4 HALFVRIJSTAANDE
WONINGEN
TEUGE

nieuwbouw - verbouw - restauratie - timmerfabriek

nieuwbouw - verbouw - restauratie - timmerfabriek

DE OMGEVING
Teuge is een klein gezellig dorp met ongeveeer

Teuge is vooral bekend door het vliegveld

900 inwoners gelegen in de provincie Gelderland.

waardoor er altijd wel iets te beleven valt.

Door de verschillende verenigingen die het dorp rijk is

Natuurliefhebbers zitten ook goed door de

worden jaarlijks terugkerende activiteiten georganiseerd

gunstige ligging ten opzichte van de Veluwe

voor jong en oud.

en de IJssel.

Het dorp ligt dicht bij Apeldoorn, Twello en Deventer.
Dorps wonen met de voorzieningen op korte afstand.

PARK VAN TEUGE FASE 2
Park van Teuge is de nieuwbouwwijk van Teuge.
Er worden ongeveer 85 woningen gebouwd in
meerdere fasen. Dijkhof Bouw realiseerd hier
4 halfvrijstaande woningen op riante kavels. De
woningen worden in de jaren 30 stijl gebouwd met
oranje-rood metselwerk, houten kozijnen, antraciete
keramische dakpannen en getimmerde dakgoten.
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De woonwijk wordt ontsloten vanaf de
Rijksstraatweg door de Fokkerstraat en de
Hessenlaan. Ook zijn er ontsluitingen aan de
Parmentierstraat en De Zanden.
U kunt gebruik maken van het openbaar vervoer
door middel van de busverbinding tussen station
Apeldoorn en station Twello. Daarnaast
loopt de provinciale weg door het dorp, waardoor
Twello en Apeldoorn met de auto goed bereikbaar
zijn. Daarnaast zijn er fietspaden langs de
provinciale weg.

4 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN
De halfvrijstaande woningen worden op ruime kavels

Een nieuwe woning behoeft de eerste jaren weinig

gebouwd, met oppervlaktes variërend van 541m² tot

tot geen onderhoud. Dit is natuurlijk erg prettig. De

1284m². Ook qua woningtype is er keuze want de twee

woning wordt aan de buitenzijde geheel geschilderd.

buitenste woningen zijn voorzien van een fraaie topgevel.

De binnenafwerking doen wij niet voor u. U kunt na

De badkamer en het toilet worden voorzien van tegelwerk

oplevering naar eigen smaak de woning voorzien van

en sanitair. Daarnaast zijn de woningen voorzien van een

vloerbedekking, behang en inrichting.

gemetselde berging.

De woningen worden gebouwd conform de huidige
regelgeving. Dit betekent dat uw woning beschikt over
goede vloer, wand en dakisolatie. Ook is uw woning
voorzien van een lucht-water warmtepomp. Uw woning is
geheel gasloos!

KENMERKEN VAN
DEZE WONING:
• Een architectonisch ontwerp.
• Een perfecte gezinswoning.
• Ruime indeling van begane grond,
verdieping en zolder.
• Wonen in Teuge dicht bij de
voorzieningen van de grote stad.
• Een gemetselde berging.
• Een badkamer en toilet voorzien van
tegelwerk en sanitair.
• Weinig onderhoud.
• Energiezuinig wonen.
• Ruime keuzemogelijkheden, ga in
gesprek met onze kopersbegeleider
voor de mogelijkheden.
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GEVELS

Voorgevel

Rechter zijgevel

Kavel 2 & 4 krijgen
de pv-panelen op het
zuiden

Achtergevel

Linker zijgevel
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5.2 m

BEGANE GROND

BEGANE GROND MET VERLENGING

Een ruime berging voor
fietsen, gereedschap en
tuinspullen

Een fijne keuken
aan de tuinzijde

Nog meer ruimte
voor uw toekomstige
keuken

11.2 m

10. m

2.9 m

Een ruime hal

Verlenging mogelijk met
1,2 m of 2,4 m

De zithoek aan
de voorzijde

Topgevel afhankelijk
van kavelkeuze
5.5 m

5.5 m

BASIS

VERLENGING

Bij deze indelingsvariant komt u via de entree in de hal met trapopgang. Hier vindt u de toiletruimte voorzien van

Wilt u nog meer ruimte voor een extra grote woonkeuken?

sanitair en tegelwerk. De woonkamer is aan de voorzijde gesitueerd en heerlijk licht door de grote ramen. Aan de

Kies dan voor een uitbouw op de begane grond met 1,2m of 2,4m.

tuinzijde bevindt zich de keuken, waar ruimte is voor een kookeiland en een eettafel. Door de grote glazen puien,
met openslaande dubbele tuindeuren, kunt u volop genieten van het buitenleven. De woning is voorzien van een
gemetselde berging.

VERDIEPING

ZOLDER

Warmtepomp
Wasmachine

10 m

Genoeg ruimte voor
uw kleding

Topgevel afhankelijk
van kavelkeuze
5.50 m

De eerste verdieping van deze woningen is voorzien van 3 slaapkamers en een badkamer met bad, douche, wastafel

De zolder is met de vaste trap bereikbaar. Een mooie ruimte voor het opbergen van spullen of het maken van een

en toilet. Kortom ook een verdieping vol wooncomfort!

fitnessruimte. Op de zolder staan de installaties. Ook wordt hier de aansluiting voor de wasmachine geplaatst.

DUURZAAMHEID EN WOONGENOT BRENGEN WE SAMEN
Met de aankoop van uw nieuwe woning bent u verzekerd van de voordelen van een nieuwe woning.
Naast het comfort van een goed geïsoleerde woning voorzien van vloerverwarming, kiest u ervoor om duurzamer
met energie om te gaan. U gaat geen gas meer gebruiken maar uw woning wordt verwarmd met een elektrische
warmtepomp.
Dijkhof Bouw maakt gebruik van duurzame materialen zoals hout met een FSC keurmerk. Dit betekent dat het hout
afkomstig is uit bossen waar verantwoord bosbeheer plaatsvindt. Ook dragen we zorg voor afvalscheiding waardoor
het afval makkelijker hergebruikt kan worden.

BENG
In Nederland leggen we vanaf 1 januari 2021 de

Deze eisen vervangen de EPC, de oude eis

energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen

voor nieuwbouw. BENG is gebaseerd op een

vast aan de hand van 3 eisen:

driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te

1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2

maken, de Trias Energetica.

gebruiksoppervlak per jaar
2. het maximale primair fossiel energiegebruik,
eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar

Uw woning voldoet aan de huidige BENG eisen. Dit
tonen we aan met een BENG berekening en het nieuwe
energielabel.

3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in
procenten

TO-juli
We houden rekening met de BENG eisen waardoor

Door klimaatverandering gaat dit vaker voorkomen.

de woning goed geïsoleerd is. In de zomer kan dit tot
problemen leiden. Het probleem oververhitting.

Koeling
Uw woning kan koelen met de lucht-water warmtepomp.

Oververhitting

Dit zal bij warme dagen een verkoeling geven van enkele

De TO-juli eis is ingesteld om oververhitting tegen te

graden.U kunt deze koeling niet vergelijken met een

gaan. Als de woning in de zomer is opgewarmd, kan het

airco-unit. Met deze functie voldoet uw woning aan de

door de goede isolatie langer duren voordat de woning

TO-juli eis.

weer is afgekoeld.

GARANTIE EN ONDERHOUD
De herstelwaarborg
Wij gaan uw nieuwe woning bouwen onder de

Dijkhof Bouw garandeert de kwaliteit van de woning.

nieuwbouwgarantie van Woningborg. Het Certificaat

Als zich een gebrek voordoet, herstelt Dijkhof Bouw

Nieuwbouw biedt u als koper een aantal belangrijke

dit gebrek als dit onder de garanties valt. De meeste

zekerheden.

onderdelen van de woning hebben een garantietermijn
tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Maar bij

De afbouwwaarborg

ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs

Gaat Dijkhof Bouw gedurende de bouw onverhoopt

10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt

failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van uw

een beperkte garantietermijn. Woningborg waarborgt

woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook

deze garantieverplichtingen van de bouwonderneming.

onmogelijk, dan verstrekken zij u een schadeloosstelling.
In dit geval conform de vastgestelde regels in de voor u
van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling.
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Peil en uitzetten

Het funderingsmetselwerk van de woning, wordt tot

Dak

T.p.v. de meterkast wordt een dicht paneel boven de

Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de

de gevelsteen aangebracht, voorzien van een aantal

De dakconstructie bestaat uit een geïsoleerde

deur geplaatst. De binnendeuren worden afgehangen

afgewerkte cementdekvloer van de begane grondvloer in

kunststof ventilatieroosters.

scharnierkap en voorzien van dakpannen. De

aan 3 paumelles en voorzien van deurkrukken, daar

boeiplanken uitgevoerd in cedar, geschilderd in een

waar nodig met vrij- bezet beslag. Stalen binnenkozijnen

Vloeren

lichte kleur. Het dak wordt voorzien van zonnepanelen.

en opdekdeuren zijn fabrieksmatig afgelakt.

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als geïsoleerde

Het aantal conform de uitkomst van de BENG

Op de zolder wordt een dakraam in het dak aangebracht.

Grondwerk en buitenriolering

systeemvloer. De begane grond vloer wordt voorzien

berekening.

Er worden grondwerkzaamheden uitgevoerd ten

van een “kruipgat” sparing, afgedekt met een geïsoleerd

behoeve van de funderingen en leidingen. Er wordt

kruipluik, voorzien van een luikoog en matomranding.

Wanden

Er worden naar de 1e en 2e verdieping open trappen

uitgegaan van een gesloten grondbalans (er wordt geen

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als betonnen

De woning scheidende wanden, het binnenspouwblad

aangebracht. De trappen worden uitgevoerd met vuren

grond aan- of afgevoerd).

kanaalplaatvloer, breedte 1200mm en waar nodig

van de buitengevels en de dragende binnenwanden

houten treden, trapbomen, spil en trap hekken met

Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast

pasplaten.

worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen, daar

ronde spijlen. Langs de muur worden ronde houten

waar nodig gedilateerd. De lichte scheidingswanden

muurleuningen op aluminium dragers aangebracht.

de hal. De juiste peil maat wordt bepaald in overleg met
de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

voor afvalwater en hemelwater. De afvoeren van

Trappen

de diverse lozingstoestellen worden met de nodige

Gevels

bestaan uit cellenbeton verdiepingshoge elementen.

ontstoppingsstukken en stankafsluiters aangesloten op

De buitengevels worden als geïsoleerde spouwmuur

T.p.v. de gevelopeningen worden betonlateien

Aftimmerwerk

het gemeenteriool. De riolering wordt belucht middels

uitgevoerd. Het buitenspouwblad bestaat uit

aangebracht, conform opgave constructeur.

Daar waar nodig worden, ten behoeve van een goede

een ontspanningsleiding, welke boven het dak uitmondt.

metselwerk, kleur conform kleuren- en materiaalstaat.

afwerking, de benodigde betimmeringen ter plaatse

De voegen van het metselwerk worden gepointerd. De

Kozijnen / Ramen / Deuren

van kozijnen en trappen, verticale en horizontale

Hemelwaterafvoeren

buitengevels voorzien van de nodige open stootvoegen,

De buitenkozijnen, –ramen en -deuren worden

leidingkokers in houten plaatmateriaal aangebracht.

Aan de woning worden getimmerde goten aangebracht.

dilatatievoegen, stalen lateien en loodvervangers- en/of

uitgevoerd in hardhout, voorzien van het nodige

In de meterkast wordt een meterbord aangebracht,

De hemelwaterafvoeren zijn uitgevoerd in zink en

latei slabbes.

hang- en sluitwerk en voldoet aan weerstandklasse 2

conform de voorschriften van de nutsbedrijven.

voorzien van bladafscheiders.

inbraakwerendheid met kerntrekbeveiliging.
Buitenkozijnen worden fabrieksmatig voorzien van

Fundatie

grondverf. Binnen worden er stalen montage kozijnen,

De woningen worden met een paalfundatie gefundeerd.

voorzien van vlakke opdekdeuren en bovenlichten van

Dimensies en specificaties conform het funderingsadvies

enkel blank glas, toegepast.

en berekeningen van de constructeur.

Vloerafwerking

profiel. Alle overige wanden die niet worden voorzien

Keukeninrichting

Waterleidingen

Het toilet en de badkamer worden voorzien van

van tegelwerk, worden behangklaar opgeleverd

De keuken wordt door de opdrachtgever geleverd en

De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de

aangebracht.

watermeter, geplaatst in de meterkast en is afsluitbaar/

vloertegels. De tegelvloeren zijn in de hoeken van
kitvoegen voorzien. Alle overige ruimten worden

Plafondafwerking

aftapbaar. De volgende tappunten worden aangelegd:

voorzien van cementdekvloer, m.u.v. de vloeren achter

Alle betonnen plafonds worden afgewerkt met wit

Beglazing

t.b.v. de keukenmengkraan

de knieschotten op zolder. Op de begane grond & 1e

spuitwerk, waarbij de V-naden in het zicht blijven.

Ten behoeve van alle beglazing in de buitenkozijnen,

t.b.v. de wasmachinekraan

verdieping wordt vloerverwarming in de cementdekvloer

De onderzijde van de dakplaat van de woning wordt

-ramen en –deuren wordt isolerende HR++ beglazing

t.b.v. de fonteinkraan en toiletten

toegepast.

uitgevoerd als onbehandelde spaanplaat, kleur “naturel”.

toegepast. De bovenlichten van de binnendeurkozijnen

t.b.v. douche- en wastafel mengkraan in de badkamer

worden van enkel blank glas voorzien.

t.b.v. vulpunt centrale verwarming (warmtepomp)
De warmwaterleiding wordt aangesloten op de

Wandafwerking

Vensterbanken en dorpels

De wanden van het toilet worden tot 1200mm+P

De vensterbanken worden uitgevoerd in composiet

Buiten schilderwerk

warmtepomp en t.b.v. de keukenmengkraan

voorzien van staand tegelwerk en hierboven

Bianco C. Onder de raamkozijnen worden aan de

Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend

en de douche- en wastafel mengkraan worden

spackspuitwerk. Het wandtegelwerk in de badkamer

buitenzijde betonnen raamdorpels aangebracht, kleur

systeem.

warmwatertappunten aangelegd.

wordt tot aan het plafond aangebracht. De wanden

naturel. Ter plaatse van de buitendeuren en eventuele

De houten buitenkozijnen, -ramen en –deuren zijn

van het toilet en de badkamer worden in de inwendige

raamkozijnen op vloerniveau, worden kunststof zwarte

fabrieksmatig afgewerkt en worden aan de buitenzijde

Gasleiding

hoeken van kitvoegen voorzien. De uitwendige hoeken

onderdorpels aangebracht.

afgelakt in het werk.

Gasleidingen zijn niet van toepassing, er wordt gasloos

van het tegelwerk worden voorzien van een aluminium

gebouwd.
Binnen schilderwerk
De binnen zijde van de buiten kozijnen dient de koper

Ventilatievoorzieningen

zelf te schilderen. De opdekdeuren en binnen kozijnen

De ventilatie wordt geregeld door ventilatieroosters in de

zijn fabrieksmatig afgewerkt.

gevel kozijnen en mechanische afvoeren in de keuken,

De trap inclusief trapbomen, hekwerken, balustrade,

het toilet en de badkamer. Het ventilatiesysteem is CO2

trapleuningen en aftimmeringen worden voorzien van

gestuurd, met een standen schakelaar in de badkamer.

grondverf in een lichte kleur. Alle kleuren en materialen

De ventilatie box wordt geplaatst op de zolder.

conform de kleuren- en materiaalstaat.
Alle schilderwerk van overige aftimmeringen zijn niet
opgenomen.

Telecommunicatievoorzieningen

Elektrische installatie

Verwarmingsinstallatie

Aandachtspunten:

De woningen zijn,vanaf de meterkast, voorzien van

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de

De woningen worden voorzien van een lucht-water

•

onbedrade buizen met een inbouwdoos voor een

meterkast, verdeeld over meerdere groepen naar de

warmtepomp. De binnenunit van de warmtepomp wordt

toegepast worden met een hogere weerstand dan

eventuele telefoon, CAI of glasvezel aansluiting in de

diverse aansluitpunten. De positie en hoogtes conform

geplaatst op zolder.

opgegeven. De leverancier van uw vloerafwerking

woonkamer. E.e.a. conform de verkooptekening.

nadere verkoop tekeningen. De installatie voldoet
volgens NEN 1010 normering.

Sanitair

Bij vloerverwarming mogen geen vloerafwerkingen

kan u daarover nader informeren.
Het leidingsysteem is uitgevoerd met kunststofleidingen

•

Het toepassen van een nachtverlaging of

in de cementdekvloer en de temperatuurregeling vindt

verlaging bij korte afwezigheid wordt afgeraden

Het te leveren sanitair van het merk Villeroy en Boch

De schakelaars en wandcontactdozen zijn van het

plaats door middel van een kamerthermostaat in de

bij vloerverwarming. Door de traagheid van het

O Novo wordt geleverd in de kleur wit; kranen in

type inbouw. Behalve in de meterkast en t.p.v. de

woonkamer.In de overige slaapkamers wordt een

systeem, levert dit nagenoeg geen besparing op,

waterbesparende en verchroomde uitvoering.

warmtepomp opstelling. Er worden rookmelders

naregeling aangebracht (master/slave regeling). De

maar het kan wel tot comfortproblemen leiden.

Toe te passen materialen in:

geplaatst volgens de voorschriften. Algemene

thermostaat in de woonkamer bepaald de temperatuur.

Toilet: Vrijhangend toilet, met inbouwreservoir en front

wandcontactdozen worden op ca. 300mm vanaf de vloer

In de slaapkamers kan handmatig een lagere

bedieningsplaat. Fonteincombinatie.

gemonteerd, de schakelaars worden op ca. 1050 mm

temperatuur ingesteld worden.

Badkamer: Wastafel met mengkraan, spiegel en

vanaf de vloer gemonteerd en in de keuken op 1200mm

Op de begane grond en de verdieping wordt

planchet. Bad met thermostatische mengkraan.

vanaf de vloer. De loze aansluitpunten voor telefoon en

vloerverwarming aangebracht. Onderstaande

Douchecombinatie met thermostatische mengkraan,

CAI worden op 300mm vanaf de vloer geplaatst.

temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij

glijstang en waterbesparende douchekop. Doucheputje

De woningen zijn voorzien van een belinstallatie

gelijktijdige verwarming van alle vertrekken:

15x15cm kunststof bak met rvs rooster. Vrijhangend

bestaande uit een drukknop, elektrische bel en

toilet, met inbouwreservoir en front bedieningsplaat.

transformator (in de meterkast).

Zolder: Wasmachine tapkraan.

hal 		

18°C

woonkamer

22°C

keuken 		

22°C

toiletruimte

18°C

slaapkamers

22°C

badkamer

22°C

overloop

18°C

zolder		

18°C
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In samenwerking met
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