
Bijzonder wonen in Landhuis de Orangerie



Molenweg 4

Epe

www.landhuisdeorangerie.nl  



Algemeen



Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

Op de Veluwe, omgeven door weilanden en 
bossen en nabij het mooie dorp Epe, ligt op  

Landgoed De Waayenberg het nieuw 
gebouwde Landhuis de Orangerie.


In dit landhuis bevinden zich een tweetal 
appartementen.


Ook is het mogelijk het landhuis in zijn 
geheel te kopen.



2021

in overleg

 Soort woning landhuis met 
appartement op de 
begane grond en 
appartement op de 
eerste en tweede 
verdieping

 Woonoppervlakte 
Molenweg 4a, 
appartement begane 
grond

231 m2

 Woonoppervlakte 
Molenweg 4b, 
appartement eerste en 
tweede verdieping

306m2

 Onderhoud binnen uitstekend

 Onderhoud buiten uitstekend

 Isolatie volledig geisoleerd



Weids uitzicht, natuur, stijfvol, vrijheid, rust, ruimte en 
gemak dat is wonen in Landhuis de Orangerie.

Omgeven door weilanden met schapen en bossen en aan 
de rand van het mooie dorp Epe ligt Landhuis de 
Orangerie. 

Landhuis de Orangerie is in een klassieke eigentijdse 
stijl gebouwd, waarbij de plafond hoge ramen een 
opvallend detail zijn.




Vereniging van Eigenaren

De Orangerie maakt deel uit van het prachtige NSW 
Landgoed De Waayenberg van meer dan 6 hectare. De 
bewoners van het hoofdgebouw zijn tesamen met de 
bewoners van de Orangerie lid van de Vereniging van 
Eigenaren De Waayenberg. Eigenaar zijn van (een deel 
van) de Orangerie betekent dus ook mede eigenaar zijn 
van het gehele landgoed. Meer info over de VVE is 
beschikbaar.




Natuur

Wonen op de Veluwe is wonen in een van de mooiste 
natuurgebieden van Nederland. Prachtige bossen, 
heidevelden, zandvlaktes en beekjes. Twee van deze 
beekjes lopen zelfs over het landgoed: de Tongerensche 
beek en de Vlasbeek. 


Bereikbaarheid

Landhuis de Orangerie ligt centraal in het midden van 
het land. Zo is Amsterdam in ongeveer 60 minuten te 
bereiken en ligt de mooie stad Zwolle op zo'n 20 minuten 
rijden en Apeldoorn op ca. 25 minuten.




Boodschappen

Het centrum van Epe, met een grote keuze aan 
supermarkten en andersoortige winkels, ligt op enkele 
minuten fietsen. Op woensdagochtend is er een 
weekmarkt op het Marktplein en op zaterdag is er een 
markt in het nabij gelegen Vaassen.

Verder is er een ruime keuze aan mooie winkels in zowel 
Zwolle als Apeldoorn.




Vrije tijd

Voor wie van de natuur houdt: landgoed de Waayenberg 
is omgeven door prachtige natuur met vele wandel- en 
fietspaden. Een avondje uit eten? In Epe en directe 
omgeving is een zeer ruime keuze aan restaurants. 

Voor wie van theater houdt: In Kulturhus EGW in Epe zijn 
regelmatig voorstellingen en concerten. En zowel Zwolle 
als Apeldoorn heeft natuurlijk een grote gevarieerdheid 
aan theaters, bioscopen alsmede filmhuizen.

Meer weten over de omgeving? Ga naar www.vvvepe.nl




Oprijlaan
Een fraaie oprijlaan met statige bomen 
leidt vanaf de openbare weg naar het 
Landgoed de Waayenberg met aan het eind 
van de oprijlaan het Landhuis de Orangerie.




Het afsluitbare hek bij de brug over de 
Vlasbeek zorgt voor privacy en is te openen 
middels een afstandsbediening.

Doorgaans is het hek op werkdagen open.





Hoge ramen 
Kenmerkend voor alle ruimtes zijn 
de plafondhoge ramen en 
openslaande deuren met een  
geweldig uitzicht op de omliggende 
weilanden. 




De grote leefruimte op de begane 
grond heeft verschillende 
openslaande deuren naar de royale 
prive tuin.

Alle ramen op de eerste verdieping 
zijn dubbele deuren met Franse 
balkons, waardoor binnen en 
buiten op een bijzondere wijze in 
elkaar overlopen.



Eigen stijl
U bepaalt zelf de stijl waarin uw nieuwe 
woonplek wordt afgewerkt. Kiest u voor 
strak, landelijk of juist bohemian?




De leefruimte op de begane grond heeft 
een vlak afgewerkt plafond met op 
verschillende plekken inbouwverlichting.

De eerste verdieping heeft deels een 
verhoogd plafond en ook inbouwverlichting.





Keuken 
De keuken is nu zowel vanuit de 
hal als vanuit de woonkamer te 
bereiken. U bepaalt zelf of u de 
doorgangen open laat of wellicht 
voorzien van deuren. Hiervoor is 
een ruimte stelpost opgenomen.

U bent helemaal vrij om uw eigen 
keuken in te richten en te kopen 
waar u wenst.




Op de begane grond is vanuit de 
keuken het overdekte terras te 
bereiken. Op de eerste verdieping 
het zonnige terras.





Slaapkamers

De keuze van het aantal slaap/
werkkamers is geheel aan u. U bepaalt of u 
op de woonverdieping 1, 2 of 3 slaap- dan 
wel werkkamers wilt realiseren. In de 
koopsom is een stelpost opgenomen voor 
het plaatsen van thans nog niet aanwezige 
wanden. 





Badkamers
Beide woningen hebben een ruime 
badkamer met een fantastisch 
uitzicht. Hier zijn aansluitingen 
aanwezig voor een grote inloop-
douche, een dubbele vaste was-
tafel en een ligbad, toilet en bidet.




De 2e badkamer heeft aansluit-
mogelijkheden voor een inloop-
douche, vaste wastafel en toilet. 




Er is een ruime stelopost voor het 
naar eigen smaak inrichten van de 
badkamers en het aparte toilet.

                                                        





Extra
Molenweg 4B heeft als groot 
pluspunt de extra ruimte op de 
tweede verdieping.

Een fraaie houten trap geeft vanaf 
de eerste verdieping toegang tot 
deze multifunctionele ruimte met 
in het midden een grote berging 
annex technische ruimte. 




Wat te denken van het realiseren 
van een eigen spa, fitnessruimte of 
twee extra slaapkamers en een 3e 
badkamer. Of misschien wel 
eindelijk ruimte voor die 
modelspoorbaan! 





Molenweg 4b 
- alle lichtopeningen op 1e verdieping zijn 
dubbele openslaande deuren in de vorm 
van een zgn Frans balkon

- veel woonruimte door 2e verdieping

- terras van 16m2 met middag en avond 
zon

- prive lift naar eerste verdieping

- eerste recht van koop op tweetal parkeer-
plaatsen in garage van hoofdgebouw





Molenweg 4a 
- royale prive tuin rondom met afscheiding 
middels nog te plaatsen beukenhaag 

- plafond hoge ramen alsmede 
verschillende dubbele openslaande deuren 
naar de prive tuin

- door de afmeting en de ligging van de tuin 
altijd een plek te vinden waar genoten kan 
worden van de zon

- vrij in te delen en in te richten tuin





Goed om te weten: 
- afbouwen kan helemaal met de 
eigen touch van de koper, hiervoor 
is in de koopsom een ruime 
stelpost opgenomen.

- wonen in Landhuis de Orangerie 
is wonen op een groot landgoed, 
zonder zorgen voor het dagelijks 
onderhoud

- veel privacy, maar ook de sociale 
contacten met andere bewoners 
van het landgoed; in het 
hoofdgebouw zitten 13 
appartementen

- per appartement 2 prive 
parkeerplaatsen voor de entree







Molenweg 4a: begane grond



Prive tuin Molenweg 4a



Molenweg 4b: eerste verdieping



Molenweg 4b: tweede verdieping



Stelposten
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keuze van materialen en constructies aan te brengen, mits dit niet tot kwaliteitsverlies lijdt. 
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Inleiding 
Aan de Molenweg 2 in Epe was voorheen het congrescentrum De Waaijenberg gevestigd. De activiteiten 
van dit congrescentrum zijn al geruime tijd geleden gestaakt. De bestaande bebouwing is gesloopt. 
Door de huidige eigenaar van dit congrescentrum en de omliggende grond Duyncroft BV is het plan 
ontwikkeld voor twee woongebouwen. Een Hoofdgebouw en de bijbehorende Orangerie. 
De woongebouwen staan op een privé grondstuk van ± 11.300 m² dit deel is niet openbaar toegankelijk, de 
resterende grond 5 hectare wordt gesitueerd onder de NSW natuurschoon wet voor landgoederen, dit deel 
is beperkt openbaar toegankelijk voor publiek. 

02. Project 
Het project De Waaijenberg bestaat uit twee licht classicistische woongebouwen; het Hoofdgebouw met 3 
bouwlagen en een half verdiepte parkeerkelder en de Orangerie met 2 bouwlagen plus entresols. 
In het Hoofdgebouw worden maximaal 13 appartementen gerealiseerd, het aantal appartementen op de 
begane grond en de eerste verdieping bedraagt maximaal 5 stuks per bouwlaag en op de tweede 
verdieping maximaal 3 stuks. 
In de Orangerie worden op de begane grond en de eerste verdieping één appartement gerealiseerd en het 
het appartementen op de eerste verdieping heeft een zolder die met een binnentrap bereikbaar is.  
 
02.1 Basis projectgegevens 
Projectnummer: 0825 
Projectnaam: Waaijenberg Epe 
Projectadres: Molenweg 2, Epe 
  
Project-opdrachtgever: Duyncroft BV 
Coördinatie tijdens engineering: Klous + Brandjes Architecten B.N.A. 
Coördinatie tijdens uitvoering: Duyncroft BV 
  
Constructeur: 
Adviseur installaties: 
Adviseur, ventilatie  

Pieters Bouwtechniek 
S&W consultancy 
LBP-Sight 

  
Aanvullende projectinformatie Orangerie: 

- aantal bouwlagen: 3 
- BVO begane grond: ± 235 m2 
- BVO 1e verdieping: ± 345 m2 
  

Peil en NAP De bovenzijde van de afgewerkte begane grondvloer van de 
Orangerie ligt op peil en is ± 1300 mm lager dan het 
hoofdgebouw.  
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03. Technische omschrijving van het bouwkundige werk 
De omschrijving betreft uitsluitend de Orangerie. 
 
03.2A Bouwkundige werken: bodemvoorzieningen en funderingsconstructies 
03.2.11.1 Grond en straatwerk 
Hiertoe behoren alle noodzakelijke grondwerken t.b.v. ontgravingen en aanvullingen voor de fundering, de 
grondleidingen, bestratingen en beplantingen, voor zover aangegeven op de tekeningen. 
Er wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans, overschot aan grond wordt verspreid over het terrein, 
depotvorming op het terrein is toegestaan in overleg met de directie, na gereedkomen van de gebouwen 
wordt het privé terrein geëgaliseerd en vrij van grof bouwpuin en afval opgeleverd.  
Schone grond uit de ontgravingen wordt hergebruikt voor aanvulling van de gebouwen en de privé tuinen, 
de privé tuinen worden afgewerkt met schone aarde. 
Bestratingen worden gelegd op een zandbed van 20 cm dikte, dat mechanisch verdicht is. 
Bestrating van het buitenterrein, looppaden en de hellingbaan wordt uitgevoerd met tegels of 
betonklinkers ter nadere bepaling van de architect.   
 
03.2.16 Funderingsconstructies 
Orangerie: 
De Orangerie wordt gefundeerd op staal d.m.v. strokenfundering volgens berekeningen en tekeningen van 
de constructeur. 
 
03.2B Bouwkundige werken: skelet 
De Orangerie is ontworpen met dragend kalkzandsteen muren. De woning scheidende wanden zijn hier 
echter wel altijd onderdeel van het gebouw, in de Orangerie is de keuze van indeling dus beperkt tot de 
lichte scheidingswanden. 
 
• De wanden tussen entreehal en de appartementen en de overige constructieve wanden en kolommen 

in de appartementen zijn eveneens uitgevoerd in kalkzandsteen, 
 

03.2B.23.2 Vloeren constructief 
• Begane grondvloer geïsoleerde kanaalplaatvloer, Rc=6,0 m2.K/W 
• Verdiepingsvloeren monoliet gestorte betonvloeren op breedplaten. 
 
03.2B.23.22 Vloeren constructief; balkons 
 
Balkon t.p.v. noord-westgevel op de 1e verdieping, van in het werk gestort beton. 
 
03.2C Bouwkundige werken: daken 
 

03.2B.27.22 Daken constructief; hellende daken 
• De daken worden uitgevoerd met geïsoleerd sporenkapelementen.  
• De timpanen zijn vervaardigd van HSB elementen. 
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03.2B.28.1 Hoofddraagconstructies; kolommen en liggers 
• Kolommen t.b.v. ondersteuning balkons kopgevels en vloer entreehal van stalen buizen op een 

esthetisch verantwoorde manier gemonteerd aan aanverwante elementen.  
 
03.2C.47.12 Dakafwerkingen; hellende daken 
• De daken worden bekleed met een aluminium of zinken dakplaten met roeven.  
• De dakbedekking wordt aangebracht op de benodigde voorzieningen zoals achterhout, folies, etc. De 

samenstelling van het dak pakket met afwerking is zodanig uitgevoerd dat er geen bouwfysische 
onvolkomenheden kunnen optreden.  

• In de kilkeper situaties worden zinken verholen goten aangebracht. 
• Overgangen met daklijsten en timpanen worden geïntegreerd uitgevoerd. 
 
03.2C.47.2 Afwerking balkon 
• Het balkon op de verdieping wordt voorzien van kunststof vlonderdelen.  
 
03.2D Bouwkundige werken: gevel 
De gevels zijn uitgevoerd in een STO isolatie dik 170 mm met een afwerklaag van 1 mm dik sierpleister.  
De gevel heeft een classicistische uitstraling met moderne materialen en een hoogwaardige isolatie.  
 
03.2D.21.15 Boeiboorden 
De Gootlijst is rondom voorzien van een doorlopende aluminium daklijst. 
 
03.2D.31.0 Buitenwandopeningen; algemeen 
• Alle beglazing is conform normering m.b.t. veiligheid. o.a. alle beglazing >850mm gelaagd glas in de 

vaste delen en alle draaiende delen dubbel gelaagd glas. 
 
03.2D.31.2 Buitenwandopeningen; gevuld met ramen 
• T.b.v. de montage van aluminium gevelkozijnen worden houten stelkozijnen met rekjes en spouwlatten 

gemonteerd aan de draagconstructies. 
• De stelkozijnen zijn voorzien van de folies, kierdichtingen en montagemateriaal. 

 
A - Aluminium stolp raamkozijnen zijn opgebouwd met de onderstaand specificaties: 

o Merk Intal 
o Kleur binnen afwijkend van buiten 
o Aanzichtbreedte 80mm 
o Alle draaiende delen naar binnen draaiend 
o Draaiend deel in stolpuitvoering 
o Triple beglazing, conform EPC-rapport 

 
B - Aluminium raamkozijn met vaste beglazing 
• Aluminium raamkozijn opgebouwd met de onderstaand specificaties: 

o Merk Intal 
o Kleur binnen afwijkend van buiten 
o Aanzichtbreedte 80mm 
o Triple beglazing 

 
. 
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03.2D.31.3 Buitenwandopeningen; gevuld met deuren 
 
D - Aluminium stolp deurkozijn opgebouwd met de onderstaand specificaties: 

o Intal 
o Kleur binnen afwijkend van buiten 
o Alle draaiende delen naar buiten draaiend 
o Draaiend deel in stolpuitvoering 
o Triple beglazing 

 
03.2D.31.40 Buitenwandopeningen; gevuld met puien 
 
Rondom de entree en het trappenhuis is een vliesgevel opgenomen. Deze gevel loopt vanaf de begane 
grond tot aan de onderzijde van de dakrand. 

• Aluminium vliesgevelkozijnen opgebouwd met de onderstaand specificaties: 
o Intal 
o Aanzichtbreedte 50mm 
o Draaiende delen ADS deursysteem, naar binnen draaiend 
o Triple beglazing,  

 
03.2D.41.11 Buitenwandafwerkingen; afwerklagen 
 
De gehele gevel is voorzien van stucwerk. 
Vlakke afwerking: 

• Alle gevelvlakken m.u.v. de omschreven penanten uitvoeren in stucwerk bestand tegen vervuiling 
vanuit de omgeving (o.a. groen aanslag in de bosrijke omgeving). 

o Schuurwerk uitvoering mineraal. 
o Oppervlakte structuur conform opgave architect. 
o Fabricaat: STO 
o Uitvoering conform adviesrapport van de leverancier. 

Blok stucwerk: 
• Tussen de kozijnen op de verdiepingen, de gebouwhoeken op de verdiepingen en de loggia op de 

begane grond en de gevelpenanten van het trappenhuis, wordt het gevelstucwerk uitgevoerd in 
blokmotief. 

o Schuurwerk uitvoering mineraal 
o Oppervlakte structuur conform opgave architect 
o Fabricaat: StTO. 
o Uitvoering conform adviesrapport van de leverancier.  

Kleurvorming van de gevel: 
• Het bovengenoemde stucwerk wordt uitgevoerd in minimaal twee verschillende kleurschakeringen. 

 
03.2E Binnenwanden kozijnen en deuren: 

• De woning scheidende binnenwanden zijn uitgevoerd in kalkzandsteen. 
• Niet dragende scheidingswanden zijn van Poriso dik 100 mm, Scheidingswanden die naar keuze van 

kopers nog gemaakt worden, zijn van HSB regelwerk met gipsplaten, of Metalstud met gipsplaten. 
• Alle binnenwanden (kalkzandsteen, Poriso en gipsplaten, worden glad gestukadoord en behang c.q. 

saus klaar opgeleverd. 
• Binnen kozijnen zijn van hardhout met rubber afdichtingen. 
• Binnendeuren uitvoering stomp van het merk Svedex type ter keuze van de kopers. 
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03.2E.32.3 Binnenwandopeningen; gevuld met deuren 

• De woningtoegangsdeuren, zijn in geïsoleerde uitvoering en 60 minuten brandwerend. 
• Hang en sluitwerk is inbraak werend klasse SKG*** 

 
03.2E.42.11 Binnenwandafwerkingen; afwerklagen 

Wanden in de trappenhuizen incl. kelder, entreehallen en lifthallen worden afgewerkt met  korrelpleister 
1,0 mm. 

 
03.2F.43.0 Dekvloeren met vloerverwarmingsleidingen. 
 
Op alle vloeren van de appartementen met uitzondering van de 2e verdiepingsvloer, worden zwevende 
dekvloeren gemaakt.   

• Op de ruwe betonvloeren wordt een druk vaste isolatie gelegd van mm Contifloor. 
• Op de isolatie wordt een Tacker plaat dik 30 mm gelegd voor bevestiging van de 

vloerverwarmingsleidingen. 
• Na het leggen van de verwarmingsleidingen wordt er een zandcement dekvloer aangebracht dik 

60-70 mm met uitzondering van de ruimten waar vloertegels komen. 
• In ruimten waar vloertegels komen, worden de tegels gelegd of gelijmd op een ondervloer die qua 

dikte zodanig wordt, dat er geen hoogteverschillen ontstaan groter dan 10 mm. 
 
03.2F.43.2 Vloerafwerkingen algemene ruimten. 
 
Op de vloeren van de entree / lifthal wordt een PVC vloer afwerklaag gelegd. 
 
03.2G Bouwkundige werken: trappen en hellingen 

03.2G.24.10 Trappen  
Uitvoering trappen: 

• Stripstalen bomen in afmeting volgens opgave constructeur. 
• Gezette ondersteuningshoeklijnen gelast tussen de bomen onder de houten treden 
• Trappen uit één stuk van vloer tot bordes en van bordes tot vloer. 
• Al het staalwerk is thermisch verzinkt en met poedercoating in kleur. 
• Hardhouten, treden eikenhout, voorzien van antislip profielen en slijtvast afgewerkt. 
• Definitieve treden worden pas aangebracht als de afbouw gereed is. 

 
Uitvoering bordessen: 

• Stripstalen omkadering conform trap. 
• Ondersteunend staal onder de bordesplanken. 
• Bordeskaders gaan vloeiend over in de trapbomen. 
• Bordesplanken conform de traptreden, alleen antislip profielen bij de aanvang van de volgende 

trap. 
• Definitieve bordesplanken worden aangebracht als de afbouw gereed is. 

 
Uitvoering hekwerken trappen en bordessen: 

• Stripstalen balusters, met rvs leuning. 
• Tussen de balusters hardglazen panelen. 
• Balustermontage op de zijkant van de bomen. 
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03.2H.45.0 Plafondafwerkingen 

 
A. De naden van betonplafonds waaronder geen verlaagd plafond is aangebracht, worden opgevuld 

en vlak afgestreken en afgewerkt met glad pleisterwerk.  
B. Alle gestukadoorde plafonds worden na droging eenmaal geschilderd.  
C. In de entreehallen van de appartementen worden deels verlaagde plafonds aangebracht bestaande 

uit gipsplaten op regelwerk. De naden van de gipsplaten worden opgevuld en vlak afgestreken en 
de platen worden afgewerkt met glad pleisterwerk conform de overige plafonds. 

D. De schuine kapwanden en knieschotten op de 2e verdieping worden bekleed met gipsplaten naden 
worden dichtgezet en verder wordt er geen afwerking aangebracht op de platen.  

 
03.3A Afvoeren en leidingwerk.  
 
De vuilwaterafvoeren worden aangesloten op het hoofdriool en de hemelwaterafvoeren lozen het 
regenwater op de wadi. 
 
03.3A.53 Water leidingwerk. 
 

• De hoofdleidingen van de water installaties worden aangelegd vanaf de NUTS invoeren tot in de 
meterkasten en aangesloten op individuele watermeters, volgens voorschrift van de 
waterleverancier. 

• Vanuit de meterkasten worden de koud waterleidingen aangelegd naar de keukens, de sanitaire 
toestellen en de wasmachine ruimtes in de appartementen. 

• Warmwaterleidingen worden vanaf de boilers in de technische ruimten aangelegd naar de keukens 
en de sanitaire toestellen in de appartementen. 

 
03.3A.54.11 Gasleidingen 
 

• Vanwege overheidsbesluiten met betrekking tot het gas-loos bouwen worden de gebouwen niet 
meer op het gasnet aangesloten. 

• Er worden derhalve geen gasaansluitpunten in de keukens en voor open haarden aangelegd. 
• Er kunnen in de appartementen wel elektrische open haarden worden geïnstalleerd. 

 

03.3A.56 Verwarmingsinstallatie, warmwater voorziening en koeling. 
 
De verwarming en koeling van de appartementen wordt middels een centraal, gezamenlijk bronsysteem en 
decentrale warmtepompen gerealiseerd. 

• Als energiebron wordt gebruik gemaakt van verticaal geboorde bodemwisselaars, afhankelijk van 
de behoefte wordt hiermee aan de bodem warmte onttrokken en met een warmtepomp op 
temperatuur gebracht voor de vloerverwarming. 

• Aan de warmtepomp wordt een boiler gekoppeld van 500 liter voor warmwater. 
• Naast de warmtepomp wordt een 200 liter voorraadvat voor extra warmwater geïnstalleerd. 
• Middels een aan het systeem gekoppelde NC box kunnen de appartementen in de zomer ook 

gekoeld worden. 
• In alle ruimten van de appartementen worden vloerverwarmingsleidingen op een 30 mm dikke 

isolatielaag aangebracht en aangesloten middels een verdeelunit op de warmtepomp. 
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• De verdeelunits worden in de technische ruimten en in de garderobes geplaatst.   
• De vloerverwarmingsleidingen worden afgedekt met een zand/cement dekvloer dik 60 á70 mm. 
• In woonkamers, slaap en werkkamers komen thermostaten voor individuele regeling van de 

temperatuur in de desbetreffende ruimte. 
• In de grote badkamers komt ter verhoging van het comfort een handdoek c.q. design radiator. 

De verwarmingsinstallatie is milieuvriendelijk, goedkoop, verbruik geen gas en zorgt voor een prettig 
leefklimaat met optimaal comfort in de appartementen.   
 
03.3A.57 Luchtbehandeling en ventilatie 
 
03.3A.57.31 Luchtbehandeling, centrale mechanische afzuiging; afzuiginstallatie 

• De appartementen zijn voorzien van een gebalanceerde warmte terug win installatie. Deze zorgt 
voor continue ventilatie en verfrissing van het leef klimaat. 

• De WTW installaties zijn instelbaar d.m.v. schakelaars in de keuken en de badkamers.  

 
03.3B.61 Elektrotechnische installaties 
 
Vanuit de NUTS invoerruimte worden voedingskabels gelegd naar de individuele elektra meters in de meter 
kasten van de appartementen. 

• Op de elektra meters worden groepen verdeel kasten aangesloten voor de complete individuele 
huisinstallaties. 

• Vanuit de meterkast worden de in de beton verwerkte loze leidingen voorzien van bekabeling en 
aangesloten centraaldozen en wandcontactdozen. 

• De elektrotechnische installaties worden uitgevoerd volgens de norm NEN 1010.  
• Het schakelmateriaal is van het merk Busch-Jeager o.g. 
• In de entreehallen en trappenhuizen worden plafondarmaturen opgenomen. De gevels zijn verlicht 

met Down/Under armaturen. 
• De schakeling van de algemene verlichting is aangesloten op de schemerdetectie. 

 
03.3B.63.1 Verlichting, standaard; bewaakt 
 

• Bij ieder terras loggia of balkon wordt een bedraad buitenverlichting aansluitpunt gemaakt. 
• De schakeling is in de woning, nabij de toegang tot terras, loggia of balkon. 

 
03.3B.62.3 Krachtstroom; laagspanning 
 

• Bij de buitenkozijnen van de Oost en Zuid gevel zijn zgn. elektrisch bedienbare zonweringen 
gemonteerd. 

• Op iedere verdieping in de entreehal en in de voorste entreehal op de begane grond wordt een 
afsluitbare wandcontactdoos gemaakt t.b.v. het onderhoud / de schoonmaak. 

• De lift is voorzien van een krachtstroom aansluiting. 
03.3B.64.0 Communicatie; algemeen 
 
In iedere appartement komt een videofoon toestel Siedle/Golmar o.g. 

• In het bellentableau zit een camera en microfoon voor visueel en spraakcontact. 
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• De videofoon installatie is geschikt voor het op afstand openen van de entreedeur op de begane 
grond. 

 
Nabij de entree van de Orangerie komt een bellentableau. 

• Het frontpaneel is van RVS. 
• Gaten met beldrukker zijn van RVS. 
• Naamplaatjes gegraveerd ook van RVS. 

 
03C Liften en transport 
Er is een lift in de entreehal voor maximaal 4 personen. 

03.4 Vaste inrichtingen 
 
03.90.1.9 NUTS aanvragen en aanleg 
De aanvragen en de daarbij behorende kosten van de NUTS aansluitingen, evenals de werkzaamheden die 
daarvoor buiten de gebouwen moeten worden uitgevoerd, worden door de ontwikkelaar uitgevoerd. 
 
03.90.2.6 Onderhoudstermijn 
De onderhoudstermijn bedraagt 6 maanden na de in het proces verbaal van oplevering vastgestelde datum 
van oplevering. Dit geldt voor de algemene ruimten in één keer en vervolgens per opgeleverde woning. 
 
Algemene opmerking: 
Het gebouw is vervaardigd van natuurlijke materialen en deze materialen hebben de eigenschap dat ze aan 
kunnen krimpen en uitzetten. Ook moeten onderdelen van het gebouw drogen en dat gaat zeer langzaam. 
Daardoor kunnen er (meestal na het eerste stook seizoen) kleine haarscheuren zichtbaar worden. Dit is bij 
nieuwbouw helaas niet te voorkomen en hierop wordt geen garantie gegeven. 
Als het gebouw na 2 á 3 jaar geheel is gedroogd en uitgewerkt kunnen krimpscheuren eenvoudig worden 
opgevuld en komen ze na het overschilderen niet meer terug.   
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