
Zes appartementen nabij 
het centrum van Baarn



3 BAARNSCHE VESTE

Appartementen 
met temperament

De omgeving van Baarn en buitenplaatsen zijn 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hooge 

Vuursche, Huis Schoonoord, Villa Peking en 

Huize Canton: zomaar enkele namen die in de 

rijke historie van Baarn terugkomen. 

Binnenkort verrijst aan de Kampstraat in Baarnsche Veste, 

een karakteristiek woongebouw met een zestal comfortabele 

appartementen. De bebouwing heeft een kleine knipoog naar 

de karakteristieke bouwwerken van weleer. 

Maak kennis met Baarnsche Veste. Stap in uw woondroom en 

ervaar het ongeëvenaarde wonen in de appartementen op de 

begane grond, eerste verdieping of de appartementen op de 

bovenste verdieping, met extra hoge plafonds.. 
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Het is eigenlijk zo’n droom - een woonwens -  

waarvan u niet kunt geloven dat deze vervuld kan 

worden. Knijp even in uw arm en bewonder de  

heerlijke appartementen binnen de muren van  

Baarnsche Veste in Baarn. 

Baarnsche Veste 
vervult woondromen

De pluspunten van de zes 
luxe appartementen:

Gelegen op loopafstand van winkels,  

restaurants en overige voorzieningen

*
Elk appartement heeft een 

privé parkeerplaats

*
Lift aanwezig

*
Elegante architectuur
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Het exterieur van Baarnsche Veste heeft de bravoure en karakterei-

genschappen van weleer. Dankzij het feit dat het woongebouw volledig 

nieuw ontwikkeld en gebouwd wordt beleeft u het comfort van een 

nieuwbouwappartement. Geniet met volle teugen, iedere dag opnieuw. 

Heeft u al ontdekt dat het centrum van Baarn slechts op steenworp 

afstand is gelegen? Hier is het heerlijk shoppen of genieten op één van 

de vele terrassen. Ontdek hierover meer op de volgende pagina’s. 

Wilt u meer weten over Wonen in Baarnsche Veste? De makelaars 

van Kappelle Onroerend Goed vertellen u er graag alles over. 
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WONEN IN BAARN BAARNSCHE VESTE6 7

Van zo’n twintigtal boerderijen in de twaalf-

de eeuw groeide Baarn uit tot een bruisende 

stad. Met De Brink als centrum en vele moge-

lijkheden voor recreatie en cultuur heeft Baarn 

voor iedereen wat te bieden. 

Baarn heeft een gezellig centrum vol mooie winkels en 

boetieken. Even tot rust komen? Geniet op een van de  

heerlijke terrassen langs De Brink. 

De combinatie van natuur en de culturele, historische waarde 

is een van de krachten van de stad. Breng bijvoorbeeld eens 

een bezoek aan het indrukwekkende kasteel Groeneveld of 

geniet langs de rivier de Eem. Een uitstapje naar het 

pittoreske Lage Vuursche is ook favoriet. Stapt u graag op de 

fiets? Dan is Vuursche, het natuurgebied tussen Baarn, Soest 

en Maartensdijk een aanrader. 

WELKOM IN 
VORSTELIJK 
BAARN

N

De schoonheid van het dorp 
en de centrale ligging; het 
beste van twee werelden. 

Reist u graag met het OV? Baarn heeft een eigen  
treinstation - met konininklijke wachtkamer - met  
spoorlijnen naar Hilversum, Amersfoort en Utrecht
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Situatie
en overzicht

Baarnsche Veste bestaat uit een drietal 

bouwlagen. Op iedere bouwlaag zijn twee 

appartementen gesitueerd. 

Gezamenlijke ruimten en faciliteiten: 

• Entree met bellentableau en pakketkasten

• Centrale hal met meterkasten, trappenhuis en lift

• Fietsenstalling 

• Tien parkeerplaatsen (waarvan twee in de garages van de 
appartementen 1 en 2) 
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De tijden geven de loop van de zon op 21 juni weer
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388 cm
396 cm
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1500 cm
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249 cm 423 cm 247 cm 53 cm

Schaal 1:100

N

Oppervlakten
Entree 11,1 m2

Woonkamer/keuken 44,2 m2

Slaapkamer 1 16,4 m2

Slaapkamer 2 9,7 m2

Toilet 1,1 m2

Badkamer 8,0 m2

Berging 5,3 m2

Buitenruimte 18,2 + 25,7 m2

Garage 15,5 m2

Afmetingen
Plafondhoogte 281 cm

Bovenstaande oppervlakten, afmetingen en de maatvoeringen in de 

plattegrond kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken. 

Dit appartement op de begane grond heeft 

twee heerlijke buitenruimten die  

toegankelijk zijn via openslaande deuren. 

Het appartement beschikt over een  

garage, die ook te gebruiken is als bergruimte. 

De woonkamer heeft grote ramen die 

voorzien in aangenaam buitenlicht.

Totale oppervlakte: 95,8 m2

Begane grond

APPARTEMENT 2B
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Begane grond

APPARTEMENT 2C
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Oppervlakten
Entree 11,1 m2

Woonkamer/keuken 44,2 m2

Slaapkamer 1 16,4 m2

Slaapkamer 2 9,7 m2

Toilet 1,1 m2

Badkamer 8,0 m2

Berging 5,3 m2

Buitenruimte 46 m2

Garage 21,3 m2

Afmetingen
Plafondhoogte 281 cm

Bovenstaande oppervlakten, afmetingen en de maatvoeringen in de 

plattegrond kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken. 

De heerlijke tuin is kenmerkend voor dit  

appartement op de begane grond. Maar laten 

we ook niet voorbijgaan aan de fijne  

woonkamer met keuken. De vijf grote  

raampartijen, bestaande uit dubbele deuren, 

laten veel licht door. Vanuit de tuin heeft u ook 

toegang tot uw eigen garage met meer dan 

voldoende bergruimte. 

N

Totale oppervlakte: 95,8 m2
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870 cm

377 cm 474 cm

388 cm
396 cm

670 cm

1500 cm

Schaal 1:100

N

Oppervlakten
Entree 11,1 m2

Woonkamer/keuken 49,4 m2

Slaapkamer 1 18,4 m2

Slaapkamer 2 14,7 m2

Toilet 1,1 m2

Badkamer 8,0 m2

Berging 1 5,3 m2

Berging 2 4,0 m2

Balkon 7,2 m2

Afmetingen
Plafondhoogte 281 cm

Bovenstaande oppervlakten, afmetingen en de maatvoeringen in de 

plattegrond kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken. 

Het appartement met balkon is op de  

eerste verdieping gelegen. U bereikt  

het appartement via de centrale hal met  

trappenhuis en lift. Ook dit fraaie 

appartement beschikt over twee slaapkamers 

met veel licht, waarvan er ook één is in te  

richten als hobby- of werkkamer. 

Totale oppervlakte: 112,0 m2

Deze ramen worden voorzien van privacyfolie

Eerste verdieping

APPARTEMENT 2D

180 cm

400 cm
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Oppervlakten
Entree 11,1 m2

Woonkamer/keuken 51,3 m2

Slaapkamer 1 18,6 m2

Slaapkamer 2 14,7 m2

Toilet 1,1 m2

Badkamer 8,3 m2

Berging 5,3 m2

Balkon 7,2 m2

Afmetingen
Plafondhoogte 281 cm

Bovenstaande oppervlakten, afmetingen en de maatvoeringen in de 

plattegrond kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken. 

Het tweede appartement op de eerste 

verdieping beschikt eveneens over een balkon. 

Ziet u al uit naar die lange en warme zomer-

avonden? Ook aan de zijkant en 

achterzijde van het appartement bieden 

raampartijen met Franse balkons veel 

ruimte voor daglicht.

Totale oppervlakte: 110,4 m2

Eerste verdieping

APPARTEMENT 2E

400 cm
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349 cm
396 cm

670 cm

1500 cm

825 cm

408 cm 406 cm

Schaal 1:100

N

Oppervlakten
Entree 11,1 m2

Woonkamer/keuken 46,4 m2

Slaapkamer 1 14,3 m2

Slaapkamer 2 14,2 m2

Toilet 1,1 m2

Badkamer 6,5 m2

Berging 1 5,3 m2

Berging 2 4,0 m2

Balkon 7,2 m2

Afmetingen
Plafondhoogte 357 cm

Bovenstaande oppervlakten, afmetingen en de maatvoeringen in de 

plattegrond kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken. 

De appartementen op de bovenste verdieping 

zijn werkelijk adembenemend. De schuine 

plafonds geven, in combinatie met de enorme 

hoogte van ruim 3,5 meter, iedere  

ruimte in deze appartementen een uniek 

karakter. De grote raampartijen geven een 

unieke blik over de Kampstraat.

Totale oppervlakte: 102,9 m2

Deze ramen worden voorzien van privacyfolie

Tweede verdieping

APPARTEMENT 2G

180 cm

400 cm
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Oppervlakten
Entree 11,1 m2

Woonkamer/keuken 46,4 m2

Slaapkamer 1 14,3 m2

Slaapkamer 2 14,2 m2

Toilet 1,1 m2

Badkamer 6,5 m2

Berging 5,3 m2

Balkon 7,2 m2

Afmetingen
Plafondhoogte 357 cm

Bovenstaande oppervlakten, afmetingen en de maatvoeringen in de 

plattegrond kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken. 

Ook het zesde appartement is gelegen op de 

tweede verdieping en beschikt over een 

balkon. U heeft toegang tot het balkon via 

twee dubbele deuren. De twee Franse balkons 

geven nog eens een keer extra veel daglicht. 

De badkamer heeft dankzij de schuine kant 

een geheel eigen signatuur.

Totale oppervlakte: 98,9 m2

Tweede verdieping

APPARTEMENT 2H
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Westgevel Noordgevel

IMPRESSIE: NOORDWEST ZIJDE

Oostgevel Zuidgevel

Een fraai
beeld van 
Baarnsche Veste
van alle zijden
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Technische
informatie

Het project bestaat uit 6 privé-gedeelten in het bestemmingsplan  
Kampstraat 2b te Baarn.

De bouw wordt gerealiseerd door Bouwbedrijf Van der Wardt BV, ingeschreven 
onder nummer 04072 in het Register van Ingeschreven Ondernemingen van Wo-
ningborg.

Deze technische omschrijving vormt één geheel met de tekeningen, zoals omschre-
ven in paragraaf 31. Bijlagen van deze omschrijving.

Voor dit woongebouw is / wordt *) door de garantieplichtige ondernemer een Wo-
ningborg-certificaat aangevraagd conform de Woningborg Garantie- en waarborg-
regeling Nieuwbouw 2020.
De bij deze Woningborgregeling behorende brochure en Bijlage A dienen voor het 
waarmerken van de technische omschrijving en het tekenen van de overeenkomst 
aan u overhandigd te worden door de verkoper van de woning.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris 
gaat voor de eigendomsoverdracht!

01 Peil van het woongebouw
Het Peil is de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond appartemen-
ten. Vanuit dit peil worden de hoogte maten gemeten. 
De juiste peilmaat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht 
van de gemeente.
De plafondhoogte op de begane grond en 1e verdieping is ca. 281 cm. De plafond-
hoogte op de 2e verdieping is ca. 348 cm

02 Rioleringswerken en afvalinzameling
De riolering wordt als enkelvoudige / gescheiden stelsel uitgevoerd in kunststof 
leidingen. De afvoerleidingen voor vuilwater en hemelwater zijn voorzien van het 
KOMO-keurmerk en het systeem is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De 
vuilwaterriolering wordt aangesloten op het gemeenteriool. De hemelwaterafvoeren 
worden aangesloten op het gemeenteriool / infiltratieboxen. 

Ten behoeve van de terreinontwatering worden straatkolken toegepast.

N.B.: Drainage en infiltratie voorzieningen vallen buiten de Woningborg-garantie, als 
zijnde een voorziening buiten de woning.

Huisvuil wordt middels bovengrondse (rol)containers afgevoerd. Op het terrein is 
aan de achterzijde een verzamelplaats. De op te richten VvE zal een contract moe-
ten afsluiten met een afvalverwerkingsbedrijf.

03  Erfgrens, bestrating en beplantingen
De bestratingen aan de voorzijde zullen worden uitgevoerd in (beton)klinkerbe-
strating in 1 kleur. Om de parkeervakken en de rijbaan te onderscheiden worden 
de contouren van de p-vakken afgezet met een witte klinker. De toegang van het 
woongebouw wordt bestraat met grijze betontegels en traptreden om het hoogte-
verschil te overbruggen. De privé-tuinen worden voorzien van een aangelegd terras 

bestaand uit een grijze betonband en grijze betontegels 50x50cm en staptegels naar 
de garage/berging volgens tekening. De bestrating aan de achterzijde wordt (her-)
straat met een betonklinker bestrating met de mogelijkheid van 2 st. parkeer- 
plaatsen.
De afscheiding naar de omliggende percelen wordt uitgevoerd in een haag van ca. 60 
cm hoog. De privé tuinen worden geëgaliseerd met zwarte grond. Er worden in de 
privétuinen geen verdere beplantingen aangebracht. 
Richtlijnen voor de inrichting van de privétuinen zal in het huishoudelijk regelement 
van de op te richten VVE worden vastgelegd. De voorzieningen voor infrastructuur 
vallen buiten de Woningborggarantie. 

04 Draagconstructies
De draagconstructie bestaat uit een betonnen funderingsbalk op palen. 
De begane grondvloer is uitgevoerd met prefab geïsoleerde betonnen kanaalplaten 
en de verdiepingsvloeren van de appartementen bestaan uit breedplaatvloeren 
welke worden voorzien van in het werk gestort beton. De dakvloer bestaat uit een 
breedplaatvloer welke ook wordt voorzien van in het werk gestort beton. 
Achter de entreedeur van het gebouw op de begane grond is een kierdicht  
geïsoleerde vloerluik t.b.v. bereikbaarheid van de kruipruimte aangebracht. Het 
deksel van het vloerluik ligt gelijk met bovenkant van de cementdekvloer zodat 
de vloerafwerking eroverheen gelegd kan worden. N.B. het vloerluik moeten wel 
bereikbaar blijven.

Aan de voorzijde van het woongebouw worden een 4-tal prefab betonnen balkons 
gemonteerd met rolstoelribbels en afgewerkt met een standaard structuur.

De dragende wanden, zoals woningscheidende wanden, binnen-spouwbladen en 
bouwmuren, zijn van kalkzandsteen. Eventueel aangevuld met een stalen draagcon-
structie.

De (lichte) separatie-wanden in de appartementen worden opgebouwd met gips-
blokken of gasbetonblokken (ter keuze van de aannemer). 

De schuine dakvlakken zijn voorzien van zgn. prefab geïsoleerde dakelementen (Rc 

spouwlatten/ stelkozijnen.

Leveren en plaatsen van zonweringscreens is niet inbegrepen. Type en kleur van 
eventueel te monteren zonwering vast te leggen in de VVE om een gelijkwaardige 
uitstraling te handhaven.

Met uitzondering van de hoofdentreedeur en de bergingsdeuren op de begane 
grond zijn alle draaiende delen in de gevelkozijnen naar binnendraaiend.
Het hoofdgebouw heeft in het trappenhuis op de 2e verdieping 1 daglichtopening in 
het dak / plafond volgens tekeningen van de architect. Dit daklicht kan niet open.

In het dak is een dakluik opgenomen met ladder om het dak op een veilig wijze te 
betreden om (jaarlijks) onderhoud te kunnen plegen aan de installaties op het dak.

Binnenkozijnen en deuren: De binnenkozijnen, van hout, in de appartementen 
(kleur wit/crème) zijn voorzien van een stompe deur (kleur wit/crème). De deur naar 
de woonkamer is voorzien van een glasopening. Desgewenst kan hiervan worden 
afgeweken i.o.m. met de aannemer (meerkosten worden verrekend).
De hardhouten toegangskozijnen naar de woningen zijn in een donkere kleur geschil-
derd en voorzien van een vlakke stompe deur, ook in een donkere kleur geschilderd, 
met hardhouten kantlatten en een valdorpel. De onderdorpels/ drempels van en-
treekozijnen toilet en badkamer worden uitgevoerd in kunststeen zwart/ antraciet. 

07 Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk op deuren, ramen en kozijnen en constructieonderdelen die 
bereikbaar zijn voor inbraak worden uitgevoerd in weerstandsklasse II en voldoen aan 
de eisen conform Bouwbesluit. 
De toegang van het woongebouw vindt plaats door middel van zelfsluitende 
deur(en), welke van buitenaf slechts met een sleutel te openen zijn. De woning-
toegangsdeuren worden uitgevoerd met een meerpunts- veiligheidssluiting. De 
toegang van de stallingsruimte / berging kan worden afgesloten gelijksluitend met 
de toegang van het woongebouw.
Het hang- en sluitwerk op de binnendeuren in de appartementen wordt uitge-
voerd in een aluminium kleur. De deuren van de toiletruimte en de badkamer(s) zijn 
voorzien van een vrij- en bezetslot. De overige deuren zijn voorzien van loopsloten. 
De deur van de meterkast (in de centrale hal) wordt voorzien van een cilinderslot 
gelijksluitend met het appartement toegangsdeur. Op de appartement toegangs-
deur zit verplicht een deurdranger met vrijloop. Voor de garage zal een geïsoleerde 
plaatstalen garagedeur worden gemonteerd. 

08 Trappen en hekwerken
De betonnen trappen in het algemene trappenhuis t.p.v. begane grond en verdiepin-
gen zijn voorzien van een schrobrand en een standaard structuur. 
De trappen in het trappenhuis zijn aan de muurzijde voorzien van een stalen leuning 
en t.p.v. het schalmgat en de vide van een stalen lamellenhek. De leuningen en 
hekken zijn in een donkere kleur gecoat.
De prefab balkons worden voorzien van een stalen hek met een glasvulling. Ook de 
frans balkonhekken zijn van metaal uitgevoerd met een glasvulling. Een separate 
bovenregel op de hekken wordt gemaakt van ronde metalen buis. Bovenkant van de 
bovenregel op minimaal 100cm boven de vloer en/of balkon.
Alle balkon onderdelen in kleur gecoat.

09  Stukadoorswerk
De plafonds in de algemene ruimten (entreehal, trappenhuis en verkeersruim-
ten) incl. onderzijde van de betonnen trappen en bordessen) zijn afgewerkt met 
spack-spuitwerk met een fijne korrel en waar nodig voorzien van akoestische afwer-
king. Dit om galm in de besloten gemeenschappelijke verkeersruimten te beperken.
Alle plafonds in de appartementen zijn afgewerkt met wit spack-spuitwerk met 
een fijne korrel. Alle plaatnaden van de breedplaatvloeren zijn aan de plafondzijde 
(zichtzijde) vlak gesmeerd zodat er een egaal vlak plafond ontstaat.

waarde conform Bouwbesluit) en voorzien van (keramische) dakpannen bepaald 
door de architect.

Alle platte dakvlakken worden geïsoleerd en voorzien van een bitumen dakbedekking 
(Rc waarde conform Bouwbesluit) met een ballast laag (grind en betontegels) op het 
hoge dak.
Op het hoge dak zal een permanente valbeveiliging aangebracht worden.

05 Gevels
De gevels zijn opgebouwd uit gemêleerd schoon metselwerk op een plint van 
schoon metselwerk in een afwijkende kleur, bepaald door de architect. Het voegwerk 
van de buitengevels wordt in een grijze kleur uitgevoerd. De isolatiewaarden van de 
spouwmuur conform Bouwbesluit.
Er zijn accenten in de gevels aangebracht in de vorm van gemetselde rollagen en een 
betonnen luifel boven de entree volgens tekeningen van de architect. 
Onder de gevelkozijnen van de begane grond en de 1e verdieping worden watersla-
gen / raamdorpels van kunststeen toegepast.
Op de 2e verdieping worden rondom de gevelkozijnen van de dakkapellen zinken 
accentbeplating aangebracht volgens tekening van de architect. 

Onder aan de schuine dakvlakken worden getimmerde dakgoten met gootplank 
toegepast. De stuiknaden van de in plaatmateriaal uitgevoerde boeiboorden / 
overstekken sluiten niet strak op elkaar aan ten behoeve van het noodzakelijke on-
derhoud na oplevering. Tevens wordt de constructie voorzien van de noodzakelijke 
ventilatieopeningen.

06 Kozijnen, ramen en deuren
Buitenkozijnen, ramen en deuren: Alle buitenkozijnen, deuren en ramen van alumi-
nium in kleur volgens opgave van de architect. De buitenkozijnen worden voorzien 
van de nodige deuren en draai/kiep-ramen (zie de geveltekeningen). De beglazing 
van de appartementen bestaat uit isolerend HR ++ glas, zie ook het hoofdstuk 
Beglazing – Schilderwerk - behangwerk. 
De buitenkozijnen, deuren en ramen worden voorzien van de benodigde  
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De wanden van de algemene ruimten hebben een getegelde lambrisering en zijn bo-
ven de lambrisering afgewerkt met afneembaar sauswerk in witte kleur. De wanden 
van de fietsenberging zijn verder niet nader afgewerkt.
Alle wanden van de appartementen zijn behang klaar afgewerkt. Desgewenst kan er 
tegen een meerprijs gekozen worden voor het glad pleisteren / stukadoren van de 
wanden en plafonds. N.B. het sausen/ schilderen van de wanden wordt niet door de 
aannemer gedaan.

10 Tegelwerk
Wandtegels: De wanden van het toilet zijn betegeld tot een hoogte van ca. 120 cm 
boven vloerpeil (uitkomend op hele tegels). De wanden van de badkamer zijn bete-
geld tot onderkant van het plafond. De wandtegels fabricaat Mosa of gelijkwaardig 
(voor afmetingen en kleur zie separate materialen-/kleurenlijst). Tegels worden door 
de aannemer bemonsterd. Desgewenst kan hiervan worden afgeweken i.o.m. met 
de aannemer/ tegel leverancier (meerkosten worden verrekend). De wandtegels 
zullen standaard niet strokend met de vloertegels worden aangebracht. Daar waar 
noodzakelijk worden kitvoegen in de kleur van de tegelvoegen aangebracht.

De wanden in de algemene ruimten (entreehal, trappenhuis en verkeersruimten) 
worden betegeld tot een hoogte van ca. 120 cm boven vloerpeil uitkomend op hele 
tegels en bepaald door de architect.

Vloertegels: De vloeren van het toilet en de badkamer zijn voorzien van vloertegels 
fabricaat Mosa of gelijkwaardig. (voor afmetingen en kleuren zie separate materia-
len-/kleurenlijst). Ter plaatse van de douchehoek zijn de tegels onder afschot gelegd 
naar een RVS draingoot. De tegels worden door de aannemer bemonsterd. Des-
gewenst kan hiervan worden afgeweken i.o.m. met de aannemer/ tegel leverancier 
(meerkosten worden verrekend). De vloertegels zullen standaard niet strokend met 
de wandtegels worden aangebracht. Daar waar noodzakelijk worden kitvoegen in de 
kleur van de tegelvoegen aangebracht. Onder de binnendeuren van de badkamer en 
van het toilet worden kunststenen dorpels toegepast.

De vloeren in de algemene ruimten (entreehal, trappenhuis, verkeersruimten en 
fietsenberging) worden betegeld, bepaald door de architect. 

11 Dekvloeren 
Op de ruwe vloeren wordt een zwevende dekvloer aangebracht waarin de vloer-
verwarming is opgenomen. Op de dekvloer zal de eigenaar/ koper de uiteindelijk 
vloerafwerking aanbrengen. N.B. voor de aan te brengen vloerafwerkingen zijn 
regels in acht te nemen i.v.m. de aanwezige vloerverwarming. Zie ook hoofdstuk 
verwarmingsinstallatie.

De betonvloer in beide garages worden glad afgewerkt.

12  Betimmeringen - Vensterbanken
De schuine wanden/ plafonds op de verdieping zijn voorzien van stucplaat op 
regelwerk en behang klaar afgewerkt. Op diverse plaatsen zijn verticale kokers aan-
gebracht t.b.v. het stijgen en zakken van diverse kabels, kanalen en leidingen. E.e.a. 
volgens tekeningen van de architect en de W-adviseur. Afwerking van de kokers 
behang klaar of geschilderd. 

De gevelkozijnen en het daklichten zijn voorzien van een betimmering en is van 
geschilderd plaatmateriaal (wit).
Onder raamkozijnen zijn waar mogelijk zijn aan de binnenzijde vensterbanken toege-
past, dikte 20 mm. De vensterbanken steken ca. 30mm door de wand.
De gevelkozijnen en de binnendeurkozijnen zijn voorzien van een aftimmerlat.
Er worden geen vloerplinten geleverd en aangebracht in het appartement. 

Het plafond van beide garages is van onafgewerkte houten balklaag.

13 Keukenopstelling
De appartementen worden geleverd met / zonder keuken. Ter plaatse van de 
keukenopstelling zijn de nodige enkele/dubbele wandcontactdozen geplaatst. De ri-
ool-afvoerpunten voor vaatwasser en gootsteen zijn afgedopt aangebracht. De koud 
en warmwaterleidingen zijn afgedopt aangebracht. Er is rekening gehouden met 1 
vaatwasser, 1 (oven of combimagnetron of stoomoven o.i.d.), 1 kookplaat, 1 afzuigkap, 
1 koel-vriescombinatie. Boven het werkblad is gerekend op 2 dubbele wandcontact-
dozen voor algemeen gebruik. Er is geen gasaansluiting aangebracht. De afzuigkap 
moet uitgevoerd worden als een recirculatieafzuigkap.

Voor het leveren, stellen, aansluiten en betegelen van de keuken hebben wij een 
Stelpost van € 12.500,- inclusief BTW per appartement opgenomen. Hierin is ook de 
aannemersprovisie opgenomen.

14.  Beglazing - schilderwerk - behangwerk
Beglazing: De vaste en draaiende delen in de buitenkozijnen van de appartementen 
en algemene ruimten zijn voorzien van dubbele beglazing type HR++. Daar waar 
nodig wordt brandwerende en/of veiligheidsbeglazing toegepast. De brandwerende 
beglazing en glas in verschillende samenstelling kan een kleur-/ spiegelverschil ver-
tonen t.o.v. de overige beglazing. Op deze verschillen kan geen aanspraak gemaakt 
worden tot aanpassing/ wijziging. 
Op de ruiten van de badkamer en slaapkamer aan de zuidgevel van de 1e en 2e 
verdieping wordt een folie geplakt.

Enkelglas wordt toegepast in de binnenpui van de entree-entreehal en in de binnen-
deur naar de woonkamer.

Schilderwerk: Alle aluminium kozijnen, ramen en deuren zijn fabrieksmatig voorzien 
van een donkere behandeling. De dakgoten en overige houten gevelbetimmeringen 
zijn fabrieksmatig voorzien van een lichte dekkende verfsysteem en worden in het 
werk minimaal 1 maal dekkend afgelakt. Kleurstelling ter keuze van de architect/aan-
nemer. Regelmatig controleren en laten schilderen is noodzakelijk. Dit te regelen in 
het onderhoudsplan van de VvE.
De diverse houten betimmeringen en binnenkozijnen met de deuren zijn geschilderd 
in een standaard witte/crème kleur.
De binnenwanden en plafonds van de appartementen worden niet door de aanne-
mer geschilderd/ gesausd.

Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud wordt u verwezen naar de door 
Woningborg, samen met het certificaat toegezonden folder ‘Alles over uw woning, 
aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud’. 
Met name als de architect heeft gekozen voor donkere kleuren is opvolgen van de 
voorgeschreven onderhoudsfrequentie zeer belangrijk.

die is aangesloten op de binnenriolering.
Douchecombinatie: Inloopdouche betegeld met RVS draingoot, thermostatische 
douchemengkraan type Grohtherm 1000. Glijstangcombinatie New Tempesta . 
Ligbad: Villeroy & Boch type Architectura of gelijkwaardig, afm. 170 x 70 cm, kleur 
wit. thermostatische badmengkraan type Grohtherm 1000. Geen douchegarnituur 
bij het bad. N.B. Bad alleen in badkamers waar een bad is getekend in de verkoop-
tekening.
Kranen van Grohe type eurostyle verchroomd.
Aansluitpunt t.b.v. wasmachine: Verchroomde wasautomaatkraan: Fabricaat VSH. 
Er is geen douchewand / gordijn voorzien / opgenomen.

19.  Gasinstallatie
Het woongebouw wordt niet op het openbare gasnet aangesloten en daarom wordt 
er geen gasinstallatie aangelegd.

20.  Verwarmingsinstallatie
De appartementen zijn verwarmd d.m.v. vloerverwarming (LT laagtemperatuur 
systeem) en voorzien van warmwatertoelevering doormiddel van een warmte-
pompinstallatie. (zie ook de omschrijving in de verkoopbrochure). De capaciteit van 
de installatie is berekend conform de geldende voorschriften. Bij een gelijktijdige 
verwarming van alle vertrekken worden de volgende temperaturen gehaald: 

• Verblijfsruimten:   22 °C 
•  Bad- en doucheruimte:  22 °C 
•  Verkeersruimte:   18 °C 
•  Toiletruimte:   18 °C 
•  Berging en technische ruimte:  15 °C 
•  Algemene ruimten:   onverwarmd 
•  Buitenberging:   onverwarmd

Alle aangegeven ruimtes zijn verwarmd doormiddel van een vloerverwarmings-
systeem waarbij de badkamer is bij verwarmd door middel van een elektrische 
handdoekradiator.

Ten behoeve van de temperatuurregeling worden alle verblijfruimtes (woonkamer, 
slaapkamers en badkamer) een thermostaat aangebracht. De zo genaamde regeling 
per vertrek.

Voor de vloerverwarming is in elk appartement een verdeler aangebracht. Positie van 
de verdeler in de technische ruimte volgens opgave van de W-adviseur/ installateur.

Vloerverwarming: er zijn gegarandeerde ruimtetemperaturen vermeld. Deze tem-
peraturen dienen behaald en behouden te kunnen worden, echter wel onder vastge-
stelde randvoorwaarden, te weten: - Bij vloerverwarming mogen geen vloerafwer-
kingen toegepast worden met een hogere weerstand dan 0,13 m2 K/W (enkel lager of 
gelijk aan) . De leverancier van uw vloerafwerking kan u daarover nader informeren. 
- De ruimtetemperaturen worden gegarandeerd tot een buitentemperatuur van 
-10°C. - Alleen bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken worden deze tempe-
raturen behaald. - Bij verschillende vloerafwerkingen in de verschillende ruimten 
(dus verschillende warmteweerstand) kunnen er temperatuurverschillen optreden. 
Het toepassen van een nachtverlaging of verlaging bij korte afwezigheid wordt ten 
zeerste afgeraden bij vloerverwarming. Door de traagheid van het systeem, levert 
dit nagenoeg geen besparing op, maar het kan wel tot comfortproblemen leiden.

Vloerkoeling: Vloerkoeling is effectief, echter kan dit niet vergeleken worden met 
een airconditioning. De effectiviteit is van vele factoren afhankelijk, waardoor er 
geen prestatie-eis kan worden gegeven. Indien de gehele woning is voorzien van 
vloerverwarming/-koeling, zal de koeling in de badkamer worden uitgeschakeld. 
Vanwege de relatief hoge vochtigheidsgraad zal condensatie op de vloer optreden 
(vocht uit de lucht slaat neer op koude oppervlakten).

Bij warmtepompsystemen zijn de energieprestaties, warmtebronnen als grond-
waterbronnen of dergelijke en een eventuele ruimtekoeling uitgesloten van de 
Woningborg-garantie. 

15.  Binnenriolering
Aansluitvoorzieningen op de riolering zijn aangebracht ten behoeve van: 

•  de warmtepompinstallatie 
•  de wasmachine/droger 
•  de closetcombinatie(s) 
•  het fonteintje in het toilet 
•  de wastafel(s) 
•  de doucheput 
•  de bad combinatie 
•  de gootsteen van de keuken 
•  de vaatwasser

De rioolafvoerbuizen zijn in de betonvloer gestort. De diverse lozingstoestellen  
worden met de nodige stankafsluiters aangesloten. De riolering wordt belucht  
middels één of meerdere ontspanningsleidingen, welke bovendaks uitmonden.

Hemelwater vanaf het hoge dak worden afgevoerd door hemelwaterafvoeren door 
de appartementen.

16.  Dakgoten en hemelwaterafvoeren
De getimmerde bakgoten worden voorzien van een zinken bekleding. Hemelwater 
vanaf de dakgoten worden afgevoerd door hemelwaterafvoeren langs de gevels. De 
hemelwaterafvoeren worden met een stankafsluiter aangesloten op de riolering.

17.  Waterinstallatie
De privé-gedeelten worden middels een gemeenschappelijke / individuele water-
meter aangesloten op het openbare net. De waterleiding is afsluit- / aftapbaar en in 
voldoende mate beschermd tegen bevriezing.
Er wordt geen hydrofoorinstallatie toegepast.
In de gemeenschappelijke gedeelten wordt geen aansluiting gemaakt op de koud-
waterleiding.

Vanaf de watermeter zijn koudwater leidingen gelegd naar: 
• aansluitpunt mengkraan en vaatwasser in de keuken 
• de closetcombinatie in het toilet 
• de fonteinkraan in het toilet 
• de douchemengkraan in de badkamer 
• de bad mengkraan in de badkamer 
• de wastafelmengkraan in de badkamer 
• de wasmachinekraan in de technische ruimte 
• de vulkraan t.b.v. de warmtepompinstallatie 

In een buitenkraan is niet voorzien. Desgewenst kan hier in worden voorzien en zal 
dit worden verrekend. 

Vanaf de verdeler wordt een warmwaterleiding gelegd naar: 
• aansluitpunt mengkraan in de keuken 
• de douche- en bad mengkraan in de badkamer 
• de wastafelmengkraan(en) in de badkamer. 

De warmwatervoorziening is afgestemd op niet gelijktijdig gebruik van alle tappun-
ten. De waterleidingen zijn weggewerkt in wanden, vloeren en leidingkokers.

18.  Sanitair Appartementen
Closetcombinatie: Wandcloset combinatie: vrij hangend, fabricaat Villeroy & Boch, 
type Subway 2.0 of gelijkwaardig, kleur wit, voorzien van kunststof closetzitting incl. 
klep (wit) en bedieningspaneel 2 knops (wit).
Fonteincombinatie: fabricaat Villeroy & Boch, type Subway 2.0 of gelijkwaardig, 
kleur wit. Verchroomde kraan. De afvoerplug is aangesloten op een verchroomde 
bekersifon met een opgenomen vloerbuis die is aangesloten op de binnenriolering. 
Wastafel: fabricaat Villeroy & Boch, type Subway 2.0 of gelijkwaardig, kleur wit, met 
een enkele of dubbele kraan uitvoering zoals aangegeven op de verkooptekening. 
Verchroomde wastafelmengkraan. Spiegel met spiegelklemmen en planchet. De 
afvoerplug is aangesloten op een verchroomde bekersifon met opgenomen vloerbuis 
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21.  Ventilatie 
De appartementen zijn voorzien van mechanische ventilatie (toevoer verse lucht en 
afvoer vuile lucht). De warmte uit de afgezogen lucht wordt hergebruikt (zogenaam-
de warmte terugwinning) ook wel WTW-installatie genoemd. De keuken, het toilet, 
de badkamer en de bergruimte waar de wasmachineopstelling is worden voorzien 
van een afzuigpunt.
De verblijfsruimten: woonkamer, slaapkamers krijgen een verse lucht toevoerpunt. 
De ventilatiekanalen worden uitgevoerd in kunststof/ gegalvaniseerd kanalensys-
teem (ter keuze van de aannemer) die in de betonvloeren zijn gestort. Afmetingen 
van de kanalen en de plafondroosters, inclusief de posities van de roosters, volgens 
opgave adviseur/ installateur.
Ten behoeve van een wasdroger wordt geen afvoer gemaakt.

22.  Elektrische installatie
De elektrotechnische installatie in de appartementen voldoet aan de aansluitvoor-
waarden van het energieleverend bedrijf en de NEN1010. De afsluitbare gemeen-
schappelijke meterruimte is gelegen in de hal van het woongebouw.
De individuele meterkast is buiten het appartement in de hal geplaatst.
De installatie is verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlek-
schakelaar. De installatie bestaat uit lichtpunten en wandcontactdozen volgens het 
zogenaamde centraaldozen systeem. Het aantal en de positie van de lichtpunten en 
wandcontactdozen staat aangegeven op de verkooptekening. 
De schakelaars worden aangebracht op een hoogte van ca. 105 cm boven de vloer, 
de wandcontactdozen zijn op ca. 30 cm boven de vloer aangebracht, tenzij deze in 
combinatie zijn uitgevoerd met een lichtschakelaar of op de plattegronden anders 
is aangeven. De buisleidingen zijn weggewerkt in de wanden en de vloeren. Wand-
contactdozen en schakelaars in de appartementen zijn uitgevoerd als inbouw, kleur 
standaard wit. 
De op tekening vermelde rookmelders zijn aangesloten op het lichtnet.
Nabij de voordeur van elk appartement is een videofoon-intercom met kleuren-
scherm aangebracht. Deze is aangesloten op het bel-/ intercompaneel welke is geïn-
trigeerd in de, nabij de hoofdentree, gemonteerde postkastunit op de begane grond.
 Ten behoeve van telefoonsignaal is per appartement vanaf de meterkast tot in de 
woonkamer en hoofdslaapkamer loze buisleidingen gelegd. De CAI/ Kabel (televisie) 
is vanaf de meterkast tot in de woonkamer en hoofdslaapkamer van een bedrade 
leiding voorzien. De aanvraag en aansluitkosten van telefonie en CAI aansluiting zijn 
voor rekening van de koper. 
Aan de buitengevel wordt per 2 bergingen een gevelarmatuur aangebracht. 
Nabij de entree van het gebouw is een gevelarmatuur aangebracht. In de entreehal, 
berging/stallingsruimte en het trappenhuis zijn armaturen op een bewegingsmelder 
gemonteerd.
In de gemeenschappelijke verkeersruimten wordt geen noodverlichting geïnstal-
leerd.

23.  De liftinstallatie
Er zal een lift worden geplaatst. Op de vloer van de lift worden vloertegels gelijk als 
de hal/algemene ruimtes toegepast. De wanden en het plafond van de lift zijn voor-
zien van kunststof beplating. De lift is voorzien van een leuning langs 1 wand. In de lift 
is 1 wand voorzien van een spiegelstrook. De deurvleugels van de schachtdeuren aan 
de halzijde en het kozijn worden uitgevoerd in roestvaststaal. De lift is groot genoeg 
voor het vervoer van een brancard.

24.  Aanleg- en aansluitkosten, Nutsinvoeren en meterkasten 
De aansluitkosten alsmede de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking 
tot elektra, water en riolering zijn in de koopsom begrepen. De kosten verbonden 
aan de aansluiting voor telefonie/ data en kabeltelevisie (CAI) zijn voor rekening 
van de koper. Voor de aansluitpunten van de verschillende installatieonderdelen 
per ruimte verwijzen wij u naar de verkooptekeningen. Er kunnen afwijkingen 
plaatsvinden in aantal en plaats ten opzichte van de installaties zoals getekend op de 
verkooptekeningen. De onbedrade leidingen eindigen in de meterruimte en worden 
niet aangesloten. De meterkasten per appartement zijn elk voorzien van 3 x 25 A.

25.  Schoonmaak en oplevering
Minimaal twee weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte 
gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering van het appartement. 
Het appartement wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en 
de beglazing worden schoon opgeleverd.

De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten kan op een later tijdstip 
plaatsvinden. De Vereniging van Eigenaars krijgt hiervoor een aparte uitnodiging. De 
gemeenschappelijke gedeelten worden ‘bezemschoon’, eventuele tegelwerken en 
glasruiten worden schoon opgeleverd. Het bij het woongebouw behorende terrein 
wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

26.  Woningborg
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden 
onverkort de bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de modelovereen-
komst zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling 
in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger 
mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van 
Woningborg.

Indien er in deze technische omschrijving stelposten zijn opgenomen, is het volgen-
de van belang:
is het bedrag van de stelpost inclusief B.T.W. en is het bedrag inclusief aannemer-
sprovisie en winst + risico.

N.B.:
Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de betreffende stelpost is het mogelijk 
dat er een lager bedrag aan u wordt gerestitueerd (bijvoorbeeld met betrekking tot 
de aannemersprovisie en / of winst en risico en / of BTW).

U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen kunnen worden ingewil-
ligd. Dit vanwege het feit dat het privé-gedeelte bij oplevering moet voldoen aan de 
garantievoorwaarden, dus ook het Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor eventuele 
door u gewenste meerwerkopties. Om uw garanties ten opzichte van de garantie-
plichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten alleen met 
deze ondernemer en schriftelijk geregeld te worden.

Teneinde de volledige garantierechten van u en van de Vereniging van Eigenaars 
te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en onderhoudswerkzaamheden 
absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat er 
hiervoor voor eigen rekening / rekening Vereniging van Eigenaars vakmensen worden 
ingeschakeld. Het is dringend aan te bevelen om, om een korte verslaglegging van 
de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk dat er, vanwege de huidige ARBO 
voorschriften, extra kosten bij u in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het 
glazenwassen, één en ander afhankelijk van het ontwerp en locatie.

Wij willen u ook verwijzen naar de brochure ‘Alles over uw woning, aankoop, ople-
vering, gebruik en onderhoud’, die u samen met het Woningborg-certificaat van 
Woningborg ontvangt.

Afwerkstaat
Bouwdeel Onderdeel Materiaal RAL/kleur

Gevel wand metselwerk gemêleerd geel/wit

Gevel wand metselwerk gemêleerd (bruin/grijs

Gevel trasraam metselwerk gemêleerd (bruin/grijs

Gevel wand voegmortel doorgestreken (lichtgrijs

Gevel wand bijzonder metselwerk bruin/grijs & geel/wit

Gevel kozijnen aluminium brons RAL 1036

Gevel draaikiep ramen aluminium brons RAL 1036

Gevel voordeur aluminium, met glas brons RAL 1036

Gevel achterdeur aluminium, met glas brons RAL 1036

Gevel garage openslaande deuren aluminium, dicht brons RAL 1036

Gevel garage garagedeur n.t.b., volgens bestek brons RAL 1036

Gevel geveldrager (overige) thermisch verzinkt en gepoedercoat staal in kleur steen: geel/wit & bruin/grijs

Gevel holonite dorpel kunststeen passend bij kleur metsel

Gevel belbord aluminium brons RAL 1036

Gevel luifel entrees beton lichtgrijs - zo wit mogelijk

Gevel erkers en dakramen alluminium antraciet metallic

Dakvlak keramische dakpannen antraciet

Gevel daktrim (plat dak garage) aluminium liichtgrijs

Gevel afdekker (dakramen) aluminium antraciet

Gevel daklijst (plat dak/ voorgevel) hout gebroken wit

Gevel dakgoten hout gebroken wit

Balkon hekwerk gepoedercoat staal antraciet

Balkons balkonplaat beton lichtgrijs - zo wit mogelijk

Gevel HWA - vierkant, in de gevel aluminium kleur metselwerk

Gevel HWA - rond, uit de gevel zink naturel
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Bij de aankoop van een appartement in 

Baarnsche Veste kunt u rekenen op een 

deskundige begeleiding en advisering van 

de makelaars van Kappelle Onroerend 

Goed. Bel gerust voor een afspraak. 

Kappelle Onroerend Goed

‘s-Gravelandseweg 31, 1211 BP Hilversum

(035) 6284444

hilversum@kappelle.nl

www.kappelle.nl 

Aan de teksten, impressies en afbeeldingen in deze brochure is veel aandacht 

besteed. Informatie in deze brochure is echter onder voorbehoud en vervangt 

uiteraard nooit de technische omschrijving en verkoopinformatie. De opge-

nomen afbeeldingen dienen slechts om u een goede indruk te geven. Hieraan 

kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure mag gebruikt 

en/of vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de opdrachtgever.

© SVE Group B.V.
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Verkoop en informatie

Kappelle Onroerend Goed Hilverum

(035) 628 4444  /  hilversum@kappelle.nl


