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Tilburg, 24 februari 2022 
Tussendijcks 
Beknopte Technische Omschrijving 
Huurwoningen Appartement 1 t/m 34 
 

ALGEMEEN 
 
HUISHOUDELIJK AFVAL 
Voor de opslag van huishoudelijk afval zoals papier en GFT is er een centrale containerberging 
gerealiseerd tpv hoofdentree. Restafval inzameling geschiedt middels ondergrondse container in het 
openbaar gebied. Afrekening kosten rechtstreeks middels gemeentelijke richtlijnen. 
 
RIOLERING 
Er is een gescheiden rioleringssysteem (vuil en schoon water) toegepast. Vuilwater dient derhalve 
binnen het appartement te worden geloosd.   

TERREININRICHTING 
Het binnenterrein en de toegangsweg zullen eigendom worden van de Vereniging van Eigenaren 
(VvE). Het binnenterrein wordt ingericht met groen en parkeerplaatsen en zal afgesloten worden 
middels een elektrisch bedienbare poort. In een apart overzichtstekening is aangegeven welke 
parkeerplaats (en berging) aan welk appartement toebehoort. 
 
OPENBAAR GEBIED 
Bezoekers parkeren is voorzien in het openbare gebied aan de Valdijk en Haverdijk.  
 
VENTILATIEVOORZIENINGEN EN ROOKGASAFVOEREN 
De appartementen worden van verse lucht voorzien door middel van balansventilatie volgens het 
WTW (warmte terugwin) principe, met mechanische aanvoer van ‘verse’ lucht naar woon- en 
slaapkamers en mechanische afvoer van 'vuile' lucht d.m.v. afzuigventielen in de keuken, het toilet, 
de badkamer en de berging/technische ruimte. De installatie wordt geplaatst in de berging / 
technische ruimte in het appartement. De bediening vindt plaats middels een 3-standen schakelaar 
in de keuken. 
 
POSTKASTEN 
Bij de hoofdentree van het appartementengebouw worden postkasten voorzien voor de op 1e, 2e en 
3e verdieping gelegen appartementen. Begane grond woningen zullen een eigen brievenbus aan de 
straatzijde krijgen. Huisnummering is standaard voorzien, ivm AVG eisen geen naamsverwijzing 
opgenomen. 
 
VLOER-, WAND- EN PLAFONDAFWERKINGEN 
Vloerafwerkingen appartementen: 
In het toilet en badkamer worden vloertegels aangebracht van standaard 30 x 30 cm in de kleur 
beige of grijs. 
In alle overige ruimten, m.u.v. de meterkast zijn anhydriet vloeren voorzien. Deze anhydrietvloeren 
op zwevende dekvloer zijn niet per definitie geschikt voor vele vormen van vloerafwerking. De 
vloerbedekking dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zo veel mogelijk 
worden tegengegaan. Het is niet toegestaan om parket, laminaat, stenen, tegels of ander soortige 
harde vloerbedekking aan te brengen. Men dient er rekening mee te houden dat er bepaalde 
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handelingen aan de vloer nodig kunnen zijn alvorens de gekozen vloerafwerking (tapijt, vinyl of 
marmoleum) aangebracht kan worden. Laat u bij de keuze van de vloerafwerking daarom goed 
informeren door de leverancier, voor wat betreft eventuele bevestiging op de anhydriet vloer, maar 
ook ten aanzien van eventuele dilataties, egalisaties, vloerverwarmingseisen e.d. die de door u 
gekozen vloer toepasbaar maken. Laat het vochtpercentage van de ondervloer voor uitvoering 
meten en rapporteren.  
 
Tevens is de verwijdering van de gehele vloerafwerking voor rekening van huurder bij vertrek uit 
de woning / beëindiging huur. Eventuele toevoegingen door huurders dienen bij oplevering 
verwijderd te zijn zonder restsporen of schade. 
 
De afwerkvloer in combinatie met de ondervloer dient ten alle tijden te blijven voldoen aan de 
akoestische prestatie contactgeluidsnormering LnT,a<49dB of de daarvoor in de plaats tredende 
norm. Indien een van de overige eigenaren of gebruikers hinder ondervindt van contactgeluiden en 
het vermoeden heeft dat de vaste vloerafwerking in dat appartement niet voldoet aan de norm als 
hiervoor gesteld, is deze eigenaar gerechtigd een geluidonderzoek middels een meting conform de 
NEN 5077 te laten instellen. 

De prefab betonnen balkons van de appartementen op de 1e en 2e verdieping worden niet nader 
afgewerkt.  
 
Wandafwerkingen appartementen: 
In het toilet en badkamer worden wandtegels aangebracht, van 20 x 40 cm in de kleur glanzend wit. 
Dit tot een hoogte van standaard 1,20m1 in het toilet, 1,80m1 in de badkamer en 2,10m1 in de 
douchehoek. 
 
De overige wanden van het appartement worden, volgens de afwerkstaat sausklaar afgewerkt. Men 
moet er wel rekening mee houden dat, als men de wanden wil behangen/sausen, er nog kleine 
werkzaamheden nodig zijn zoals kleine gaatjes stoppen en de wanden licht opschuren om kleine 
oneffenheden weg te werken. 
 
Plafondafwerkingen appartementen: 
De betonplafonds in de appartementen, m.u.v. de meterkasten en bergingen, worden afgewerkt met 
spuitwerk V-naden blijven in het zicht. 
 
Diversen: 
Achter de deuren van de badkamer, en toiletruimte worden kunststeen dorpels aangebracht. Bij de 
overige binnendeuren zijn geen dorpels voorzien. 
 
AANRECHT EN OPSTELPLAATS KOOKTOESTEL 
De appartementen worden geleverd inclusief keuken.  
Appartement 1 t/m 8 hebben standaard een recirculatie wasemkap 
Appartement 9 t/m 34 worden voorzien van elektrische kookplaat, recirculatie wasemkap, koel-vries 
combinatie, combi magnetron en vaatwasser. 
 
SANITAIR 
Het sanitair wordt geleverd van de Geberit-serie 300 basic, in de kleur wit. Onderstaand sanitair 
wordt standaard geleverd: 
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In de toiletruimte: 
- Vrij hangend toilet met inbouwreservoir, compleet met kunststof zitting en deksel. 
- Fontein compleet met koudwaterkraan. 

 
In de badkamer: 

- Een wastafel met kraan en spiegel. 
- Inloopdouche RVS douchegoot, thermostaatkraan, glijstang en slang met douchekop. 
- Appartement 11 en 23 worden voorzien van een bad met kraan 

 
Overige sanitaire voorzieningen: 
Kraan en afvoer  t.b.v. wasmachine in de berging / technische ruimte. 
 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Algemeen: 
De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform de eisen gesteld in de NEN 1010. 
 
Schakelmateriaal: 
In de appartementen wordt schakelmateriaal in de kleur wit (inbouw) aangebracht. Ook 
wandcontactdozen en (loze) aansluitpunten voor data of telefoon worden in de kleur wit (inbouw) 
aangebracht. 
 
De wandcontactdozen in woon- en slaapkamers worden op ca. 30 cm. boven de vloer geplaatst.  
De schakelaars en overige wandcontactdozen worden op ca. 105 cm. boven de vloer geplaatst. De 
temperatuurregeling en videofoon (indien aanwezig) zal op ca. 150 cm boven de vloer worden 
geplaatst. Met uitzondering van de wandcontactdozen t.p.v. het aanrechtblad, deze worden op ca. 
120 cm. boven de vloer aangebracht.  
 
Buitenlichtpunten appartementen: 
De appartementen worden t.p.v. de balkons en (dak) terrassen voorzien van een 
buitenlichtaansluitpunt (inclusief armatuur) gepositioneerd conform tekening. Ten behoeve van dit 
lichtpunt wordt een bedieningsschakelaar in het appartement aangebracht. 
 
Lichtpunten bergingen: 
In de bergingen (op de begane grond) wordt in iedere berging een lichtpunt op schakelaar 
aangebracht. 
 
Telecommunicatie: 
De appartementen zijn voorzien van een bedraad aansluitpunt telefonie in de woonkamer.   
Voor de antenne aansluiting zal een aansluitpunt in de woonkamer worden aangelegd. Het 
aansluitpunt in slaapkamer 1 zal onbedraad (loos) worden uitgevoerd. De aansluitingen / verbinding 
dienen door huurder zelf te worden aangevraagd middels afsluiten overeenkomst. 
 
Videofoon: 
In de appartementen (12 t/m 34) vanaf 1e verdieping wordt een monitor met telefoon geplaatst 
en in de het bellentableau komt een camera. Dit betekent dat u uw bezoekers via een 
deurtelefoniesysteem (videofoon) binnen kunt laten wanneer u dit wenst. Hier eveneens een 
huisnummerverwijzing zonder naamsvermelding ivm AVG eisen. 
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Toegangspoort binnenterrein: 
Het binnenterrein zal worden afgesloten middels een elektrisch bedienbare poort richting de 
toegangsweg. Bij ieder appartement worden standaard 2 afstandsbedieningen geleverd voor de 
toegangspoort.  
 
Rookmelders: 
In het appartement worden op het elektriciteitsnet aangesloten rookmelders gemonteerd, zoals op 
tekening is aangegeven en conform voorschriften van de installateur. Deze uitgerust met 
verwisselbare batterijen. 
 
Zonnepanelen: 
Het appartementencomplex wordt voorzien van zonnepanelen vanwege energetische redenen, 
e.e.a. volgens tekeningen en berekeningen van de betreffende fabrikant.  
Appartementen 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 32, 33 en 34 zijn voorzien van 4 zonnepanelen met 
omvormer. 
 
VERWARMINGSINSTALLATIE 
Voor de voorziening van verwarming en warm tapwater wordt In het appartement een lucht-water 
warmtepomp aangebracht. De binnen-unit wordt geplaatst in de berging / technische ruimte in het 
appartement. De aparte buitenunit wordt op het plat dak van het betreffende bouwdeel van het 
gebouw geplaatst. Koelen via de vloerverwarming  van het appartement behoort tot de 
mogelijkheden.  
 
De verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een laagtemperatuur vloerverwarming systeem in 
het gehele appartement, met uitzondering van de berging / technische ruimte.  
De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer 
/ keuken en slaapkamer(s). In de badkamer zal een elektrische radiator (geen handdoekradiator) 
voorzien van een eigen thermostaatregeling worden geplaatst ter ondersteuning van de 
vloerverwarming. 
Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle 
vertrekken: 
Woonkamer en keuken : 20°C 
Badkamer : 22°C 
Slaapkamers : 20°C 
Toiletruimte : onverwarmd 
 
De lucht-water warmtepomp heeft een nominaal vermogen dat voldoende is om tenminste de 
hiervoor genoemde waarden te kunnen garanderen. 
 
In de berging van het appartement wordt een vloerverdeler t.b.v. de verwarmingsinstallatie 
aangebracht. 
 
LIFTINSTALLATIE 
In de entreehal wordt één personenliftinstallatie aangebracht volgens de eisen en normen van 
het Nederlandse Liftinstituut. Deze lift heeft stopplaatsen op alle woonverdiepingen. 
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OVERIG ZAKEN 
 
Schoonmaken en opleveren 
Het gehele appartement wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de 
glasruiten worden schoon opgeleverd. Het bij het appartementencomplex behorende terrein zal 
schoon van bouwvuil en puinresten worden opgeleverd aan de VvE. 
 
Wijzigingen tijdens de bouw 
*Wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van financiële verrekening. 
*Alle in de plattegronden aangegeven installatieonderdelen zijn schematisch weergegeven. De 
exacte plaatst kan in werkelijkheid afwijken. 
*De op tekening aangegeven meubilering, inrichting en apparaten, zoals bijvoorbeeld een 
wasmachine, vallen niet onder de standaard levering. 
*waar merknamen worden vermeld behouden wij ons het recht voor om gelijkwaardige alternatieve 
toe te passen zonder dat deze aanleiding geven tot enige verreking. 
*Op de tekening aangegeven maten zijn circa-maten. 
*De indeling op de situatietekening van het terrein (paden, groen, parkeerplaatsen, e.d.) is 
aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de 
invloedssfeer van Verhuurder 
*De perspectieftekening (Artist Impressions) zijn indicatief, aan deze tekeningen kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
*Wanneer het appartement kleiner of groter wordt, bestaat geen recht op financiële verrekening. 
 


