De riolering voeren we gescheiden uit, voor schoon 
en vuil water. De leidingen worden voorzien van 
de benodigde ontstoppingsstukken. We realiseren 
de hemelwaterafvoeren van recyclebaar p.v.c. 
Deze worden aangesloten op de riolering. Voor de 
lozing van hemelwater gelden de gemeentelijke 
verordeningen.

Terrassen en paden en toegangsweg
Voor de ingang van de woning leggen we een 
pad aan van betonsteen (antraciet).  
Aan de achterzijde en naar de ingang verwerken 
wij betonsteen in terras en paden.  
Hierbij is gerekend op een totaal van ca. 30m²  
per woning. Een en ander wordt opgesloten met 
opsluitband.

Terreininventaris
De hoekpunten van het erf zijn de afscheidingen. 

Vloeren
De begane grond vloer voeren we uit als een  
geïsoleerde systeemvloer met een Rc isolatie-
waarde van minimaal 4,0 m² K/W.  
De verdiepingsvloeren voeren we uit in een  
kanaalplaatvloer.

Gevels
De gevels bouwen we op, uit de volgende  
materialen:
- De buitengevels van het woonhuis    
 voeren we uit in een contrasterende
 kleur baksteen (volgens monster). 

 

 De kleur komt overeen met het kleuren  
 schema.
- De buitengevel van de zolderverdieping   
 voeren we uit in stucwerk.  
 De kleur komt overeen met het kleuren- 
 schema.
- De binnenspouwbladen voeren we uit 
 in kalkzandsteen. In de spouw  
 brengen we isolatie aan, waardoor de 
 buitenmuur en Rc isolatiewaarde  
 bereikt van minimaal 4,0 m² K/W.
 In sommige gevallen passen we 
 boven de gevelkozijnen stalen lateien 
 toe. Daarboven brengen wij een rol 
 laag aan van gevelstenen.

Binnenwanden
De woningscheidende wanden voeren we uit in 
kalkzandsteen, de binnenwanden in gasbeton-
wanden. Vanwege de constructie-eisen dienen  
enkele binnenwanden in beton te worden  
uitgevoerd.

Daken
De platte daken voeren we uit in plaatmateriaal. 
Hierover brengen we isolatieplaten en een  
bitumineuze dakbedekking aan. De schuine daken 
voeren we uit in prefab elementen waarin we iso-
latie opnemen en waarover wij pannen  
aanbrengen. De Rc isolatiewaarde van de daken  
bedraagt 5,0 m² K/W bij de woningen.

Kozijnen, ramen en deuren
De gevelkozijnen, inclusief ramen, voeren wij uit in 
dark red meranti met de benodigde tochtprofielen 
en detaillering volgens de geldende norm. Per 
verblijfsruimte kan in de glasopening een ventilatie-
rooster aanwezig zijn.De buitendeuren worden 
uitgevoerd in hardhout. De binnendeurkozijnen 
voeren wij uit in plaatstaal, fabrieksmatig afgelakt 
in gebroken wit. De bovenlichten die daarbij horen, 
voorzien we van ondoorzichtig glas. Als dat vereist 
is, met een weerstand- 
capaciteit tegen branddoorslag en brandoverslag 
van minimaal 20 minuten.

Waar de wettelijke voorschriften dat eisen, voeren 
we de deurkozijnen uit met een weerstand- 
capaciteit tegen branddoorslag en brandoverslag 
van minimaal 20 minuten. De ramen en deuren, 
met name op de begane grond, zijn voorzien van 
inbraakwerend hang- en sluitwerk (SKG) en voldoen 
aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
De binnendeuren worden uitgevoerd als fabrieks-
matig afgelakte opdekdeuren in de kleur gebroken 
wit. Onder de binnendeuren brengen wij geen 
stofdorpels aan, met uitzondering van de toiletten 
en de badkamer.  
Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk  
‘Kunststeen’.

* Exclusief 
Woning wordt casco opgeleverd



Trappen
De trappen naar de eerste en tweede  
verdieping voeren wij uit als dichte vurenhouten 
trap. Langs de buitenzijde van de trappen brengen 
wij een leuning aan op lichtmetalen leuning- 
dragers.

Kunststeen *
De dorpels van de badkamer en de toiletten  
voeren wij uit in kunststeen.

Wandafwerking *
De wanden van de badkamer en de toiletten  
voorzien wij van verglaasde tegels. De afmetingen 
van de tegels zijn 150 x 150 mm in de toiletten tot 
ca. 1500 mm + vloer en in de badkamer tot  
plafondhoogte. Boven het wandtegelwerk van de 
toiletten brengen wij structuurspuitwerk aan.  
Alle afwijkingen en aanvullingen van het tegelwerk 
in de badkamer en de toiletten zijn bespreekbaar. 
Voor aankoop van tegels hebben we een stelpost 
opgenomen van € 20,00 p/m². Voor de keuze van 
de tegels kunt u een nader op te geven  
materiaalhandelaar raadplegen.

Vloerafwerking
De betonvloeren van de woning werken wij af met 
een zandcementvloer. 
* De vloeren in de badkamer en de toiletten voor-
zien we, volgens monster, van hard gebakken te-
gels 100 x 200 mm. Alle afwijkingen en aanvullingen 
van het tegelwerk in de badkamer en het toilet zijn 
bespreekbaar.

Plafondafwerking *
Op de betonnen plafonds in de woning, met  
uitzondering van de meterkast en de trapkast, 
brengen wij structuurspuitwerk aan.

Binnentimmerwerk/-inrichting *
De binnenzijden van de gevelkozijnen werken we 
af met houten koplatten.  
Een keukenmeubel en vloerplinten worden niet 
geleverd.

Beglazing en schilderwerk
We passen isolerende beglazing toe in alle  
glasopeningen in de gevelkozijnen van de  
woning. Ondoorzichtig enkel glas passen we toe  
in de glasopeningen van de berging en in de  
glasvlakken van de bovenlichten in de binnen-
deurkozijnen, met uitzondering van de meterkast.  
In de brandwerende kozijnen nemen we brute 
draadglas op. De buitenkozijnen zullen aan de  
(binnen-* en) buitenzijde dekkend worden  
geschilderd alsmede de buitendeuren (en de  
trapboom* ) De treden van de trap zullen niet 
worden geschilderd.

Wandafwerking *
Alle wanden van de woning zonder tegel of spuit-
werk werken we behangklaar af, met uitzondering 
van de meterkast.

Binnenriolering
We voeren de binnenriolering uit in recyclebaar 
p.v.c. De eventuele zichtbare leidingen, in de  
badkamer en het toilet, bijvoorbeeld voor de 
wastafel, voeren we uit in een verchroomde buis. 
De eventueel zichtbare leidingen van de toiletpot 
voeren we uit in recyclebaar p.v.c. 
Ook het leidingwerk voor de wasmachineaansluiting 
en dergelijke voeren we uit in recyclebaar p.v.c. Dit 
schilderen we echter niet.

Waterinstallatie
De koudwaterleiding leggen we aan vanuit de 
meterkast. Van daaruit gaat de leiding naar de 
tappunten in de badkamer, het toilet, de was-
machineaansluiting, de warmwaterinstallatie op de 
tweede verdieping. Volgens voorschrift van het  
waterleidingbedrijf wordt de leiding voorzien van 
een aftapkraantje. De leidingen in de badkamer en 
het toilet werken we zoveel mogelijk weg achter de 
tegels. De warmwaterleiding leggen we aan vanaf 
de warmwaterinstallatie naar de tappunten in de 
badkamer. 

Sanitair toilet *
Het closet heeft een laaghangend geberit of gelijk-
waardig reservoir, met kunststof zitting en dito  
deksel. Op het verglaasde kristalporseleinen  
fonteintje brengen wij een verchroomde koud-
waterkraan aan.

Sanitair badkamer *
De verglaasde kristalporseleinen wastafel heeft een 
verchroomde mengkraan, een kunststof planchet 
en een ronde spiegel met een doorsnede van  
ca. 600 mm.  
De douchebak heeft een thermostaatmengkraan 
met een beluchte slang en een handdouche op 
glijstang met een lengte van ongeveer 600 mm.  
Het bad (optie) heeft een thermostaatmengkraan 
met een beluchte slang en een handdouche.  
Afwijkingen en aanvullingen van de badkamer en 
het toilet zijn bespreekbaar. 

Gasinstallatie
Wij leggen de gasleiding aan vanuit de meterkast 
naar een afgedopt punt in de keuken en een punt 
met kraan nabij de verwarmingsinstallatie.  
De aanleg- en aansluitkosten zijn in de  
koop- /aanneemsom begrepen.

Verwarmingsinstallatie
In de woning brengen wij een aardgas-
gestookte centrale verwarmingsketel aan, in Hoog 
Rendementuitvoering met warmwatervoorziening. 
Bij een gelijktijdige verwarming van alle ruimten,  
een buitentemperatuur van –7 graden Celsius en 
een windsnelheid van 8 m/s (volgens NEN-norm 
5066), kunnen de volgende temperaturen worden 
bereikt en gehandhaafd: 



- Woonkamer en keuken (verblijfsruimte)   
 20°C
- Badkamer       
 22°C
- Hal (verkeersruimte)      
 15°C
- Toiletten en onbenoemde ruimten    
 niet verwarmd
- Slaapkamers (verblijfsruimte)     
 20°C
- Berging / garage      
 niet verwarmd
- Zolder        
 20°c

We leveren de installatie compleet op, met  
vulslang en ontluchtingssleutels.  
De radiatoren zijn fabrieksmatig afgelakt in de 
standaardkleur gebroken wit. Ze zijn uitgevoerd als 
paneelradiatoren. De installatie voeren we uit met 
een kamerthermostaat. De centrale verwarmings-
leidingen nemen we op in de afwerkvloeren op de 
begane grond en verdiepingen. De leidingen die  
in het zicht liggen, schilderen we niet.  
Het rookgasafvoer- en luchttoevoerkanaal voeren 
we uit in enkelwandig aluminium.

Mechanisch ventilatiesysteem
Volgens de voorschriften van 2011.

Elektrische installatie
De elektrische installatie voeren we uit volgens de 
NEN-1010 en de plaatselijke aansluitvoorwaarden. 
De aanleg- en aansluitkosten zijn in de  
koop- / aanneemsom begrepen.

Woongedeelte
We voeren de elektrische installatie uit als  
inbouwsysteem. De schakelaars en wand- 
contactdozen worden uitgevoerd in gebroken wit. 
De standaardhoogte van de schakelaars en de 
wandcontactdozen bedraagt ongeveer 1000 mm 
uit de vloer. In de keuken brengen we deze aan 
op ongeveer 1200 mm. Bedraden leidingen voor 
de telefoonaansluiting en C(entraal) A(ntenne) 
I(nstallatie) brengen we aan in de woonkamer. Alle 
slaapkamerruimten krijgen loze leidingen voor CAI 
en telefoon. We voorzien de woning van een zwak-
stroom belinstallatie, bestaande uit: een beldrukker, 
een schel en een transformator. KPN Telecom en 
CAI verzorgen de verdere aansluitingen.

Oplevering
Minimaal twee weken vóór oplevering stellen wij u 
schriftelijk op de hoogte van de definitieve datum 
en het tijdstip van oplevering. Circa één week voor 
de oplevering vindt er een voorschouw plaats van 
de woning. Wij leveren de gehele woning ‘bezem-
schoon’ op. Het sanitair, de beglazing en de 
tegelwerken leveren we ‘schoon’ op.  
Het sanitair, de beglazing en de tegelwerken  
leveren we ‘schoon’ op, zodat deze op krassen  
gecontroleerd kan worden. 

Het terrein dat bij de woning hoort, ontdoen wij van 
bouwvuil en puinresten.

Wijzigingen tijdens de bouw
In opdracht van de koper nemen wij alleen 
wijzigingen in behandeling. Wij doen dit na 
schriftelijke overeenstemming en binnen de 
daarvoor gestelde regels en termijnen.

Opties
In een latere fase wordt u geïnformeerd over de 
wijze waarop u uw keuze voor het tegelwerk, 
sanitair en dergelijke kunt maken. Tegels en sanitair 
kunt u in een showroom bezichtigen – wij laten u 
tijdig naam en adres van de showroom weten. 
U kunt daar afwijkende wensen doornemen over 
deze materialen. Wij zullen u ook uitgebreid 
informeren over andere opties die tot een  
bepaalde fase in de bouw mogelijk zijn. Enkele 
voorbeelden:
- Voor sanitair, tegelwerk, krijgt u de  
 gelegenheid bij de showrooms een  
 afwijkende keuze te maken.
- U kiest zelf de extra’s op het gebied van  
 elektra, KPN Telecom, loodgieter werken, 
 centrale verwarmingsinstallatie en overige 
 bouwkundige werken.
Opties: 
- Dakkapel
- Indeling zolder en verdieping
 
Kleuren– en Materiaalstaat
Omschrijving: Afwerking, Kleur

Metselwerk: baksteen, rood genuanceerd 
Stuc gevel: spachtelpleister, crême
Voegwerk: antraciet  
Kozijnen metselwerk: hout, RAL 9010
Ramen / draaiende delen: hout, RAL 9010
Kozijnen: hout, RAL 9010
Ramen / draaiende delen: hout, RAL 9010
Woningen voordeur: hout, RAL 9010
Woning terrasdeur: hout, RAL 9010
Berging / garage kozijn en deur: hout, RAL 9010
Daktrim: aluminium, grijs/blank
Dakrand / boeiboord: aluminium, grijs
Aftimmering: volkern, RAL 9010
Plafonds overstekken: volkern, RAL 9010
Muur afdekband: zink, grijs
Raamdorpels: keramisch, grijs
Lateien: verzinkt staal, grijs
Kolommen: staal, grijs
HWA: PVC, grijs
Dakkapellen: volkern, RAL 9010
Dak: pannen, antraciet
Goot: zink, grijs

- Het schilderwerk wordt uitgevoerd in een   
 dekkende beits / zijdeglans.  

- Het kleurenschema is onder voorbehoud   
 van de goedkeuring van de Welstandscom  
 missie.



Afwerkstaat per vertrek

Entree (buiten)
Vloer: - Pad van betonstenen naar de  
  gemeenschappelijke weg *
Elektra: 
 - Buitenlichtpunt
 - Drukker voor de schelinstallatie *
Uitrusting:
 - Huisnummerpaaltje aan de gevel *

Hal
Vloer: - Glad afgewerkte zandcement 
  dekvloer + geïsoleerd kruipluik voor   
  de voordeur *
Wanden:
 - Behangklaar *
Plafond:
 - Beton met wit spuitwerk *
Elektra:
 - Lichtpunt op schakelaar *
 - Schakelaar voor buitenlichtpunt * 
 - Wisselschakelaar voor lichtpunt 
  op de overloop *
 - Schel op een transformator *
 - Wandcontactdoos met randaarde *
Uitrusting:
 - Radiator *
 - Meterkast voor de gas-, water- 
  en elektriciteitsmeter *
 - Dichte vurenhouten trap *

Toilet begane grond
Vloer: - Hardgebakken tegels 100 x 
  200mm, keuze mogelijk *
Wanden:
 - Wandtegels 150 x 150mm, tot 
  1200mm boven de vloer, keuze   
  mogelijk tot plafond spuitwerk *
Plafond:
 - Spuitwerk *
Elektra:
 - Lichtpunt met schakelaar *
Uitrusting:
 - Afzuigpunt ventilatie *
 - Verglaasd kristalporseleinen    
  duobloc met kunststofzitting met    
  dito deksel *
 - Verglaasd kristalporseleinen fon  
  teintje met verchroomde koud  
  waterkraan *

Woonkamer
Vloer: - Glad afgewerkt cementdek *
Wanden:
 - Behangklaar *
Plafond:
 - Spuitwerk *
Elektra:
 - Lichtpunt met wisselschakelaar *
 - Twee dubbele wandcontact   
  dozen met randaarde *
 - Onbedraad aansluitpunt voor   

  de telefoon *
 - Onbedraad aansluitpunt voor   
  de CAI *
Uitrusting:
 - Radiator *

Keuken
Vloer: - Glad afgewerkt cementdek *
Wanden:
 - Behangklaar *
Plafond:
 - Spuitwerk *
Elektra:
 - Loze leidingen t.b.v. oven - vaatwasser*
Uitrusting:
 - MV schakelaar, 4 dubbele 
  wandcontactdozen, 1 lichtpunt met 
  wisselschakelaar en 1 schakelaar t.b.v.  
  tuinverlichting. *

Badkamer / Douche
Vloer: - Hardgebakken tegels 100 x    
  200mm *
Wanden:
 - Wandtegels 150 x 150mm tot    
  plafondhoogte (keuze mogelijk) *
Plafond:
 - Spuitwerk *
Elektra:
 - Lichtpunten, een daarvan    
  boven wastafel *
 - Wandcontactdoos met    
  randaarde boven wastafel *
Uitrusting:
 - Sanitair invulling zoals aan
  gegeven op tekening *
 - Radiator *

Zolder 
Vloer: - Glad afgewerkt cementdek *
Wanden:
 - Behangklaar *
Dakbeschot:
 - Onbehandeld spaanplaat *
Elektra:
 - Optioneel;
  Vanuit een centraal punt in de ruimte  
  in verband met nog nader te  
  verdelen ruimte *
Uitrusting:
 - Afgedopte afvoer voor de  
  wasmachine *
 - Afgedopte koudwateraansluitingen *
 - Radiator *
 - CV installatie + ventilatie unit *

Optioneel garage
Vloer: - Glad afgewerkt cementdek *
Wanden:
 - Kalkzandsteen *
Plafond:
 - Plaatmateriaal *
Elektra:
 - Lichtpunt met schakelaar *



Algemene Informatie bij Aankoop

Als u de beslissing neemt een nieuwe woning te 
kopen, wordt u geconfronteerd met onderwerpen 
waarmee u normaal gesproken niet of nauwelijks te 
maken heeft. In deze brochure proberen wij  
hierover meer helderheid te verschaffen.

Het tekenen van de koop-/aannemings-
overeenkomst
Met het ondertekenen van de overeenkomst  
verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs. 
Wij – als verkoper – verplichten ons door mede-
ondertekening tot de bouw van de woning en de 
levering van het daarbij behorende perceel grond.  
Na het ondertekenen van de koopakte ontvangt u 
een kopie van de overeenkomst. Het originele  
exemplaar verstrekken wij aan de notaris, die de 
akte van eigendomsoverdracht gereed maakt.

Koopsom vrij op naam
De koop-/aanneemsom van de woning is vrij op 
naam. Dat wil zeggen dat de volgende kosten zijn 
inbegrepen:
- Grondkosten (zie koopsommenlijst voor peil 
 datum grondrente)
- Bouw-  en installatiekosten
- Aansluitkosten voor gas, elektriciteit, water  
 en riolering
- Honoraria van architect (behoudens aan 
 passen optie), makelaars e.d.
- Verkoopkosten
- Notariële overdrachtskosten
- Bouwleges
- B.T.W.
- Overdrachtsbelasting, voor zover van 
 toepassing

De volgende kosten zijn niet inbegrepen in de 
koop-/aanneemsom:
- Eventuele waarborgsommen voor levering 
 van gas, water en elektra, en de   
 aansluitkosten op het KPN- en CAI-net.
- Kosten voor een eventuele hypothecaire 
 lening.
- Grond- en bouwrente na peildatum of  
 vervaldatum (zie hiervoor de koop-/ 
 aannemingsovereenkomst).
- Verhuiskosten 
 
De koopsom ligt vast, met uitzondering van  
wijzigingen van het B.T.W.-tarief.  
Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw 
worden niet doorberekend.

Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht vindt plaats door een  
zogenaamde ‘akte van transport’ bij de notaris. 
In de koop-/aannemersovereenkomst wordt de 
uiterste datum van transport vermeld. Voor de 
datum van het notarieel transport zendt de notaris 
een afrekening. Daarop is het totale, op die datum 
verschuldigde bedrag aangegeven, inclusief 
bijkomende kosten. Op de afrekening wordt  

eventueel vermeld welk bedrag de notaris zal  
ontvangen van uw geldgever. Op de transport-
datum worden in de meeste gevallen twee akten 
getekend, te weten:
- De akte van eigendomsoverdracht
- De hypotheekakte

Wanneer moet u gaan betalen?
Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft 
ondertekend, heeft u recht op uitstel van betaling 
tot het moment van de eigendomsoverdracht bij 
de notaris. Wel ontvangt u van ons facturen van 
de bouwtermijnen die vervallen. Als u ‘eigen geld’ 
heeft, kunt u deze facturen gewoon betalen.  
U heeft het recht te wachten met de betaling tot de 
eigendomsoverdracht. Dan moet u er wel rekening 
mee houden dat er rente wordt berekend over de 
vervallen bouwtermijnen tot aan de betaling bij de 
eigendomsoverdracht. De verkoopadviseur zal u 
hierover nog nader informeren.

Wijzigingen
De tekeningen in deze brochure geven u een zo 
goed mogelijke indruk van de te bouwen  
woningen. Hieraan kunt u echter geen rechten 
ontlenen. De bijgevoegde tekeningen en de tekst 
in deze brochure zijn bepalend voor de uitvoering. 
De maten die op de bijgevoegde tekeningen zijn 
aangegeven, zijn ’circa’ maten en kunnen tijdens 
de uitvoering binnen toleranties afwijken.  
Wijzigingen die voortvloeien uit de eisen van de 
overheid en/of nutsbedrijven, en wijzigingen die om 
constructieve redenen noodzakelijk zijn, zijn onder 
voorbehoud.

Aanpassingen
Wij hebben de situatietekening met de grootst 
mogelijke zorg vervaardigd, aan de hand van de 
meest actuele gegevens van de Gemeente  
Heumen. Daarom kunnen wij geen aansprakeli-
jkheid aanvaarden over een eventuele afwijking 
in de totale perceelgrootte. Dit geldt ook voor de 
mogelijke aanpassingen van de inrichting van het 
openbaar gebeid zoals wegen, water en groen.  
Als u de woning koopt terwijl de bouw al in een  
gevorderd stadium is en er een verschil mocht zijn 
tussen de technische omschrijving en de werkelijke 
uitvoering, dan prevaleert de uitvoering van de 
woning.

Afspraken
Afspraken die met onze mensen zijn gemaakt over 
alle aangelegenheden van de bouw, zoals de  
datum van oplevering en betalingen, zijn slechts 
geldig nadat daarvan schriftelijke bevestiging is  
ontvangen van Wildenborch Real Estate BV.  
De ondernemer behoudt zich het recht voor om  
wijzigingen door te voeren die betrekking hebben 
op de uitvoering. Deze wijzigingen mogen de 
kwaliteit van de woning niet nadelig beïnvloeden. 
Er kunnen soms kleine verschillen voorkomen tussen 
tekst en tekeningen. In dat geval prevaleert de tekst 
boven de tekeningen.



Opleveringsprocedure bij het gereedkomen van  
de woning
Twee weken van tevoren wordt de datum van 
oplevering schriftelijk aan u medegedeeld door 
Wildenborch Real Estate BV. Een uitnodiging voor 
een voorschouw van de woning kunt u een week 
voor de oplevering verwachten. Nadat de woning 
gereed is gekomen en u aan alle verplichtingen 
heeft voldaan, wordt de woning opgeleverd. Bij de 
oplevering zijn de koper en een vertegenwoordiger 
van Wildenborch Real Estate BV aanwezig. De 
vertegenwoordiger van Wildenborch Real Estate 
BV en u tekenen een verklaring, het zogenaamde 
‘Procesverbaal van oplevering’. 

Dit ‘Proces-verbaal van oplevering’ houdt in, dat bij 
gebreken die na de oplevering naar voren komen 
en die redelijkerwijs bij de oplevering te constateren 
waren, wij deze niet meer aanvaarden. Met name 
wijzen wij in dit verband op beschadigingen 
van schilderwerk, glas, kasten, deuren, sanitair, 
tegelwerk en/of overige vloer-, wand- en  
plafondafwerkingen. Uit het ‘Proces-verbaal van  
oplevering’ blijkt dat u de woning aanvaardt.  
Hierna krijgt u de sleutels en kunt u de woning in  
gebruik nemen, mits aan alle financiële  
verplichtingen is voldaan.

Opmerkingen
Als er bij de oplevering eventuele gebreken worden 
geconstateerd, noteren wij deze op een daarvoor 
bestemd formulier, de zogenaamde ‘lijst van op-
merkingen bij oplevering’. 
De hierop aangegeven opmerkingen worden in de 
regel binnen 15 werkdagen door de onderneming 
afgehandeld, in overleg met de koper.  
Gebreken die na oplevering optreden, kunt u 
uitsluitend schriftelijk melden aan Wildenborch Real 
Estate BV.

Mogelijkheden meer-/minderwerk
De woningen kunnen, indien gewenst, aan  
verdere persoonlijke wensen worden aangepast. 
De mogelijkheden voor wijzigingen en opties zijn 
direct met onze verkoopbegeleider te bespreken.

Verzekeringen
Tijdens de bouw, tot de datum van oplevering,  
zijn alle woningen door de verkoper bij een goede 
verzekeringsmaatschappij verzekerd tegen risico’s 
als brand- en stormschade. Vanaf de datum van 
oplevering van uw woning dient u hierin zelf te 
voorzien.

Deze documentatie is met de grootste zorgvuldig-
heid beschreven en samengesteld. Toch kunnen 
er aan de teksten, tekeningen en schetsen in deze 
uitgave geen rechten worden ontleend.
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