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in Ootmarsum

wonen

INHOUDSOPGAVE
03 Plattegrond/kavel situatie

Eigentijds
OOTMARSUM-DINKELLAND
Het mooiste stukje van Twente en een echt middeleeuws plaatsje met stadsrechten.
Je kan er genieten van de gezellige dorpskern vol authentieke elementen, waterputten, van kinderkopjes voorziene kleine straatjes en de twentse gezelligheid. Naast
het beschermde stadsgezicht kent Ootmarsum meer dan 30 rijksmonumenten en
staan er in de gemeente Dinkelland zelfs meer dan 140 monumenten geregistreerd.
Het stadje heeft zich de laatste jaren steeds meer ontwikkeld als een verzamelplaats
voor creativiteit met vele galerieën en musea. Door de schilderachtige pleintjes en
de prachtig onderhouden vakwerkhuisjes en oude stadsboerderijen waan je je in
verloren tijden.
De omgeving van Ootmarsum is een heuze trekpleister voor liefhebbers van de natuur. Je kunt je er uren vermaken langs de kilometers uitgestrekte fiets- en wandelroutes. Het prachtige natuurgebied vol kabbelende beekjes en uitgestrekte bossen
omringen Ootmarsum en omgeving. Het afwisselende landschap met prachtige
vergezichten en de gastvrije bewoners zijn absoluut een van de mooiste plekken die
Nederland rijk is.
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Geachte koper,
In aansluiting op uw gewaardeerde aanvraag, doen wij u hiermede onderstaand onze (technische)
omschrijving met afwerkstaat toekomen voor de herontwikkeling Stadspoort ( nieuwbouw 2
stadswoningen).
Algemeen

- bouwbesluit 2012 is van toepassing
- AVA 2013 is van toepassing
- inclusief aansluitkosten gas, water, elektra, riolering e.d.
- alle in deze omschrijving genoemde stelposten zijn inclusief aannemersprovisie
en inclusief B.T.W.

Verzekering

CAR-polis, door aannemer tijdens de bouw
exclusief kosten/afsluitprovisie afbouwgarantie Bouwgarant (kan wel als optie)

Peil

bovenkant afgewerkte vloer (cementafwerkvloer) begane grond
peil in overleg met bouw- en woningtoezicht van de gemeente

Grondwerk

grondwerkzaamheden/ontgravingen ten behoeve van funderingen
terrein wordt aangevuld met uitgekomen grond
overtollige grond egaliseren over werkterrein (gesloten grondbalans)
voor de fundering word uitgegaan van een palen fundering
roodzand als bodem afsluiter t.b.v. kruipruimte en onder de bestrating

Bestratingen en
terreininrichtingen

exclusief alle bestratingen, beplantingen en terreininrichtingen

Fundering

palen fundering met betonnen ringbalk (woning wordt v.z.v. een kruipruimte)
e.e.a. conform het advies van de constructeur en in overleg met
bouw- en woningtoezicht van de gemeente
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Vloeren

begane grondvloer
1e verdiepingsvloer
zoldervloer

Geïsoleerde betonvloer, Rc=4,0 m2K/W
Kanaalplaatvloer, d=200 mm
Kanaalplaatvloer, d=200 mm

vloeren voorzien van een gehechte morteldek-/ cementafwerkvloer
- d=70 mm op de begane grond v.z.v. kunststof vezels t.b.v. vloerverwarming
- d=50 mm op de verdieping
- d=50 mm op de zolder (exclusief achter knieschotten)
Metselwerk

buitenspouwblad
voegwerk
raamdorpels
spouwisolatie
binnenspouwblad
binnenwanden
vensterbanken
stukadoorswerk

rode handvorm waalformaat gevelstenen (volgens
monster) vermetseld in halfsteensverband
plat-/ glad vol voegwerk in standaard kleur (grijs)
prefab betonnen raamdorpels in standaard kleur grijs en
topgevels met zinken raamdorpels
isolatieplaat, Rc=4,5 m2K/W
kalkzandsteen lijmelementen; 120 mm woning scheidend
kalkzandsteen lijmelementen; 100 mm overige wanden
100 mm verdiepingshoge Ytong-/ gasbeton
wandpanelen, type G4/600 & G5/800 (niet dragend)
composiet, afm. 20x200 mm
binnenwanden behang klaar opgeleverd
verzinkte hoekbeschermers op uitwendige hoeken
spackspuitwerk op binnenplafonds, kl. naturel wit
exclusief behangwerk
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Timmerwerken

buitenkozijnen

hardhout meranti (wit)
met aftimmerlat aan binnenzijde
stelpost aankoop voordeur met briefgleuf € 500,00
inclusief
- deuren en ramen
- draai-/ kiepramen op de verdieping
- hang- en sluitwerk (blank metaal)

binnenkozijnen

hardhout meranti (56x114 mm; gebroken wit) rondom
v.z.v. beleg-/ aftimmerlatten en een wit afgelakte opdek
binnendeur

hang- en sluitwerk

blank metalen uitvoering volgens geldende voorschriften
inclusief
inbraakpreventief hang- en sluitwerk met
3-puntssluiting op alle buitendeuren en
gelijksluitende cilinders

kapconstructie

geïsoleerde dakplaten Rc=6,0 m2K/W met een witte
onderzijde en PVC strips op de naden

topgevels

zwarte eiken gevel betimmering met witte western red
ceder boei delen/windveren

trappen

hardhouten trappen volgens tekening v.z.v. dubbele
slijtstrippen per trede inclusief de benodigde leuningen
en hekwerken, blank gelakt

vloerplinten

hardhouten meranti vloerplint, 12x55 mm, wit gegrond

Keuken woning

exclusief leveren en aanbrengen keukeninrichting

Dakbedekking

pannendak

gebakken dakpannen, rood
verankerd volgens voorschriften

plat dak

2-laagse bitumieuze dakbedekking
10 jaar garantie
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Glas & schilderwerk
Alle glasopeningen in de buitenmuren (kozijnen) te bezetten met HR++ isolatieglas.
Al het zichtbare houtwerk aan de buitenzijde zal fabrieksmatig worden voorbehandelt
Inclusief het benodigde afschilderwerk binnen en buiten.
Exclusief behangwerk (wanden worden enkel behang klaar opgeleverd).

Tegelwerk

toiletten en badkamers voorzien van wand- en vloertegelwerk
wandtegels toiletten en badkamers plafondhoog
stelpost aankoop wandtegels € 20,-/m2 (afm. 200x250 mm)
stelpost aankoop vloertegels € 25,-/m2 (afm. 300x300 mm)
exclusief tegelwerk t.b.v. keuken

Werktuigbouwkundige installatie
Dakgoten
Het leveren en monteren van de nodige meters halfrondemast goot, volgens bouwkundige tekening.
Hemelwaterafvoeren
Het leveren en monteren van de nodige pvc hemelwaterafvoerbuizen, volgens bouwkundige tekening.
Binnenriolering
Het leveren, monteren en aansluiten van de nodige sanitaire aansluitpunten, volgens bouwkundige
tekening en hieronder omschreven.
De volgende sanitaire aansluitpunten worden aangebracht:
• Keuken – gootsteen en vaatwasmachine
• Zolder – wasmachine en condensafvoer t.b.v. cv- ketel
• Badkamer - toilet, wastafel en douche
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• Toiletruimte – toilet en fontein
De kleur van de buizen en hulpstukken is grijs Ral 7037, voldoen aan Komo kwaliteitseisen volgens BRL
2023.
De riool- aansluitingen worden in de wand gemaakt.
Het leveren en monteren van 1 meterkastplaat met doorvoerleidingen, voor gas, water, elektra, cai,
telefoon.
De binnenriolering wordt aangesloten, op de uitleggers van het gemeente riool.

Koud waterinstallatie
Het leveren, monteren en aansluiten van de nodige sanitaire aansluitpunten, volgens bouwkundige
tekening en hieronder omschreven.
De volgende sanitaire aansluitpunten worden aangebracht:
• Keuken – gootsteenmengkraan en tapkraan t.b.v. vaatwasmachine
• Zolder – tapkraan t.b.v. wasmachine en vullen cv- installatie
• Badkamer - toilet, wastafelmengkraan en douchemengkraan
• Toiletruimte – toilet en fonteinkraan
Het leveren, monteren en aansluiten vanaf de watermeter in de meterkast, een kunststof
waterleidingnet, fabrikaat Henco, met de benodigde appendages.
De koudwaterleidingen zullen waar nodig worden geïsoleerd.
De koudwater- aansluitingen worden in de wand gemaakt.
Warmwaterinstallatie:
Het leveren, monteren en aansluiten van de nodige sanitaire aansluitpunten, volgens bouwkundige
tekening en hieronder omschreven.
De volgende sanitaire aansluitpunten worden aangebracht:
• Keuken – gootsteenmengkraan
• Badkamer – wastafelmengkraan en douchemengkraan
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Het leveren, monteren en aansluiten van een kunststof waterleidingnet, fabricaat Henco, vanaf de
combiketel.
De warmwaterleidingen zullen waar nodig worden geïsoleerd.
De warmwater- aansluitingen worden in de wand gemaakt.

Gasinstallatie
Het leveren, monteren en aansluiten vanaf de meterkast een kunststof gasleidingnet, fabrikaat Henco,
met de benodigde appendages, aan te sluiten op de cv- ketel en gasfornuis

Sanitair
Voor het leveren van standaard wit sanitair hiervoor hebben wij een stelpost opgenomen van € 1.500,=
en voor het monteren en aansluiten van deze toestellen is montagetijd opgenomen, exclusief montage
accessoires.
Verwarmingsinstallatie
Het leveren, monteren en aansluiten van een combi cv-ketel, fabricaat Intergas, thermostaat aan/ uit,
gecombineerde rookgasafvoer/ luchttoevoer door het dak, expansievat met beugel, vulslangset en de
benodigde aansluitleidingen met appendages.
Het leveren en monteren van radiatoren, fabrikaat Brugman, type standaard met consoles, radiatorkraan,
voetventiel, aftapper, ontluchter en de nodige aansluitleidingen, aan te sluiten in de woonkamer, keuken,
entree/ toilet, slaapkamers en badkamer.
Op de zolder wordt geen radiator aangebracht.
De cv-leidingen van de radiatoren, naar de cv-ketel, worden uitgevoerd met kunststof buis, fabrikaat
Henco, deze worden in de afwerkvloer aangebracht.
De cv- ketel wordt op de zolder geplaatst.
De cv-leidingen zullen waar nodig worden geïsoleerd.
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Mechanische ventilatie
Het leveren, monteren en aansluiten van 1 woonhuisventilatoren, fabricaat Stork Comfofan , 3standenschakelaar, dakdoorvoering, afzuigventielen en het nodige kanalenwerk, in keuken, zolder, toilet
en badkamer.
De woonhuisventilator wordt op de zolder geplaatst.
Voor de wasemkap wordt er een afzuigkanaal met geveldoorvoering aangebracht.
Exclusief aansluiten van de wasemkap op het afvoerkanaal.
Elektrotechnische installatie woning
Elektrotechnische installatie:
De elektrotechnische installatie uitgevoerd wordt volgens de installatievoorschriften als genoemd in de
NEN 1010 uitgave 5de druk 2007 en aanvullende voorwaarden van het plaatselijke stroomleverende
bedrijf en het bouwbesluit.
Al het schakelmateriaal van het fabrikaat Gira type systeem 55 standaard wit.
Dubbele wandcontactdozen uitgevoerd worden als half inbouw verticaal gemonteerd, dit houd in dat
deze ongeveer 1,5 cm uit de wand steken.
Al het schakelmateriaal wordt op een hoogte van 105cm + afwerkvloer worden aangebracht, met
uitzondering van de wandcontactdozen boven het aanrechtblad deze worden op 115 cm gemonteerd.
Het wandcontactdoos voor de afzuigkap wordt afgemonteerd op een hoogte van 225cm boven de
afwerkvloer.
Aarding:
Het leveren en monteren van de benodigde buisleidingen en bedrading voor het aanbrengen van een
aardingsinstallatie in de meterkast en de badkamer volgens de voorschriften.
Schakel- en verdeelinrichting:
Het leveren en aanbrengen van een verdeelinrichting bestaande uit:
1 hoofdschakelaar 40 Amp
2 aardlekschakelaars
5 installatieautomaten 2 polig B16
1 beltrafo

Steggink Projecten B.V.
Postbus 2, 7630 AA Ootmarsum
Kerkstraat 87
7667 PW Reutum
Tel. (0541) 670666
Fax (0541) 670563
E-mail: info@steggink.nl, Internet: www.steggink.nl
Rabobank Noord Twente NL05RABO0151451400
Nr. Handelsregister K.v.K. Enschede 06071734
Nr. BTW NL8022.98.370B01

Betreft
Inzake
Ref.
Reutum

: Omschrijving & afwerkstaat
: Herontwikkeling Stadspoort te Ootmarsum ( nieuwbouw 2 stadswoningen)
: E.S.
: 21 december 2017

Oplevering en
schoonmaak

de gehele woning & het terrein wordt (bezem)schoon opgeleverd
exclusief nat reinigen, wassen beglazingen/tegelwerk e.d.

Overig
Een en ander kan pas door ons in uitvoering worden genomen als er overeenstemming kan worden
bereikt met verschillende overheidsinstanties (vergunningen e.d.).
Vergunningen, legeskosten, aansluitkosten en teken- en sterkteberekeningskosten zijn voor rekening van
de aannemer en zitten bij in de aanneemsom.
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AFWERKSTAAT

BEGANE GROND
Hal
Vloer
Plint
Wanden
Plafond
Diversen

Toilet
Vloer
Wanden
Plafond
Diversen

: gehechte morteldek-/ cementafwerkvloer, d=70 mm
: meranti, 12x55 mm
: behangklaar (gipsspuitwerk)
: spackspuitwerk, kl. naturel wit
: - meterkast v.z.v. 18 mm underlayment bekleding aan achterzijde en zijkanten
- 1 stuks lichtpunt met enkelvoudige schakelaar
- 1 stuks enkele wandcontactdoos in combinatie met de schakelaar
- 1 stuks schakelaar met buitenlichtpunt

: vloertegels met hardsteen onderdorpel onder kozijn
: wandtegels tot plafond
: spackspuitwerk, kl. naturel wit
: - wandclosetcombinatie met inbouwreservoir
- handwasbakje met toiletkraan
- 1 stuks lichtpunt met enkelvoudige schakelaar
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Woonkamer/keuken
Vloer
: gehechte morteldek-/ cementafwerkvloer, d=70 mm
Plint
: meranti, 12x55 mm
Wanden
: behangklaar (gipsspuitwerk)
Plafond
: spackspuitwerk, kl. naturel wit
Diversen
: - 3 stuks lichtpunt met enkelvoudige schakelaar
- 2 stuks dubbele wandcontactdozen boven werkblad
- 4 stuks dubbele wandcontactdozen
- 1 stuks schakelaar met buitenlichtpunt
- 1 stuks enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasmachine op aparte groep
- 1 stuks enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
- 1 stuks enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
- 1 loze leiding naar meterkast t.b.v. een kooktoestel in de keuken
- 1 loze leiding naar meterkast t.b.v. een boiler in de keuken

Bergkast
Vloer
Plint
Wanden
Plafond
Diversen

: gehechte morteldek-/ cementafwerkvloer, d=50 mm
: meranti, 12x55 mm
: behangklaar (gipsspuitwerk)
: spackspuitwerk, kl. naturel wit
: - 1 stuks lichtpunt met wisselschakeling
- 1 stuks enkele wandcontactdoos

VERDIEPING
Overloop
Vloer
Plint
Wanden
Plafond
Diversen

: gehechte morteldek-/ cementafwerkvloer, d=50 mm
: meranti, 12x55 mm
: behangklaar (gipsspuitwerk)
: spackspuitwerk, kl. naturel wit
: - 1 stuks lichtpunt met wisselschakeling
- 1 stuks enkele wandcontactdoos
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Hoofdslaapkamer
Vloer
: gehechte morteldek-/ cementafwerkvloer, d=50 mm
Plint
: meranti, 12x55 mm
Wanden
: behangklaar (gipsspuitwerk)
Plafond
: spackspuitwerk, kl. naturel wit
Diversen
: - 1 stuks lichtpunt met enkelvoudige schakelaars
- 3 stuks dubbele wandcontactdozen

Slaapkamer (2x)
Vloer
: gehechte morteldek-/ cementafwerkvloer, d=50 mm
Plint
: meranti, 12x55 mm
Wanden
: behangklaar (gipsspuitwerk)
Plafond
: spackspuitwerk, kl. naturel wit
Diversen
: - 1 stuks lichtpunt met enkelvoudige schakelaars
- 2 stuks dubbele wandcontactdozen
Badkamer
Vloer
Wanden
Plafond
Diversen

: vloertegels met hardsteen onderdorpel onder kozijn
: wandtegels tot plafond
: spackspuitwerk, kl. naturel wit
: - wandclosetcombinatie met inbouwreservoir
- wastafel met mengkraan en spiegel
- douchemengkraan met glijstangcombinatie
- 2 stuks lichtpunten met serieschakelaars voor plafond en lichtpunt boven de wastafel
- 1 stuks enkele wandcontactdoos
- 1 driestandenschakelaar in de keuken t.b.v. de mechanische afzuiginstallatie
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ZOLDER
Zolder
Vloer
Plint
Wanden
Plafond
Diversen

: gehechte morteldek-/ cementafwerkvloer, d=50 mm
: meranti, 12x55 mm
: behangklaar (gipsspuitwerk)
: onderzijde schuine zijden dakplaten in het zicht (witte zichtzijde)
: - tapkraan met beluchter en terugslagklep voor wasautomaat (tevens voor vullen C.V.)
Iedere ruimte voorzien van lichtpunt met enkelvoudige schakelaar
Iedere ruimte voorzien van een dubbel wandcontactdoos
- 1 stuks dubbele wandcontactdoos voor CV ketel
- 1 stuks enkele wandcontactdoos t.b.v. Mechanische ventilatie
- 1 stuks enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

Inclusief de nodige buisleidingen en bekabeling.

Ontwikkeling:

Realisatie:
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