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H e t  p r o j e c t

Project 
De Pionier  1 

Zegveld Zorgt 
Het initiatief voor de 

nieuwbouw kwam uit het 

dorp zelf. Dorpsplatform 

Zegveld heeft jaren 

geleden aangedrongen op 

de realisatie van 

gelijkvloerse woningen 

voor senioren en 

zorgbehoevenden. In dit 

project is er een bijzondere 

rol voor Zegveld Zorgt, een 

coöperatie die is opgericht 

door het Dorpsplatform 

Zegveld. 

Project De Pionier
Door de sloop van de voormalige basisschool De Pionier in 

Zegveld is er een locatie vrijgekomen voor nieuwbouw. Op deze 

prachtige locatie aan de Clausstraat zal een complex met 

levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd. 

In opdracht van GroenWest bouwt Bolton Bouw op deze locatie een modern L-vormig 

appartementengebouw dat bestaat uit drie woonlagen en een naastgelegen 

bergingsgebouw. Het wooncomplex omvat 23 appartementen en één appartement dat 

wordt ingericht als ontmoetingsruimte. Zegveld Zorgt zal deze ruimte beheren, net als 

de gezamenlijke en half open binnentuin. Zo is het rustig en fijn wonen op deze groene 

locatie en is het dorpscentrum van Zegveld op loopafstand. 
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H e t  g e b o u wL o c a t i e  &  w i j k

Locatie & wijk
Zegveld is een landelijk gelegen dorp, midden in het Groene 

Hart. Er is een directe verbinding met de stad Woerden, maar 

ook andere grote steden in de Randstad zijn goed bereikbaar.

Fijn woon- en leefklimaat
De Pionier wordt gerealiseerd aan de Clausstraat, en staat ook in verbinding met de Kastanjelaan. De 

woningen aan de lange zijde kijken uit op de groenstrook en het water aan de Clausstraat. De woningen op 

de korte zijde kijken uit op eengezinswoningen aan de oneven kant van de Clausstraat. De locatie is op 

korte loopafstand van de dorpskern van Zegveld, waar u onder andere voor de dagelijkse boodschappen 

terecht kunt bij de supermarkt. De inwoners van Zegveld staan voor sociale samenhang en 

maatschappelijke betrokkenheid, wat ook kenmerkend is voor dit woonconcept. 

Situatie en parkeren
De grond rondom het complex is openbaar gebied en in eigendom 

van de gemeente Woerden. Na de oplevering van het gebouw zal een 

deel van de Clausstraat opnieuw worden ingericht door de gemeente 

Woerden. In de nieuwe situatie wordt een ondergrondse vuilcontainer 

geplaatst en komen er 30 extra parkeerplaatsen, zowel langs de 

straat als op het parkeerterrein naast het gebouw. 

Let op!
De woningen worden 

verhuurd zonder 

parkeerplaats. 

Dit betekent dat u 

parkeert in de openbare 

ruimte.

Het gebouw
De 23 appartementen worden ondergebracht in een 

rolstoelvriendelijk gebouw met drie bouwlagen. Naast het 

wooncomplex worden alle individuele bergingen bij elkaar 

gerealiseerd. Dit gebouw grenst aan de gezamenlijke en 

half open binnentuin, maar staat los van het wooncomplex. 

Indeling van het gebouw
De hoofdentree van het appartementencomplex is gelegen aan de Clausstraat. Aan deze zijde bevindt 

zich tevens het bellentableau en de postvakken. U krijgt toegang tot de centrale hal via de hoofdentree of 

via de achteringang, die u kunt bereiken via de binnentuin. In de centrale hal bevindt zich de lift en de 

trap naar de verdiepingen. De deuren in de algemene ruimten zijn elektrisch te bedienen. 

Op de verdiepingen loopt u vanaf de centrale hal de galerij op. Er zijn twee noodtrappenhuizen, elk aan 

het einde van de galerij. De noodtrappen zijn op de begane grond afgesloten, de deuren die toegang 

geven tot de noodtrappen op de begane grond zijn alleen van binnenuit te openen.  

De galerij is niet recht en er zijn op verschillende punten verbredingen waardoor het mogelijk is om 

elkaar beter te passeren, ook met een rollator. De galerij zorgt voor een vanzelfsprekend contact met de 

binnentuin vanaf de verdiepingen. Naast de functionaliteit van dit ontwerp, zorgt het ook voor een 

bijzondere uitstraling van het gebouw. 
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Plattegronden
Overzichtsplattegrond

H e t  g e b o u wH e t  g e b o u w

Overzichtsplattegrond

Plattegronden
Begane grond

Legenda

Appartement

Berging
Tuin / Balkon
Verkeersruimte

Ontmoetingsruimte

N
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Clausstraat

Let op!
Alle beeldimpressies in deze brochure geven een indruk van het toekomstige gebouw, maar zijn gemaakt 

op basis van de voorlopige bouwtekeningen.  De bovenstaande overzichtsplattegrond is actueel en geeft 

een beter beeld van de positie van het gebouw en (de aansluiting op)het openbaar gebied. De inrichting 

van de binnentuin is alleen schetsmatig weergegeven en onder voorbehoud van wijzigingen met betrekking 

tot het uiteindelijke ontwerp. 
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Legenda

Appartement 
Tuin / Balkon 
Verkeersruimte

Plattegronden
Tweede verdieping

Plattegronden
Eerste verdieping

N
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D e  w o n i n g e n

De woningen
Alle woningen hebben nagenoeg dezelfde indeling, zijn 

gelijkvloers en voorzien van een tuin of balkon. De woningen 

zijn ontworpen vanuit levensloop bestendig oogpunt. 

Toegankelijkheid
Levensloopbestendig betekent dat u hier, met minimale aanpassingen, zo lang als mogelijk kunt blijven 

wonen. De woningen zijn ook toegankelijk voor mensen die niet goed ter been zijn, afhankelijk van een 

rollator of een rolstoel of zorg aan huis nodig hebben. Zo is rekening gehouden met de draaicirkel van een 

rolstoel in alle ruimten, met uitzondering van de tweede slaapkamer.  

Indeling van de woningen
De woningen op de begane grond zijn gelegen aan de half open binnentuin, de voordeur ligt aan deze 

kant. Via de galerij bereikt u de entree van de woningen die zijn gelegen op de eerste en tweede verdieping.

Vanaf de entree komt u terecht in de hal van de woning. De hal heeft aan de ene zijde één deur naar een 

kleinere kamer die te gebruiken is als tweede slaapkamer of hobbyruimte. De andere zijde van de hal heeft 

drie deuren met toegang tot de meterkast, de ruimte met alle installaties en de woonkamer met open keuken. 

Aan het einde van de hal zit de deur naar de badkamer met het toilet. De hoofdslaapkamer is te bereiken via 

de badkamer of de woonkamer. Tussen de badkamer en de hoofdslaapkamer bevindt zich een schuifdeur. 

Over de gehele lengte van de woning ligt aan één zijde de woonkamer met open keuken. De keuken bevindt 

zich aan kant van de galerij, zodat u vanaf hier kunt uitkijken op de gezamenlijke binnentuin. De woonkamer 

geeft toegang tot uw buitenruimte. Dit is een balkon voor de woningen die zijn gelegen op de eerste en 

tweede verdieping en een tuin voor de woningen op de begane grond. Om de tuinen wordt een haag 

geplaatst die niet verwijderd mag worden. Het onderhoud van de haag om de tuin en het onderhoud en 

aanleg van de tuin is een verantwoordelijkheid voor de bewoner.

Opladen van elektrische fiets of scootmobiel
De woningen zijn voorzien van een individuele berging in het naastgelegen gebouw. De elektriciteit in uw 

bergingen is aangesloten op de centrale meterkast van het gebouw, dus niet uit de meterkast van uw woning. 

Om deze reden zit er een wandcontactdoos met slot in de berging. Wanneer u hier gebruik wilt maken van de 

stroom voor het opladen van een elektrische fiets / scooter of scootmobiel, is dit mogelijk tegen een 

maandelijkse vergoeding van € 3,50. Het is niet toegestaan om witgoed (zoals een vriezer) aan te sluiten op 

dit stroompunt.  
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D e  w o n i n g e n

Sociale huurwoningen 
De zeventien sociale huurwoningen (type B & C) hebben een oppervlakte van circa 70,5 m2. De vrije sector 

(type A) zijn gemiddeld 9 m2 groter en hebben een oppervlakte van 79,5 m2. Alle woningen hebben een grote 

slaapkamer van 14,8 m2. Het toilet, de wastafel en de douche bevinden zich in de ruim opgezette badkamer 

van 7,2 m2. Alle woningen zijn voorzien van een ruimte met installaties voor ventilatie en warm water, omvormer 

van de zonnepanelen van ongeveer 1,4 m2. In deze ruimte zitten ook de aansluitpunten voor de wasmachine 

en wasdroger.

Vrije sectorwoningen 
De zes vrije sector woningen (type A) bevinden zich aan de uiteinden van de galerij. Deze woningen hebben 

een entree aan de zijkant van de woningen. In deze woningen is een extra bergingsruimte in de hal. Daarnaast 

zijn de woonkamer en de keuken van deze woningen groter. De tweede slaapkamer is daarentegen iets kleiner.

Let op!
Ondanks dat alle woningen qua indeling gelijk zijn, voldoet de kleine kamer niet aan de formele eisen van een 

slaapkamer bij woningtype C. Dit komt doordat het raam ervan uit komt op de centrale hal. Hierdoor is er 

onvoldoende daglichttoetreding in deze ruimte. De kamer is in deze woningen omschreven als "hobbyruimte". 

Vanwege veiliigheidseisen is het niet toegestaan om raamkozijnen te openen die uitkomen op de centrale hal. 

Naast het raamkozijn in de "hobbyruimte", geldt dit ook voor het keukenraam van woningtype B1.  
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Bouwnr. 1 (begane grond), 9 en 17
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Bouwnr. 8 (begane grond), 16 en 24
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A
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Legenda

elektrische radiator

wisselschakelaar

dubbele schakelaar

enkele schakelaar

aansluitpunt bedraad

aansluitpunt onbedraad

beldrukker
RM optische rookmelder

plafondlichtpunt / centraaldoos

wandlichtpunt zonder armatuur

wandlichtpunt

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

2 fasen perilex aansluiting

entree

intercom

aansluitpunt KPN / CAI 

hemelwaterafvoer

Inbegrepen in de huurwoning:
MV Mechanische Ventilatie
BO Boiler
PV Omvormer PV-cellen
ER Elektrische radiator
CAI Data t.b.v. CAI
TEL Data t.b.v. provider

ZW Zonwering
KO
VW
WK
MG
KK
WM
WD

Kooktoestel
Vaatwasser
Wasemkap
Magnetron / Oven
Koelkast
Wasmachine
Wasdroger

NIET inbegrepen in de huurwoning:

Legenda

elektrische radiator

wisselschakelaar

dubbele schakelaar

enkele schakelaar

aansluitpunt bedraad

aansluitpunt onbedraad

beldrukker
RM optische rookmelder

plafondlichtpunt / centraaldoos

wandlichtpunt zonder armatuur

wandlichtpunt

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

2 fasen perilex aansluiting

entree

intercom

aansluitpunt KPN / CAI 

hemelwaterafvoer

Inbegrepen in de huurwoning:
MV Mechanische Ventilatie
BO Boiler
PV Omvormer PV-cellen
ER Elektrische radiator
CAI Data t.b.v. CAI
TEL Data t.b.v. provider

ZW Zonwering
KO
VW
WK
MG
KK
WM
WD

Kooktoestel
Vaatwasser
Wasemkap
Magnetron / Oven
Koelkast
Wasmachine
Wasdroger

NIET inbegrepen in de huurwoning:
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Legenda
te
rr
as te
rr
as

wisselschakelaar

elektrische radiator

dubbele schakelaar

enkele schakelaar

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

aansluitpunt bedraad

aansluitpunt onbedraad

optische rookmelderRM 

plafondlichtpunt / centraaldoos

wandlichtpunt zonder armatuur

wandlichtpunt

2 fasen perilex aansluiting

entree

intercom

aansluitpunt KPN / CAI 

hemelwaterafvoer

beldrukker

Inbegrepen in de huurwoning:
MV Mechanische Ventilatie
BO Boiler
PV Omvormer PV-cellen
ER Elektrische radiator
CAI Data t.b.v. CAI
TEL Data t.b.v. provider

ZW Zonwering
KO
VW
WK
MG
KK
WM
WD

Kooktoestel
Vaatwasser
Wasemkap
Magnetron / Oven
Koelkast
Wasmachine
Wasdroger

NIET inbegrepen in de huurwoning:

Bouwnr. 6 en 7 (begane grond), 14 en 15, 22 en 23
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B-sp

Bouwnr. 2 (begane grond), 10 en 11, 18 en 19 
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slaapkamer 1 
14.8 m²
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Legenda

elektrische radiator

wisselschakelaar

dubbele schakelaar

enkele schakelaar

aansluitpunt bedraad

aansluitpunt onbedraad

beldrukker
RM optische rookmelder

plafondlichtpunt / centraaldoos

wandlichtpunt zonder armatuur

wandlichtpunt

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

2 fasen perilex aansluiting

entree

intercom

aansluitpunt KPN / CAI 

hemelwaterafvoer

Inbegrepen in de huurwoning:
MV Mechanische Ventilatie
BO Boiler
PV Omvormer PV-cellen
ER Elektrische radiator
CAI Data t.b.v. CAI
TEL Data t.b.v. provider

ZW Zonwering
KO
VW
WK
MG
KK
WM
WD

Kooktoestel
Vaatwasser
Wasemkap
Magnetron / Oven
Koelkast
Wasmachine
Wasdroger

NIET inbegrepen in de huurwoning:
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Bouwnr. 4 (begane grond), 12, en 20

Type

B1

Bouwnr. 5 (begane grond), 13 en 21
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Legenda

elektrische radiator

wisselschakelaar

dubbele schakelaar

enkele schakelaar

aansluitpunt bedraad

aansluitpunt onbedraad

beldrukker
RM optische rookmelder

plafondlichtpunt / centraaldoos

wandlichtpunt zonder armatuur

wandlichtpunt

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

2 fasen perilex aansluiting

entree

intercom

aansluitpunt KPN / CAI 

hemelwaterafvoer

Inbegrepen in de huurwoning:
MV Mechanische Ventilatie
BO Boiler
PV Omvormer PV-cellen
ER Elektrische radiator
CAI Data t.b.v. CAI
TEL Data t.b.v. provider

ZW Zonwering
KO
VW
WK
MG
KK
WM
WD

Kooktoestel
Vaatwasser
Wasemkap
Magnetron / Oven
Koelkast
Wasmachine
Wasdroger

NIET inbegrepen in de huurwoning:

Legenda

elektrische radiator

wisselschakelaar

dubbele schakelaar

enkele schakelaar

aansluitpunt bedraad

aansluitpunt onbedraad

beldrukker
RM optische rookmelder

plafondlichtpunt / centraaldoos

wandlichtpunt zonder armatuur

wandlichtpunt

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

2 fasen perilex aansluiting

entree

intercom

aansluitpunt KPN / CAI 

hemelwaterafvoer

Inbegrepen in de huurwoning:
MV Mechanische Ventilatie
BO Boiler
PV Omvormer PV-cellen
ER Elektrische radiator
CAI Data t.b.v. CAI
TEL Data t.b.v. provider

ZW Zonwering
KO
VW
WK
MG
KK
WM
WD

Kooktoestel
Vaatwasser
Wasemkap
Magnetron / Oven
Koelkast
Wasmachine
Wasdroger

NIET inbegrepen in de huurwoning:
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Bouwnr. 3 - Ontmoetingsruimte Zegveld Zorgt
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Woningoverzicht
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Selectiecommissie Zegveld Zorgt  
De selectiecommissie van Zegveld Zorgt mag kandidaten voordragen voor vier woningen binnen project 

De Pionier. Het gaat om de vier dikgedrukte woningen in bovenstaand overzicht. Voorwaarde is dat de 

kandidaten die zij voordragen zorg aan huis nodig hebben en dus binnen het woonconcept passen. 

Daarnaast wordt gekeken of de kandidaat op enige manier binding heeft met Zegveld.  

Legenda

elektrische radiator

wisselschakelaar

dubbele schakelaar

enkele schakelaar

aansluitpunt bedraad

aansluitpunt onbedraad

beldrukker
RM optische rookmelder

plafondlichtpunt / centraaldoos

wandlichtpunt zonder armatuur

wandlichtpunt

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

2 fasen perilex aansluiting

entree

intercom

aansluitpunt KPN / CAI 

hemelwaterafvoer

Inbegrepen in de huurwoning:
MV Mechanische Ventilatie
BO Boiler
PV Omvormer PV-cellen
ER Elektrische radiator
CAI Data t.b.v. CAI
TEL Data t.b.v. provider

ZW Zonwering
KO
VW
WK
MG
KK
WM
WD

Kooktoestel
Vaatwasser
Wasemkap
Magnetron / Oven
Koelkast
Wasmachine
Wasdroger

NIET inbegrepen in de huurwoning:

Bouwnr. Straatnaam Huisnr. Woning- 
type 

 Verdieping Buiten-
ruimte 

Opper- 
vlakte 
woning 

Opper- 
vlakte 
berging 

Netto 
huur 

Service- 
kosten 

Aantal 
zonne-   
panelen 

Bruto huur- 
prijzen 

1 Clausstraat 22-A A Begane grond Tuin 79,5 5 € 897,50 € 74,04 6 € 971,54 
2 Clausstraat 22-B B Begane grond Tuin 70,5 5 € 633,24 € 74,04 6 € 710,28 
3 Clausstraat 22-C D Begane grond Tuin 70,5 5 X X 6 X 

4 Clausstraat 22-D B1 Begane grond Tuin 70,5 5 € 763,47 € 74,04 6 € 826,37 
5 Clausstraat 22-E C Begane grond Tuin 70,5 5 € 633,24 € 74,04 6 € 710,28 
6 Clausstraat 22-G B-sp Begane grond Tuin 70,5 5 € 633,24 € 74,04 6 € 710,28 
7 Clausstraat 22-H B-sp Begane grond Tuin 70,5 5 € 763,47 € 74,04 6 € 826,37 

8 Clausstraat 22-J A-sp Begane grond Tuin 79,5 5 € 897,50 € 74,04 6 € 971,54 

9 Clausstraat 22-K A 1e verdieping Balkon 79,5 5 € 897,50 € 106,04 6 € 1.003,54 
10 Clausstraat 22-L B 1e verdieping Balkon 70,5 5 € 633,24 € 106,04 6 € 739,28 

11 Clausstraat 22-M B 1e verdieping Balkon 70,5 5 € 633,24 € 106,04 6 € 739,28 
12 Clausstraat 22-N B1 1e verdieping Balkon 70,5 5 € 633,24 € 106,04 6 € 739,28 
13 Clausstraat 22-P C 1e verdieping Balkon 70,5 5 € 633,24 € 106,04 6 € 739,28 
14 Clausstraat 22-R B-sp 1e verdieping Balkon 70,5 5 € 633,24 € 106,04 6 € 739,28 

15 Clausstraat 22-S B-sp 1e verdieping Balkon 70,5 5 € 633,24 € 106,04 6 € 739,28 
16 Clausstraat 22-T A-sp 1e verdieping Balkon 79,5 5 € 897,50 € 106,04 6 € 1.003,54 

17 Clausstraat 24-A A 2e verdieping Balkon 79,5 5 € 897,50 € 106,04 6 € 1.003,54 

18 Clausstraat 24-B B 2e verdieping Balkon 70,5 5 € 633,24 € 106,04 6 € 739,28 
19 Clausstraat 24-C B 2e verdieping Balkon 70,5 5 € 633,24 € 106,04 6 € 739,28 
20 Clausstraat 24-D B1 2e verdieping Balkon 70,5 5 € 763,47 € 106,04 6 € 858,37 
21 Clausstraat 24-E C 2e verdieping Balkon 70,5 5 € 633,24 € 106,04 6 € 739,28 

22 Clausstraat 24-G B-sp 2e verdieping Balkon 70,5 5 € 633,24 € 106,04 6 € 739,28 
23 Clausstraat 24-H B-sp 2e verdieping Balkon 70,5 5 € 763,47 € 106,04 6 € 858,37 
24 Clausstraat 24-J A-sp 2e verdieping Balkon 79,5 5 € 897,50 € 106,04 6 € 1.003,54 



S e r v i c e k o s t e n

Servicekosten 
De basis van de huurprijs is de kale huur (netto huur). Dit is het 

bedrag dat u maandelijks betaalt voor het gebruik van de 

woonruimte. De totale huurprijs (bruto huur) bestaat uit de kale 

huur en servicekosten. De servicekosten zijn de kosten van de 

woning die GroenWest bovenop de kale huurprijs berekent 

voor extra diensten. Het gaat om de volgende servicekosten:

Opbouw servicekosten
€     4,54 Serviceabonnement 

€     1,00 Glasfonds

€     0,50 Bijdrage huurdersvereniging 

€   15,00  Zonnepanelen (€ 2,50 per paneel)  

€   25,00 Elektra gebouw

€   25,00 Schoonmaak gebouw 

€   25,00 Dienstverlening ontmoetingsruimte

€   10,00 Nuts ontmoetingsruimte

€ 106,04 Totaal

Vaste- en voorschotbedragen 
De servicekostencomponenten "serviceabonnement, glasfonds, bijdrage huurdersvereniging, de 

zonnepanelen en de eventuele bijdrage voor elektriciteit in de berging" zijn vaste bedragen per maand, die 

jaarlijks kunnen worden verhoogd. Voor de overige kosten heeft GroenWest een voorschotbedrag 

vastgesteld op basis van ervaringen in soortgelijke complexen. Als de werkelijke kosten hoger of lager 

uitvallen, verrekent GroenWest eenmaal per jaar het verschil met de huurders en kan het voorschotbedrag 

voor het jaar erna aangepast worden. Pas wanneer de kosten over minstens een heel jaar bekend zijn, kan 

er een beslissing worden gemaakt of het maandelijkse voorschot wordt bijgesteld.

Vaste servicekosten
Serviceabonnement 
Huurder en verhuurder hebben een aantal verplichtingen bij het onderhoud aan de buitenkant van de 

woning en de installaties. Het dagelijks onderhoud en kleine reparaties in de woning vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de huurder. De kosten hiervan betaalt u als huurder zelf. Met een 

serviceabonnement voert GroenWest voor € 4,54 per maand deze reparaties voor u uit.

Glasfonds
Glasschade is niet inbegrepen in het 

serviceabonnement. De kosten voor glasschade 

(ook bij inbraak) zijn normaliter voor rekening van 

de huurder. U kunt zich hiervoor zelf verzekeren, 

maar u kunt ook bij GroenWest lid worden van het 

glasfonds. Deelname aan het glasfonds kost € 1,- 

per maand. Bij schade aan glas kunt u dan op ons 

rekenen!

Bijdrage huurdersvereniging
Huurdersvereniging Weidelanden is een 

onafhankelijke huurdersorganisatie en wil niet 

alleen de belangen behartigen, maar huurders ook 

ondersteunen. Hoe meer huurders lid zijn, hoe 

sterker de vereniging staat. De contributie 

bedraagt € 0,50 per maand.

Zonnepanelen
Zoals u heeft gelezen worden er zonnepanelen op 

het dak van het gebouw geplaatst. Op dit moment 

is het nog niet zeker hoeveel zonnepanelen er per 

woning geplaatst gaan worden. Ten tijde van het 

verstrekken van deze brochure, is het uitgangspunt 

dat op elke woning 6 zonnepanelen worden 

aangesloten. Voor elk zonnepaneel dat wordt 

aangesloten op de meterkast van uw woning, 

betaalt u maandelijks € 2,50 servicekosten. De 

verwachte jaaropbrengst is 225 kWh per paneel. 

Met een stroomtarief van € 0,25 per kWh levert dit 

per paneel zo’n € 4,70 per maand op. Dit komt ten 

gunste van uw eigen energierekening. Bij het 

tekenen van het huurcontract tekent u een 

gebruiksovereenkomst voor de zonnepanelen. 

Naast de zonnepanelen die terug leveren aan de 

woningen worden ook zonnepanelen geplaatst die 

op de centrale meterkast van het gebouw 

aangesloten. Dit leidt tot een lagere 

elektriciteitsrekening van het gebouw en daarmee 

lagere servicekosten. Op deze manier heeft u als 

bewoner het meeste profijt van de opbrengst van 

de zonnepanelen. 

Voorschotbedragen
Elektra
De servicekostencomponent "Elektra" betreft het 

elektra verbruik van de algemene ruimten in het 

gebouw, zoals de verlichting in de centrale hal, het 

trappenhuis en bij alle voordeuren. Ook elektrische 

installaties zoals de lift en de elektrische deuren 

zitten in dit bedrag verwerkt. Eerder hebben we 

aangegeven dat het stroompunt in de bergingen is 

aangesloten op de meterkast van het gebouw. 

Huurders die het stopcontact in hun berging willen 

gebruiken moeten hiervoor aparte servicekosten 

betalen. Deze betalingen worden in mindering 

gebracht op de kosten van het elektra verbruik van 

het gebouw die de door alle huurders betaald 

wordt. 

Schoonmaak  
De schoonmaak van de algemene ruimten is een 

verantwoordelijkheid van alle huurders die hier 

komen wonen. Als service geeft GroenWest 

opdracht om de algemene ruimten schoon te laten 

maken. Een schoonmaakbedrijf zal volgens een 

nog op te stellen programma de algemene 

ruimten regelmatig schoonmaken. GroenWest stelt 

een Huishoudelijk Reglement op met regels die 

voor bewoners gelden in en om het complex.  Een 

schoon gebouw geeft een veilig gevoel.

Dienstverlening 

ontmoetingsruimte
Dit betreft het beheer van de ontmoetingsruimte 

door Zegveld Zorgt. Zegveld Zorgt moet diverse 

kosten maken bij het beheer van de 

ontmoetingsruimte. Aangezien Zegveld Zorgt 

hiervoor geen subsidie of andere inkomsten krijgt, 

is een bijdrage van de bewoners nodig. 

Nuts ontmoetingsruimte
Dit betreft elektra (dus ook verwarming) en water in 

de ontmoetingsruimte.

S e r v i c e k o s t e n

Let op! 
De meeste kosten zijn gelijk voor de 

23 woningen. De begane grond 

woningen betalen voor de 

servicecomponenten  

"Elektra gebouw" (€ 10,00) en 

"Schoonmaak gebouw " (€ 8,00) 

een lager bedrag omdat zij hier in 

mindere mate gebruik van maken. .
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Z e g v e l d  Z o r g tZ e g v e l d  Z o r g t

Zegveld Zorgt
Zegveld Zorgt is niet alleen van het plannen maken. Wij zijn 

blij dat De Pionier er nu echt gaat komen en blijven betrokken 

als De Pionier klaar is. Samen met bewoners, familieleden en 

vrijwilligers willen we ervoor zorgen dat het wonen in de 

Pionier iets bijzonders wordt. 

Wonen met een meerwaarde
Natuurlijk wordt het een mooi en comfortabel gebouw met fijne woningen. Maar de bewoners en de 

bezoekers brengen de warmte en de sfeer in een gebouw en daar wil Zegveld Zorgt graag bij 

ondersteunen. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen woning, maar in De Pionier woon je toch ook 'samen'. 

Zoals vaak in ons dorp kijken we naar elkaar om; dat is wonen met een meerwaarde.  

Het is fijn om thuis te zijn, maar ook om er even 'uit te gaan'. En dat kan straks binnen uw eigen Pionier. Wat 

denkt u van een gezellig kopje koffie met medebewoners in de ochtend? Op dit moment organiseert 

Zegveld Zorgt al koffie-ochtenden bij iemand thuis. In de toekomst willen we hier ook de ontmoetingsruimte 

van De Pionier voor gebruiken. Bepaalde momenten kunnen dus ook mensen van buiten De Pionier koffie 

komen drinken, of een activiteit meemaken. De ontmoetingsruimte heeft zo ook een functie voor ons dorp. 

Wonen in De Pionier
Buiten zitten kan op uw eigen balkon of in uw tuin, maar 

zeker ook gezellig in de gezamenlijke tuin. Alle woningen 

liggen rondom deze mooie tuin en daar willen we als Zegveld 

Zorgt samen met vrijwilligers echt iets bijzonders van maken. 

Met het ontwerp van de tuin, zorgen we ervoor dat de tuin ook aantrekkelijk is voor vlinders ,bijen en 

natuurlijk de vogels niet te vergeten. Door veel soorten (bloeiende) planten, zal er vaak wat te zien en te 

ruiken zijn. Misschien is er zelfs af en toe wel iets eetbaars te plukken. 

Samen met u als bewoner, familieleden en vrijwilligers willen we er voor zorgen dat er regelmatig wat te 

doen is. Heeft uzelf groene vingers en de mogelijkheid om iets in de tuin te doen, dan kunt u gezellig 

meehelpen bijvoorbeeld tijdens een onderhoudsochtend of -middag. Natuurlijk behoort gezellig een 

spelletje doen in de ontmoetingsruimte tot de mogelijkheden. Of wat dacht u van een creatieve middag voor 

de liefhebbers? Doordat de ontmoetingsruimte ook een volledige keuken heeft, is het mogelijk om af en toe 

met meerdere bewoners en / of bezoekers samen te eten, indien u dat zou willen.  
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D e  w o n i n g e n

Toelichting 
Tijdens het douchen gaat 

veel warm water direct 

verloren in het riool. Het WTW 

systeem zorgt ervoor dat de 

warmte van het afgevoerde 

douchewater via een 

dubbelwandige spiraal wordt 

overgedragen aan de koud 

waterleiding. Het 

voorverwarmde water wordt 

vervolgens direct naar de 

thermostaatkraan van de 

douche geleid. Met het WTW 

systeem wordt geld 

bespaard omdat er minder 

stroom nodig is om het water 

te verwarmen. 

Filters vervangen
In de ventilatiebox is een filter 

aanwezig. Hoe lang een filter 

meegaat, is afhankelijk van de 

omstandigheden. Heeft u net uw 

nieuwbouwwoning betrokken, dan 

moet u het eerste jaar het filter 

relatief vaak vervangen, namelijk 

zo'n vier keer per jaar. Dit komt 

doordat de nieuwbouwwoning in het 

begin nog erg vochtig is en veel 

(bouw)stof bevat. Na het eerste jaar 

is gemiddeld twee keer per jaar 

vervangen voldoende.

Hoe kunt u zien of het filter 

aan vervanging toe is? 
Dat is eenvoudig: wanneer het 

gehele filter verkleurd is door stof en 

de structuur van het filtermateriaal 

niet meer is te zien, is het filter aan 

vervanging toe. De kosten voor het 

vervangen van dit filter komt voor 

rekening van de bewoner.

D e  w o n i n g e n

Bijzonderheden 
in en rond de woning

    Verwarming            

De woning wordt verwarmd door 

middel van witte elektrische 

radiatoren van het fabricaat DRL 

E-Comfort Klima.  De Klima

radiatoren zien er uit als een

stijlvol decoratiestuk en  schakelen

geruisloos in- en uit. De radiatoren

verspreiden een aangename

warmte en zorgen voor continue

comfort in de ruimte door de

combinatie van stralings- en

convectiewarmte. Hierbij mengt

warme lucht zich met de lucht in

de omgeving, waardoor het na

enige tijd behaaglijk voelt in de

kamer.

Duurzaamheid 
De woningen in het project De 

Pionier worden duurzaam 

ontwikkeld en voldoen aan de 

huidige bouweisen. De 

woningen worden goed 

geïsoleerd en er wordt geen 

gebruik gemaakt van gas. In de 

woning worden verschillende 

moderne installaties toegepast 

zoals een ventilatiesysteem en 

een doucheafvoer met WTW 

(Warmte  Terug Winning), 

verwarming door elektrische 

radiatoren en een boiler voor 

de levering van warmtapwater.

Bediening
De elektrische radiatoren zijn 

allemaal voorzien van een 

programmeerbare thermostaat. 

Via een digitaal scherm kunt u de 

radiator eenvoudig bedienen.    

Ook kunt u energie besparen 

met behulp van programma’s die 

op vaste momenten de 

temperatuur lager en hoger 

zetten. Zo is de temperatuur in 

elk vertrek afzonderlijk naar wens 

te regelen om maximaal comfort 

te halen uit de verwarming in uw 

woning. 

Warm tapwater
In de woning zit een boiler van 

80 liter. De boiler heeft een 

verwarmingselement met een 

relatief laag vermogen die ervoor 

zorgt dat het tapwater wordt 

verwarmd. 

WTW douche
De thermostatische 

douchemengkraan is 

aangesloten op een Warmte 

Terug Win (WTW) installatie. 

Onder de doucheput, bij de 

afvoer in de vloer, wordt het 

WTW systeem geïnstalleerd. 

Ventilatie
In uw woning zorgt een 

gemotoriseerde ventilatie box 

voor de toevoer en afvoer van 

lucht. Ook dit is een WTW-

systeem: de koude inkomende 

lucht die het huis binnenkomt, 

wordt verwarmd met de 

temperatuur van de lucht die uit 

de woning wordt afgevoerd. In 

alle verblijfsruimten worden 

inblaas- en/of afzuig ventielen 

aangebracht. De afzuigventielen 

worden per vertrek ingeregeld. 

Zo heeft iedere ruimte een prettig 

binnenklimaat.

Bediening 
In de keuken bevindt zich een 

standenschakelaar waarmee 

handmatig de ventilatie hoger of 

lager gezet kan worden. Wanneer 

u aan het koken of douchen bent

kunt u hiermee zorgen dat de

vochtige lucht sneller afgezogen

wordt.

Bijzonderheden 
in en rond de woning

Let op!
Zorg voor goede ventilatie 

in uw woning
Uw meterkast en technische 

ruimte moeten goed geventileerd 

worden. Aan de boven- en 

onderkant van de deuren zitten  

roosters of ventilatie-openingen. 

Houd deze openingen daarom 

altijd vrij en gebruik uw meterkast 

niet als bergruimte.
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D e  w o n i n g e n

Wasmachine- 
en wasdroger 
aansluiting
De opstelplekken voor de 

wasmachine en wasdroger zijn 

in de technische ruimte met de 

boiler, omvormer. Voor de 

wasmachine en wasdroger is er 

een wandcontactdoos met een 

aparte groep in de meterkast. De 

waterleiding en afvoer   voor de 

wasmachine en wasdroger 

worden in de buurt van de 

opstelplekken geplaatst. Als u 

zowel de wasmachine als 

wasdroger op de afvoer wilt 

aansluiten dient u zelf een T-

splitsing op de afvoer aan te 

brengen.

Loze leiding
In de hoofdslaapkamer en de 

tweede slaapkamer is een loze 

leiding aanwezig. Deze leiding 

kan naderhand bedraad worden 

ten behoeve van internet en 

televisie

Kan ik koken op 
gas? 
Nee. Nieuwbouwwoningen als 

deze mogen geen gasaansluiting 

meer hebben, waardoor koken 

op gas dus niet mogelijk is. Het 

is alleen mogelijk om elektrisch 

te koken. In de keuken bevindt 

zich standaard een 2-fasen 

perilex aansluiting (2x230 volt) 

ten behoeve van elektrisch 

koken.

Inbraakwerend 
hang- en 
sluitwerk
Alle opendraaiende ramen en 

deuren in de buitengevel worden 

voorzien van inbraakwerend 

hang- en sluitwerk. 

Rookmelders
Alle woningen zijn voorzien van 

rookmelders. De positie van de 

rookmelders zijn ingetekend op 

de woningplattegronden. 

D e  w o n i n g e n

Aansluitingen
Elke keuken is standaard voorzien van twee 

dubbele wandcontactdozen boven het  

aanrechtblad. Om alle mogelijke  

keukenapparatuur te kunnen aansluiten zonder 

storingen, is het mogelijk om (nu of in de 

toekomst) extra elektragroepen aan te brengen in 

de keuken. Hiervoor zijn 2 (onbedrade) loze 

leidingen aangebracht in de keuken. 

Afzuigkap
Wanneer u een afzuigkap wilt plaatsen in de 

keuken, mag dit alleen een recirculatiekap zijn. 

Het is niet toegestaan om een afzuigkap aan te 

sluiten op de mechanische ventilatie 

(afzuigpunten) of een luchtafvoer door de gevel te 

realiseren. Omdat nieuwe woningen steeds beter 

worden geïsoleerd, is de luchtafvoer afhankelijk 

van een goed functionerende mechanische 

ventilatie. Wordt er een afzuigkap op dit systeem 

aangesloten, dan raakt het systeem ontregeld. 

Daarom bieden we in het keuzepakket ook alleen 

maar een recirculatiekap aan. 

Zonwering
Er wordt geen standaard 

zonwering aangebracht. Wel 

worden er op de gevels met veel 

zonlicht loze leidingen 

aangebracht bij de ramen, zodat 

er elektrisch bedienbare zonwering 

kan worden geplaatst. Let er 

hierbij wel op dat u altijd 

toestemming nodig heeft van 

GroenWest voor het plaatsen van 

zonwering. Na uw schriftelijke 

aanvraag, ontvangt u van ons 

schriftelijk bevestiging met de 

geldende voorwaarden. 

Buitenruimte
De woningen op de begane grond 

hebben een eigen tuin die u naar 

eigen smaak kunt inrichten. U 

heeft de mogelijkheid om naar 

hartenlust te tuinieren en/of van de 

zon te genieten. Er wordt echter 

wel van u verwacht dat u zich 

houdt aan de (wettelijke) regels 

over het tuinonderhoud, 

waaronder de Hagenregeling. 

De haag is een onderdeel van het 

gehuurde en mag niet worden 

verwijderd. Ook is het niet 

toegestaan om bouwwerken zoals 

schuurtjes of overkappingen te 

plaatsen. Daarnaast geldt voor alle 

woningen dat het niet is 

toegestaan om schotelantennes te 

plaatsen, ook niet op de 

individuele buitenruimte (balkon of 

tuin). 

Keuken
De woningen worden voorzien van een Keller keuken met een standaardopstelling van circa 1800 mm met een 

aanrechtblad en drie onder- en drie bovenkasten. Naast het aanrechtblad bevindt zich aan de ene kant ruimte 

voor de koelkast en aan de andere kant voor de kookopstelling. De keuken op de afbeelding geeft een goede 

indruk van de standaard opstelling. Het tegelwerk kan wel afwijken van de foto.

Na de toewijzing van de nieuwbouwwoning vinden de keuzegesprekken plaats. GroenWest biedt de nieuwe 

huurder een aantal keuzemogelijkheden aan in de afwerking van de keuken. Sommige opties zijn gratis, zoals 

de kleurkeuze van de keuken. Tegen betaling zijn er een aantal meeropties mogelijk, zoals extra kastruimte en 

diverse opties voor het plaatsen van inbouwapparatuur. Het is niet mogelijk om de gemaakte keuzes op een 

later moment te wijzigen. Wanneer de nieuwbouwwoning in bepaalde situaties pas op een later moment wordt 

toegewezen, dan kan de huurder geen voorkeuren meer opgeven en wordt de woning volgens de standaard 

opgeleverd.

Gedurende de huurperiode bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van de gekozen meerwerkopties. 

GroenWest biedt geen andere keuzes aan dan in de keukenbrochure staat vermeld. Wilt u een liever zelf een 

keuken plaatsen? Dat kan alleen als u hiervoor schriftelijk toestemming van GroenWest heeft.
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A f w e r k i n g  w o n i n g

Afwerking van de woning

Let op! 
Wanneer u verhuist naar 

een nieuwbouwwoning, zijn 

er een aantal zaken waar u 

op moet letten. Naast de 

standaard klussen moet  

het nieuwe huis 

klaargemaakt worden voor 

bewoning.  Houdt u daarom  

rekening met kosten voor 

de bekleding van alle 

wanden en vloeren in de 

woning.

O p l e v e r i n g  w o n i n g

Oplevering van de woning
De bouw van de woningen van GroenWest zal waarschijnlijk in 

januari 2022 starten. De verwachte oplevering staat gepland 

voor het vierde kwartaal van 2022. GroenWest probeert u 4 

weken van tevoren te informeren over de opleverdatum. Het is 

mogelijk dat door omstandigheden de bekendmaking van de 

opleverdatum korter is dan 4 weken.

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
Iedereen verandert zijn of haar woning graag naar eigen smaak en inzicht. Maar 

het is belangrijk om te weten wat wel en wat niet mag worden veranderd. 

GroenWest kan u hierover informeren en adviseren. Als het gaat om ingrijpende 

aanpassingen in de woning, bent u als huurder verplicht vooraf schriftelijk 

toestemming aan te vragen. Hieronder staat in het schema of de door u 

gewenste veranderingen mogelijk zijn en of u hier toestemming nodig heeft.

Verantwoordelijk voor onderhoud 
Gedurende de huurperiode bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van de 

aangebrachte aanpassing. Dat kan betekenen dat u deze via uw 

inboedelverzekering moet verzekeren. Dit is vooral nodig bij grote 

veranderingen, zoals een nieuwe keuken.

Ruimte Vloer Wanden Plafonds Voorzieningen Techniek 

Hal Cement 
dekvloer 

Behangklaar Spuitwerk Deurbel Rookmelder 
Elektrische radiator 

Meterkast Onafgewerkt Onafgewerkt Onafgewerkt Meters: 
-Elektra
-Water
Hoofdinvoer CAI &
Telefonie

Technische 
ruimte 

Cement 
dekvloer 

Onafgewerkt Onafgewerkt 
wasmachine en 
wasdroger 

Boiler 
Omvormer 

installatie 
Afzuigpunt WTW 

Woonkamer Cement 
dekvloer 

Behangklaar Spuitwerk 
& telefonie 
Intercom 

Elektrische radiator 

Keuken Cement 
dekvloer 

Tegels tussen 
onder- en 
bovenkasten, 
achter het 

en koelkast. 

wanden 
behangklaar 

Spuitwerk Bediening ventilatie 
Aansluitpunten: 
- Elektrisch koken
(Perilex)
- Koelkast
- Recirculatiekap
- Twee dubbele
wandcontactdozen

Inblaas- en 

Elektrische radiator 

Slaapkamer 1 Cement 
dekvloer 

Behangklaar Spuitwerk Loze leiding t.b.v. 
Elektrische radiator 

Slaapkamer 2 
/ Hobbykamer 

Cement Behangklaar Spuitwerk Loze leiding t.b.v. 
Elektrische radiator 

Badkamer 

naar de 
douchehoek 

plafond 
Spuitwerk Wastafel met kraan 

Planchet 

Thermostatische 

met WTW 

- Staand toilet met

en closet zitting

Elektrische radiator 

Berging Onafgewerkt Onafgewerkt Onafgewerkt Lichtschakelaar 

wandcontactdoos 
Balkon Beton met 

anti-sliplaag Hekwerk 
Tuin Terras met 

bestaande 
grond 

Haag 

U dient zelf de vloeren en de wanden af te werken, behalve daar waar 

tegelwerk wordt aangebracht.

boven aanrecht

Loze leiding t.b.v. 
- oven/magnetron
- vaatwasser

CAI of telefonie 

CAI of telefonie 

een laag reservoir

Spiegel 

douchemengkraan 

Afgesloten 

Lichtpunt 

tegels en 

aflopend 

Overige 

kookgedeelte 

Opstelplek 

Aansluitpunten CAI Inblaaspunten WTW 

Warmte Terug Win 
zonnepanelen 

Inblaaspunten WTW 

Inblaaspunten WTW 

Afzuigpunten WTW 

Glijstang met 
douchekop 

Lichtpunt 

Tegels tot 
dekvloer 
Tegels 

afzuigpunten WTW 

Alle klussen op een rij Toegestaan Toestemming 
vragen 

Bijzonderheden 

Kurk / parket / marmoleum / linoleum / pvc / 
laminaat aanbrengen 

Ja Ja Aanvullende voorwaarden m.b.t. ondervloer. 
Let op! Vloer mag niet worden verlijmd. 

Plavuizen / tegels / siergrind plaatsen Nee 

Behang / granol / sierpleister / structuurverf / 
latex (over behang) op wand aanbrengen 

Ja Nee Grofheid structuur is maximaal 3 mm of kleiner 

Binnenwanden en deuren verwijderen Nee 
Nieuwe keuken plaatsen na oplevering Ja Ja Aanvullende voorwaarden m.b.t. plaatsen. 

Keukenapparatuur plaatsen Ja Ja Aanvullende voorwaarden m.b.t. plaatsen. 
Verwijderen tegelwerk badkamer / toilet Nee 
Douchekraan en douchecabine / 
douchewand plaatsen 

Ja Ja Boren in de voegen, zo min mogelijk in de 
douchehoek. Niet boren in de vloertegels. 

Gaten boren in tegels van badkamer / 
douche 

Nee Nee Boren in voegen, zo min mogelijk in de 
douchehoek. Niet boren in de vloertegels. 

Zonwering (screens) Ja Ja Aanvullende voorwaarden m.b.t. kleur en type 
Schotelantenne / geveldoorvoer Nee 
Dierenverblijf / vijver / afdak en pergola Nee 
Erfafscheiding (tussen de woningen en/of 
grenzend aan openbaar gebied) 

Nee 
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T i p s  b i j  n i e u w b o u w

Technische 
handleiding
Bij de oplevering van uw woning 

ontvangt u de technische 

handleiding. In de technische 

handleiding vindt u relevante 

informatie over de verschillende 

installaties en praktische 

informatie over het stofferen en de 

inrichting van uw woning. Goed 

onderhoud en het voorkomen van 

problemen beginnen bij het op de 

juiste wijze betrekken van uw 

nieuwbouwwoning. Wij geven u 

alvast op voorhand een aantal 

nuttige tips. 

Bouwvocht
Bij een nieuwbouwwoning is het 

belangrijk om rekening te houden 

met het vele vocht. Dit komt 

doordat de constructie tijdens de 

bouw bloot heeft gestaan heeft 

aan de natuurlijke elementen. 

Daarnaast bevat vers gestort 

beton van zichzelf veel water. 

Nadat het huis af is, duurt het 

lang totdat al het vocht uit het 

huis verdwenen is. U kunt de 

woning het beste laten drogen 

door het geleidelijk op te warmen 

en goed te ventileren in de 

periode na oplevering. 

Tips en trucs
in en rond de nieuwbouwwoning

N o t i t i e s

Opstoken
In de eerste week warmt u alle 

vertrekken op tot 17 graden. 

Daarna doet u er wekelijks een 

graad bij, totdat de temperatuur is 

gestegen tot 20 graden. U loopt 

dan minder risico op 

krimpscheuren en op schade aan 

de constructie van de woning 

wanneer u direct de temperatuur 

instelt op 20 graden of hoger. 

Ventileren
Behalve geleidelijk warm stoken is 

het verstandig uw huis goed te 

ventileren. Zet uw mechanische 

afzuigsysteem op een hogere 

stand, wanneer u voor klussen in 

de woning aanwezig bent. Zet 

daarnaast deuren, ramen en 

roosters tegelijkertijd open, zodat 

de lucht goed kan circuleren. Bij 

een goede luchtcirculatie drogen 

de muren, vloeren en plafonds 

immers het snelst. Na een aantal 

weken lijkt het oppervlak droog, 

maar ook dan zit er nog vocht in 

de muren. Zet meubels en andere 

spullen daarom minstens vijf 

centimeter van de muren. Zo 

kunnen de muren op die plekken 

ook goed drogen en voorkomt u 

schade aan uw spullen. 

Compleet droog
Om in te schatten hoe lang uw huis 

moet drogen, kunt u advies 

inwinnen bij een expert. Daarover 

kunnen geen algemene adviezen 

worden gegeven, omdat elk huis 

anders is. Toch moet u er rekening 

mee houden dat het zeker een jaar 

duurt voor al het vocht uit de muren 

is verdwenen.

Wees dus geduldig!

Afwerking
Het vrijkomende vocht kan 

beschadigingen veroorzaken. 

Voordat u gaat schilderen, stuken, 

behangen of de vloeren leggen, 

moet dat vocht er eerst uit. Wacht 

met het leggen van een vloer totdat 

het meeste vocht uit de vloer 

verdwenen is. Dit is belangrijk 

omdat de nieuwe vloer krom kan 

gaan staan of los kan laten als er te 

veel vocht onder zit. Laat u uw vloer 

leggen door een professioneel 

bedrijf, dan doen zij normaal 

gesproken een vochtmeting voordat 

ze beginnen. 

Daarnaast zullen de wanden de 

aankomende jaren nog ‘werken’. Dit 

betekent dat er scheuren kunnen 

ontstaan. Hiermee moet u rekening 

houden met het kiezen van uw 

wandbekleding. U wilt bijvoorbeeld 

niet dat uw glad gestuukte wanden 

gaan barsten of uw mooie behang 

begint te scheuren! 

Let op! 
Veel mensen gebruiken een bouwdroger om het bouwvocht snel uit het huis 

te krijgen. Dat is niet altijd verstandig. Een bouwdroger kan te snel te veel 

vocht aan de muren onttrekken, waardoor er scheuren kunnen ontstaan.
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Ondanks de grote zorg  

en aandacht die besteed 

is aan dit magazine, 

kunnen er aan de 

teksten, beelden, 

impressies en 

plattegronden geen 

rechten worden ontleend.




