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                     KENMERKEN VAN 
                     DEZE WONINGEN:

• Een modern ontwerp

• Een perfecte gezinswoning

• Ruime indeling van begane grond, 

verdieping en bergzolder

• Wonen in Beekbergen dichtbij 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

TYPE VRIJSTAAND EN HALFVRIJSTAAND

De woningen worden gebouwd op ruime kavels en zijn modern 

ontworpen. De woningen hebben door de lichte stenen en houten 

gevelbekleding een frisse uitstraling. Er komt veel licht binnen door 

de hoge kozijnen. De zinken afwerking van de topgevels en de 

vlakke dakpannen geven deze woningen een extra luxe uitstraling.

De badkamer en toilet zijn voorzien van tegelwerk en sanitair. 

Daarnaast is de woning voorzien van een geisoleerde berging. 

Een nieuwe woning behoeft de eerste jaren weinig tot geen 

onderhoud. Dit is natuurlijk erg prettig. De woning wordt aan 

de buitenzijde geheel geschilderd. De binnenafwerking doen 

wij niet voor u. U kunt na oplevering naar eigen smaak de 

woning voorzien van vloerbedekking, behang en inrichting.

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!   
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                     TYPE VRIJSTAAND:

• Kaveloppervlakte van 675m²

• Moderne uitstraling

• Inclusief geïsoleerde berging



Voorgevel Rechter zijgevel

Achtergevel Linker zijgevel

Voorgevel Rechter zijgevel

Achtergevel Linker zijgevel

Veel lichtinval 

Voorzien van 8 zonnepanelen

Voorzien van 8
zonnepanelen

GEVELS 

VOORGEVEL RECHTER ZIJGEVEL 

LINKER ZIJGEVEL ACHTERGEVEL 



BEGANE GROND VERDIEPING

BASIS

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

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

de keuken, waar ruimte is voor een kookeiland en een eettafel. Door de grote glazen puien kunt u volop genieten van het 

buitenleven. De woning is voorzien van een geïsoleerde berging. 

VERDIEPING 

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

Kortom ook een verdieping vol wooncomfort!  

De zolder is met een vlizotrap bereikbaar. Een mooie ruimte voor het opbergen van spullen.
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Warmtepomp

Wasmachine 

Een ruime berging voor 
fietsen, gereedschap en tuinspullen

Liever een schuifpui? 
Bespreek het met onze kopersbegeleider
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                   TYPE HALFVRIJSTAAND

• Kaveloppervlakte van 473m² of 645m²

• Moderne uitstraling

• Inclusief geïsoleerde berging



GEVELS 

Voorgevel

Linker zijgevel

Rechter zijgevel

Achtergevel

Voorgevel

Linker zijgevel

Rechter zijgevel

Achtergevel

VOORGEVEL RECHTER ZIJGEVEL 

LINKER ZIJGEVEL ACHTERGEVEL 

Voorzien van 
zinken afwerking

Voorzien van 
5 zonnepanelen



BEGANE GROND 

BASIS 

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

en tegelwerk. De keuken is aan de voorzijde gesitueerd waar ruimte is voor een kookeiland en eettafel.  Aan de tuinzijde 

bevindt zich de woonkamer. Door de grote glazen pui kunt u volop genieten van het buitenleven. De woning is voorzien van een 

geïsoleerde berging.                                                                                                                                                                   

VERLENGING

Wilt u nog meer ruimte voor een extra grote woonkeuken? 

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

2,2m 4m 2,7m 2,2m 4m 2,7m

Wasmachine

Warmtepomp





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 

energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast 

aan de hand van 3 eisen:

1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 

gebruiksoppervlak per jaar

2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in 

kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar

3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Deze eisen vervangen de EPC, de oude eis voor nieuwbouw. 

BENG is gebaseerd op een driestappenstrategie om een 

energiezuinig ontwerp te maken, de Trias Energetica. 

Uw woning voldoet aan de huidige BENG eisen. Dit tonen we 

aan met een BENG berekening en het nieuwe energielabel. 

TO-juli 
We houden rekening met de BENG eisen waardoor de woning 

goed geïsoleerd is. In de zomer kan dit tot problemen leiden. 

Het probleem oververhitting.

Oververhitting  

De TO-juli eis is ingesteld om oververhitting tegen te gaan. Als 

de woning in de zomer is opgewarmd kan het door de goede 

isolatie langer duren voordat de woning weer is afgekoeld.

Door klimaatverandering gaat dit vaker voorkomen. 

Koeling

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

zal bij warme dagen een verkoeling geven van enkele graden. 

U kunt deze koeling niet vergelijken met een airco-unit. Met 

deze functie voldoet uw woning aan de TO-juli eis. 



NIKO HOME CONTROL

Schakelmateriaal

De woningen worden voorzien van Niko Home 

schakelmateriaal. Hierdoor bieden wij u de mogelijkheid om 

van uw woning een slimme woning te maken. Bespreek de 

mogelijkheden met onze kopersbegeleider. 

Uw Huis werk beter met Niko Home Control

Comfortabeler wonen, veiliger leven en kunnen koppelen 

met tal van andere partner merken. Niko Home Control stuurt 

de elektrische toestellen en systemen in uw woning aan. 

Bijvoorbeeld de verlichting, verwarming en zonwering. Alles 

is bedienbaar met schakelaars, een touchscreen en/of de 

smartphone. De mogelijkheden van Niko Home control? Die 

zijn eindeloos. Dankzij het tijdloze design past het systeem 

naadloos in uw interieur.

Klaar voor de toekomst.

Niko Home Control is de oplossing om de elektrische 

installatie mee te laten evolueren met onze snel 

veranderen manier van leven en communiceren. Het 

huisautomatiseringssysteem verlegt de grenzen van comfort, 

veiligheid, en gebruiksgemak. Niko Home Control evolueert 

voortdurend mee met de nieuwste trends en standaarden. 

Met de draadloze oplossingen van Niko plaatst u moeiteloos 

een extra schakelaar, zonder stof te maken. Zo kiest u 

met Niko Home Control voor een oplossing die vandaag al 

rekening houdt met wat u later misschien anders wilt. 

Voor het hele gezin

Met Niko Home Control krijgt u een grote portie comfort 

en veiligheid. Met één druk op de knop alles in huis 

uitschakelen wat uit moet staan. Tegelijk activeert u de 

aanwezigheidssimulatie en de alarm en berichtenservice. 

Met Niko Home Control bent u steeds gerust. 

Slim open systeem

Apparaten van anderen merken in uw woning? U koppelt 

Niko Home Control gemakkelijk met de partnermerken zoals 

Bose- of Sonos.



GARANTIE EN ONDERHOUD 

Wij gaan uw nieuwe woning bouwen onder de 

nieuwbouwgarantie van Woningborg. Het Certificaat 

Nieuwbouw biedt u als koper een aantal belangrijke 

zekerheden.

De afbouwwaarborg

Gaat Dijkhof Bouw gedurende de bouw onverhoopt failliet, 

dan zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is 

het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan 

verstrekken zij u een schadeloosstelling. In dit geval conform 

de vastgestelde regels in de voor u van toepassing zijnde 

Garantie- en waarborgregeling.

De herstelwaarborg

Dijkhof Bouw garandeert de kwaliteit van de woning. Als zich 

een gebrek voordoet, herstelt Dijkhof Bouw dit gebrek als 

dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van de 

woning hebben een garantietermijn tot 6 jaar en 3 maanden 

na de oplevering. Maar bij ernstige technische gebreken 

is de garantietermijn zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor 

een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. 

Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van de 

bouwonderneming.

Ki jk  voor  de  moge l i j kheden en  de  voorwaarden op  www.won ingborggroep.n l



TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

Peil en uitzetten 

Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte 

cementdekvloer van de begane grondvloer in de hal. De juiste 

peil maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en 

Woningtoezicht van de gemeente. 

Grondwerk en buitenriolering 

Er worden grondwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve 

van de funderingen en leidingen. Er wordt uitgegaan van 

een gesloten grondbalans (er wordt geen grond aan- of 

afgevoerd). 

Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast voor 

afvalwater en hemelwater. De afvoeren van de diverse 

lozingstoestellen worden met de nodige ontstoppingsstukken 

en stankafsluiters aangesloten op het gemeenteriool.  De 

riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, 

welke boven het dak  uitmondt.

Hemelwaterafvoeren 

De woning wordt voorzien van zinken bakgoten en zinken 

hemelwaterafvoeren. De hemelwaterafvoeren zijn voorzien 

van bladafscheiders. 

Fundatie 

De woningen worden met een strokenfundering gefundeerd. 

Dimensies en specificaties conform het funderingsadvies en 

berekeningen van de constructeur. 

Het funderingsmetselwerk van de woning, wordt tot de 

gevelsteen aangebracht, voorzien van een aantal kunststof 

ventilatieroosters. 

Vloeren 

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als geïsoleerde

systeemvloer. De begane grond vloer wordt voorzien 

van een “kruipgat” sparing, afgedekt met een geïsoleerd 

kruipluik, voorzien van een luikoog en matomranding. De 

verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als betonnen

kanaalplaatvloer, breedte 1200mm en waar nodig pasplaten.

Gevels 

De buitengevels worden als geïsoleerde spouwmuur

uitgevoerd. Het buitenspouwblad bestaat uit metselwerk, 

kleur conform kleuren- en materiaalstaat. De voegen van het 

metselwerk worden gepointerd. De buitengevels voorzien van 

de nodige open stootvoegen, dilatatievoegen, stalen lateien 

en loodvervangers- en/of latei slabbes. Een gedeelte van de 

gevel bestaat uit houten geveldelen. Deze worden bevestigd 

op een geïsoleerde achterconstructie. 

Dak 

De dakconstructie bestaat uit een geïsoleerde scharnierkap 

en voorzien van dakpannen. De topgevels worden voorzien 

van een zinken afwerking. Het dak wordt voorzien van 

zonnepanelen. Het aantal conform de uitkomst van de BENG

berekening.

Wanden 

De woning scheidende wanden, het binnenspouwblad van 

de buitengevels en de dragende binnenwanden worden 

uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen, daar waar 

nodig gedilateerd. De lichte scheidingswanden bestaan uit 

cellenbeton verdiepingshoge elementen. T.p.v. de gevel 

openingen worden betonlateien aangebracht, conform opgave 

constructeur.  

Kozijnen / Ramen / Deuren 

De buitenkozijnen, –ramen en -deuren worden uitgevoerd 

in hardhout, voorzien van het nodige hang- en sluitwerk 

en voldoet aan weerstandklasse 2 inbraakwerendheid met 

kerntrekbeveiliging.  

Buitenkozijnen worden fabrieksmatig voorzien van grondverf. 

Binnen worden er stalen montage kozijnen, voorzien van 

vlakke opdekdeuren en bovenlichten van enkel blank glas, 

toegepast. 

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

geplaatst. De binnendeuren worden afgehangen aan 3 

paumelles en voorzien van deurkrukken, daar waar nodig met 

vrij- bezet beslag. Stalen binnenkozijnen  en opdekdeuren zijn 

fabrieksmatig afgelakt.   

Op de zolder wordt een dakraam in het dak aangebracht. 

Trappen 

Er wordt naar de 1e verdiepingvloer een open trap 

aangebracht. De trap wordt uitgevoerd met vuren houten 

treden, trapbomen, spil en trap hekken met ronde spijlen. 

Langs de muur worden ronde houten muurleuningen op 

aluminium dragers aangebracht.  

Aftimmerwerk 

Daar waar nodig worden, ten behoeve van een goede 

afwerking, de benodigde betimmeringen ter plaatse van 

kozijnen en trappen, verticale en horizontale leidingkokers in 

houten plaatmateriaal aangebracht.  

In de meterkast wordt een meterbord aangebracht, conform 

de voorschriften van de nutsbedrijven.  
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