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Inleiding 
 
Hier graag een korte introductie kandidaat huurder(ster) en motivatie waarom u in aanmerking wil 
komen van het huren en opknappen van de kluswoning. 
 
 
1. Visie en aanpak op hoofdlijnen 
 
Beschrijving van de aanpak om te komen tot de gewenste indeling bijvoorbeeld met betrekking tot 
duurzaamheid, Ruimtelijke indeling en toegankelijkheid, etc . 
 
 
2. Tekeningen 
 
Plaats een tekening van uw ideale inrichting van de woning. Een pluspunt in de beoordeling van uw 
Plan van Aanpak is of de woning voor zowel een alleenstaande als voor een (klein) gezin mogelijk is. 
De Woningbouwvereniging gaat ervanuit dat u de huidige trap zal vervangen door een spiltrap. 
Daardoor wordt isolatie van de buitenmuur mogelijk.  
 

3. Bouwkundige veranderingen en aandachtspunten 
 
Beschrijving van de door u gewenste bouwkundige aanpassingen op basis van zeven verschillende 
onderdelen uit onderstaand overzicht. 
 
3.1 Isoleren en afwerken gehele woning 
 
Puntsgewijze opsomming en beschrijving van b.v.: 
 

- Isolatie buitenmuren 
- Geluidsisolatie tussenmuur bij de buren 
- Plafondafwerking (bv. gipsplaat) 
- Wandafwerking 
- Afwerking kozijnen en deuren 
- Plan stopcontacten en lichtschakelaars 
- Afwerking vloeren 
- Etc 

 
3.2 Indeling begane grond hal 
 
Op basis van de door u ontwikkelde woningplattegrond en tekeningen puntsgewijze opsomming van 
de aanpak en gekozen materialen: 
 

- In ieder geval het plaatsen van een spiltrap naar de bovenverdieping 
- Etc. 

 
3.3 Indeling begane grond woonkamer en keuken 
 
Op basis van de door u ontwikkelde woningplattegrond en tekeningen puntsgewijze opsomming van 
de aanpak en gekozen materialen 
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3.4 Overloop eerste verdieping 
 
Op basis van de door u ontwikkelde woningplattegrond en tekeningen puntsgewijze opsomming van 
de aanpak en gekozen materialen. 
 
3.5 Doucheruimte 
 
Op basis van de door u ontwikkelde woningplattegrond en tekeningen puntsgewijze opsomming van 
de aanpak en gekozen materialen. 
 
3.6 Indeling slaapkamers 
 
Op basis van de door u ontwikkelde woningplattegrond en tekeningen puntsgewijze opsomming van 
de aanpak en gekozen materialen. 
 
3.7 Aanpak vliering 
 
Op basis van de door u ontwikkelde woningplattegrond en tekeningen puntsgewijze opsomming van 
de aanpak en gekozen materialen. 
 
4. Uitvoering 
 
In dit hoofdstuk geeft u inzicht hoe (of door wie) u de werkzaamheden gaat uitvoeren en over welke 
zaken u nog overleg of overeenstemming met Woningbouwvereniging Maarn wil krijgen. 
 
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd door Woningbouwvereniging Maarn: 
 

- Aanbrengen nieuwe groepenkast (8) 
- Slopen houten vloer woonkamer 
- Aanbrengen betonvloer Woonkamer 
- Aanbrengen cementdekvloer gehele begane grond 
- Aanbrengen omranding kruipluik 
- Opmetselen en herstel binnenmuren en fundatie 
- Nieuwe Hr-ketel 
- Vloerverwarming begane grond 
- LT-radiatoren 1e verdieping 
- Mechanische ventilatie CO2 
- Isolatieglas HR++ gehele woning 
- Saneren losstaande schuurtje 

 
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd de huurder: 
 

-    
-    
-    
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5. Technisch Bestek 
 
Hieronder het Technisch Programma van Eiesen van Woningbouwvereniging Maarn. Dit kunt u op 
basis van uw plan aanvullen of wijzigen: 
 
Open spiltrap  
De trap is veilig te belopen. Er zijn handgrepen of leuningen aanwezig bij de vaste trap. 
 
Elektrische installatie 
De installatie dient te voldoen aan de veiligheidseisen voor elektrotechnische installaties, zoals deze 
zijn vastgelegd in NEN 1010, laatste druk. De woning moet minimaal uitgerust zijn met: 
- 4 dubbele wandcontactdozen in de woonkamer; 
- 2 dubbele wandcontactdozen 1 gecombineerd met de schakelaar in de hoofdslaapkamer; 
- 1 wandcontactdozen en 1 gecombineerd met de schakelaar in de overige slaapkamers; 
- 2 dubbele wandcontactdozen in de keuken; 
- 1 wandcontactdoos in entree/hal; 
- Een dubbel wandcontactdoos in de meterkast; 
- I.v.m. het gasloos worden van de woningen in de toekomst wordt er, indien niet aanwezig, een niet 

bedrade fornuisleiding in keuken aangebracht. Indien de Woninggrootte hiertoe aanleiding geeft, 
of indien de kosten buitensporig zijn, kan hiervan worden afgeweken. 

 
Aardingsinstallatie 
− Aarding aanbrengen d.m.v. centraal aardingsdoos aangebracht in de wand onder de wastafel 

geheel in een 16mm pvc-buis in de vloer weggewerkt komende vanuit de groepen-verdeelkast met 
een aardingsdraad 4mm2; 

− Waterleiding in badkamer aarden d.m.v. een aardklem en de aardleiding vanuit de centraal 
aardingsdoos; 

− Radiator in badkamer aarden d.m.v. een aardklem en de aardleiding vanuit de centraal 
aardingsdoos, geheel weggewerkt in 16mm pvc-buis achter de wandtegels en zichtbaar ter plaatse 
van de aansluiting op de radiator; 

− Tegelvloer aarden d.m.v. een aardingsmat of bouwstaalnet ∅6mm - 200mm aangesloten via een 
aardklem en aardingsdraad 4mm2 naar de centraal aardingsdoos (onder de wastafel). 

− Keukenkraan aarden. 
 
Waterinstallatie 
Warmwaterleidingen uitvoeren in roodkoperen buis.  
− Koudwaterleidingen uitvoeren in roodkoperen buis. Halfharde kwaliteit en conform NEN 1057. Als 

alternatief kan ook het kunststof systeem Alu-pex worden toegepast. 
− Bij onderhoud en renovatie de waterleidingen zoveel mogelijk infrezen. Indien niet 

mogelijk deze ophangen boven het wandtegelwerk, warmwater boven de 
koudwaterleiding.  

− Leidingen evenwijdig aan elkaar beugelen met parallelle zadels (KIWA keur) h.o.h. maximaal 
600mm.  

− De leidingen ter plaatse van doorvoeren door de wand, vloer of plafond altijd voorzien van een 
mantelbuis.  

− Bij het ontwerp van de installatie wordt ervan uit gegaan dat de leidinglengten vanaf de 
warmwaterbereider naar het tappunt zo kort mogelijk zijn. Het ontwerp is dusdanig dat de 
besmetting met legionella-wordt uitgesloten.  

− Alleen messing kraanknoppen toepassen.  
− Keukenmengkraan aanbrengen op het blad of op de muur.  
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− Wasmachinekraan uitvoeren met een beluchter, waterkeerklep en slangwartel, gemonteerd op 
een muurplaat.  

− Stopkraan uitvoeren als kogelkraan met klemkoppelingen, bedieningshendel, incl. aftap (blindstop).  
− Kranen van wastafel en keuken aarden i.v.m. elektrolytische werking.  
− De leidingen in kruipruimten, bergingen, kasten, onverwarmde ruimten e.d. afdoende Isoleren. 
 
Gasinstallatie 
− De installatie dient te voldoen aan de veiligheidseisen voor gasinstallaties, zoals deze zijn 

vastgelegd in NEN 1078. 
− Leidingen beugelen met clic-zadels (KIWA-keur) h.o.h. maximaal 600mm.  
− De leidingen ter plaatse van doorvoeren door de wand, vloer of plafond altijd voorzien van een 

mantelbuis. In de keuken eindigend in een gaskraan.  
 

Indien er geen gas noodzakelijk is deze paragraaf geheel laten vervallen. 
 
Riolering 
 
Algemeen 
− De riolering dient vervaardigd te worden van dikwandig PP(C) of recyclebaar PVC. 
− Afvoer wasmachine incl. sifon aanbrengen boven de afgewerkte vloer in keuken of 

badkamer. 
− De standleidingen te voorzien van expansiestuk per verdieping. 
− De ontspanningsleiding door te voeren naar een riool-ontluchtingspan voor een 

pannendak of naar een dak doorvoer voor een plat dak, deze niet plaatsen in de 
nabijheid van een dakraam of dakkapel. 

− Riolering gebeugeld aanbrengen d.m.v. voldoende thermisch verzinkte stalen beugels 
aan rvs-draadeinden, zodat zij tijdens vervolgwerkzaamheden niet kunnen 
verschuiven. 

− Leidingdiameter minimaal 32 mm; wanddikte PVC tenminste 3,2 mm. Aansluitingen. 
− Aansluitingen van toestellen op de standleiding tot stand brengen door middel van 

haakse stroomstukken bij een verticale stand en flauwe (450) bij horizontale stand. 
− Afvoeren van wastafels, gootstenen en douches direct op een standleiding van 

voldoende afmeting aansluiten, zodat minder kans op "volgroeien" van deze leidingen 
aanwezig is. 

 
Ontstoppingsmogelijkheden 
Er dienen voldoende ontstoppingspunten in de leiding aangebracht te worden. Deze 
ontstoppingspunten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn (bijv. onder gootsteen). 
 
Doucheruimte 
 
Douchevloersifon/doucheput 
− Kunststof uitvoering 150x150mm met zijuitlaat ∅40 mm, met rvs-rooster en 

stankscherm fabricaat VHS of gelijkwaardig.  
− De doucheput in de douchevloer minimaal 200 mm uit de afgewerkte wand plaatsen. De 

put aansmeren met door de leverancier voorgeschreven afdichtingsmaterialen b.v. 
waterdicht band en pasta. 

 
− De wandafwerking reikt tot minimaal 1,8 meter. Er is een douche. De wandtegels zijn per wand 

identiek. 
− Er is een wastafel met warm en koud water middels éénhendelmengkraan. Boven de wastafel is 

een planchet en spiegel aangebracht.  
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− Douche met glijstang en waterbesparende kop. 
− De douchevloer is voorzien van een aardingsnet en aangesloten op de aarding van de elektrische 

installatie.  
− De toegangsdeur is voorzien van een vrij/bezet-slot 
 
Toiletruimte 
− De wandafwerking reikt tot minimaal 1,2 meter. De wandtegels zijn minimaal per wand identiek.  
− Er is een fonteintje met een koudwaterkraan.  
− De minimale hoogte van de toiletpot is 40 cm. Het spoelreservoir is waterbesparend. 
− De toegangsdeur is voorzien van een vrij/bezet-slot 
 
Keuken 
− De aanrechtlengte is minimaal 1,8 meter, met een kunststof aanrechtblad tenzij de bestaande 

situatie dit niet toestaat. 
− De keuken bevat 3 onder- en 2 bovenkastjes. 
− Er is een opstelplek voor een fornuis en een koelkast. 
− De keuken heeft een eigen elektragroep.  
− Ovens, vaatwasmachines e.d. worden op een aparte elektragroep aangesloten. 
 
Wand- en vloerafwerking  
 
− De vloeren en wanden zijn gaaf. Waar nodig is een gladde, waterdichte afwerking aangebracht.  
− Er zijn geen zachtboard plafonds.  
− Er is geen plafond- of wandafwerking van kunststof. 
 
Binnendeuren, hang en sluitwerk 
 
− Alle deuren zijn gaaf, goed te sluiten en te openen. De deuren sluiten goed passend in de sponning.  
− Binnendeuren worden niet voorzien van een slot. De deuren mogen opdek of stomp zijn. Per 

ruimte identieke deuren. 
− Schuifdeuren zijn alleen toegestaan als de situatie hiertoe noopt. 
 
Buitenruimte 
Het straatwerk rond de woning is strak en niet verzakt. De maximale opstap naar de woning bedraagt 
10 cm. 
 
Werkzaamheden en voorzieningen volgens geldende technische eisen, Nen-normen en het actuele 
bouwbesluit. De omschreven technische eisen zijn onder voorbehoud van nadien gewijzigde 
regelgeving door de bevoegde instanties.
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6. Fasering 
 
In dit hoofdstuk geeft u een (globale) beschrijving van de fasering met betrekking tot de uitvoering en 
omvat in ieder geval de volgende fases: 
 
Fase1  Plan van Aanpak inleveren bij Woningbouwvereniging Maarn   
 Resultaat: Concept Plan van Aanpak. 
 
Fase 2 Aanpassing en verdere uitwerking in detail van het plan n.a.v. de gesprekken met 

Woningbouwvereniging Maarn 
Resultaat: definitief Plan van Aanpak 

 
Fase 3 Bij gunning van de woning: 

Sloopwerkzaamheden en start werkzaamheden van die zaken die door Wbv. Maarn moet 
worden uitgevoerd. 
 

Fase 4 Opbouw van de woning en binnen 6 maanden bewoonbaar maken 
Resultaat: bewoonbare woning 

 
Fase 5 Aanpak omgeving van het huis 

Resultaat: tuin rondom de woning is opgeschoond 
 
 
7. Begroting 
 
In dit hoofdstuk een zo nauwkeurig mogelijke begroting waarbij uitgegaan wordt van een maximale 
eigen investering van € 30.000.  Op basis van deze begroting zal de huurprijs worden vastgesteld. 


