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INTRODUCTIE

Namens De Raad Groep feliciteren wij u van harte met de aankoop van uw nieuwe woning in project De Ananas, 

Plandeel Viridis te Leiden. U heeft een prachtige nieuwe woning gekocht welke De Raad Bouw met veel plezier voor 

u gaat realiseren. 

Het bouwproces is een leuke, spannende en soms ook intensieve periode waarin er veel op u af kan komen. Tijdens 

het bouwproces komt u voor diverse keuzes te staan om de woning naar uw persoonlijke wensen af te werken. 

Om u hierin van alle benodigde informatie en adviezen te voorzien wordt u tijdens het proces begeleid door de 

medewerkers van het kantoor van De Raad Makelaars.

De Raad Makelaars

Het kantoor van De Raad Makelaars is gevestigd in Katwijk en is onderdeel van De Raad Groep. Sinds 2006 is het 

kantoor actief op het gebied van nieuwbouw, bestaande bouw en taxaties. Met de realisatie en verkoop van veel 

nieuwbouwprojecten die vanuit de portefeuille van De Raad Bouwontwikkeling in eigen beheer zijn ontwikkeld is het 

kantoor expert geworden op het gebied van nieuwbouw. De toevoeging van de afdeling kopersbegeleiding aan het 

kantoor van De Raad Makelaars in 2020 was daarom een logische stap. Hierdoor communiceert u als koper tijdens 

het gehele proces, van aankoop tot en met de oplevering, met dezelfde medewerkers die korte lijnen hebben met 

de projectleiding bij De Raad Bouw en de uitvoering op de bouwplaats. 

In deze instructie krijgt u alle informatie over het bouwproces en de keuzes waar u voor komt te staan. Wij willen u 

vragen dit document goed door te nemen alvorens u van start gaat met het gehele traject. Indien er vragen zijn over 

de inhoud kunt u zich richten tot het kantoor van De Raad Makelaars via onderstaande contactgegevens.

Namens het hele team van De Raad Groep wensen wij u een bijzonder prettige periode toe waarin wij graag met u 

aan de slag gaan om uw droomhuis te realiseren!

Contactgegevens

De Raad Makelaars

Afdeling Wonen & Kopersbegeleiding

Sandtlaan 38

2223 GG Katwijk 

071 - 405 15 00

De Raad Bouw

Sandtlaan 36 

071 - 405 14 14

info@deraad.nl

De Raad Bouwontwikkeling

Sandtlaan 36 

071 - 405 14 14

info@deraad.nl
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1. KOPERSBEGELEIDING

De ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst vormt de start van een bijzonder traject tussen u 

en de aannemer van het bouwproject. Hierin wordt u begeleid door de afdeling kopersbegeleiding van De Raad 

Makelaars.

1.1  Uw kopersbegeleider

Uw kopersbegeleider is het aanspreekpunt voor alle vragen die tijdens het bouwproces kunnen spelen. De 

kopersbegeleider heeft korte lijnen met de projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder van het project bij De Raad 

Bouw. Uw kopersbegeleider zal de door u gemaakte keuzes met betrekking tot het meer- en minderwerk verwerken 

en doorgeven aan de uitvoering. Daarnaast voorziet uw kopersbegeleider u van alle benodigde informatie over de 

showrooms, opties en updates over het bouwproces. 

1.2  Kennismaking

Persoonlijk contact met onze kopers vinden wij heel belangrijk. Graag leren wij u in een kennismakingsgesprek 

kennen en vertellen wij u alles over het bouwproces en alle zaken die u in de komende periode zult moeten gaan 

regelen. Indien de afspraak voor de ondertekening plaatsvind op het kantoor van De Raad Makelaars dan kan dit 

gesprek gecombineerd worden met de ondertekening. Vindt de ondertekening buiten het kantoor of online plaats 

dan zal een medewerker van de afdeling kopersbegeleiding contact met u opnemen om telefonisch of middels een 

(digitale) afspraak kennis met u te maken.

1.3  Kopersportaal

Uw kopersbegeleider maakt voor alle communicatie in het proces gebruik van een online kopersportaal van 

Volgjewoning.nl. Dit kopersportaal is uw persoonlijke woningdossier waarin u alle informatie over uw woning, het 

project en de meerwerkopties kunt vinden. In het portaal ontvangt u bouwupdates en berichten welke door de 

afdeling kopersbegeleiding aan u worden toegestuurd.

Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst ontvangt u per mail een uitnodiging voor het 

aanmaken van uw account. Indien er meerdere kopers zijn dan krijgt u beide een uitnodiging voor hetzelfde portaal. 

Let op: de uitnodiging kan mogelijk soms in de ongewenste mailbox binnenkomen. 

Alle communicatie tussen u en De Raad tijdens het gehele bouwproces vindt plaats in dit portaal. Wij verzoeken 

u vriendelijk uw vragen altijd in het portaal, of telefonisch, te stellen en geen gebruik te maken van eventuele 

mailadressen die in omloop zijn. Dit om ervoor te zorgen dat uw vraag zo spoedig mogelijk in behandeling wordt 

genomen door de juiste medewerkers. 

1.4  Verkooptekening & Meerwerktekening

De gewaarmerkte verkooptekening van uw woning dient als contractstuk tussen u en de aannemer. Wij realiseren 

uw woning zoals op de verkooptekening is aangegeven. Op de verkooptekening is de basis woning getekend 

zonder meerwerkopties en worden de posities van wanden, elektra en overige voorzieningen weergegeven. De 

verkooptekening is op schaal waardoor u zelf de juiste maten kunt opmeten met behulp van een (schaal)liniaal.  

Nadat door u in het portaal keuzes zijn gemaakt voor meer- en minderwerk dan zullen wij deze informatie 

verwerken op een meerwerktekening.
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1.5  Optiekeuzelijst

Tijdens de bouw is het mogelijk om persoonlijke keuzes te maken welke doorgevoerd kunnen worden in het 

bouwproces om uw woning zoveel mogelijk naar uw wens uit te voeren. In hoeverre opties mogelijk zijn verschilt 

per project. Dit heeft vaak te maken met de bouwmethodiek maar ook met de snelheid waarmee de bouw aanvangt 

of de sluitingsdata. Alle optiemogelijkheden die De Raad Bouw voor het project aanbiedt kunt u terugvinden in 

de optiekeuzelijst van het project. De opties zijn gesorteerd op discipline. Per discipline wordt in het portaal een 

sluitingsdatum opgegeven.

1.5.1 Bouwkundige opties (ruwbouw)

Onder bouwkundige opties vallen alle zaken die betrekking hebben op de ruwbouwfase van het bouwproces. Dit 

kan bijvoorbeeld gaan over het realiseren van een gewijzigde indeling of op- en aanbouwen. 

1.5.2 Keuken

In uw project wordt geen standaard keuken aangebracht in de woningen. Door De Raad Bouw wordt het leidingwerk 

in uw keuken op de standaard posities aangebracht conform de aan u verstrekte verkooptekening.

Keukenshowroom  

Aan het project is een keukenshowroom verbonden die u kan begeleiden bij de aankoop van uw keuken. De 

showroom is bekend met het project en in bezit van de tekeningen van uw woning. Het kopen van uw keuken via de 

geselecteerde showroom heeft veel voordelen:

1. Via de showroom ontvangt u een keukencheque. De hoogte van de keukencheque is in dit project   

 afhankelijk van het door u gekochte woningtype: 

 • Woningen Type A  € 3.500,- incl. BTW

 • Woningen Type C  € 6.500,- incl. BTW

 • Woningen Type S  € 6.500,- incl. BTW

 • Woningen Type P  € 10.000,- incl. BTW

 Deze cheque wordt verrekend met de door uitgezochte keuken. De cheque is alleen geldig indien u een   

 volledige keuken bij de showroom koopt;  

2. Het is mogelijk om, tot de sluitingsdatum, leidingwerk te verleggen binnen de keuken tijdens het  

 bouwproces. In hoeverre het verleggen van leidingen mogelijk is zal de keukenshowroom met u   

 bespreken. Aan de hand van de gekozen bouwmethodiek kan door de aannemer worden bepaald dat het

  verleggen van leidingen mogelijk is in vooraf bepaalde indelingen of leidingposities.

3. Het leidingwerk van de vloerverwarming kan worden gelegd conform de door u gekozen indeling van de  

 keuken. Het kan zijn dat de keukenshowroom hiervoor een meerwerkbedrag aan u berekend via de   

	 offerte.	

4. De keukenshowroom krijgt tijdens het bouwproces alle gelegenheid om uw keuken in te meten op de   

 bouwplaats buiten de hiervoor bestemde kijk- en inmeetdagen. 

5. De showroom staat in rechtstreeks contact met uw kopersbegeleider en de projectleiding waardoor u   

 ontzorgt wordt in de communicatie.

 

6. In hoeverre de door u uitgezochte keuken vóór oplevering in de woning zal worden geplaatst bespreekt u   

 met de geselecteerde showroom.
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De voor dit project geselecteerde keukenshowroom is: 

 

Eigen Huis Keukens Hoofddorp

IJweg 987 | 2133 ME  HOOFDDORP

Telefoonnummer: 023 - 555 54 00

Geen keuken via showroom

Uiteraard bent u vrij om uw keuken te kopen bij een andere leverancier dan geselecteerde projectshowroom. Indien 

u hiervoor kiest dient u rekening te houden met de volgende voorwaarden: 

1. De keukencheque die is vastgesteld voor de woning komt te vervallen. Afhankelijk van het door u 

 gekochte woningtype krijgt u een bedrag ter compensatie via de meerwerkfactuur van de aannemer   

 gecrediteerd. De bedragen zijn in dit project als volgt vastgesteld:

 • Woningen Type A  - € 500,- incl. BTW

 • Woningen Type C  - € 2.500,- incl. BTW

 • Woningen Type S  - € 2.500,- incl. BTW

 • Woningen Type P  - € 3.500,- incl. BTW

2. Het leidingwerk van de keuken zal op de standaard posities worden aangebracht conform de  

 verkooptekening. Het is niet mogelijk om tijdens de bouw (individueel) leidingwerk te verleggen    

tenzij	hiervoor	specifieke	opties	zijn	opgenomen	op	de	optiekeuzelijst.	

3. De vloerverwarming van uw woning zal volgens de standaard keukenindeling op basis van de    

 verkooptekening worden aangelegd in uw keuken. Op de plekken waar op tekening de keuken is   

 getekend zal géén vloerverwarming worden aangebracht. 

4. De keuken kan door uw eigen leverancier alleen worden ingemeten tijdens de daarvoor bestemde   

 kijk- en inmeetdagen op de bouwplaats.

5. U dient zelf zorg te dragen voor de communicatie tussen u en uw keukenshowroom. 

6. Het is niet	mogelijk	om	uw	keuken	vóór	oplevering	in	de	woning	te	laten	afleveren	of	aanbrengen.

• Leidingwerk verleggen na oplevering

Indien u besluit uw keuken bij een externe leverancier te kopen kan het leidingwerk van uw keuken niet worden 

gewijzigd conform de door u uitgezochte keuken. Keukentekeningen van showrooms, anders dan de geselecteerde 

projectshowroom, zullen door de afdeling kopersbegeleiding niet in behandeling worden genomen. Indien u een 

keuken aanschaft waarbij het leidingwerk afwijkt van het standaard leidingwerk dient u zelf voor het verleggen van 

de leidingen zorg te dragen na oplevering. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de vloerverwarming 

die in uw woning wordt aangebracht. Wij adviseren u om zich goed te laten informeren over de mogelijkheden 

hiervoor alvorens u besluit de keuken bij een externe leverancier te kopen. Ook adviseren wij u om bij het 

verplaatsen van leidingwerk na oplevering altijd gebruik te maken van een warmtecamera om te zien hoe de 

leidingen van de vloerverwarming lopen. De Raad Bouw is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat aan 

uw vloerverwarming door werkzaamheden in de vloer. De garantie op uw vloerverwarming komt in deze situatie te 

vervallen. 
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1.5.3 Sanitair

Uw woning is standaard voorzien van sanitair in de badkamer en toiletruimte(n). Een opgave van het standaard 

sanitair kunt u vinden in de technische omschrijving van het project. 

Indeling

De indeling van uw badkamer kan individueel worden gewijzigd in overleg met de geselecteerde showroom. De 

showroom overlegt met de aannemer wat de bouwkundige mogelijkheden hiervoor zijn en brengt indien uw 

wensen	mogelijk	zijn,	een	offerte	voor	u	uit	voor	het	wijzigen	van	de	standaard	indeling	van	de	badkamer.

Sanitair

Het wijzigen van sanitair is mogelijk via de geselecteerde projectshowroom. U kunt bij de showroom individuele 

wensen	bespreken	en	ontvangt	van	de	showroom	een	uitgewerkte	offerte.	

De voor dit project geselecteerde sanitairshowroom is: 

Bouwcenter RAB Wassenaar

Marineweg 16 | 2241 TX  WASSENAAR

Telefoonnummer: 070 – 511 7900

Casco

Het is niet mogelijk uw badkamer casco uit te voeren in verband met de garantie die wij u bieden op de badkamer.

1.5.4 Tegelwerk

De sanitaire ruimten in uw woning worden standaard afgewerkt met tegelwerk. Een opgave van het tegelwerk kunt 

u vinden in de technische omschrijving van het project.

Voor dit project kunt u voor het standaard tegelwerk een keuze maken uit 4 verschilende kleuren vloertegels. Indien 

u kiest voor het standaard tegelwerk dan kunt u via het portaal uw keuze doorgeven voor de gewenste kleuren 

vóór de sluitingsdatum. Indien wij voor de sluitingsdatum van u geen keuze hebben ontvangen zullen wij de tegels 

aanbrengen in de kleur ‘’Solar Dark’’.

Tegelshowroom

Het is mogelijk om uw tegelwerk in het bouwproces te wijzigen. Hiervoor kunt u terecht bij de geselecteerde 

tegelshowroom.		De	showroom	zal	uw	wensen	met	u	bespreken	en	een	individuele	offerte	aan	u	uitbrengen.

De voor dit project geselecteerde tegelshowroom is:

Bouwcenter RAB Wassenaar

Marineweg 16 | 2241 TX  WASSENAAR

Telefoonnummer: 070 – 511 7900 
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1.5.5  Elektra & Loodgieterswerk

Uw woning is standaard voorzien van de benodigde wateraansluitingen en uitgebreide elektra voorzieningen. Op 

de verkooptekening kunt u de posities van deze installaties terugvinden. Optioneel kunt u deze basisinstallatie 

uitbreiden met extra voorzieningen.

Let op: Het is voor dit project niet mogelijk om extra leidingwerk toe te voegen. Verplaatsingen zijn alleen mogelijk 

op de lichte scheidingswanden. Wel kunt u via de optiekeuzelijst een keuze maken voor het bedraden van eventueel 

toegepaste loze leidingen in de standaard situatie van uw woning. 

Voor een uitgebreide uitleg over de elektrische installaties en een verklaring van de symbolen verwijzen wij u naar 

de bijlage ‘’Installaties’’

1.5.6 Binnendeuren

Standaard wordt uw woning voorzien van de binnendeuren die zijn opgegeven in de technische omschrijving van 

uw woning. Het is mogelijk om uw binnendeuren individueel te wijzigen via het portaal van Svedex Deurplus. Via 

uw kopersportaal komt u onder de categorie Binnendeuren in uw persoonlijke Svedex-omgeving waar u zowel uw 

standaard deuren als optionele mogelijkheden kunt bekijken. Uw keuzes kunt u voor de sluitingsdatum indienen via 

het portaal van Svedex en worden automatisch aan ons doorgegeven.

Voor dit project maken wij bij Svedex gebruik van vooraf vastgestelde deurpakketten. Indien u inlogt in het portaal 

ziet u welke deurpakketten er gekozen kunnen worden. Bij de keuze voor een deurpakket worden alle binnendeuren 

in uw woning vervangen voor een luxere deur. Dit wordt u aangeboden voor een interessante pakketprijs. 

Binnen het gekozen pakket kunt u individueel nog wijzigingen doorvoeren zoals bijvoorbeeld het dichtzetten 

van bovenlichten of het wijzigen van het deurgarnituur. Ook deze opties worden altijd voor de gehele woning 

doorgevoerd. Indien u geen prijs stelt op een totaalpakket en liever individuele keuzes in het portaal per deur maakt 

dan kunt u dit doorgeven aan uw kopersbegeleider. Het portaal zal dan voor u worden omgezet naar een individuele 

keuze. Let op: de pakketkorting komt in dat geval te vervallen.

1.5.7 Afbouwopties

Op de optielijst treft u een overzicht van de optiemogelijkheden die onder de categorie afbouwopties mogelijk zijn. 

Afbouwopties zijn alle zaken die te maken hebben met de afwerking van uw woning aan de binnenzijde nadat deze 

geheel wind- en waterdicht is. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op afwerking van wanden of vloeren. De 

opties kunt u via het kopersportaal kiezen en voor de sluitingsdatum indienen.
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1.5.8 Individuele wensen

In verband met de gekozen bouwmethodiek hebben wij de optiekeuzes waar mogelijk gestandaardiseerd. Dit 

zorgt ervoor dat er zo min mogelijk vertraging en fouten in het proces kan ontstaan. Het uitvoeren van individuele 

wensen zoals het verplaatsen van wanden of leidingwerk op willekeurige posities aanbrengen is voor dit project 

niet of zeer beperkt mogelijk. Desalniettemin hebben wij ernaar gestreefd een zo compleet mogelijk aanbod 

aan gestandaardiseerde opties aan te bieden waarbij we hebben gekeken naar de woonwensen bij kopers van 

vergelijkbare projecten. Voor een overzicht van de optiemogelijkheden verwijzen wij u naar de optielijst.

1.6  Sluitingsdata

Voor de opties in het project worden per discipline sluitingsdata vastgesteld waarbinnen u uw keuzes voor het meer- 

en minderwerk dient door te geven aan uw kopersbegeleider. Het is van groot belang dat uw keuze bij ons binnen is 

op de gestelde sluitingsdatum om geen vertraging in het bouwproces op te lopen. Het aanbieden van opties indien 

de sluitingsdatum van de discipline is verlopen is niet of zeer beperkt mogelijk. Uw kopersbegeleider zal dit met u 

bespreken. 

Nadat de sluitingsdatum van een discipline is gepasseerd zal, voor de nog onverkochte woningen, door de 

aannemer een keuze worden gemaakt voor meer- en minderwerk. Indien u de woning aankoopt na de gestelde 

sluitingsdatum krijgt u mogelijk te maken met ‘’reeds gekozen meerwerk’’ waarvoor u een meerprijs betaalt. Uw 

makelaar informeert u hierover bij het verkoopgesprek.

1.7 Opdrachtbevestiging & Meerwerktekening

Na het verlopen van een sluitingsdatum in het portaal worden de gekozen opties verwerkt. Zodra dit is verwerkt 

ontvangt u in het portaal een opdrachtbevestiging met de gekozen opties. Indien nodig zal hierbij ook een 

meerwerktekening worden toegevoegd om bepaalde posities van gekozen opties duidelijk te maken. Het is van 

groot belang dat u deze opdrachtbevestiging en eventuele meerwerktekening zorgvuldig controleert. Indien er 

onjuistheden in de stukken zitten dan vragen wij u dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de stukken aan ons 

door te geven. Indien u akkoord bent met de opdrachtbevestiging en meerwerktekening kunt u de stukken digitaal 

in	het	kopersportaal	ondertekenen	waarna	de	bestelling	definitief	wordt	gemaakt.	Let	op:	de	bestelling	is	pas	

definitief	verwerkt	zodra	u	getekend	heeft,	indien	u	de	opdracht	niet	tekent	zal	het	meerwerk	niet	in	uitvoering	

worden genomen. 

1.8 Betaling meer- en minderwerk

Het gekozen meerwerk wordt aan u berekend via een meerwerkafrekening. Contractueel is met u afgesproken 

dat wij 25% bij opdracht van een optie en 75% bij gereed komen van het meerwerk kunnen factureren. Wij zullen 

u nooit eerder een factuur sturen voor het meerwerk dan het moment waarop u bij de notaris bent geweest voor 

de overdracht van uw woning. Het is belangrijk dat vóór oplevering alle betalingen voor het meerwerk zijn voldaan 

alvorens wij kunnen overgaan tot uitreiking van de sleutel van uw woning.
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2. BOUWPROCES

2.1 Informatievoorziening tijdens de bouw

Tijdens de bouw wordt u door de kopersbegeleider regelmatig geïnformeerd over de bouw van uw woning. Dit 

gebeurt door middel van nieuwsupdates in het kopersportaal. Wij proberen bij deze updates ook regelmatig een 

opleverprognose te geven. De opleverprognose is echter van vele factoren afhankelijk die in positieve maar ook 

in negatieve zin invloed kunnen hebben op de oplevering. Naarmate het bouwproces vordert streven wij ernaar 

een steeds concretere richting van de opleverperiode te geven. Wij zijn hierin echter soms tot het laatste moment 

afhankelijk van derden die deze planning kunnen beïnvloeden. Wij vragen hiervoor op voorhand uw begrip. 

2.2 Bouwplaatsbezoeken

Wij begrijpen uiteraard dat u nieuwsgierig bent naar de vorderingen op de bouwplaats tijdens de bouw van uw 

nieuwe woning. In verband met uw veiligheid is het echter niet toegestaan om de bouwplaats te betreden buiten 

de daarvoor georganiseerde kijk- en inmeetmomenten. Binnen de huidige wetgeving is het uitvoerend bouwbedrijf 

tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit 

betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor het letsel aan personen op het 

bouwterrein. Zij zal daarom alleen personeel van het bedrijf zelf of van haar onderaannemers op het bouwterrein 

toelaten. Alleen deze personen vallen dan ook onder de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is het, 

in het belang van de persoonlijke veiligheid van kopers zelf, niet toegestaan het bouwterrein vrij te betreden.

2.3 Kijk- en Inmeetmomenten

Om een kijkje te kunnen nemen in uw nieuwe woning organiseren wij kijk- en inmeetmomenten. U wordt in het 

portaal op de hoogte gesteld wanneer deze momenten worden georganiseerd. Tijdens de kijkdag kunt u veilig de 

bouwplaats betreden en zullen onze medewerkers aanwezig zijn om u van informatie te voorzien. Ook is dit een 

fijne	gelegenheid	om	kennis	te	maken	met	uw	nieuwe	buren.	Indien	het	op	de	bouwplaats	nodig	is	om	bepaalde	

veiligheidsvoorzieningen	te	treffen	zoals	bijvoorbeeld	een	bouwhelm	dan	zal	hierin	door	De	Raad	Bouw	worden	

voorzien. Wij vragen u om tijdens uw bouwplaatsbezoek stevige schoenen te dragen op de bouwplaats.

Het is, voor hun eigen veiligheid, niet toegestaan om kinderen jonger dan 14 jaar mee te nemen naar de bouwplaats.

2.4 Voorschouw 

Enkele weken voordat de oplevering van uw woning kan plaatsvinden organiseren wij vooruitlopend hierop 

een voorschouw. Tijdens de voorschouw krijgt u de gelegenheid om de woning alvast te bekijken en eventuele 

opleverpunten	te	noteren.	Wij	streven	ernaar	deze	punten	zoveel	mogelijk	te	verhelpen	voordat	de	definitieve	

oplevering zal plaatsvinden. In sommige gevallen zijn wij hierin afhankelijk van levertijden of externe partijen 

waardoor niet alle genoteerde punten voor oplevering verholpen kunnen zijn. In dat geval zal het punt bij de 

oplevering opnieuw worden genoteerd en op een later moment worden verholpen.

2.5 Oplevering

Uiterlijk	2	weken	voor	de	definitieve	sleuteloverdracht	ontvangt	u	van	ons	een	uitnodiging	met	een	datum	voor	

de	definitieve	sleuteloverdracht.	Tijdens	de	sleuteloverdracht	wordt	u	in	de	gelegenheid	gesteld	om,	eventueel	

met een externe adviseur, de woning te beoordelen op eventuele opleverpunten. Deze punten zullen worden 

genoteerd op het opleverformulier. Na oplevering zullen de opleverpunten zo snel mogelijk worden verholpen. Wij 

zijn hierin soms afhankelijk van de levertijd van materialen of van onderaannemers. Het is belangrijk dat u tijdens 

de	definitieve	oplevering	alle	punten	noteert	die	u	constateert	in	de	woning.	Na	oplevering	is	het	voor	ons	heel	lastig	

om te bepalen of bepaalde punten zijn ontstaan vóór of na oplevering en zal een later doorgegeven opleverpunt in 

veel gevallen worden afgewezen. 
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2.6 Betaling oplevertermijn

Voor de oplevering dienen alle betalingen van zowel de koopsom als ook het gekozen meer- en minderwerk te 

zijn voldaan en te zijn ontvangen op onze rekening. U kunt ervoor kiezen om van de aanneemsom 5% in depot te 

storten bij de notaris en dit te laten staan totdat de eventuele opleverpunten in uw woning zijn verholpen. Nadat 

alle opleverpunten zijn verholpen vragen wij u het opleverformulier te ondertekenen en zal de depotstorting van de 

notaris worden overgemaakt naar De Raad Bouw.
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3. NA OPLEVERING & GARANTIE

3.1 Woningborg Garantie- en Waarborgregeling

Uw woning wordt gebouwd onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Deze garantiemaatschappij 

staat garant voor ons als bouwbedrijf tijdens het bouwproces en ook na oplevering van de woning. U ontvangt 

een	certificaat	van	Woningborg	zodra	het	project	door	hen	is	goedgekeurd.	Dit	certificaat	blijft	tot	10	jaar	geldig	op	

diverse onderdelen van de woning. Meer informatie over de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling kunt u 

vinden in de Aannemingsovereenkomst en verkoopdocumentatie.  

3.2 Afdeling Nazorg

Na oplevering van de woning wordt uw dossier overgedragen aan de afdeling nazorg bij De Raad Bouw. Indien er 

nog eventuele garantiezaken spelen in de periode na het bouwproces dan kunt u bij deze afdeling terecht met uw 

vragen. De afdeling nazorg zal beoordelen in hoeverre uw melding onder de garantie van onze leveranciers of De 

Raad Bouw valt. 

De contactgegevens van de afdeling nazorg treft u onderstaand: 

De Raad Bouw 

Afdeling Nazorg

Sandtlaan 36 | 2223 GG  KATWIJK

071-4051414

nazorg@deraad.nl

3.3 Werkzaamheden door derden

Tijdens de bouw is het niet toegestaan om werkzaamheden door uw eigen leverancier te laten uitvoeren. U kunt 

afspraken maken met uw eigen leveranciers na oplevering van uw woning. De projectgebonden leveranciers 

kunnen wel, in overleg met De Raad Bouw, de bouwplaats betreden en voor oplevering eventuele werkzaamheden 

verrichten.  

3.4 Vloerafwerking

In uw woning is vloerverwarming aangebracht in de dekvloer op alle woonlagen. Het is van belang hiermee rekening 

te houden bij de keuze voor uw vloerafwerking. In de technische omschrijving van de woning leest u meer over de 

specificaties	waaraan	uw	vloer	moet	voldoen	bij	toepassing	op	vloerverwarming.	Wij	adviseren	u	hierover	door	uw	

vloerenleverancier te laten informeren.  

3.5 Wandafwerking

Tijdens de bouw wordt veel vocht gebruikt waardoor de woning na oplevering de eerste periode zal moeten drogen. 

Door de droging kunnen de diverse toegepaste bouwmaterialen nog wat ‘’werken’’ waardoor mogelijk (krimp)

scheuren ontstaan. Dit is bouwkundig geen probleem maar esthetisch vaak minder fraai. Wij adviseren u om de 

wanden in uw woning na oplevering eerste te voorzien van behang zodat eventuele scheurvorming minder zichtbaar 

is. 
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3.6  Wijziging persoonsgegevens

Indien er tijdens de bouw iets wijzigt in de bij ons bekende persoonsgegevens dan is het belangrijk dat u ons hiervan 

op de hoogte stelt zodat wij u altijd goed kunnen bereiken. U kunt dit aan ons doorgeven via het kopersportaal. 

Naast dat u ons hiervan op de hoogte stelt is het ook handig om de notaris  en Woningborg hierover te informeren 

(indien de wijziging zich voordoet vóór de overdracht van de woning.

Disclaimer

Alle informatie op de site, in de technische omschrijving, de kopersinformatie en verkooptekening(en) zijn zo 

zorgvuldig mogelijk samengesteld. Alle betrokkenen hebben ernaar gestreefd om u een zo nauwkeurig mogelijk 

beeld te geven van de woning, de omgeving en de procedures.

Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, o.a. voortvloeiend uit de eisen van de 

overheid en/of nutsbedrijven en veranderende modelovereenkomsten van Woningborg N.V.

Eveneens behouden wij ons het recht voor om naar ons oordeel noodzakelijk architectonische of technische 

wijzigingen aan te brengen (materialen danwel afwerking).

• De artist-impressies en indelingssuggesties van de plattegronden zijn zoals de naam al zegt een   

 artistieke weergave van de woningen. Hoewel deze met de grootste zorg zijn gemaakt, kunnen hier geen   

 rechten aan worden ontleend.

•  De op tekening ingeschreven maten zijn “circa” maten, evenals de aanduidingen van voorzieningen als

  warmtepomp, verdeler(s) vloerverwarming, ventilatieventielen en elektra. Geringe maatafwijkingen   

 worden voorbehouden.

• De situatietekening(en) geldt alleen voor de nieuwbouwlocatie, deze zijn afhankelijk van de gemeente.  

 De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatste bij ons bekende gegevens. Derhalve   

 worden afwijkingen voorbehouden.

Wijzigingen en afwijkingen, waarvan de wenselijkheid en de noodzakelijkheid tijdens de bouw blijken, zullen geen 

kwaliteitsvermindering van de woningen inhouden en voor de kopers of De Raad Bouw B.V. geen aanleiding geven 

tot enige verrekening. Deze zullen zo spoedig mogelijk aan de kopers worden doorgegeven.



1 4

Kopersinformatie bouwproces – De Ananas Plandeel Viridis d.d. 23 februari 2021

BIJLAGE INSTALLATIES

De woningen in project De Ananas zijn standaard voorzien van een uitgebreide elektrische installatie. Op de 

verkooptekening kunt u de posities zien waarop de diverse elektrische aansluitingen worden aangebracht. 

Bouwmethodiek

In verband met de gekozen bouwmethodiek is het voor de woningen in uw project niet mogelijk om volledige 

vrijheid te geven in het kiezen van uw posities voor het elektrawerk. U vindt daarom op de optielijst geen optie voor 

het extra toevoegen of verleggen van installaties (m.u.v. installaties die in de lichte scheidingswanden zitten, deze 

kunt u optioneel wel verplaatsen). 

Om u toch zoveel mogelijk ruimte te geven om na oplevering zelf eventuele voorzieningen in de verschillende 

ruimten te kunnen maken hebben wij in alle slaapkamers en woonkamer standaard een loze leiding opgenomen. U 

kunt de positie hiervan vinden op de verkooptekening. 

Symbolen

Op uw tekening komt u symbolen tegen. De toelichting bij de diverse symbolen op de tekening kunt u terugvinden 

op de ‘’Symbolenlijst Elektra’’ welke u bij de verkoopdocumentatie treft. Wij lichten enkele veel voorkomende 

symbolen even nader aan u toe:

Loze leidingen

Loze leidingen worden afgebeeld met dit symbool. Een loze leiding is een holle kunststof     

buis die loopt vanaf het punt waarop het symbool is getekend en uitkomt in de meterkast. Een  

loze leiding is bij oplevering voorzien van een controledraad en kan door u zelf worden voorzien 

van bedrading. Het is ook mogelijk om deze leiding tijdens het bouwproces door ons te laten     

bedraden. Dit kan worden uitgevoerd met de volgende bedradingen: 

• CAI (COAX)

 Deze bedrading wordt gebruikt voor het aansluiten van TV. U kunt uw TV via de CAI-aansluiting verbinden   

 met uw TV-aansluiting (bijv. Ziggo) in de meterkast. 

• UTP (CAT6)

 Deze bedrading wordt gebruikt voor het verbinden van uw apparaten met internet. U kunt uw apparaten   

 via de UTP-aansluiting rechtstreeks verbinden met uw internetaansluiting in de meterkast. 

• TEL 

 Deze bedrading wordt gebruikt voor het aansluiten van een vaste telefoon. 

• Afmonteren als wandcontactdoos (op een aparte groep)

In uw woning is standaard voorzien van aansluiting voor CAI en UTP opgenomen. De posities hiervan kunt u op de 

verkooptekening terugvinden.

Let op: Het is niet mogelijk om meer dan één soort bedrading per loze leiding te trekken.
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Wandcontactdozen

Wandcontactdozen worden afgebeeld met deze symbolen waarbij 1 half rondje aangeeft dat

dit een enkele wandcontactdoos betreft en 2 halve rondjes een dubbele wandcontactdoos. Alle

wandcontactdozen in uw woning worden standaard aangebracht op ca. 30cm van de vloer 

met	uitzondering	van	wandcontactdozen	waarbij	dit	specifiek	anders	is	vermeld.	De	vermelding	

van de hoogte van de wandcontactdozen wordt weergegeven als bijvoorbeeld ‘’1200+’’. Dit wil 

zeggen	dat	die	betreffende	wandcontactdoos	op	ca.	120cm	hoogte	wordt	aangebracht			 	 	 	

(bijvoorbeeld boven het aanrecht in de keuken). 

De meeste wandcontactdozen worden uitgevoerd op de algemene groepen. Dit volstaat wanneer u op de 

wandcontactdoos apparaten aansluit die een relatief laag vermogen hebben. Indien u apparaten met een hoger 

vermogen gaat aansluiten, dan is in sommige gevallen een extra groep benodigd om ervoor te zorgen dat de 

algemene groep niet overbelast raakt en uitvalt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de wasmachine, wasdroger en 

de meeste keukenapparatuur (oven, vaatwasser etc.). 

Voorzieningen techniekruimte

In uw techniekruimte zijn standaard twee wandcontactdozen opgenomen ten behoeve van uw wasmachine en 

wasdroger. Beide worden op een aparte groep aangebracht. Daarnaast wordt bij deze aansluitingen voorzien in een 

afvoer. 

Elektra Keuken

In uw keuken is een basis keukeninstallatie opgenomen. Deze aansluitingen en posities kunt u terugvinden op uw 

verkooptekening. 

Keukenshowroom

Op deze keukeninstallatie kunt u een keuken laten aansluiten door de keukenshowroom die aan het project 

verbonden is. Indien u hiervan gebruik maakt kan in overleg met de showroom de installatie tijdens de bouw 

worden gewijzigd. De keukenshowroom ontwerpt samen met u uw droomkeuken en via de afdeling installatie 

van	de	showroom	ontvangt	u	vervolgens	een	offerte	voor	het	verleggen	van	de	leidingen.	De	showroom	zal	na	uw	

akkoord de installatietekening van de door u uitgezochte keuken aan ons toesturen welke wij zullen uitvoeren in het 

werk. Let op: In sommige gevallen is het wijzigen van de posities niet mogelijk. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld 

het type wand waarin de leidingen zijn opgenomen. De keukenleverancier bespreekt met u de mogelijkheden. 

Vaak wordt de keuken, ook via de showroom, na oplevering geleverd. Hierover maakt u afspraken met de 

projectshowroom. U betaalt de keuken ook aan de showroom. De kosten voor verleggen van leidingwerk betaalt u 

via de meerwerkfactuur aan De Raad Bouw.

De keukenshowroom zal op de door u uitgezochte keuken de waarde van de keukencheque verrekenen. 

Geen gebruik keukencheque

Indien u besluit de keuken niet bij de showroom te kopen maar bij een externe leverancier dan bent u daar 

uiteraard vrij in. In dat geval vervalt echter de keukencheque en blijft het standaard leidingwerk in de keuken 

op de posities zoals getekend op uw verkooptekening. Het is niet mogelijk om deze posities tijdens de bouw te 

verplaatsen.
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Vloerverwarming

In de gehele vloer van uw woning is vloerverwarming opgenomen. Zo ook in uw keuken. Wij brengen deze 

vloerverwarming rondom de keukenindeling aan. Indien u de keuken via de showroom koopt zal deze 

vloerverwarming worden aangebracht in de positie van de door u uitgezochte keuken bij de showroom. Indien 

u de keuken via een externe showroom koopt zal de vloerverwarming volgens de keukenopstelling van uw 

verkooptekening worden uitgevoerd. Er is dan geen vloerverwarming aanwezig op de plekken waar keuken is 

ingetekend op de verkooptekening. 

Met het verplaatsen van leidingen na oplevering dient u rekening te houden met de vloerverwarming. Wij adviseren 

bij het verplaatsen van leidingwerk na oplevering altijd gebruik te maken van een warmtecamera om te bepalen 

waar de leidingen van de vloerverwarming lopen. De Raad Bouw is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor 

gebreken aan de vloerverwarming die ontstaan bij boren in uw vloer. Er is geen tekening beschikbaar van de positie 

van vloerverwarming omdat dit in het werk wordt aangebracht en altijd kan afwijken van een eventueel opgestelde 

tekening. 

Ziggo & KPN NetwerkNL

Uw woning zal worden uitgevoerd met een kabelaansluiting die via Ziggo zal worden aangelegd. Naar alle 

waarschijnlijkheid zal door KPN Netwerk NL een aansluiting voor Glasvezel worden aangebracht in de meterkast. Wij 

zullen	u	op	een	later	moment	informeren	als	dit	definitief	bekend	is.	De	beide	aansluitingen	komen	in	dat	geval	uit	

in uw meterkast. U kunt zelf een contract afsluiten bij een willekeurige leverancier.
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