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De graaf Floris
De graaf Floris ligt in de Graaf Florisstraat. Het nieuwbouw project bestaat uit 4 verschillende 
appartementen gevestigd midden in de stad. Alle appartementen hebben hun eigen charme en 
afmeting.    

“DE GRAAF FLORIS”
De architect liet zich inspireren door de bebouwing in de omgeving en kwam met een modern ontwerp. Natuurlijke materialen, 
grote ramen en heldere vormen worden op een speelse wijzen gecombineerd. Het resultaat is een aantrekkelijk geheel waar u 
heel comfortabel en duurzaam kunt gaan wonen.

De bestaande woning en achterliggende dansschool wordt gesloopt. 3K Ontwikkeling ontwikkelt en realiseert een modern 
appartementencomplex met 4 appartementen. Het plan ligt in Schiedam. In deze brochure vindt u de uitgewerkte tekeningen 
en technische omschrijving van het nieuwbouwplan.

BELANGSTELLING 
Deze brochure is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over dit project. Met deze informatie kunt u beslissen of u voor 
een woning in aanmerking wilt komen. 

PLANNING 
Naar verwachting zullen de woningen medio 2021 worden opgeleverd. 

VOORBEHOUD
Aan de tekeningen en fouten in deze brochure op welk gebied dan ook, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij eventuele 
tegenstrijdigheden tussen de tekeningen en de technische omschrijving is de technische omschrijving bindend. 
De tekeningen zijn niet op schaal. 
 



Appartement begane grond
Het appartement bevindt zich op de begane grond en heeft een totale vloeroppervlakte van 85,9 m2 met een achtertuin van 24,2 
m2. Het appartement beschikt over een lange leefruimte met woonkamer en keuken, 3 slaapkamers en een aparte badkamer met 
toilet. De indeling van de woning kan in overleg met de koper naar voorkeur worden ingedeeld. Het appartement beschikt tevens 
over een ruime berging op de begane grond.



Begane grond

Type  Appartement
Kamers  4
Woonopp. 85,9 m2
Berging  6,6  m2

Buitenruimte 24,2 m2

Parkeren  Op de openbare weg



Appartement 1e verdieping met dakterras
Het appartement bevindt zich op de eerste verdieping en heeft een totale vloeroppervlakte van 73,5 m2 met aan de achterzijde 
een ruim dakterras van bijna 24 m2. Het appartement beschikt over lange leefruimte met woonkamer en keuken, 3 slaapkamers 
en een aparte badkamer met toilet. De indeling van de woning kan in overleg met de koper naar voorkeur worden ingedeeld. Het 
appartement beschikt tevens over een ruime berging op de begane grond.



Begane grond 1e verdieping

Type  Appartement
Kamers  4
Woonopp. 73,5 m2

Berging  5,8 m2

Buitenruimte 23,4 m2

Parkeren  Op de openbare weg



Appartement 2e verdieping
Het appartement bevindt zich op de tweede verdieping en heeft een totale vloeroppervlakte van 65,2 m2 met een ruim balkon 
aan de voorzijde van de woning. Het appartement beschikt over een ruime speelse leefruimte met woonkamer en keuken, 2 
slaapkamers en een aparte badkamer met toilet. De indeling van de woning kan in overleg met de koper naar voorkeur worden 
ingedeeld. Het appartement beschikt tevens op een ruime berging op de begane grond.



Begane grond 2e verdieping

Type  Appartement
Kamers  3
Woonopp. 65,2 m2

Berging  5,8 m2

Buitenruimte 7,2 m2

Parkeren  Op de openbare weg



Appartement 3e verdieping
Het appartement bevindt zich op de derde (bovenste) verdieping en heeft een totale vloeroppervlakte van 51,8 m2 met een ruim 
inpandig balkon aan de voorzijde van de woning. Het appartement beschikt over een ruime speelse leefruimte met woonkamer 
en keuken, een ruime slaapkamer met badkamer en een apart toilet. De indeling van de woning kan in overleg met de koper naar 
voorkeur worden ingedeeld. Het appartement beschikt tevens over een ruime berging op de begane grond.



2e verdieping

Begane grond

3e verdieping

Type  Appartement
Kamers  2
Woonopp. 51,8 m2

Berging  5,7 m2

Buitenruimte 4,9 m2

Parkeren  Op de openbare weg
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 Korenbeurs
De Schiedammer Korenbeurs of Koopmansbeurs ligt in het 

centrum van Schiedam. De Beurs wordt gezien als een van de 
monumenten van de Schiedamse jeneverindustrie.

Centrum 
Zowel met de tram, bus, metro als trein is Schiedam Centrum 

goed bereikbaar.

Station Schiedam Centrum 
Schiedam is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Tram, 

trein, metro en bus stoppen allemaal in de buurt van het 
centrum. Vanuit Schiedam Centraal rijden meerdere treinen per 

uur richting Den Haag en Rotterdam.

Erasmusbrug  
De Erasmusbrug is naast de Willemsbrug de tweede brug over 

de Nieuwe Maas in het centrum van Rotterdam in de Haven van 
Rotterdam. Deze is in 10 minuten te bereiken.

Rotterdam Centraal station 
Binnen 5 minuten is Rotterdam Centraal per trein bereikbaar.
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Ligging 
De Graaf Floris ligt in de geliefde wijk Schiedam-West. Het verrassende nieuwbouwproject wordt gebouwd in een 
jaren-30 straat. Het nieuwbouwplan sluit mooi aan bij de prachtige woningen in de oude stad.    

SCHIEDAM
Schiedam is gelegen tussen Rotterdam en Vlaardingen, oorspronkelijk aan de Schie en later ook aan de Nieuwe Maas. Per 
1 januari 2020 had de gemeente 78.739 inwoners. De stad is wereldwijd bekend om haar jeneverproductie, de historische 
binnenstad met historische havens (in andere Hollandse steden zouden die ‘grachten’ heten) en de hoogste windmolens ter 
wereld. Schiedam ligt voor een groot gedeelte binnen de Ring Rotterdam. Hierdoor is de stad goed te bereiken via de afrit aan 
de A4 Schiedam-West en de afritten aan de A20 Schiedam-Noord en Schiedam.

BEREIKBAARHEID
Schiedam heeft een NS-station, Station Schiedam Centrum. Vanaf dit station kan met een directe verbinding onder meer gereisd 
worden naar Almere, Amsterdam, Dordrecht, Den Haag, Lelystad, Rotterdam, Roosendaal en Vlissingen. Met de fiets bent u zo in 
het centrum van Schiedam. In het historische centrum staan de hoogste molens ter wereld, monumentale pakhuizen en talloze 
voormalige jeneverdistilleerderijen en -branderijen. Veel daarvan liggen aan romantische grachten met historische schepen en 
karakteristieke ophaalbruggen.

Het bruisende centrum is de perfecte plek om te winkelen of heerlijk uit eten te gaan. Bezoek het Jenevermuseum of het 
Stedelijk Museum Schiedam. Of bekijk een film in het filmhuis of voorstelling in het Theater aan het Schie. Het kan allemaal. Ook 
zijn er jaarlijks verschillende evenementen in de stad. Met mooi weer kunt u heerlijk genieten van hapje of een drankje op één 
van de gezellige terrassen.

VAREN
Varen door klein Amsterdam. Dat is varen door Schiedam met haar imposante monumentale pakhuizen en distilleerderijen, 
authentieke bruggen en historische schepen. Aanleggen kan in de buurt van één van de grootste molens ter wereld, een 
distilleerderij waar ze de lekkerste gins, jenevers of likeuren maken, een terrasboot of de weidse Maas.



De ontwikkeling wordt gerealiseerd door 3K Ontwikkeling en de 
bouwer. Voor de woningen aan de Potgierstraat/ Graaf Florisstraat zal 
een Nieuwbouwgarantie-certificaat aangevraagd worden conform de 
Nieuwbouwgarantie van BouwGarant. 

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de bepalingen uit de garantie- en 
waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door BouwGarant. Ingeval enige bepaling 
in deze brochure daarmee onverenigbaar mocht zijn, ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de 
bovengenoemde bepalingen van BouwGarant. Meer informatie vindt u op www.bouwgarant.nl 

EEN HUIS MET GARANTIE 
Om deze extra zekerheid te kunnen geven wordt dit project gebouwd met Nieuwbouwgarantie. De Nieuwbouwgarantie van 
BouwGarant valt sinds 18 juli 2013 onder het keurmerk van Stichting Garantiewoning. Met de garantie van BouwGarant heeft u 
de zekerheid dat: 
- Afbouwwaarborg: Indien uw bouwbedrijf tijdens de bouw failliet gaat, wordt de schade vergoed op de in de BouwGarant 

Nieuwbouw garantieregeling beschreven wijze. – 
- Herstelwaarborg: Indien uw bouwbedrijf wegens faillissement dan wel uit weigerachtigheid niet langer voldoet aan diens 

verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst, terwijl het reeds door hem uitgevoerde werk ondeugdelijk is, wordt de 
schade vergoed op de in de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling beschreven wijze.

VRIJ OP NAAM
De prijzen van de woningen zijn vrij op naam, hetgeen wil zeggen dat de hierna genoemde kosten die met het verwerven van 
een eigen woning zijn gemoeid, in de koop-/aanneemsom zijn begrepen: 

KOOPINFORMATIE 
- grondkosten 
- bouwkosten 
- stijgingen van loon- en materiaalkosten 
- honoraria van architect en overige adviseurs 
- makelaarscourtage c.q. verkoopkosten 
- eenmalige aansluitkosten van water, elektra, gas en riolering 
- legeskosten 
- kosten kadaster
- verzekering tijdens de bouw
- omzetbelasting/overdrachtsbelasting 
- garantiecertificaat 

NIET INBEGREPEN ZIJN: 
- financieringskosten waaronder afsluitprovisie 
  hypothecaire geldlening 
- notariskosten voor de hypotheekakte
- rentekosten 
- entreekosten telefoon en kabeltelevisie 
- notariskosten voor de leveringsakte 
- kosten met betrekking tot koper keuze 
- opties

Wegwijzer bij de aankoop



KENNISMAKINGSGESPREK 
Indien u belangstelling voor een van de nieuwbouwwoningen heeft, wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek bij 
de bouwer. In het eerste kennismakingsgesprek bespreken wij met u het bouwproject van A tot Z, aan de hand van de 
bestektekeningen en deze verkoopbrochure. Hier komen ook de eventuele wijzigingen al aan de orde, zodat deze direct 
meegenomen kunnen worden in de zogenaamde aannemingsovereenkomst. 

HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST
Voor de bouw van uw woning tekent u twee overeenkomsten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; de 
koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomsten worden respectievelijk de aankoop van de 
grond en de bouw van uw woning contractueel vastgelegd. Met het ondertekenen van deze overeenkomsten verplicht u 
zich tot het betalen van de vrij op naam prijs van uw woning en verplicht 3K Ontwikkeling zich tot het leveren van de grond 
en de bouwer tot het bouwen van uw woning. Zowel u als de notaris ontvangt een exemplaar van de overeenkomst(en). 
De notaris zal vervolgens de notariële akte van eigendomsoverdracht opmaken. Gelijktijdig bij versturing van uw koop- en 
aannemingsovereenkomst wordt het BouwGarant garantie certificaat aangevraagd. Dit certificaat wordt rechtstreeks aan u 
toegezonden. 

UW BUDGET EN FINANCIERING 
Vaak zal voor het bekostigen van een eigen woning het opnemen van een hypotheek 
noodzakelijk of gewenst zijn. Nu kunnen, bij een bepaald hypotheekbedrag, de maandelijkse 
lasten aanzienlijk verschillen. Die lasten zijn afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, uw 
persoonlijke omstandigheden, eventuele hypotheekgarantie en de fiscale aftrekbaarheid van de 
financieringskosten. Let u er goed op dat in het uiteindelijke hypotheekbedrag alle bijkomende kosten 
(bouwrente, meerwerk e.d.) worden meegenomen, zodat u in het eindstadium niet met een tekort 
wordt geconfronteerd. Laat u zich op deze punten door de makelaar en/of hypotheekverstrekker 
grondig informeren. 

WANNEER MOET IK GAAN BETALEN/EIGENDOMSOVERDRACHT 
De koop- en aannemingsovereenkomst worden gedeclareerd in termijnen naar rato van de voortgang van de bouw. Na de 
ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst wacht u gewoon af tot wij u een factuur sturen, waarop de koopprijs 
en de eventueel vervallen termijnen in rekening worden gebracht. U begint pas met betalen nadat u de hypotheekakte heeft 
ondertekend. De eigendomsoverdracht van de woning geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van levering” die in 
het algemeen gelijktijdig met de hypotheekakte bij de notaris wordt ondertekend. Wanneer de notaris alle stukken gereed heeft 
en alle opschortende voorwaarden zijn vervuld, neemt hij contact met u op voor het maken van een afspraak. Het kan zijn dat 
de koopprijs en aanneemtermijnen eerder verschuldigd zijn dan het moment dat de hypotheekakte wordt ondertekend. Over 
het dan verschuldigde maar nog niet betaalde bedrag wordt de overeengekomen rente berekend



KEUZEMOGELIJKHEDEN 
Bij al onze woningen worden de toekomstige bewoners in de gelegenheid gesteld te kiezen uit wijzigingen, zoals vermeld in de 
‘optielijst’. Alhoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk met alle individuele wensen rekening te houden, is het helaas soms 
niet mogelijk alle verzoeken te honoreren. Dit heeft als reden de woning bij oplevering dient te voldoen aan onder andere het 
bouwbesluit, de NEN-normen, de eisen van de nutsbedrijven en de garantieregelingen van BouwGarant.

OP BEZOEK IN DE SHOWROOM VOOR UW EIGEN MATERIAALKEUZES 
Indien u wijzigingen in het plan wilt aanbrengen, kijken we samen naar de mogelijkheden en wordt een maatwerkplan 
uitgewerkt. Deze wijzigingen dienen bij contractvorming zoveel mogelijk bekend te zijn. De afbouwopties en de mogelijkheden 
voor het tegelwerk zijn uitgewerkt in optielijsten. Samen met onze kopers begeleider brengt u uw wensen in kaart en 
brengt u een bezoek aan de showroom van Jan Groen tegelhandel in Bleiswijk en het sanitair bij Plieger. De afbouwopties 
worden binnen 6 weken na contractvorming met u besproken en vastgelegd. Het plaatsen van uw keuken kan na oplevering 
plaatsvinden. 

WIJZIGINGEN IN DE BOUW OF HET PERCEEL KUNNEN VOORKOMEN
Bij het bouwen van een woning vindt veel ambachtelijk werk plaats. Daarom behoudt de bouwer zich het recht voor 
wijzigingen aan te brengen. Het kan dan gaan om noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen. Deze aanpassingen 
doen geen ernstige afbreuk aan de waarde van de woning en geven dan ook geen aanleiding tot verrekening. Daarnaast 
moeten we een voorbehoud maken ten aanzien van de perceelgrootte. De situatietekening is met uiterste zorg gemaakt, maar 
kan toch geringe afwijkingen in de maatvoering geven. Voor deze afwijkingen zijn wij niet aansprakelijk en deze afwijkingen 
geven dan ook geen aanleiding tot verrekening. 

GOED VERZEKERD TIJDENS DE BOUW 
Tijdens de bouwperiode is uw nieuwbouwwoning volledig verzekerd tegen brand- en stormschade. Hiervoor is een 
zogenaamde “Constructie-All-Risk” (CAR) verzekering afgesloten. Vanaf de dag van oplevering bent u zelf verantwoordelijk voor 
de verzekering van uw woning. 

OPLEVERINGSPROGNOSE 
Tijdens de bouw wordt u door de bouwer door middel van informatie mailings op de hoogte gehouden van de vorderingen 
op de bouwplaats alsmede de verwachte periode van oplevering. Omdat naast de planning ook weersfactoren en ander 
bouwrisico’s een rol spelen, kan deze opleveringsprognose te allen tijde, zelfs tot twee weken voor de oplevering worden 
bijgesteld. Bij de verkoop van uw huidige woning doet u er goed aan de datum van leegkomen variabel te stellen. Ook 
bij het opzeggen van een huurwoning wordt u aangeraden de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Wacht de 
opleveringsbrief af alvorens u definitieve maatregelen treft . De uiterste datum van oplevering wordt bepaald door het aantal 
werkbare werkdagen dat in de aannemingsovereenkomst is vermeld. 

OPLEVERING 
Circa 5 dagen voor de oplevering vindt een voorschouw van uw woning plaats. U inventariseert samen met de aannemer wat 
er nog moet gebeuren voordat uw woning gereed is. Vervolgens zet de aannemer de laatste puntjes op de i. De oplevering is de 
feitelijke overdracht van uw woning. Er wordt een rapport opgemaakt: het proces-verbaal van oplevering. Omdat in een relatief 
kort tijdsbestek veel bouwkundige en technische zaken beoordeeld worden, is het aan te bevelen dat u zich hierin laat bijstaan 
door een deskundige, bijvoorbeeld van de Vereniging Eigen Huis.



DE SLEUTELOVERDRACHT 
U hebt voldaan aan de financiële verplichtingen, de akte van transport en de hypotheekakte zijn getekend, de oplevering is 
akkoord en dan is het zover. Direct na de oplevering overhandigen wij u de sleutels van uw woning. 

ONDERHOUDSPERIODE 
Bepaalde tekortkomingen zullen pas door het gebruik van de woning aan het licht treden, zoals een kraan die gaat 
lekken of een afvoer die verstopt blijkt te zijn. Nadat de woning aan u is opgeleverd, gaat een onderhoudstermijn van 
drie maanden in werking. De herstelwaarborg gaat drie maanden na oplevering van de woning in. In de BouwGarant 
Nieuwbouwgarantieregeling vindt u de termijnen van de garantie.

 WIJ WENSEN U VEEL WOONGENOT! 



Technische omschrijving

Het Bouwbesluit kent voor de diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Zo wordt niet langer gesproken van woon-, 
slaapkamer, hal of zolder maar van verblijfs-, verkeers- of onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze 
technische omschrijving gebruik gemaakt van de “ingeburgerde” aanduidingen en om u toch volledig te informeren vindt u 
hieronder de benamingen zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd: 

- hal      : verkeersruimte 
- meterkast     : meterruimte 
- toilet      : toiletruimte 
- woon-/eetkamer     : verblijfsruimte 
- keuken      : verblijfsruimte 
- trapkast (basis/optioneel)    : bergruimte 
- overloop     : verkeersruimte 
- badkamer     : badruimte 
- slaapkamer     : verblijfsruimte 
- zolder      : onbenoemde ruimte 
- buitenberging     : bergruimte 
- berging     : bergruimte 
- technische ruimte    : technische ruimte 
- onbenoemde ruimte    : onbenoemde ruimte



GRONDWERK 
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen. Er wordt geen grondwerk uitgevoerd voor paden 
en terrassen behorende bij de woning. 

RIOLERINGSWERKEN EN HEMELWATERAFVOEREN
Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. Ten behoeve van de hemelwaterafvoer worden getimmerde dakgoten 
aangebracht, waarop pvc-hemelwaterafvoeren worden aangesloten. Conform de specificaties van de installateur worden de 
hemelwaterafvoeren middels een pvc ringleiding en de benodigde ontstoppingsstukken aangesloten op een infiltratiesysteem 
in de grond. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen uit de woning worden met de nodige ontstoppingsstukken en 
stankafsluiters aangesloten op het gemeenteriool. De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke 
bovendaks uitmondt. 

BESTRATINGEN
Niet opgenomen in de tuinen. 

FUNDATIE 
De fundatie bestaat uit een strokenfundering. Conform het funderingsadvies en de statische berekeningen van de constructeur 
worden de dimensies en de wapening bepaald. Vanaf de strokenfundering tot onderzijde begane grondvloer wordt 
kalkzandsteen funderingsmetselwerk aangebracht.

VLOEREN
 De begane grondvloer wordt uitgevoerd als geïsoleerde betonvloer (Rc ≥ 3,5 m2 K/W). De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als 
breedplaatvloer. 

PLATDAK
De daken van de apprtementen worden uitgevoerd als een geisoleerde dakplaat (Rc≥ 6,0 m2 K/W) bedekt met dakpannen. 

GEVELS
De buitengevels van de woningen worden uitgevoerd gevelisolatie (Rc ≥ 4,5 m2 K/W) met steenstrips.

WATERSLAGEN
Onder de raamkozijnen met borstwering worden aluminium waterslagen verwerkt conform verkooptekening. 

WANDEN
Het binnenspouwblad en de dragende binnenwanden worden uitgevoerd als kalkzandsteen elementen, dikte volgens 
berekening constructeur, daar waar nodig gedilateerd. Ter plaatse van de gevelopeningen wordt een betonlatei aangebracht, 
conform opgave leverancier. De niet dragende lichte scheidingswanden worden uitgevoerd als 100mm dikke cellenbeton.



KOZIJNEN, RAMEN & DEUREN 
De buitenkozijnen & ramen worden uitgevoerd in hardhout, voorzien van het nodige hang- en sluitwerk en voldoet aan 
weerstandklasse 2 inbraakwerendheid. De buitendeuren worden uitgevoerd in merbau. Alle worden uitgevoerd in een kleur 
conform afwerkstaat.

De binnendeurkozijnen zijn gemaakt van fabrieksmatig gecoate stalen montagekozijnen in verdiepingshoge uitvoering met 
bovenlicht of paneel en met afgeslankte bovendorpel. 

Fabrieksmatig afgelakte houten binnendeuren, type opdek, volgends keuze bouwbedrijf. 
Hang- en sluitwerk: Alle buiten- en binnendeuren zijn voorzien van standaard aluminium hang- en sluitwerk, volgens 
keuze bouwbedrijf. Entreedeur, terrasdeur, buitenbergingsdeur of loopdeur in de berging zijn voorzien van gelijksluitende 
veiligheidscilindersloten, inbraakwerendheidsklasse II (volgens PKVW, hiervoor wordt geen certificaat uitgereikt). 

Het hang- en sluitwerk van de buitenramen en –deuren en de kantelpoort voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
De bad- en toiletruimte worden voorzien van vrij- en bezetsloten, de meterkast van een kastslot, alle overige deuren van 
loopsloten

TRAPPEN 
De trappen in de woningen worden uitgevoerd als dichte vurenhouten trap. Aan de muurzijde wordt een houten trapleuning 
aangebracht. 

AFTIMMERWERK 
Daar waar nodig worden, ten behoeve van een goede afwerking, de benodigde betimmeringen aangebracht ter plaatse 
van kozijnen en trappen in mdf-plaatmateriaal. In de meterkast wordt een meterbord aangebracht, conform de plaatselijke 
voorschrift en van de nutsbedrijven. 

VLOER-, WAND-, PLAFONDAFWERKING
De vloeren worden voorzien van een cementdekvloer, waarin de leidingen ten behoeve van de vloerverwarming worden 
gelegd. Op de verdieping worden de niet betegelde ruimten afgewerkt met een cementdekvloer. De wanden van het 
toilet worden boven het tegelwerk (1200mm+P) voorzien van wit spackspuitwerk. Alle wanden, die niet worden voorzien 
van tegelwerk, worden, behangklaar (zonder behang) opgeleverd. Alle betonnen plafonds worden afgewerkt met wit 
spackspuitwerk. 

TEGELWERK
De vloeren van het toilet en de badkamer worden voorzien van vloertegels, afmeting en kleur conform optielijst. De 
tegelvloeren zijn in de hoeken van kitvoegen voorzien. De achterwand van het toilet wordt tot het inbouwreservoir voorzien van 
tegelwerk. Het wandtegelwerk in de badkamer wordt in de douche en achter het toilet aangebracht. Afmeting en kleur conform 
optielijst. Uitwendige hoeken van het wandtegelwerk worden voorzien van een kunststof hoekprofiel in een bijpassende 
standaard kleur. Inwendige hoeken worden in bijpassende standaard kleur afgekit. 



VENSTERBANKEN EN DORPELS
De gevelkozijnen welke niet tot op peil doorlopen worden binnen voorzien van een marmer composiet. Ter plaatse van de 
buitendeuren worden zwarte kunststof onderdorpels aangebracht. Onder de binnendeuren van het toilet en de badkamer 
worden kunststenen dorpels aangebracht. 

KEUKENINRICHTING 
De keukeninrichting wordt niet aangeboden. Wel zijn de benodigde aansluitpunten opgenomen conform afwerkstaat. 

BEGLAZING 
Als beglazing in de gevelkozijnen, ramen & deuren wordt isolerende HR++ beglazing toegepast. Daar waar nodig zal het glas 
gelaagd worden uitgevoerd conform bouwbesluit. De bovenlichten van de binnendeurkozijnen worden van enkel blank glas 
voorzien. 

SCHILDERWERKEN
Al het schilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. De houten gevelkozijnen, ramen & deuren zijn fabrieksmatig 
gegrond en worden afgelakt in het werk. De opdekdeuren, binnen kozijnen en radiatoren zijn fabrieksmatig afgewerkt. De trap 
inclusief trapbomen, hekwerken, balustrade en aftimmeringen worden voorzien van grondverf. Alle kleuren en materialen 
conform de kleur- & materiaalstaat. 
 
WATERLEIDINGEN 
Aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn de (koop-) aannemingssom begrepen. Vanaf de watermeter in de 
meterkast wordt een waterleiding aangelegd naar de volgende tappunten: 
- de keukenmengkraan (afgedopt), 
- tappunt CV installatie
- de wasmachinekraan, 
- de fonteinkraan en het toilet, 
- de douchemengkraan, 
- de wastafelmengkraan, 

SANITAIR
Het te leveren sanitair is van goede en waterbesparende kwaliteit en wordt geleverd in de kleur wit, kranen in waterbesparende 
en verchroomde uitvoering, conform optielijst.

Toilet: 
- Vrij hangende toiletcombinatie 
- Fontein met kraan en sifon met afvoerbuis. 

Badkamer: 
- Wastafel met mengkraan, sifon en afvoerbuis, spiegel en planchet, 
- Douchecombinatie met glijstang en waterbesparende douchekop, 

Berging:
- Wasmachine tapkraan. 



ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over 6 groepen naar de diverse aansluitpunten. 
De positie en hoogtes conform de nog te vervaardigen tekeningen van de installateur. De installatie voldoet aan NEN 1010 
normering. De schakelaars en wandcontactdozen zijn van het type inbouw, behalve in de meterkast (opbouw), GIRA ST55 zuiver 
wit glanzend. Er worden rookmelders geplaatst volgens de voorschriften. Algemene wandcontactdozen worden op ca. 300 mm 
vanaf de vloer gemonteerd, de schakelaars worden op ca. 1050 mm vanaf de vloer gemonteerd en in de keuken op 1250 mm 
vanaf de vloer. De aansluitpunten voor telefoon en CAI worden op 300 mm vanaf de vloer geplaatst. Zie de tekeningen voor 
de hoeveelheden schakelaars, wandcontactdozen & overige aansluitpunten. De woningen zijn voorzien van een belinstallatie 
bestaande uit een drukknop, elektrische bel en transformator (in de meterkast). 

TELECOMMUNICATIEVOORZIENINGEN 
De woningen zijn voorzien van twee onbedrade (van trekkoord voorziene) buizen met een inbouwdoos voor een 
telefoonaansluiting en een centraal antenne systeem in de woonkamer en hoofdslaapkamer. 

VERWARMINGSINSTALLATIES 
De berekening van het vermogen geschiedt overeenkomstig de ISSO publicatie 51 “Warmteverliesberekening voor woningen 
en woongebouwen”. De bepaling van het benodigde vermogen gebeurt per vertrek en totaal. Gerekend wordt met een toeslag 
voor het opwarmen zoals bedoeld in de voorgenoemde ISSO publicatie 51, die is gebaseerd op een 8 urige nachtverlaging/
bedrijfsbeperking en een opwarmtijd van 2 uur. De volgende temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige 
verwarming van alle vertrekken: 
- hal    : 15 ºC
- meterkast   : niet verwarmd 
- toilet    : niet verwarmd 
- woonkamer   : 20 ºC 
- keuken    : 20 ºC 
- trapkast   : niet verwarmd 
- overloop   : niet verwarmd 
- badkamer   : 22 ºC 
- slaapkamers   : 20 ºC 
- zolder    : niet verwarmd 
- berging   : niet verwarmd 
- onbenoemde ruimte  : niet verwarmd 
- technische ruimte  : niet verwarmd 
De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd middels vloerverwarming. Hierbij wordt gebruik gemaakt van HR ketel, 
welke ook voorziet in het warme water. 
 
De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een enkele kamerthermostaat in de woonkamer. 

Er worden PV panelen aangebracht. De positie van deze PV panelen staat indicatief weergegeven op de verkooptekeningen. 
Het aantal PV panelen is berekend in de EPC berekening.
 



VENTILATIEVOORZIENINGEN
De ventilatie wordt geregeld middels natuurlijke luchttoevoer en mechanische afvoeren in de keuken, het toilet en de badkamer. 
Handmatig bediend door een 3-standen schakelaar in de keuken. De ventilatie-unit wordt geplaatst in de technische ruimte.

OPLEVERING 
Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van de definitieve opleverdatum en het 
tijdstip van oplevering. De hele woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, sanitair en beglazingen worden nat gereinigd. De 
woning wordt schoon opgeleverd, het omliggende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. 



ENTREE:
Vloer: cementdekvloer
Wanden: behangklaar zonder plinten
Plafond: spackspuitwerk wit
Elektra: 1 lichtpunt geschakeld met een enkelpolige schakelaar, 1 wcd gecombineerd met een wisselschakelaar 
(t.b.v. lichtpunt overloop), 1 complete belinstallatie bestaande uit een beldrukker, schel en trafo, 1 aansluitpunt 
t.b.v. rookmelder, 1 optische rookmelder 230V voorzien van back-up batterij 

BERGING:
Vloer: cementdekvloer
Wanden: schoonmetselwerk gevoegd 
Plafond: onafgewerkt
Elektra: volgens tekening

TOILETRUIMTE:
Vloer: vloertegels volgens monster 45x45 cm grijs
Wanden: achterwand wandtegels tot 1200mm +P, spackspuitwerk wit vanaf 1200mm +P 
Plafond: spackspuitwerk wit
Sanitair: conform sanitair lijst 
Elektra: volgens tekening

KEUKENRUIMTE:
Vloer: cementdekvloer
Wanden: behangklaar zonder plinten
Plafond: spackspuitwerk wit 
Keukenblok: niet opgenomen, wel zijn onderstaande aansluitpunten opgenomen: 
• watertappunt afgedopt t.b.v. keukenmengkraan 
• watertappunt afgedopt t.b.v. vaatwasser
• riool afgedopt t.b.v. gootsteen
• riool afgedopt t.b.v. vaatwasser
Elektra: 1 lichtpunt geschakeld met een enkelpolige schakelaar, 3 dubbele w.c.d. t.b.v. algemeen gebruik,  
1 wcd t.b.v. afzuigkap (boven 2 meter), 1 wcd t.b.v. koelkast, 1 wcd t.b.v. oven/magnetron, 1 wcd t.b.v. 
vaatwasser, 1 loze leiding t.b.v. boiler, 1 loze leiding t.b.v. kooktoestel 

WOONKAMER/EETKAMER:
Vloer: cementdekvloer 
Wanden: behangklaar zonder plinten
Plafond: spackspuitwerk wit 
Elektra: volgens tekening 

Staat van afwerking 



OVERLOOP:
Vloer: cementdekvloer
Wanden: behangklaar zonder plinten
Plafond: spackspuitwerk wit (onderzijde vliering), spaanplaat wit (kap)
Elektra: Volgens tekening

SLAAPKAMERS:
Vloer: cementdekvloer
Wanden: behangklaar zonder plinten
Plafond: Spackspuitwerk wit
Elektra: volgens tekening

BADKAMER:
Vloer: vloertegels 
Wanden: wandtegels tot plafond, wit 15 x 20
Plafond: spackspuitwerk wit (onderzijde vliering), spaanplaat wit (kap) 
Sanitair/div: wastafel met mengkraan, sifon en afvoerbuis, spiegel en planchet, douchecombinatie met glijstang 
en waterbesparende douchekop, wasmachine tapkraan 
Elektra: volgens tekening

ALGEMEEN:
CV-ketel, MV-unit, Elektra: 1 lichtpunt geschakeld met een enkelpolige schakelaar (overloop), 1 wcd t.b.v. 
algemeen gebruik, 1 wcd t.b.v. CV-ketel, 1 wcd t.b.v. MV-unit. 
 

KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT 
EXTERIEUR 

- Buitengevelmetselwerk baksteen en stucwerk grijs genuanceerd 
- Voegwerk cement middel grijs 
- Waterslagen: aluminium grijs 
- Kozijnen: grijs
- Ramen en deuren meranti /merbau grijs

INTERIEUR 
- Binnenkozijnen: RAL9010
- Binnendeuren: RAL9010
- Plafonds spackspuitwerk wit 
- Trap vurenhout grondverf wit
- Tegelwerk keramische tegel  
- Sanitair zie aparte lijst 

 



TOILETRUIMTE
 Wandclosetcombinatie bestaande uit: 
- Geberit duofix inbouwelement 
- Geberit frontbedieningspaneel Sigma 01 wit 
- V&B O-Novo wandcloset diepspoel wit combi pack inclusief soft close zitting met deksel 

Fonteincombinatie bestaande uit: 
- V&B O-Novo fontein 360 mm wit 
- Plugbekersifon met muurbuis chroom 
- Grohe L fonteinkraan 
- Schell hoekstopkraan ½ “ chroom

BADKAMER
Wandclosetcombinatie bestaande uit: 
- Geberit duofix inbouwelement 
- Geberit frontbedieningspaneel Sigma 01 wit 
- V&B O-Novo wandcloset diepspoel wit combi pack inclusief soft close zitting met deksel 

Douchecombinatie bestaande uit:
- Easydrain 80 cm
- GroheTherm douchemengkraan thermostatisch
- Grohe Tempasta glijstangset

Wastafelcombinatie bestaande uit:
- V&B O-Novo wastafel 600x490 wit 
- Plug bekersifon chroom 
- Grohe Costa L wastafelmengkraan 
- Schell hoekstopkraan ½” chroom 
- Spiegel rond 60 cm 

Sanitair lijst
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1  Grondslag van de verzekering
 
De Stichting BouwGarant, verder te noemen BouwGarant, faciliteert een verzekerde 
garantie om te bevorderen dat werken van Deelnemers voldoen aan de eisen van goed 
en deugdelijk werk en het Bouwbesluit. Het risico uit hoofde van deze Garantieregeling 
wordt gedragen door HDI Global SE, the Netherlands, waarbij de uitvoering primair is 
gedelegeerd aan BouwGarant.

2  Definities 
 
Aanneemsom
De tussen Opdrachtgever en Deelnemer schriftelijk overeengekomen, aan de Deelne-
mer te betalen vergoeding voor de bouw van het werk, op basis waarvan de omvang 
van een uitkering ingevolge de Nieuwbouwgarantieregeling wordt berekend. Hieronder 
wordt tevens het schriftelijk overeengekomen saldo meer- en minderwerk begrepen, 
voor zover dat ten hoogste 30% van de op het Waarborgcertificaat vermelde Aanneem-
som vertegenwoordigt. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de uitsluitingen uit 
artikel 9 Garantieregeling.
Algemene oplevering:
De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw aan een tot 
aanvaarding daarvan bevoegde natuurlijke - of rechtspersoon. 
Appartementsrecht:
Een aandeel in de eigendom van het gebouw en eventueel daarbij behorende grond 
met het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald afzonderlijk gedeelte waarvoor een 
BouwGarant Waarborgcertificaat is verstrekt.  
BouwGarant Betalingsregeling
De in artikel 13 van deze Garantieregeling genoemde betalingsregeling, op basis waar-
van de Schade wordt berekend die voor vergoeding onder de BouwGarant Nieuwbouw-
garantieregeling Appartementsrechten 2020 in aanmerking komt.
BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2020
Een in deze Garantieregeling van BouwGarant opgenomen verplichting om op een 
Werk waarvoor een Waarborgcertificaat is afgegeven, de in artikel 1 bedoelde garantie 
toe te passen op de rubrieken “Afbouwwaarborg” (artikel 7 lid 1 van de Garantieregeling) 
en “Herstelwaarborg ” (artikel 7 lid 4 van de Garantieregeling), zoals nader omschreven 
in deze (hierna ook te noemen:) Garantieregeling.
Deelnemer
Een aannemer, die ten tijde van de aanvraag van het BouwGarant Waarborgcertificaat 
is ingeschreven in de deelnemersadministratie van de Stichting BouwGarant, voor 
wiens rekening en risico het Werk wordt uitgevoerd. De Deelnemer geldt noch bij 
uitvoering van de Garantieregeling noch op enig ander moment als vertegenwoordiger 
of hulppersoon van BouwGarant.
Deelnemersadministratie van de Stichting BouwGarant
Het door BouwGarant aangelegde register, waarin alle Deelnemers zijn ingeschreven, 
die voldoen aan de vigerende Beoordelingsrichtlijn van de Stichting BouwGarant.
Gebouw:
Een in appartementsrechten gesplitst of te splitsen gebouw, dat bestemd is voor 
bewoning.
Gemeenschappelijke gedeelten:
Die gedeelten van het gebouw die blijkens de akte van splitsing niet bestemd zijn of 
worden om als privé gedeelte te worden gebruikt.
Geschillencommissie 
Instantie die belast is met beslechting van bouwkundige geschillen tussen een           
Opdrachtgever en Deelnemer (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag - Bordewijklaan 46 
Den Haag - Telefoonnummer: 070 - 310 53 10).
Insolventie 
Onder Insolventie wordt verstaan:

a. Faillissement of surseance van betaling.
b.  Gerechtelijk akkoord, behoudens indien dat leidt tot een                                               

voortzetting van het bedrijf van de Deelnemer.
c.  Onderhands akkoord met alle of de meerderheid der schuldeisers, behoudens indien 

dat leidt tot een voortzetting van het bedrijf van de Deelnemer.
d.  De situatie waaruit blijkt dat de Deelnemer zijn betalingen heeft gestaakt en in een 

toestand verkeert die overeenkomt met één der hierboven onder a. t/m c. genoemde 
gevallen.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die met een Deelnemer een schriftelijke Overeenkomst 
heeft gesloten tot bouw van een Werk (appartement/woning) met het oogmerk dit 
zelf te gaan gebruiken.
Overeenkomst
De tussen de Opdrachtgever en Deelnemer tot stand gekomen koop-/aannemingsover-
eenkomst of aannemingsovereenkomst waarop het Waarborgcertificaat betrekking 
heeft met toepassing van de Nieuwbouwgarantieregeling.
Privé-gedeelte:
Een gedeelte van een gebouw waarvan de verkrijger blijkens de akte van splitsing het 
exclusieve gebruik verkrijgt (“appartement”), hetwelk kan worden aangemerkt als: 
•  een appartement, bestemd tot permanente bewoning of gebruik door de verkrijger 

met inbegrip van eventueel aangebouwde of geïntegreerde werk-, praktijk- of bedrijfs-
ruimte voor zover de waarde daarvan niet meer is dan 50 % van de totale koopprijs 
van het appartement (exclusief grondprijs of afkoopsom erfpacht) v.o.n.; 

• een appartement dat wordt aangewend als vakantie -, recreatie -, of tweede woning.
Schade
De extra kosten die ten opzichte van de in artikel 13 genoemde BouwGarant Betalings-
regeling gemoeid zijn met de voltooiing van het Werk dan wel het alsnog in overeen-
stemming brengen van het Werk met de eisen van goed en deugdelijk werk.
Schade-expert
De door Verzekeraars van BouwGarant ter vaststelling van de aard, omvang en oorzaak 
van de Schade aan het Werk in te schakelen externe, onafhankelijke bouwkundig / 
financieel deskundige.
Termijn Afbouwwaarborg
Tijdvak ingaande op de dag dat daadwerkelijk met de bouwwerkzaamheden is begon-
nen tot en met drie maanden na oplevering van het Werk, gedurende welk tijdvak 
aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van de meerkosten (gemaximeerd tot 
30% van de aanneemsom) die zijn gemoeid met het voortzetten van het project door 
een andere aannemer na insolventie van de Deelnemer. Onder “daadwerkelijk met de 
bouwwerkzaamheden is begonnen” wordt verstaan het duurzaam aard- en nagelvast 
verwerken van bouwkundige elementen en bouwmaterialen, zodanig dat deze blijvend 
onderdeel van het bouwwerk uitmaken. Hiertoe wordt tevens gerekend de grond-
werkzaamheden ten behoeve van het Gebouw, voorafgaand aan het storten van de 
fundering (onverminderd toepasselijkheid van artikel 9 lid 4 Garantieregeling).
Termijn Herstelwaarborg
Tijdvak na het verstrijken van de Termijn Afbouwwaarborg gedurende welke aanspraak 
kan worden gemaakt op vergoeding van Schade wegens herstel van gebrekkige onder-
delen van het Werk.
Vereniging van eigenaars:
De vereniging van alle eigenaren van een appartementsrecht in het betreffende 
gebouw waarvan de verkrijger c.q. Garantiegerechtigde door verkrijging van het               
appartementsrecht van rechtswege lid wordt.
Verzekeraars
De in artikel 1 genoemde Verzekeraars die het risico dragen dat gemoeid is met het 
door BouwGarant afgegeven Waarborgcertificaat.
Waarborgcertificaat
Een door BouwGarant op naam van de Opdrachtgever afgegeven Waarborgcertificaat, 
op basis waarvan jegens Verzekeraars een beroep kan worden gedaan op de Bouw-
Garant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2020 tot vergoeding van 
Schade onder de Afbouwwaarborg dan wel onder de Herstelwaarborg.
Weigerachtigheid 
Weigerachtigheid van de Deelnemer kan worden aangenomen wanneer deze:
a)  naar het oordeel van Verzekeraars met het oog op beperking van eventuele toe-

komstige uit te keren Schade dan wel;
b) op grond van een arbitraal vonnis van de Geschillencommissie; 
voor zover nodig na schriftelijke of elektronische sommatie nalaat de werkzaamheden 
ter voltooiing of herstel van het Werk aan te vangen of voort te zetten. De Deelnemer 
dient in een voorkomend geval binnen 10 dagen na sommatie te hebben bevestigd dat 
hij gehoudenheid tot herstel erkent om uitvoering binnen een volgende termijn van 10 
dagen ter hand te nemen, bij gebreke waarvan er aldus Weigerachtigheid zal worden 
aangenomen.
Werk 
Een door een deelnemer ten behoeve van een opdrachtgever aangenomen werk, 
waarbij een privé-gedeelte wordt gerealiseerd dat deel uitmaakt of gaat uitmaken van 
een op te richten gebouw voor welk geheel een BouwGarant Waarborgcertificaat is 
afgegeven. 

3  Toepasselijkheid regeling 
 
Voor een Waarborgcertificaat conform de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling 
Appartementsrechten 2020 komt in aanmerking een opdrachtgever voor de bouw van 
een privé-gedeelte dat deel uitmaakt of gaat uitmaken van een te realiseren gebouw, 
met inachtneming van de overige bepalingen in deze Garantieregeling.

BouwGarant  Nieuwbouwgarantieregeling 

Appartementsrechten 2020 
V010120
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4   Verstrekking Waarborgcertificaat
 
lid 1
Aan de Opdrachtgever wordt een Waarborgcertificaat verstrekt, nadat de Deelnemer 
dit heeft aangevraagd. Deze aanvraag vindt plaats bij BouwGarant, die de aanvraag 
toetst op basis van door verzekeraars gestelde criteria.

lid 2
Verstrekking van een Waarborgcertificaat kan worden geweigerd vanwege door of 
namens de betrokken Verzekeraars hieraan onthouden goedkeuring.

lid 3
Aan de vereniging van eigenaars wordt een Waarborgcertificaat verstrekt, nadat de 
algemene oplevering heeft plaatsgevonden. De deelnemer dient daartoe binnen twee 
weken na bedoelde oplevering een verzoek in bij BouwGarant, onder overlegging van 
een kopie van het proces-verbaal van oplevering. Indien daarvan geen proces-verbaal is 
opgesteld, is BouwGarant bevoegd de datum van oplevering naar eigen inzicht vast te 
stellen.

lid 4
Zonder Waarborgcertificaat kan geen aanspraak worden gemaakt op de in de Garantie-
regeling vastgelegde rechten.

Garantie van de ondernemer

5  Garantie 

De Deelnemer staat ervoor in dat het Werk zal voldoen aan de toepasselijke eisen 
voor nieuwbouw conform het Bouwbesluit en de eisen van goed en deugdelijk werk. 
Voor zover de Deelnemer niet in staat of bereid is aan diens garantieverplichtingen te 
voldoen, kan een beroep worden gedaan op de uit de BouwGarant Nieuwbouwgaran-
tieregeling Appartementsrechten 2020 voortvloeiende rechten.

Omvang van de dekking BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling 
Appartementsrechten 2020 
 
6  Aanvang en beëindiging van de garantie  
 
lid 1
Na afgifte van het Waarborgcertificaat en voor zover aan de overige in deze regeling 
gestelde voorwaarden omtrent Insolventie en Weigerachtigheid is voldaan, kunnen de 
Opdrachtgever en vereniging van eigenaars aanspraak maken op één van de in deze 
regeling opgenomen waarborgen.

lid 2
Indien Deelnemer vóór de notariële levering ingevolge de met de Opdrachtgever 
gesloten Overeenkomst in staat van Insolventie geraakt, komen de Afbouwwaarborg en 
Herstelwaarborg te vervallen. Betalingen gedaan voor de notariële levering komen voor 
rekening en risico van de opdrachtgever.

7  Rubrieken
 
lid 1
Rubriek 1: Afbouwwaarborg. Indien de Deelnemer na het verstrekken van een 
Waarborgcertificaat tijdens de Termijn Afbouwwaarborg onherroepelijk in staat van 
Insolventie geraakt en om die reden het nog niet opgeleverde of feitelijk door de 
Opdrachtgever in gebruik genomen Werk niet kan voltooien, dan wel in geval van 
Weigerachtigheid wordt de Schade van de Opdrachtgever met inachtneming van de 
verzekerde som vergoed op de in artikel 13 Garantieregeling beschreven wijze door een 
beroep op de Afbouwwaarborg. Deze vergoeding ziet op de extra kosten die gemoeid 
zijn met de voltooiing van het Werk. Hieronder vallen tevens de kosten van verweer in 
of buiten rechte tegen aanspraken van derden vanwege het gebruik van voor voltooiing 
van het Werk bestemde tekeningen.

lid 2
BouwGarant is gerechtigd in plaats van betaling van de in lid 1 genoemde extra 
kosten, tegen finale kwijting de reeds door de Opdrachtgever betaalde termijnen 
van de Aanneemsom, alsmede overige betalingen ter zake van de verkrijging aan de 
garantiegerechtigde te vergoeden die de Opdrachtgever op grond van de BouwGarant 
Betalingsregeling had mogen voldoen, vermeerderd met de rente daarover vanaf de 
dag van de betaling tot de dag der vergoeding daarvan door BouwGarant. De omvang 
van de te vergoeden rente is gelijk aan de hypotheekrente en indien geen hypotheek is 
afgesloten de rente die gelijk is aan het ten tijde van het vaststellen van de Insolventie 
of Weigerachtigheid geldende 12 maands Euribor tarief, vermeerderd met 1%.

lid 3
Geen vergoeding is verschuldigd wanneer de Opdrachtgever, voor zover aan de orde, 
slechts de koopprijs van de grond heeft voldaan en/of nog geen betalingen aan de 
Deelnemer heeft gedaan inzake de start of uitvoering van het Werk.

lid 4
Rubriek 2: Herstelwaarborg. Indien de Deelnemer wegens Insolventie dan wel uit 
Weigerachtigheid tijdens de Termijn Herstelwaarborg niet langer voldoet aan diens 
verplichtingen uit de Overeenkomst, terwijl het reeds door hem uitgevoerde Werk 
ondeugdelijk is, worden door een beroep op de Herstelwaarborg, op de in artikel 13 
Garantieregeling beschreven wijze en met inachtneming van de verzekerde som, de 
kosten vergoed die redelijkerwijs gemoeid zijn met herstel van het ondeugdelijke Werk. 
Hieronder vallen tevens de kosten van verweer in of buiten rechte tegen aanspraken 
van derden vanwege het gebruik van voor herstel van het Werk bestemde tekeningen.

8    Verplichtingen Opdrachtgever 
 
Voor een geldige aanspraak op een uitkering onder de BouwGarant Nieuwbouwgaran-
tieregeling Appartementsrechten 2020 gelden de volgende aanvullende bepalingen: 
a.   Opdrachtgever dient bij ondertekening van de Overeenkomst het oogmerk te 

hebben het Werk zelf te gaan gebruiken, behoudens de gevallen waarin daarover 
afwijkende afspraken met Verzekeraars zijn gemaakt. 

b.   Opdrachtgever is verplicht de onder meer in artikelen 10 lid 1 en 6 Garantierege-
ling bedoelde medewerking aan schadebehandeling te verlenen. 

c.   Schade dient zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarvan binnen de 
Termijn Afbouw- of Herstelwaarborg te worden gemeld. Melding vindt plaats in 
de rubriek die daarvoor het eerst (in tijd) in aanmerking komt. Schade die in de 
rubriek Herstelwaarborg wordt gemeld terwijl die zich al in de Termijn Afbouw-
waarborg had geopenbaard, wordt behandeld als ware deze tijdig gemeld in de 
Rubriek Afbouwwaarborg, uitgaande van de op het moment van het verschijnen 
van de schade vigerende omstandigheden.

d.   Zonder toestemming van Verzekeraars is het de Opdrachtgever niet toegestaan de 
Overeenkomst met de Deelnemer te ontbinden.

e.   Indien de Opdrachtgever een of meerdere van de hierboven vermelde verplich-
tingen niet nakomt of op enige andere wijze de belangen van Verzekeraars heeft 
geschaad, zal dit leiden tot verlies van dekking, tenzij Opdrachtgever kan aantonen 
dat zijn nalatigheid of actie geen verhoging van de schadelast heeft veroorzaakt 
of anderszins de positie van Verzekeraars heeft doen verslechteren.

9  Duur garantie en uitsluitingen 

lid 1 
De Afbouwwaarborg kan worden ingeroepen vanaf het moment dat het Waarborg-
certificaat is verstrekt tot en met drie maanden na oplevering van het Werk.

lid 2
De Termijn Herstelwaarborg bedraagt zes jaar, tenzij: 
a.   Het een onderdeel van het Werk betreft, waarvoor in lid 3 van dit artikel een         

afwijkende termijn is bepaald; 
b.   Het een ernstig gebrek betreft. In geval van een ernstig gebrek geldt een Termijn 

Herstelwaarborg van tien jaar. Van een ernstig gebrek is sprake ingeval de hecht-
heid van de constructie of een essentieel onderdeel daarvan is aangetast of wordt 
bedreigd en/of waardoor de woning niet meer voor het beoogde doel zou kunnen 
worden gebruikt.

lid 3
Een afwijkende garantietermijn geldt:
a)   Voor zowel dakbedekkingen incl. rietendakbedekkingen als goten, indien niet aan-

toonbaar is dat het door de Deelnemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd, 
tot 3 jaar; 

b)   Tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen - voor 
zover er meer dan 10 mm verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is - tot 1 jaar, 
welke termijn ingaat één jaar na ingang van de Termijn Herstelwaarborg; 

c)   Voor het schilderwerk tot 1 jaar na ingang van de Termijn Herstelwaarborg c.q.        
1 jaar na voltooiing van het schilderwerk; 

d)   Voor het hang- en sluitwerk, inclusief rol en/of schuifmechanismen, brievenbus-
sen en soortgelijke materialen in de woning tot 1 jaar; 

e)   Voor de buitenriolering( in de regel vanaf 50 cm buiten de gevel, bepalend is de 
NEN 3215) tot 2 jaar; 

f)  Voor liften tot 2 jaar; 
g)   Voor de huistelefoon annex videofooninstallatie, belinstallatie, deuropener en 

alarminstallatie tot 6 maanden; 
h)   Voor hydrofoorinstallaties tot 2 jaar; 
i)   Voor aanrechtbladen tot 1 jaar; 
j)  Voor de verwarmingsinstallaties tot 2 jaar; 
k)  Voor tapwaterinstallaties tot 2 jaar; 
l)   Voor de voorziening(en) voor natuurlijke en/of mechanische luchtverversing,       

tot 2 jaar; 
m)  Voor gas-, water (inclusief kranen)- elektra- en rookmelderinstallaties tot 2 jaar; 
n)  Voor zonwering tot 2 jaar1; 
o)   Voor de isolerende werking van dubbelglas, indien niet aantoonbaar is dat het 

door de Deelnemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd, tot 3 jaar; 
p)   Voor de meer dan normale verkleuring van stukadoor- en spuitwerk tot 6 maan-

den; 
q)  Voor sanitair tot 1 jaar; 
r)  Voor de hechting van behang in de woning/ tot 1 jaar; 
s)   Voor wand-, vloer-, trap- en plafondafwerkingen welke geen constructieve functie 

hebben en behorend tot de gemeenschappelijke gedeelten c.q. zaken tot 2 jaar, 
indien en voor zover niet uitgezonderd in de garantie-uitsluitingen dan wel zoveel 
korter als geldt in gevolge sub c en p van de garantietermijnen; 

t)   Voor garagedeuren, garage-afsluitbomen en (toegangs)hekken, trap-, balkonhek-
ken en soortgelijke materialen, al dan niet behorend tot de gemeenschappelijke 
gedeelten, tot 2 jaar; 

u)   Voor gepoedercoate afwerklagen op garagedeuren,-afsluitbomen, -toegangshek-
ken, trap-, balkon- en galerijhekken, behorend tot de gemeenschappelijke gedeel-
ten, tot 2 jaar; 

v)   Voor wat betreft eventuele aanvullende voorwaarden met betrekking tot het in de 
woning maximaal toelaatbare geluidniveau van installaties, tot 2 jaar; 

w)   Voor wat betreft eventuele aanvullende voorwaarden met betrekking tot tempe-

1 Tot aan de maximale windsnelheid van 8 m/s.
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4   Verstrekking Waarborgcertificaat
 
lid 1
Aan de Opdrachtgever wordt een Waarborgcertificaat verstrekt, nadat de Deelnemer 
dit heeft aangevraagd. Deze aanvraag vindt plaats bij BouwGarant, die de aanvraag 
toetst op basis van door verzekeraars gestelde criteria.

lid 2
Verstrekking van een Waarborgcertificaat kan worden geweigerd vanwege door of 
namens de betrokken Verzekeraars hieraan onthouden goedkeuring.

lid 3
Aan de vereniging van eigenaars wordt een Waarborgcertificaat verstrekt, nadat de 
algemene oplevering heeft plaatsgevonden. De deelnemer dient daartoe binnen twee 
weken na bedoelde oplevering een verzoek in bij BouwGarant, onder overlegging van 
een kopie van het proces-verbaal van oplevering. Indien daarvan geen proces-verbaal is 
opgesteld, is BouwGarant bevoegd de datum van oplevering naar eigen inzicht vast te 
stellen.

lid 4
Zonder Waarborgcertificaat kan geen aanspraak worden gemaakt op de in de Garantie-
regeling vastgelegde rechten.

Garantie van de ondernemer

5  Garantie 

De Deelnemer staat ervoor in dat het Werk zal voldoen aan de toepasselijke eisen 
voor nieuwbouw conform het Bouwbesluit en de eisen van goed en deugdelijk werk. 
Voor zover de Deelnemer niet in staat of bereid is aan diens garantieverplichtingen te 
voldoen, kan een beroep worden gedaan op de uit de BouwGarant Nieuwbouwgaran-
tieregeling Appartementsrechten 2020 voortvloeiende rechten.

Omvang van de dekking BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling 
Appartementsrechten 2020 
 
6  Aanvang en beëindiging van de garantie  
 
lid 1
Na afgifte van het Waarborgcertificaat en voor zover aan de overige in deze regeling 
gestelde voorwaarden omtrent Insolventie en Weigerachtigheid is voldaan, kunnen de 
Opdrachtgever en vereniging van eigenaars aanspraak maken op één van de in deze 
regeling opgenomen waarborgen.

lid 2
Indien Deelnemer vóór de notariële levering ingevolge de met de Opdrachtgever 
gesloten Overeenkomst in staat van Insolventie geraakt, komen de Afbouwwaarborg en 
Herstelwaarborg te vervallen. Betalingen gedaan voor de notariële levering komen voor 
rekening en risico van de opdrachtgever.

7  Rubrieken
 
lid 1
Rubriek 1: Afbouwwaarborg. Indien de Deelnemer na het verstrekken van een 
Waarborgcertificaat tijdens de Termijn Afbouwwaarborg onherroepelijk in staat van 
Insolventie geraakt en om die reden het nog niet opgeleverde of feitelijk door de 
Opdrachtgever in gebruik genomen Werk niet kan voltooien, dan wel in geval van 
Weigerachtigheid wordt de Schade van de Opdrachtgever met inachtneming van de 
verzekerde som vergoed op de in artikel 13 Garantieregeling beschreven wijze door een 
beroep op de Afbouwwaarborg. Deze vergoeding ziet op de extra kosten die gemoeid 
zijn met de voltooiing van het Werk. Hieronder vallen tevens de kosten van verweer in 
of buiten rechte tegen aanspraken van derden vanwege het gebruik van voor voltooiing 
van het Werk bestemde tekeningen.

lid 2
BouwGarant is gerechtigd in plaats van betaling van de in lid 1 genoemde extra 
kosten, tegen finale kwijting de reeds door de Opdrachtgever betaalde termijnen 
van de Aanneemsom, alsmede overige betalingen ter zake van de verkrijging aan de 
garantiegerechtigde te vergoeden die de Opdrachtgever op grond van de BouwGarant 
Betalingsregeling had mogen voldoen, vermeerderd met de rente daarover vanaf de 
dag van de betaling tot de dag der vergoeding daarvan door BouwGarant. De omvang 
van de te vergoeden rente is gelijk aan de hypotheekrente en indien geen hypotheek is 
afgesloten de rente die gelijk is aan het ten tijde van het vaststellen van de Insolventie 
of Weigerachtigheid geldende 12 maands Euribor tarief, vermeerderd met 1%.

lid 3
Geen vergoeding is verschuldigd wanneer de Opdrachtgever, voor zover aan de orde, 
slechts de koopprijs van de grond heeft voldaan en/of nog geen betalingen aan de 
Deelnemer heeft gedaan inzake de start of uitvoering van het Werk.

lid 4
Rubriek 2: Herstelwaarborg. Indien de Deelnemer wegens Insolventie dan wel uit 
Weigerachtigheid tijdens de Termijn Herstelwaarborg niet langer voldoet aan diens 
verplichtingen uit de Overeenkomst, terwijl het reeds door hem uitgevoerde Werk 
ondeugdelijk is, worden door een beroep op de Herstelwaarborg, op de in artikel 13 
Garantieregeling beschreven wijze en met inachtneming van de verzekerde som, de 
kosten vergoed die redelijkerwijs gemoeid zijn met herstel van het ondeugdelijke Werk. 
Hieronder vallen tevens de kosten van verweer in of buiten rechte tegen aanspraken 
van derden vanwege het gebruik van voor herstel van het Werk bestemde tekeningen.

8    Verplichtingen Opdrachtgever 
 
Voor een geldige aanspraak op een uitkering onder de BouwGarant Nieuwbouwgaran-
tieregeling Appartementsrechten 2020 gelden de volgende aanvullende bepalingen: 
a.   Opdrachtgever dient bij ondertekening van de Overeenkomst het oogmerk te 

hebben het Werk zelf te gaan gebruiken, behoudens de gevallen waarin daarover 
afwijkende afspraken met Verzekeraars zijn gemaakt. 

b.   Opdrachtgever is verplicht de onder meer in artikelen 10 lid 1 en 6 Garantierege-
ling bedoelde medewerking aan schadebehandeling te verlenen. 

c.   Schade dient zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarvan binnen de 
Termijn Afbouw- of Herstelwaarborg te worden gemeld. Melding vindt plaats in 
de rubriek die daarvoor het eerst (in tijd) in aanmerking komt. Schade die in de 
rubriek Herstelwaarborg wordt gemeld terwijl die zich al in de Termijn Afbouw-
waarborg had geopenbaard, wordt behandeld als ware deze tijdig gemeld in de 
Rubriek Afbouwwaarborg, uitgaande van de op het moment van het verschijnen 
van de schade vigerende omstandigheden.

d.   Zonder toestemming van Verzekeraars is het de Opdrachtgever niet toegestaan de 
Overeenkomst met de Deelnemer te ontbinden.

e.   Indien de Opdrachtgever een of meerdere van de hierboven vermelde verplich-
tingen niet nakomt of op enige andere wijze de belangen van Verzekeraars heeft 
geschaad, zal dit leiden tot verlies van dekking, tenzij Opdrachtgever kan aantonen 
dat zijn nalatigheid of actie geen verhoging van de schadelast heeft veroorzaakt 
of anderszins de positie van Verzekeraars heeft doen verslechteren.

9  Duur garantie en uitsluitingen 

lid 1 
De Afbouwwaarborg kan worden ingeroepen vanaf het moment dat het Waarborg-
certificaat is verstrekt tot en met drie maanden na oplevering van het Werk.

lid 2
De Termijn Herstelwaarborg bedraagt zes jaar, tenzij: 
a.   Het een onderdeel van het Werk betreft, waarvoor in lid 3 van dit artikel een         

afwijkende termijn is bepaald; 
b.   Het een ernstig gebrek betreft. In geval van een ernstig gebrek geldt een Termijn 

Herstelwaarborg van tien jaar. Van een ernstig gebrek is sprake ingeval de hecht-
heid van de constructie of een essentieel onderdeel daarvan is aangetast of wordt 
bedreigd en/of waardoor de woning niet meer voor het beoogde doel zou kunnen 
worden gebruikt.

lid 3
Een afwijkende garantietermijn geldt:
a)   Voor zowel dakbedekkingen incl. rietendakbedekkingen als goten, indien niet aan-

toonbaar is dat het door de Deelnemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd, 
tot 3 jaar; 

b)   Tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen - voor 
zover er meer dan 10 mm verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is - tot 1 jaar, 
welke termijn ingaat één jaar na ingang van de Termijn Herstelwaarborg; 

c)   Voor het schilderwerk tot 1 jaar na ingang van de Termijn Herstelwaarborg c.q.        
1 jaar na voltooiing van het schilderwerk; 

d)   Voor het hang- en sluitwerk, inclusief rol en/of schuifmechanismen, brievenbus-
sen en soortgelijke materialen in de woning tot 1 jaar; 

e)   Voor de buitenriolering( in de regel vanaf 50 cm buiten de gevel, bepalend is de 
NEN 3215) tot 2 jaar; 

f)  Voor liften tot 2 jaar; 
g)   Voor de huistelefoon annex videofooninstallatie, belinstallatie, deuropener en 

alarminstallatie tot 6 maanden; 
h)   Voor hydrofoorinstallaties tot 2 jaar; 
i)   Voor aanrechtbladen tot 1 jaar; 
j)  Voor de verwarmingsinstallaties tot 2 jaar; 
k)  Voor tapwaterinstallaties tot 2 jaar; 
l)   Voor de voorziening(en) voor natuurlijke en/of mechanische luchtverversing,       

tot 2 jaar; 
m)  Voor gas-, water (inclusief kranen)- elektra- en rookmelderinstallaties tot 2 jaar; 
n)  Voor zonwering tot 2 jaar1; 
o)   Voor de isolerende werking van dubbelglas, indien niet aantoonbaar is dat het 

door de Deelnemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd, tot 3 jaar; 
p)   Voor de meer dan normale verkleuring van stukadoor- en spuitwerk tot 6 maan-

den; 
q)  Voor sanitair tot 1 jaar; 
r)  Voor de hechting van behang in de woning/ tot 1 jaar; 
s)   Voor wand-, vloer-, trap- en plafondafwerkingen welke geen constructieve functie 

hebben en behorend tot de gemeenschappelijke gedeelten c.q. zaken tot 2 jaar, 
indien en voor zover niet uitgezonderd in de garantie-uitsluitingen dan wel zoveel 
korter als geldt in gevolge sub c en p van de garantietermijnen; 

t)   Voor garagedeuren, garage-afsluitbomen en (toegangs)hekken, trap-, balkonhek-
ken en soortgelijke materialen, al dan niet behorend tot de gemeenschappelijke 
gedeelten, tot 2 jaar; 

u)   Voor gepoedercoate afwerklagen op garagedeuren,-afsluitbomen, -toegangshek-
ken, trap-, balkon- en galerijhekken, behorend tot de gemeenschappelijke gedeel-
ten, tot 2 jaar; 

v)   Voor wat betreft eventuele aanvullende voorwaarden met betrekking tot het in de 
woning maximaal toelaatbare geluidniveau van installaties, tot 2 jaar; 

w)   Voor wat betreft eventuele aanvullende voorwaarden met betrekking tot tempe-

1 Tot aan de maximale windsnelheid van 8 m/s.

ratuuroverschrijding voor overmatige opwarming in de zomer van het verblijfsge-
bied/de verblijfsruimte in de woning, tot 2 jaar;

lid 4
Van iedere garantie zijn uitgesloten (ongeacht of de betreffende werkzaamheden in de 
aanneemsom waren begrepen): 
a)   Het bouw- en woonrijp maken (inclusief sloop van opstallen), alsmede het sane-

ren van het bouwterrein. Schade aan de woning als gevolg van deze werkzaamhe-
den is wel gedekt; 

b)   De aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen, tenzij het een functioneel en 
onlosmakelijk geheel vormt van met de woning; 

c)   Dakbedekking van niet aangebouwde bijgebouwen bij een huis, welke bijgebou-
wen niet op het erf van de woning zijn gesitueerd. 

d)   Krasbestendigheid, hittebestendigheid en bestendigheid tegen agressieve stoffen 
van aanrechtbladen. 

e)   Scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog- en verhardings-
krimp van het materiaal of van invloeden van buitenaf, tenzij deze scheurvorming 
afbreuk doet aan de degelijkheid van de constructie. 

f)   Alle voorzieningen buiten de woning, berging, garage en/of carport2, met uitzon-
dering van die tuinmuren en gemetselde windschermen die met de woning, ber-
ging, garage en/of carport constructief verbonden zijn door middel van fundering, 
metselverband of metalen verankering.

g)   Inventaris, legplanken, stoffering en meubilering en keukenapparatuur voor zover 
deze apparatuur niet ingevolge deze voorwaarden is vereist en/of voor zover niet 
elders in deze voorwaarden ter zake een garantie wordt vereist. 

h)   Scheurvorming in het vuurvast materiaal van open haarden. 
i)   Behangwerk voor zover niet anders bepaald. 
j)  Normale verkleuring, oppervlakteverwering en vlekvorming van materialen. 
k)  Tocht die uitsluitend het gevolg is van technisch vereiste ventilatie. 
l)   Condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt 

door een technisch onjuiste constructie. 
m)   Kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er 

van 10 mm of minder verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is, echter onver-
minderd het herstel van hinderlijke gevolgen van dit kromtrekken. 

n)   Gebreken aan enkel- en isolatieglas inclusief de isolerende werking, tenzij veroor-
zaakt door een technisch onjuiste constructie en voor zover niet anders bepaald. 

o)   Aanrechtbladen, hang- en sluitwerk, inclusief rol- en/of schuifmechanismen en 
brievenbussen en soortgelijke materialen anders dan in de woning. 

p)   Schaden die het gevolg zijn van: 
 •  Brand, als omschreven in de beurs-brandpolis, waarmede is gelijkgesteld blik-

seminslag, ontploffing, brand en ontploffing door eigen gebrek en zogenaamde 
koude vliegtuigschade; 

 • Atoomkernreacties; 
 •  overstroming en/of voor de Deelnemer redelijkerwijs niet te voorziene verande-

ringen in de grondwaterstand; 
 • Molest3; 
 • Aardbeving of vulkanische uitbarsting; 
 • Stuifsneeuw; 
 • Storm4. 
q)   Gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze onderhou-

den van de woning en/of de gemeenschappelijke gedeelten. 
r)   Gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit, dat de woning en/of de ge-

meenschappelijke gedeelten niet normaal of niet overeenkomstig de bestemming 
is/zijn gebruikt. 

s)   Gebreken in materialen, constructies en indeling van de woning en/of de gemeen-
schappelijke gedeelten die niet onder de verantwoordelijkheid van Deelnemer 
zijn toegepast en/of gerealiseerd, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan, 
en/of van de werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de 
Deelnemer zijn verricht, het gevolg zijn, met uitzondering echter van door de 
verkrijger aan de Deelnemer ter beschikking gestelde materialen ter zake waarvan 
de Deelnemer niet tijdig voor de aanwending schriftelijk aan de verkrijger heeft 
meegedeeld, dat de Garantie- en waarborgregeling daarop niet van toepassing zal 
zijn. 

t)   Esthetische kwesties (afwijkingen van de Overeenkomst die die geen afbreuk doen 
aan de kwalitatieve eigenschappen van het Werk en evenmin een beperking ople-
veren in het normale gebruik in het werk zowel voor als na uitvoering herstelwerk-
zaamheden).

u)   Geschillen op grond van de Overeenkomst (zoals bijvoorbeeld geschillen met 
betrekking tot perceelgrootte, termijnregeling, betalingsverplichtingen, verzoeken 
om wijziging, bouwtijd, 5%-regeling en leveringsgeschillen). 

v)   (Mechanische) Beschadigingen die niet op het proces-verbaal van oplevering zijn 
vermeld.

w)   Meer/minder werk dat strekt tot wijzigingen van constructieve aard of actieve 
energiemaatregelen, behoudens schriftelijke goedkeuring door BouwGarant en 
Verzekeraars.

Schade

10 Verplichtingen van de Opdrachtgever bij een schademelding

lid 1
De Opdrachtgever dient op de door BouwGarant voorgeschreven wijze alle, voor goede 
afhandeling van de schademelding benodigde, medewerking te verlenen waaronder 
afgifte van afschriften van alle relevante en beschikbare contract- en overige documen-
ten. Daartoe zal de Opdrachtgever bij schademelding in elk geval het voor het Werk 

afgegeven Waarborgcertificaat verstrekken en – voor zover beschikbaar – het tot het 
Werk behorende bestek en tekeningen. 
lid 2
Bij Insolventie van de Deelnemer, dienen de volgende termijnen in acht te worden 
genomen voor schademelding:
Rubriek 1: Afbouwwaarborg
Schade ten laste van de Afbouwwaarborg dient schriftelijk bij BouwGarant te worden 
gemeld binnen 14 dagen nadat de Opdrachtgever bekend is geworden met de Insolven-
tie van de Deelnemer.
Rubriek 2: Herstelwaarborg
Schade ten laste van de Herstelwaarborg dient zo spoedig mogelijk bij BouwGarant te 
worden gemeld.

lid 3
Buiten een situatie van Insolventie dient de Opdrachtgever de Deelnemer zo spoedig 
mogelijk na ontdekking van een gebrek waarvoor dekking bestaat onder de Garantie-
regeling van de te manen herstel daarvan te verzorgen. Aansluitend is de Deelnemer 
gehouden de Opdrachtgever binnen 10 dagen te laten weten of hieraan zal worden 
voldaan en in het bevestigende geval het herstel binnen 10 dagen ter hand te nemen 
en binnen redelijke aaneengesloten termijn uit te voeren.

lid 4
Indien de Deelnemer verzuimt tijdig te reageren of tijdig te beginnen met het herstel 
van het gebrek, dient de Opdrachtgever BouwGarant daarover te informeren binnen 
14 dagen na ommekomst van de aan de Deelnemer gestelde termijn van 10 dagen 
dan wel binnen 14 dagen nadat hij van de Deelnemer heeft vernomen dat deze niet 
tot herstel bereid is. BouwGarant zal naar aanleiding van deze ontvangen informatie 
bemiddelen tussen Deelnemer en Opdrachtgever. Zodra blijkt dat bemiddeling niet 
tot het gewenste resultaat leidt, zullen Deelnemer en Opdrachtgever daarover worden 
geïnformeerd.

lid 5
Na ontvangst van de in lid 4 bedoelde kennisgeving, dient de Opdrachtgever het geschil 
met de Deelnemer binnen een redelijke termijn ter beoordeling voor te leggen aan de 
Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).  

lid 6
Opdrachtgever is jegens Verzekeraars en BouwGarant gehouden alle benodigde mede-
werking te verlenen en alle benodigde informatie te verschaffen waardoor Verzekeraars 
hun (toekomstige) rechten jegens derden geldend kunnen maken, althans te conserve-
ren. Voor zover Verzekeraars (nog) niet ex. art. 7:962 BW zijn gesubrogeerd in de rechten 
van de Opdrachtgever, is laatstgenoemde zodoende gehouden zijn vordering uit 
hoofde van de met de Deelnemer gesloten Overeenkomst op de Deelnemer (en/of haar 
bestuurder) aan Verzekeraars te cederen. Deze verplichting tot cessie ziet behalve op de 
geleden en te lijden schade tevens op diens vordering op het depot, uit hoofde van de 
gestelde bankgarantie of anderszins gestelde vervangende zekerheid in het kader van 
het wettelijk 5%-opschortingsrecht. De verhaalde gelden zullen tussen de opdrachtge-
ver en verzekeraars worden verdeeld op de voet van artikel 7.962 lid 2 BW.

lid 7
De rechten en verplichtingen uit de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Apparte-
mentsrechten 2020 korten niet de overige rechten en verplichtingen die de deelnemer 
en de opdrachtgever jegens elkaar hebben ingevolge de tussen hen gesloten overeen-
komst en/of de wet.

11 Schaderegeling BouwGarant

lid 1
Een Schade c.q. een verzoek tot uitkering onder de BouwGarant Nieuwbouw¬garantie-
regeling Appartementsrechten 2020 dient binnen een redelijke termijn bij BouwGarant 
te worden gemeld. Naar aanleiding van de eerste telefonische of schriftelijke schade-
melding door Opdrachtgever aan BouwGarant, ontvangt deze van BouwGarant een 
schademeldingsformulier. Het volledig ingevulde en ondertekende schademeldingsfor-
mulier dient, eventueel aangevuld met nadien gevraagde informatie, aan BouwGarant 
te worden geretourneerd. Indien de opdrachtgever– ook nadat hij door BouwGarant 
werd gemaand – hiermee in verzuim blijft, zal BouwGarant bevoegd zijn de schademel-
ding op basis van de dan beschikbare informatie af te wikkelen.

lid 2
De Opdrachtgever machtigt door ondertekening en indiening van het schademeldings-
formulier Verzekeraars, BouwGarant en de door haar ingeschakelde partijen onherroe-
pelijk en bij uitsluiting om ingeval van Insolventie van de Deelnemer voor en namens 
hem/haar de gevolgen van de Insolventie dan wel Weigerachtigheid van de Deelnemer 
te regelen, waaronder begrepen het voeren van onderhandelingen met de curator en 
het treffen van een regeling volgens welke het Werk wordt afgebouwd. Voorts zijn 
Verzekeraars gerechtigd om al die maatregelen te nemen met betrekking tot het Werk 
die Verzekeraars nodig of nuttig oordelen ter beperking of regeling van de schade.

12  Inventarisatie  
 
lid 1
Verzekeraars schakelen zo nodig een Schade-expert in, die het Werk zal bezoeken, ten-
einde de stand van het Werk (ingeval van een beroep op de Afbouwwaarborg) dan wel de 
aard van de gebreken en herstelkosten (ingeval van een beroep op de Herstelwaarborg) te 
beoordelen. Van diens bevindingen maakt de Schade-expert een expertiserapport op. 
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2  Onder carport wordt verstaan een op zich zelf staande overdekte vorstvrij gefundeerde constructie zonder wanden 
dan wel een constructief aan een huis en/of garage verbonden afdak, beide met zodanige afmetingen en situering 
dat deze geschikt is om daaronder een personenauto te stallen. 

3  Onder molest wordt verstaan de omschrijving gegeven in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 

november 1981 ter griffie van de rechtbank ‘s-Gravenhage is gedeponeerd. Indien deze tekst gewijzigd wordt, is 
de gewijzigde tekst van toepassing op gevallen waarvoor het garantiecertificaat is afgegeven op of na de datum 
waarop die tekst van kracht is geworden.

4  Onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van meer dan 17 m/s  



Indien de melding voortvloeit uit een door de Geschillencommissie beoordeelde klacht, 
vindt afhandeling daarvan plaats op basis van het oordeel van de Geschillencommissie. 
BouwGarant informeert de Opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd omtrent het 
door Verzekeraars op basis van het expertiserapport ingenomen standpunt met betrek-
king tot de gevraagde schadevergoeding.

lid 2
Het aanbrengen van noodvoorzieningen voor rekening van Verzekeraars dient vooraf 
door BouwGarant te worden goedgekeurd. Goedkeuring kan worden verleend wanneer 
voorzienbaar is dat door de noodvoorzieningen de schade c.q. meerkosten van voltooi-
ing van het Werk wordt beperkt. Onder noodvoorzieningen wordt mede begrepen het 
afsluiten van een brand/stormverzekering en maatregelen ter bevordering van de vei-
ligheid van de bouwplaats zoals bouwhekken. De te vergoeden kosten van noodmaat-
regelen zijn beperkt tot de daardoor bespaarde schade c.q. meerkosten van voltooiing 
van het werk.

13  Schadeberekening

lid 1
Schadeberekening bij een beroep op de Afbouwwaarborg vindt plaats, uitgaande 
van toepasselijkheid van de door BouwGarant geadviseerde betalingsregeling, die 
als addendum bij afgifte van het Waarborgcertificaat wordt verstrekt. Betalingen 
van de Opdrachtgever aan de Deelnemer die vooruitlopen op deze BouwGarant 
Be¬talingsregeling alsmede aan anderen dan de op het certificaat genoemde Deelne-
mer, blijven voor rekening en risico van de Opdrachtgever en komen niet in aanmerking 
voor vergoeding onder de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartements-
rechten 2020.

lid 2
Uitkering van een vergoeding door BouwGarant ingevolge de “Afbouwwaarborg” of 
“Herstelwaarborg” vindt plaats onder aftrek van een eigen risico van € 250 per gebrek 
of reeks van gebreken met dezelfde oorzaak. 

lid 3
In geval van een beroep op de “Afbouwwaarborg” (artikel 7 lid 1) worden de extra 
afbouwkosten vergoed die de Opdrachtgever aan een nieuwe aannemer moet betalen 
om het Werk te voltooien zoals contractueel werd overeengekomen. De extra afbouw-
kosten worden berekend door de afbouwkosten van de nieuwe aannemer te verminde-
ren met het bedrag dat de Opdrachtgever op grond van de BouwGarant Betalingsrege-
ling nog beschikbaar behoort te hebben.

Lid 4
In geval van een beroep op de Herstelwaarborg worden de herstelkosten vergoed, zoda-
nig dat daarmee al dan niet in opdracht van BouwGarant, het reeds opgeleverde Werk 
alsnog in overeenstemming kan worden gebracht met het Bouwbesluit, de eisen van 
goed en deugdelijk werk en de in de onderhavige regeling vastgelegde garantienormen 
tot een maximum van € 17.000. 

Lid 5
Een uitkering ingevolge de Herstelwaarborg ter zake van het privé-gedeelte van het 
Werk is beperkt tot maximaal € 17.000, en ter zake van het gemeenschappelijke 
gedeelte van het Werk tot maximaal € 93.000. Per Waarborgcertificaat wordt derhalve 
maximaal € 110.000 wordt uitgekeerd.

lid 6
Bedoelde vertragingsschade waarop aanspraak wordt gemaakt ingevolge de Afbouw-
waarborg, wordt vergoed tot maximaal 90 kalenderdagen na het verstrijken van een 
termijn, gelijk aan 10% van het overeengekomen aantal werkbare werkdagen. Vaststel-
ling van de werkbare werkdagen ten behoeve van berekening van het overeengekomen 
aantal werkbare werkdagen vindt plaats op basis van onderstaande tabel: 

Maand    werkbare werkdagen 
Januari    11 
februari    9 
maart    18 
april    15 
mei     17 
juni     21 
juli     10 
augustus   15 
september   19 
oktober    19 
november   18 
december   12

Per kalenderdag wordt een vergoeding betaald gelijk aan 0,025% van de Aanneemsom 
met een maximum van € 75. Het bedrag dat aan de opdrachtgever wordt vergoed we-
gens de opgetreden vertragingsschade strekt in mindering van de maximale op grond 
van de Garantieregeling uit te keren schadevergoeding. 

Lid 7
Een eventueel, ten opzichte van de BouwGarant Betalingsregeling nog niet aan de 
Deelnemer betaald bedrag, strekt in mindering van de door BouwGarant onder de 
Afbouw- dan wel Herstelwaarborg uit te keren vergoeding.

lid 8
Een eventuele door de Deelnemer verleende korting wegens subsidies of vergoedingen 
door derden strekt in mindering van de door BouwGarant onder de Afbouw- dan wel 
Herstelwaarborg uit te keren vergoeding. Artikel 11 lid 2 is niet van toepassing op het  
regelen van subsidies of vergoedingen bij derden. De Opdrachtgever dient ter verkrij-

ging en/of behoud van de subsidies zelf het nodige te ondernemen.

lid 9
Indien Opdrachtgever niet overgaat tot reparatie of vervanging van de Schade, kan 
de uitkering worden beperkt tot een in redelijkheid vast te stellen vergoeding die is 
gemaximeerd tot de fictieve reparatie- en/of vervangingskosten. Schade die ontstaat 
doordat de Opdrachtgever geen herstel door de Deelnemer heeft laten uitvoeren, komt 
niet voor vergoeding in aanmerking.

lid 10
Voor zover nodig in afwijking van artikel 7.961 BW is Schade die onder enige andere 
bestaande verzekering gedekt is, of daaronder gedekt zou zijn indien deze Garantie-
regeling niet zou hebben bestaan, uitdrukkelijk van dekking uitgesloten. Verzekeraars 
zullen in zodanig geval slechts aansprakelijk zijn, indien en voor zover de Schade niet 
onder zulk een andere polis wordt vergoed.

lid 11
Behalve de met de bouwwerkzaamheden zelf gemoeide kosten, komen ingevolge 
een beroep op de Herstelwaarborg tevens kosten voor vergoeding in aanmerking die 
noodzakelijkerwijs werden gemaakt teneinde de in dat kader uit te voeren herstel-
werkzaamheden mogelijk te maken. BouwGarant dient daarvoor wel vooraf schriftelijk 
toestemming te hebben verleend. Kosten in verband met tijdelijke huisvesting en 
verhuiskosten worden niet hieronder gerekend.

lid 12
De maximale schadevergoeding per Waarborgcertificaat bedraagt bij een beroep op 
de Afbouwwaarborg 30% van de Aanneemsom exclusief grond. Bij een beroep op de 
Herstelwaarborg wordt per Waarborgcertificaat maximaal € 110.000 uitgekeerd. 
 
14  Schadevergoeding 
 
Als de schadevergoeding is vastgesteld en aan Opdrachtgever is medegedeeld door 
BouwGarant volgt binnen 21 dagen betaalbaarstelling daarvan.

Overige bepalingen

15  Slotbepaling
De in deze regeling opgenomen garanties en waarborgen worden van rechtswege over-
gedragen aan - en kunnen mitsdien worden ingeroepen door de natuurlijke persoon 
die de woning van de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger heeft gekocht, voor zover 
laatstbedoelde de woning ook zelf zal gaat gebruiken.

16   Geschillen

lid 1
De Opdrachtgever en BouwGarant/Verzekeraars zullen ernaar streven geschillen naar 
aanleiding van c.q. voortvloeiend uit deze regeling, in minnelijk overleg op te lossen.   
Indien de Opdrachtgever en BouwGarant/Verzekeraars niet tot een minnelijke oplos-
sing van het geschil kunnen komen, dan geldt tussen hen de in lid 2 van dit artikel 
bedoelde geschillenregeling.

lid 2
Alle geschillen tussen BouwGarant/Verzekeraars en de Opdrachtgever naar aanleiding 
van de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling 2020, daaronder begrepen vorderin-
gen tot nakoming, ontbinding en schadevergoeding, zullen worden beslecht door de 
Geschillencommissie (conform de in de Overeenkomst opgenomen geschillenclausule 
en het daarin van toepassing verklaarde geschillenreglement) of de gewone rechter.
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