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Woonwensen Procedure  
 

Nieuwbouw 48 woningen en 12 appartementen 

CottagePark te Waddinxveen 

 

Projectnummer 26380 
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Beste koper,  
 

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw woning in het project CottagePark te Wadinxveen. Het kopen 
van een woning of appartement is een grote stap, waarin u ook nog vrijheid heeft om de woning aan te passen 
aan uw eigen woonwensen.  
 

Deze procedure is er voor om u een overzicht te geven van belangrijke onderwerpen in het bouwproces en 
uiteraard ook een stukje uitleg van de diverse bouwfases alsmede de verschillende woonwensen die u kunt 
kiezen.  
 

Tijdens het bouwproces zult u met verschillende partijen communiceren over uw woonwensen. Deze partijen 
zijn door ons of de opdrachtgever ingeschakeld om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Om de communicatie 
tussen u en al deze partijen goed te laten verlopen is uw persoonlijke kopersbegeleider van ons uw centrale 
contactpersoon voor uw vragen tijdens het bouwproces.  
 

Wij wensen u een plezierig bouwproces toe en veel succes met het maken van uw persoonlijke keuzes met 
betrekking tot uw nieuwe woning.  
 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact opnemen met ons. 
 

Met vriendelijke groet, 
Kopersbegeleiding 

 

Manon van Dongen 

Colofon 

 

Kroon & de Koning B.V. 
Ohmstraat 6 

3335 LT  ZWIJNDRECHT 

Postbus 267 

3330 AG  ZWIJNDRECHT 

Telefoon: 078 - 612 15 11 

wonen@kroondekoning.nl 
www.kroondekoning.nl 
 

Opdrachtgever 
Consortium Triangel Noord  
 
Bouwer 
Kroon & de Koning B.V. 
 

Kopersadvies 

Kroon & de Koning B.V. 
Adviseur: Manon van Dongen 

 

Werkdagen: di, wo en do 

Telefoon: 078 - 629 23 49 

wonen@kroondekoning.nl 
 



 

 

Woonwensen 

 

September 2020 | versie 0.1 

Pagina 3 

Procedureschema 

 

 

U ontvangt verkoopinformatie van de makelaar en on-
dertekent de koop– en aannemingsovereenkomst. 

 

 

 

U ontvangt een uitnodiging voor het aanmaken van 
een account op HOOMCTRL, het portaal waar u als 

koper terecht kunt voor veel informatie, het kiezen van 
opties en contact met ons.  

 

 

U wordt door ons uitgenodigd voor een gesprek. Tij-
dens dit gesprek bespreken we alle facetten van het 
meer-/minderwerk, het bouwtraject en beantwoorden 

we zoveel mogelijk alle vragen. 
 

 

U kiest via HOOMCTRL de gewenste opties om uw 
woning aan uw woonwensen te laten voldoen.  

 

 

U bezoekt de showrooms voor wat betreft keuken, 
sanitair, tegelwerk en eventueel elektra. 

 

 

Zowel de opties als de offertes dienen definitief te zijn 
voor de betreffende sluitingsdatum! 

 

 

Alle opties en de definitieve offertes worden verwerkt 
op een persoonlijke optietekening en op de opdracht-

bevestiging.  
 

 

U ontvangt de optietekening en de opdrachtbevesti-
ging digitaal ter ondertekening.  

 

 

De werkvoorbereiding van uw woning kan starten! 
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Algemeen 

 

De aankoop 

 

Wanneer u uw droomhuis heeft gekozen en besluit tot aankoop over te gaan, wordt dit vastgelegd in een koop– 
en aannemingsovereenkomst. Hierin verplichten wij of de opdrachtgever ons om uw woning te bouwen. U ver-
plicht zich onder andere om de koopsom te betalen volgens de termijnregeling die vermeld staat in de overeen-
komst. Nadat deze overeenkomst door ons en u is getekend, wordt deze naar de aangewezen notaris gezon-
den.  
 

Verkoop documentatie en contractstukken 

 

Bij de aankoop van uw woning krijgt u te maken met diverse documen-
ten welke allemaal een andere “waarde” vertegenwoordigen; 
 

• Artist impression: deze in de documentatie opgenomen perspec-
tief beelden geven een artist-impressie weer van de bebouwing 
en de omgeving. De reële situatie en kleuren van gevelstenen, 
schilderwerk, dakbedekking e.d. kunnen afwijken met de werke-
lijkheid. Aan deze impressies kunnen dan ook geen rechten wor-
den ontleend.  

• Verkoopbrochure: de verkoopbrochure is met zorg samengesteld 
aan de hand van de gegevens en tekeningen van de architect, de constructeur, de gemeentelijke dien-
sten en adviseurs van het bouwplan. De verkoopbrochure dient echter slechts om een indruk te geven 
van de uiteindelijke woningen. Aan de gehele inhoud van de verkoopbrochure kunnen derhalve geen 
rechten worden ontleend.  

• Contractstukken: waaronder de verkoopcontracttekeningen en de Technische Omschrijving. Deze zijn 
met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen van de architect, de constructeur, 
de gemeentelijke diensten en adviseurs van het bouwplan. De contractstukken behoren bij de overeen-
komst voor het bouwen van uw woning, volgens deze gegevens wordt uw woning gebouwd.  

 

Er kunnen uitsluitend rechten worden ontleend aan definitieve contractstukken welke genoemd staan in uw 
aannemingsovereenkomst. Documenten en gegevens welke zijn verstrekt in voorbereidende fases komen te 
vervallen.  
 

Maatvoering en positie installaties 

 

De plattegronden van de woningen zijn zo goed mogelijk op schaal opgenomen. Mede doordat bij drukwerk het 
optreden van enige vervorming niet geheel is uit te sluiten, kunnen vanaf tekening gemeten maten afwijken van 
uw eigen meetwerk in de woning. Alle, op de tekeningen, aangegeven maatvoeringen zijn ter indicatie en circa 
maten, in mm, tenzij anders aangegeven en excl. wandafwerking. Derhalve kunnen aan deze maatvoeringen 
dan ook geen rechten worden ontleend.  
 

De positie van installatietechnische onderdelen zoals bijvoor-
beeld de zonnepanelen, inblaas- afzuigventielen, ventilatieroos-
ter, radiatoren, vloerverwarmingsverdelers, stopcontacten en 
lichtpunten zijn bij benadering aangegeven. Er wordt gestreefd 
om de maatvoering en de posities van de diverse onderdelen 
volgens uw verkoopcontracttekening te realiseren, maar in de 
uitvoering zijn afwijkingen mogelijk.  
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Producten, materialen en kleurnuances 

 

Bij de in de Technische Omschrijving en op tekening omschre-
ven producten wordt uitgegaan van een standaardproduct, 
waarbij geringe afwijkingen in kleur en uitvoering kunnen optre-
den. Ook is het mogelijk dat de omschreven producten tijdens 
de uitvoering niet meer leverbaar zijn. Wij als aannemer zijn dan 
gerechtigd deze te vervangen door een product van gelijke of 
hogere kwaliteit of waarde.  
 

Daar waar in de Technische omschrijving en op tekeningen 
“merknamen en/of houtsoorten” zijn vermeld, dient achter de 
merknamen o.g. (of gelijkwaardig) te worden gelezen. Genoem-
de merknamen en fabricaten kunnen worden vervangen, mits deze producten dezelfde kwaliteit hebben. 
  
Wij maken u er op attent dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele kleurnuances die 
ontstaan door het gebruik van verschillende materiaalsoorten (kunststof, keramiek, plaatstaal etc.) met dezelf-
de eindkleur. Ook moet u er rekening mee houden dat de kleuren van de in de showroom getoonde elementen 
en tegels voor een groot deel bepaald worden door de opstelplaats en de verlichting. In een andere omgeving 
of met ander licht (bijvoorbeeld buiten) kunnen deze er duidelijk anders uit zien. 
 

Eventuele tegenstrijdigheden 

 

Ondanks dat alle stukken met zorg zijn samengesteld kunnen er tegenstrijdigheden voorkomen tussen de stuk-
ken onderling. Onderstaand geven wij aan welke stukken prevaleren indien er tegenstrijdigheden voorkomen;  
• Bij tegenstrijdigheden tussen de gevelbeelden en plattegronden in de algemene verkoopbrochure, geldt 

dat de technische omschrijving met bijbehorende losse verkoopcontracttekening prevaleren boven de 
gevelbeelden en tekeningen in de algemene verkoopbrochure.  

• Bij tegenstrijdigheden tussen de Technische Omschrijving en de verkoopcontracttekeningen is hetgeen 
omschreven in de Technische Omschrijving leidend.  

• Bij tegenstrijdigheden tussen de standaard optielijst (ook wel woonwensen genoemd) en de Technische 
Omschrijving is hetgeen omschreven in de Technische Omschrijving leidend, tenzij anders is overeenge-
komen.  

• Bij tegenstrijdigheden tussen de opdrachtbevestiging van de gekozen woonwensen (opties) en de bijbe-
horende optietekeningen is de opdrachtbevestiging leidend.  
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HOOMCTRL  
 

Webportaal HOOMCTRL 

 

Op het moment dat u als koper de contracten heeft getekend en het koperstraject door ons wordt opgestart 
ontvangen u een inlog voor Hoomctrl. Hoomctrl is de schakel tussen de kopers, kopersbegeleider, uitvoerder 
en (onder)aannemer. Met behulp van deze speciaal voor de huizenmarkt ontwikkelde software houden wij de 
communicatie helder en overzichtelijk. Hoomctrl is een webportaal waar alle partijen altijd up-to-date inzicht 
hebben in de woonwensen van de kopers. U ontvangt van ons t.z.t. een e-mail met een link om u aan te mel-
den.   
 

Veelgestelde vragen 

 

Wanneer u vragen heeft over uw woning of de bouw daarvan kunt u vanzelfsprekend altijd bij ons terecht. Infor-
matie die voor alle kopers interessant is zullen we delen in de nieuwsbrieven of onder “veelgestelde vragen”, 
deze zijn te vinden in HOOMCTRL onder het tabje “zo werkt het”. Denk aan vragen zoals “wat is de kleur van 
de berging”,  “hoe groot is de lift” e.d. 
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Correspondentie 

 

Correspondentie 

 

Wanneer u vragen heeft over uw woning of de bouw daarvan kunt u vanzelfsprekend altijd bij ons terecht. Ech-
ter komen er per dag vele mails bij ons binnen. Wij vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van de optie om 
berichten te verzenden via HOOMCTRL.  
 

Zijn er zaken die u ons toch per mail wil toezenden dan kan dat via wonen@kroondekoning.nl. Wij vragen u bij 
correspondentie altijd de volgende gegevens duidelijk te vermelden in de onderwerp regel in deze volgorde: 
-      Projectnummer 
-      projectnaam 

-      Bouwnummer 
-      Onderwerp van de vraag 

 

Voorbeeld 26380 CottagePark te Waddinxveen – bnr 1 - badkamer 
 

Maakt u gebruik van de berichten module in HOOMCTRL dan zien we bovenstaande informatie automatisch, u 
hoeft dan alleen het onderwerp nog te vermelden. 
 

Wij verzoeken u zich niet te richten tot de uitvoerder en het bouwteam op de bouwplaats. U kunt zich voorstel-
len dat zij dagelijks druk zijn met de totale realisatie van de bouw, waardoor zij niet in de gelegenheid zijn vra-
gen te beantwoorden.  
 

Adreswijzigingen 

 

Wanneer u tussentijds verhuist, ontvangen wij en de showrooms graag een verhuisbericht, zodat wij de corres-
pondentie weer naar het juiste adres kunnen sturen. Ook wanneer uw e-mailadres of telefoonnummer wijzigt, 
horen wij dat graag. U kunt het melden via uw account in HOOMCTRL onder het tabje “jouw woning” of per 
mail via wonen@kroondekoning.nl.  
 

 

 



 

 

Woonwensen 

 

September 2020 | versie 0.1 

Pagina 8 

Projectinformatie 

 

Informatie tijdens de bouw 

 

Gedurende het project wordt u met regelmaat op de hoogte gehouden. Dit doen wij door middel van het sturen 
van nieuwsberichten via HOOMCTRL. Hierin leest u onder andere de voortgang van het werk, bijzonderheden 
tijdens de bouw, de prognose van de oplevering, andere informatie over de woningen en ontvangt u uitnodi-
gingen over de kijkdagen.  
 

Bezoek aan de bouwplaats 

 

Uiteraard hoort bij het kopen van een nieuwbouwwoning ook het bezoeken van de bouwplaats om te zien hoe 
ver de bouw is gevorderd. Binnen de huidige wetgeving (Arbowet) is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uit-
voering verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaats bevindt. Uit veiligheidsover-
wegingen is het op eigen gelegenheid bezoeken van de bouwplaats door kopers niet toegestaan.  
 

Kijk– en meetdagen 

 

We begrijpen dat u als koper uitkijkt naar het moment dat u voor het eerst uw nieuwe woning kan betreden. 
Daarom organiseren we op verschillende momenten kijkdagen. Echter kan dit maar op een beperkt aantal mo-
menten en nemen we daarin de veiligheid zeer serieus. Tijdens de kijkdag wordt er op de bouw rekening ge-
houden met uw bezoek, zodat u zo veilig mogelijk de bouw kunt betreden. Desondanks blijft het betreden van 
de bouwlocatie een risicovolle aangelegenheid.  
 

Voor het plannen van de kijkdagen zijn geen vaste regels, maar wel een aantal richtlijnen die we doorgaans 
hanteren. Voor de eerste kijkdag is dat het gereed zijn van de afwerkvloer op de begane grond en de aanwe-
zigheid van de trap naar de verdieping.  
 

Voor de tweede kijkdag (genoemd kijk- en meetdag) is het van belang dat minimaal de binnenwanden in de 
woning zijn gerealiseerd, zodat u een goede indruk krijgt van de ruimtes in uw woning. Tijdens deze dag kunt u 
ook bijvoorbeeld leveranciers meenemen om e.e.a. op te meten. Bijvoorbeeld de kozijnen, installatiepunten in 
de keuken of badkamer of na oplevering aan te bren-
gen stoffering.  
 

Ons streven is om u ongeveer 2 weken van tevoren uit 
te nodigen voor de kijkdagen.  
 

Tijdens het bouwbezoek kan het mogelijk zijn dat niet 
alle woningen kunnen worden bekeken, door bijvoor-
beeld werkzaamheden die worden uitgevoerd. Het kan 
dus zo zijn dat u niet uw eigen woning in kunt, natuur-
lijk kunt u dan een vergelijkbare woning bekijken en 
dus een goede indruk opdoen van de voortgang van 
de bouw. 
 

 

 

 

Buiten deze kijkdagen om is het  
verboden de bouwplaats te betreden,  
dit uiteraard voor uw eigen veiligheid.  
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Prognose oplevering 

 

“Wanneer is de oplevering?” is de vraag die we het allermeeste krijgen tijdens het bouwtraject en dat is natuur-
lijk logisch omdat hier veel dingen vanaf hangen voor u. 
 

Tegelijkertijd is dit een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Het bouwen van een woning is een complex 
proces waar heel veel partijen met elkaar samen moeten werken en waarin we deels afhankelijk zijn van het 
weer. Een product dat later wordt geleverd, een timmerman die ziek wordt, vertraging bij de nutsbedrijven, een 
week vorst… allemaal zaken die regelmatig voor komen en die effect hebben op de planning van de bouw-
werkzaamheden. Tot op de allerlaatste dag zijn er nog werkzaamheden te verrichten in uw woning en hebben 
we te maken met leveringen en onderaannemers. 
 

Een uitvoerder is dagelijks bezig om alles in goede banen te leiden en alle partijen zo te coördineren dat alles 
zo goed mogelijk verloopt, daarbij denkend aan veiligheid, snelheid en kwaliteit!  
 

Door al deze factoren is het noemen van een specifieke datum heel moeilijk. In het begin van een bouwtraject 
zullen we vaak een prognose afgeven in de vorm van een kwartaal en jaar van oplevering. Hoe verder we in 
het bouwtraject komen, hoe specifieker we kunnen zijn. Er kan dan bijvoorbeeld een specifieke maand worden 
genoemd, maar het blijft een prognose! 
 

Voor de oplevering vindt er nog een vooroplevering plaats, deze vooroplevering is meestal ca. 2 weken vóór de 
oplevering zelf. Tijdens de vooroplevering kunt u de woning bezichtigen en eventuele tekortkomingen noteren, 
constateren en aan ons kenbaar maken.  
 

De definitieve datum van de oplevering krijgt u minimaal 2 weken van tevoren te horen. Uw woning wordt dan 
geïnspecteerd door u en/of uw eventuele vertegenwoordiger. Tijdens deze oplevering zult u eveneens begeleid 
worden door een vertegenwoordiger van Kroon & de Koning.  
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Woonwensen 

 

Keuze mogelijkheden 

 

Uw woning is standaard uitgebreid voorzien van 
alle benodigde installaties en afwerkingen. Als 
koper wordt u in de gelegenheid gesteld om uw 
woning eventueel nog meer op uw persoonlijke 
wensen af te stemmen. De mogelijkheden hiertoe 
zijn echter begrensd. Van ons ontvangt u hierover 
meer informatie tijdens het gesprek.  
 

Alhoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk 
met uw wensen rekening te houden, is het helaas 
niet altijd mogelijk alle verzoeken te honoreren. 
Enerzijds omdat uw woning deel uitmaakt van een 
(seriematig) bouwproces en anderzijds omdat wij 
als eindverantwoordelijke voor het bouwkundig 
product steeds rekening moet houden met de 
technische mogelijkheden en uitvoerbaarheid, de 
wettelijke eisen en geldende normen en regelin-
gen.  
 

Optielijst 
 

Voor het project is een woonwensenlijst vastgesteld. De opties in deze lijst zijn zoveel mogelijk afgestemd op 
de verschillende woning typen en onderverdeeld in de diverse onderdelen. Zoals mogelijke opties voor o.a. de 
ruwbouw, hierin zijn geen individuele wensen mogelijk. Wel is het mogelijk om uw wensen voor de indeling of 
afbouw kenbaar te maken, mits deze geen invloed hebben op de constructie of gevel van de woning.  
 

Uw persoonlijke wensen worden door het projectteam beoordeeld op uitvoerbaarheid en indien mogelijk of pas-
send in ons (bouw)proces aan u aangeboden. Zo zijn bijvoorbeeld wijzigingen in/aan de bouwkundige hoofd-
draagconstructies niet mogelijk. Uw woonwensen kunt u kenbaar maken in HOOMCTRL onder het tabje 
“woonwensen”, uiterlijk op datum van de deadline.  
 

Optieprijzen  
 

Een huis kopen is geen pakje boter! Na de aanschaf van uw woning kunt u nog veel keuzes maken om uw wo-
ning aan te passen aan uw eigen woonwensen. Aan elke keuze hangt een prijskaartje. Vandaag de dag wordt 
uw woning eerst geheel digitaal gebouwd (BIM) om zo eventuele knelpunten tijdig te signaleren en op te los-
sen. Dit zorgt voor een beter bouwproces. Vervolgens wordt een groot deel van de woningen reeds in de fa-
briek gemaakt, geprefabriceerd, met als gevolg dat veel keuzes heel vroeg in het bouwproces al gemaakt moe-
ten worden.  
 

Hoe zijn de kosten van een optie opgebouwd? In eerste instantie natuurlijk het materiaal dat extra wordt aange-
schaft voor deze optie en de manuren voor de persoon die het ter plaatse moet gaan uitvoeren. Maar er komen 
nog meer kostenposten bij kijken waar u waarschijnlijk in eerste instantie niet aan denkt. Zoals de personen op 
kantoor die deze wijzigingen moeten doorvoeren in de administratie, de tekeningen, informeren van de betrok-
ken partijen, zoals de werkvoorbereider, uitvoerder en uiteraard de betreffende onderaannemer. Niet zelden 
rekenen ook de onderaannemers ons kosten door voor aanpassingen.  
 

Kortom naast de directe kosten voor materiaal en manuren op de bouw zorgt een wijziging ten opzichte van 
standaard er vaak voor dat wij er meerdere uren werk aan hebben om dit allemaal in goede banen te leiden.  
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Bevestiging kopersopties  
 

Met het verstrijken van de sluitingsdatum krijgt u in een opdrachtbevesti-
ging uw keuzes (inclusief eventuele showroomoffertes) en de bijbehoren-
de plattegronden toegestuurd. Deze dient u goed te controleren en voor 
akkoord digitaal te ondertekenen. Uw keuzes worden dan doorgegeven 
aan de betreffende onderaannemer om uit te voeren. U kunt dan geen 
wijzigingen meer doorgeven. 
 

Minderwerk 

 

Geeft u ons tijdens het bouwproces, binnen de uiterlijke inleverdata, op-
dracht om enkele onderdelen als minderwerk te laten vervallen, die op 
grond van de technische omschrijving of tekeningen hadden moeten wor-
den toegepast of uitgevoerd, dan vervalt op deze onderdelen de garantie. 
Deze vervallen onderdelen worden verwerkt op de zogenoemde “melding 
minderwerk” die u krijgt toegezonden ter ondertekening. Het ondertekende 
formulier zal vervolgens worden doorgestuurd naar Woningborg, van wie u 
dan een aanhangsel ontvangt dat behoort bij uw Woningborg waarborg-
certificaat. 
 

Werkzaamheden door derden  
 

Als u zelf besluit om een zogeheten “derde partij” in te schakelen voor het uitvoeren van eventuele wijzigingen, 
dan kunnen de hiervoor benodigde werkzaamheden pas na oplevering plaatsvinden. Door het casco uitvoeren 
van bepaalde delen van uw woning kan de oplevering niet vervroegen. Als geconstateerd wordt dat derden (in 
opdracht van de koper) tijdens de bouwfase werkzaamheden hebben verricht, zal bij constatering hiervan het 
werk in originele staat worden teruggebracht. De kosten hiervoor worden bij u in rekening gebracht.  
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Garantie 

 

Woningborg 

 

Voor het project is een bouwgarantie verzekering aangevraagd bij Woningborg N.V. te Gouda. Hiermee verbin-
den wij ons ten opzichte van u als koper om de verplichtingen voortvloeiende uit de regelgevingen van Woning-
borg na te zullen komen. Woningborg stelt bij de door haar goedgekeurde bouwplannen de volgende zekerhe-
den en garanties aan de koper:  
 

• Beoordeling van de ondernemer door Woningborg op vakbekwaamheid en financieel gebied;  
• Juridische zekerheid door middel van controle door Woningborg op de tussen verkoper en koper te slui-

ten aannemingsovereenkomst;  
• Toetsing van Woningborg van de technische omschrijving en de tekeningen van uw woning aan de ga-

rantienormen;  
• Controle op de uitvoering van het werk, alsmede een waarborg voor de afbouw;  
• Zekerheid dat de ondernemer zijn garantieverplichtingen nakomt.  
 

Het bouwplan wordt, alvorens zij door Woningborg wordt geaccepteerd, door Woningborg op haar technische 
en juridische kwaliteit beoordeeld. Tevens wordt de financiële positie van ons als ondernemer getoetst. In het 
geval wij wegens financiële omstandigheden toch niet meer in staat zijn om de woningen af te bouwen, zorgt 
Woningborg N.V. hetzij voor de afbouw, hetzij voor de toekenning van een schadevergoeding aan de koper.  
 

De bouwgaranties zijn bepaald overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Woningborg N.V., welke voor-
waarden onderdeel uitmaken van de door Woningborg goedgekeurde aannemingsovereenkomst. Meer infor-
matie omtrent zekerheden en garanties treft u aan in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuw-
bouw.  
 

Pas als aan alle vereisten wordt voldaan, mag een woning onder Woningborg-garantie worden verkocht en 
ontvangt u -enige tijd- na ondertekening van de aannemingsovereenkomst het waarborgcertificaat zoals deze 
wordt uitgegeven door Woningborg N.V.  
 

Ongeacht hetgeen in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en 
standaard voorwaarden gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. In geval enige bepaling in de techni-
sche omschrijving onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de 
bovengenoemde bepalingen van Woningborg.  
 

Garanties meer-minderwerk  
 

De garanties uit de Woningborg Garantie– en Waarborgregeling gelden in principe natuurlijk ook voor de meer-
werkopties welke u door ons laat uitvoeren. De garantie normen en termijnen kunt u terugvinden op de website 
van woningborg. Voor het minderwerk geldt deze garantie natuurlijk niet en voor bepaald minderwerk kan zelfs 
een gelimiteerde garantie gelden.  
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Gelimiteerde Garantie- en Waarborgregeling  
 

Als u besluit tot het laten uitvoeren van zogenaamd “minderwerk” of het casco opleveren van sanitaire ruimten 
en/of keuken, wordt uw garantie gelimiteerd. De verantwoordelijkheid om de woning te laten voldoen aan het 
Bouwbesluit op de punten die niet door ons worden uitgevoerd, verschuift dan van ons als ondernemer naar u 
als koper/eigenaar.  
 

Deze vervallen onderdelen worden verwerk op de zogenaamde “Melding Minderwerk” en deze onderdelen wor-
den uitgesloten van de garantie. Na ondertekening ontvangt u van Woningborg een gelimiteerd garantiecertifi-
caat van uw woning.  
 

Wijzigingen na oplevering  
 

Vanzelfsprekend kunt u na oplevering van uw woning in eigen beheer wijzigingen aanbrengen. Hierbij moet u 
rekening houden met de garantiebepalingen. Alleen werkzaamheden die vóór de oplevering door ons als aan-
nemer zijn uitgevoerd, vallen onder de garantiebepalingen. De door uzelf uitgevoerde werkzaamheden vallen 
buiten de garantie- en waarborgregeling van Woningborg. Dit geldt ook als u na oplevering wijzigingen aan uw 
installatie aanbrengt. 
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Facturatie 

 

Facturatie bouwtermijnen 

 

De termijnen uit de aannemingsovereenkomst zullen door ons worden gefactureerd. In de overeenkomst staat 
tevens genoemd wanneer deze termijnen gedeclareerd mogen worden. Wanneer werkzaamheden van een 
termijn verricht zijn en de termijn dus gedeclareerd mag worden, informeert de uitvoerder van het project de 
administrateur. Deze zal vervolgens de betreffende facturen maken en aan u verzenden. Deze facturen worden 
digitaal verstuurd. 
 

De meeste mensen maken gebruik van een hypotheek voor de gehele financiering van de woning. Wanneer dit 
bij u ook het geval is, kunt u de factuur na ontvangst doorsturen naar uw hypotheekverstrekker. Deze kan dan 
tot betaling overgaan. Vaak ontvangt u na enkele weken van uw hypotheekverstrekker een overzicht waarin 
staat aangegeven dat het bedrag in het depot is verlaagd met het gefactureerde bedrag.  
 

Facturatie meer– en minderwerk 

 

In de aannemingsovereenkomst staat ook de betalingsregeling aangegeven voor meerwerk volgend uit de 
woonwensen. Wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om uw woning aan uw wensen aan te passen 
door middel van de woonwensen, mag een deel van het meerwerk volgend uit de gekozen woonwensen bij 
opdracht bij u gedeclareerd worden. Het overige deel zal gelijktijdig gedeclareerd worden met de laatste termijn 
voor oplevering. Het in rekening brengen van deze opties is gebaseerd op de termijnregeling van Woningborg. 
De regeling is als volgt:  
• Modulaire opties (ook wel ruwbouwopties) worden gefactureerd conform het termijnschema van de  
 woning zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst. 
 OF 

• 25% van het totaalbedrag van de door u gekozen opties wordt bij opdracht van de opties in rekening ge-
bracht.  

• De resterende 75% wordt in rekening gebracht bij het gereedkomen van de opties. Deze nota wordt vlak 
voor oplevering verstuurd.  

 

Eventueel minderwerk wordt in eerste instantie verrekend met het meerwerk. Indien het totaalbedrag van de 
afbouw opties een minderprijs betreft wordt deze verrekend met de laatste termijn van de aanneemsom.  
 

Als vóór oplevering niet alle termijnen en het meerwerk aan ons zijn voldaan, zal er bij de oplevering geen sleu-
teloverdracht plaatsvinden.   
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Sluitingsdata 

 

Sluitingsdata 

 

De sluitingsdata zijn de uiterlijke inleverdata van de meer- en minderwerk opties. Kortom de woonwensen 
waarvoor u kunt kiezen. Na het verstrijken van de sluitingsdata kunnen opties niet meer in behandeling worden 
genomen. Dit heeft alles te maken met het produceren van de diverse bouwmaterialen. Bij het produceren van 
bijvoorbeeld de betonnen wandelementen moeten wij al aangeven waar de stopcontacten moeten komen. U 
begrijpt dat zodra het element is geproduceerd we daarin niets meer kunnen wijzigen.  
 

Rekening houdende met de bouwplanning en bijkomende voorbereiding- en verwerkingstijd is het noodzakelijk 
om sluitingsdata aan te houden. Sluitingsdata zijn gebaseerd op de geplande startdatum van de bouw en de 
bijbehorende voorbereidende werkzaamheden. Het advies is dat u, nadat u het kopersgesprek heeft gehad, zo 
spoedig mogelijk uw keuzes kenbaar maakt en een eventuele offerte op laat stellen bij de showrooms. Dit geeft 
u eventueel nog de tijd om iets te wijzigen of anders uit te voeren voor dat de betreffende sluitingsdatum pas-
seert. Met het maken van uw keuzes hoeft u dus niet te wachten tot de sluitingsdatum, deze kunt u al eerder 
kenbaar maken.  
 

Wij zijn genoodzaakt ons strikt aan deze sluitingsdata te houden omdat de werkzaamheden die volgen uit de 
kopersbegeleiding de nodige verwerking- en besteltijd vragen. Daarnaast houden alle overige partijen 
(aannemer, installateurs, showrooms e.d.) ook rekening met deze data. Zij passen hier hun werkzaamheden en 
planning op aan. Na deze sluitingsdata kunnen daarom wijzigingsverzoeken niet meer in behandeling worden 
genomen.  
 

Wanneer keuzes op het gebied van keukeninstallaties, badkamer en toilet niet voor sluitingsdatum kenbaar 
gemaakt worden, zullen wij de installaties van de keuken op de standaardpositie aanbrengen. De badkamer en 
toilet worden conform de standaard omschrijving en indeling uitgevoerd. Voor het overige wordt uw woning 
standaard opgeleverd eventueel aangevuld met de door u bevestigde kopersopties.  
 

 

 

 

 

                 Sluitingsdatum ruwbouw 

 

Hieronder vallen: “ruwbouw” en “individuele wensen”  

 

                Sluitingsdatum showrooms 

   
   Hieronder vallen: “sanitair” en “keuken”   

 

                   Sluitingsdatum afbouw 

 

       Hieronder vallen: “afbouw”, “tegelwerk” en “elektra” 
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 Blok  Type Bouwnum-
mer 

Ruwbouw Showrooms Afbouw  

 Allen 01 t/m 48 Nader te bepalen Nader te bepalen Nader te bepalen  

 Appartementen A01 t/m A12 Nader te bepalen Nader te bepalen Nader te bepalen  
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Ruwbouw 

 

Omschrijving:  Woonwensen (opties c.q. meer- en/of minderwerk) m.b.t. de ruwbouw zijn van invloed op de 
   constructie of aangebracht in constructieve delen van de woning, daarom is het noodzake-

   lijk deze vroegtijdig in het traject te organiseren. 
 

Voorbeelden:  Uitbouw, dakkapel, indeling verdieping, indeling appartement, luxe trappen etc. 
 

Keuze uit:   Vastgestelde keuzemogelijkheden zoals deze staan in de Woonwensenlijst—ruwbouw.  
    

Keuzemoment:  Na de aankoop van uw woning, bij de makelaar, bij het gesprek met de    kopersbegeleiding 
of middels de website HOOMCTRL, mits sluitingsdatum nog niet is verstreken.      

Prijsbepaling:   De prijs per optie is vastgesteld in de woonwensenlijst, deze geldt tot de ruwbouw sluitings
 datum.  

 

Opdracht d.m.v.: Voor aankoop woning:  
   Middels het ondertekenen van de Aannemingsovereenkomst waarin de ruwbouwopties zijn 
   opgenomen. 
   

  Na aankoop woning:  Als koper vult u de optielijst in op Hoomctrl en bevestigt u de opties digitaal. Wanneer de 
complete ruwbouw keuzes zijn ingediend en de sluitings-datum is verstreken ontvangt u als 
koper een opdrachtbevestiging van ons. Nadat de kopersbegeleiding de door u (digitaal) 
ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen, zijn de opties definitief.  

 

Betaling:   Ruwbouwopties worden gefactureerd conform het termijnschema van de woning zoals op 

   genomen in de aannemingsovereenkomst. Eventueel minderwerk wordt in eerste instantie 
   verrekend met het meerwerk. Indien het totaalbedrag van de afbouw opties een minderprijs 
   betreft wordt deze verrekend met de laatste termijn van de aanneemsom.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: voorbeelden van algemene ruwbouwopties. 
De specifieke ruwbouwopties van uw project staan in uw woonwensenlijst. 
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Individuele wensen 

 

Omschrijving: Dit zijn wensen die niet voorkomen op de woonwensenlijst. 
 

Voorbeelden: Het laten vervallen van een binnenwand t.b.v. het samenvoegen van twee kamers. 
 

Keuze uit:  U als koper maakt uw wensen kenbaar bij de kopersbegeleiding, bij voorkeur met een 
schets ter verduidelijking en een bijbehorende omschrijving. Uw wensen zullen worden ge-
toetst aan de wettelijke regelgeving en plaatselijke voorschriften waar we ons uiteraard aan 
moeten houden en tevens, rekening houdend met de voortgang van de bouw en de plan-
ning (zie hieronder genoemde toetsingscriteria). Kroon & de Koning beslist uiteindelijk of uw 
wens dan wel of niet kan worden geoffreerd. 

 

Keuzemoment: Zo spoedig mogelijk zodat e.e.a. nog uitgezocht en voorbereid kan worden en uiterlijk voor 
   het verstrijken van de genoemde sluitingsdatum. 
 

Prijsbepaling:  Indien de gevraagde optie mogelijk is, maakt de kopersbegeleiding hiervoor een maatwerk
 offerte voor u. De prijs geldt tot de genoemde sluitingsdatum in de desbetreffende offerte. 

 

Opdracht d.m.v.: U als koper geeft middels de website opdracht voor de maatwerk offerte en bevestigd deze 
optie aan ons. Wanneer alle opties zijn ingediend en de sluitingsdatum is verstreken ont-
vangt u als koper een opdrachtbevestiging van ons met  de bijbehorende plattegronden 
voor akkoord. Na ontvangst door de kopersbegeleiding van de door u als koper (digitaal) 
ondertekende opdrachtbevestiging zijn de opties definitief. 

 

Betaling: Volgens bepalingen Woningborg betaald u de kosten van de gekozen meerwerkopties als 
volgt: 25% bij opdracht, 75% voor oplevering. Eventueel minderwerk wordt in eerste instan-
tie verrekend met het meerwerk. Indien het totaalbedrag van de afbouw opties een minder-
prijs betreft wordt deze verrekend met de laatste termijn van de aanneemsom. 

 

Toetsingscriteria individuele wensen 

 

• aanpassingen in strijd met het bestemmingsplan en/of de bouwvergunning zijn niet toegestaan; 
• het esthetisch concept van het ontwerp mag niet worden gewijzigd; 
• wijzigingen die in strijd zijn met het Bouwbesluit zijn niet toegestaan; 
• de draagconstructie van de woning mag niet worden gewijzigd; 
• de technische installaties van de woning mogen in hoofdopzet niet worden gewijzigd; 
• hoofdleidingen, -afvoeren, -kanalen en -schachten kunnen niet worden gewijzigd; 
• het verslepen van leidingwerk in vloeren en betonwanden is niet mogelijk; 
• de totale organisatie en bouwmethodiek van het werk en de voortgang mogen niet verstoord worden. 

 
 

Zelf wijzigingen aanbrengen voor oplevering is niet toege-
staan 

 

Voor oplevering kan de koper zelf (of door derden) geen 
wijzigingen laten aanbrengen. Alle contacten betreffende 
individuele wijzigingen dienen via de kopersbegeleider te 
lopen.  
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Afbouw 

 

Omschrijving:  Opties uit te voeren in de afbouwfase wanneer de woning wind- en waterdicht is, ofwel op-
ties die niet van invloed zijn op het constructieve deel en de installaties van de woning of het 
appartement. 

 

Voorbeelden:  Vervallen van spuitwerk, luxe paneel binnendeuren etc. 
 

Keuze uit:   Vastgestelde keuzemogelijkheden zoals deze staan in de Woonwensenlijst—afbouw. 
 

Keuzemoment:  Tijdens het gesprek met de kopersbegeleiding en tevens via de website HOOMCTRL, mits 
   sluitingsdatum nog niet is verstreken. 
 

Prijsbepaling:   De prijs per optie is vastgesteld in de woonwensenlijst, deze geldt tot de vastgestelde af
 bouw sluitingsdatum. 

 

Opdracht d.m.v.: U als koper vult de optielijst in op Hoomctrl en bevestigt de opties digitaal. Waar nodig geeft 
u met een schets op de plattegrond de gewenste positie(s) van de optie(s) aan. Wanneer 
de complete afbouwkeuze is ingediend en de afbouw sluitingsdatum is verstreken ontvangt 
u als koper een opdrachtbevestiging van ons met de bijbehorende plattegronden voor ak-
koord. Op deze plattegronden staan vanzelfsprekend ook de ruwbouw opties welke al defi-
nitief zijn. Nadat de kopersbegeleiding de door u (digitaal) ondertekende opdrachtbevesti-
ging heeft ontvangen, zijn de opties definitief.  

 

Betaling:   Volgens de bepalingen van Woningborg betaalt u de kosten van de gekozen meerwerkop-
ties als volgt: 25% bij opdracht en 75% voor oplevering. Eventueel minderwerk wordt in eer-
ste instantie verrekend met het meerwerk. Indien het totaalbedrag van de afbouw opties een 
minderprijs betreft wordt deze verrekend met de laatste termijn van de aanneemsom.      
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Keuken 

 

Omschrijving: Uw persoonlijke keuze voor wat betreft de keuken. 
 

Voorbeelden:  Keukeninrichting, apparatuur, werkbladen etc. 
 

Keuze uit: Uw woning wordt standaard geleverd zonder keuken. U kunt als koper hiervoor terecht bij 
de geselecteerde projectleverancier.  

 

 U ontvangt een keukenofferte van de door u uitgezochte keuken in de projectshowroom. 
Eventueel noodzakelijke bouwkundige aanpassingen zoals verleggen van leidingwerk, aan-
brengen van voorzetwanden etc. worden zo veel mogelijk in deze offerte meegenomen vol-
gens de prijzen van Kroon & de Koning. Eventueel noodzakelijke meterkastuitbreidingen 
worden niet vermeld op deze offerte, deze dient u middels de keukenofferte kenbaar te ma-
ken bij de elektra showroom.  

   

Keuzemoment:   U wordt op afspraak uitgenodigd door: 
  KeukenVision  
  Mijlweg 83 

  3316 BE DORDRECHT 

  078-618 38 88  
   

Opdracht d.m.v.: De door u voor akkoord ondertekende offerte bij showroom. 
 

Betaling:  De offerte voor het aanpassen van het leidingwerk van de keuken wordt opgenomen in de 
opdrachtbevestiging van Kroon & de Koning. De betaling vindt plaats volgens de bepalingen 
van Woningborg, deze zijn als volgt: 25% bij opdracht en 75% voor oplevering. De betaling 
van de keuken order dient rechtstreeks aan de projectshowroom te worden voldaan.  

Algemene opmerkingen met betrekking tot de keukens  
Het aanpassen van de mechanische ventilatievoorziening (afzuig-/ en of inblaas ventielen in wand of plafond) 
wordt niet aangeboden door Kroon & de Koning, omdat het technisch niet mogelijk is om deze te verplaatsen in 
de geprefabriceerde betonnen vloeren en / of wanden.  
 

Keuken casco met standaard installaties  
 

Als u ervoor kiest geen gebruik te maken van de diensten van de projectshowroom, kan de keukeninstallatie 
volgens de standaard opstelling worden opgeleverd.  
 

Alle standaard aanwezige installatie voorzieningen worden volgens de verkoopdocumentatie aangebracht.  
U dient dan de door uw gewenste keuken na oplevering in eigen beheer te (laten) plaatsen. Eventuele wijzigin-
gen in het installatiewerk dient u dan ook na oplevering uit te (laten) voeren.  
 

Keuken casco met aangepaste installaties  
 

Als u ervoor kiest geen gebruik te maken van de diensten van de projectshowroom, is het wel mogelijk om uw 
keukeninstallatie te laten aanpassen op uw toekomstige keuken. U kunt dan de door u gewenste keuken na 
oplevering in eigen beheer (laten) plaatsen zonder nog de aanpassingen van het leidingwerk uit te hoeven voe-
ren.  
 

U dient dan zelf in de woonwensenlijst de opties te kiezen met betrekking tot de gewenste wijzigingen ten op-
zichte van de basis opstelling. Conform de gekozen opties wordt het leidingwerk uitgevoerd. 
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Hiervoor kunt u aan de hand van uw keukenofferte de benodigde aanvullende opties kiezen via HOOMCTRL 
onder het tabje “woonwensen”. Dit is nodig bijvoorbeeld nodig als de keuken anders of uitgebreider is van op-
stelling en als installaties op een andere plaats moeten worden aangebracht. Zijn er tevens wijzigingen in de 
elektrische installatie dan kunt u uw keukentekening meenemen naar de elektrashowroom om daar de elektra 
wijzigingen te bespreken. 
 

• Let op het kiezen van de juiste opties is uw eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard kunt u voor advies al-
tijd contact met ons opnemen.  

 

• Het leidingschema van uw keukenleverancier wordt door ons beoordeeld op uitvoerbaarheid en kan wor-
den geweigerd als het niet correct is opgesteld.  

 

• Wij coördineren de installatie- en/of bouwkundige aanpassingen die uit bovengenoemde opties voortko-
men. Hier worden coördinatiekosten à € 225 voor gerekend.  
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Sanitair 
 

Omschrijving: Uw persoonlijke keuze voor wat betreft de badkamer(s) en toilet(ten). 
 

Voorbeelden:  Sanitair, kranen, meubels etc.  
 

Keuze uit:  Het standaard sanitair (op afspraak te bezichtigen in de showroom) of tegen bijbetaling is 
een meer uitgebreide en/of alternatieve keuze beschikbaar.  

 

Bij een alternatieve keuze worden de vervallen posten in mindering gebracht op de totaal-
offerte. Eventueel noodzakelijke bouwkundige aanpassingen zoals verleggen leidingwerk, 
plaatsen van voorzetwanden etc. worden zo veel mogelijk in deze offerte meegenomen vol-
gens de prijzen van Kroon & de Koning. Eventueel noodzakelijke meterkastuitbreidingen 
worden niet vermeld op deze offerte, deze dient u middels de sanitairofferte kenbaar te ma-
ken bij de elektra showroom.  

 

Keuzemoment:  U wordt op afspraak uitgenodigd door: 
 Van Munster Badkamers  
 Fruiteniersstraat 1a 

 3334 KA  ZWIJNDRECHT 

 078-6100913 

 

 U kunt in de showroom terecht vanaf: 
 Nader te bepalen 

    

Opdracht d.m.v.: De door u voor akkoord ondertekende offerte bij showroom. 
 

Betaling:  De sanitair order wordt opgenomen in de opdrachtbevestiging van Kroon & de Koning. De 
betaling vindt plaats volgens de bepalingen van Woningborg, deze zijn als volgt: 25% bij 
opdracht, 75% voor oplevering. 
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Casco sanitair - grondgebonden woning 

 

Als u ervoor kiest geen gebruik te maken van de diensten van de projectshowroom, dan komt de gehele badka-
merinrichting te vervallen. U dient dan de door u gewenste badkamer na oplevering in eigen beheer te (laten) 
plaatsen. Eventuele wijzigingen in het installatiewerk dient u dan ook na oplevering uit te (laten) voeren.  
 

Toilet:  
• Vervallen van het standaard sanitair, tegelwerk en het spuitwerk boven het tegelwerk.  
• De afwerkvloer wordt wel aangebracht.  
• Het leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt.  
• De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform verkooptekeningen.  
• De dorpel wordt niet geleverd.  
• De garantie op de betreffende onderdelen vervalt en is geregeld middels de gelimiteerde garantie en 

waarborgregeling van het woningborg.  
 

Badkamer (uitwerking casco badkamer nader te bepalen in overleg met de installateurs):  
• Vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in de badkamer.  
• De afwerkvloer wordt niet aangebracht (onder voorbehoud, afhankelijk van garantiebepalingen installa-

teur).   
• Het leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt.  
• De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform verkooptekeningen.  
• De dorpel wordt niet geleverd.  
• De vloerverwarming en eventuele e-radiator in de badkamer wordt niet aangebracht (onder voorbehoud, 

afhankelijk van garantiebepalingen installateur).  
• De vloerverwarming wordt op een door de ondernemer te bepalen positie afgedopt, waarop de koper na 

oplevering kan aansluiten (onder voorbehoud, afhankelijk van garantiebepalingen installateur). 
• De temperatuurgarantie voor deze ruimte komt te vervallen.  
• De garantie op de betreffende onderdelen vervalt en is geregeld middels de gelimiteerde garantie en 

waarborgregeling van het woningborg.  
 

Casco sanitair - appartement 
 

Heeft u een appartement gekocht, dan kunt u er niet voor kiezen om de badkamerinrichting te laten vervallen 
(casco). Als aannemer moeten we uw woning bouwen onder de garantie voorwaarden van Woningborg en zijn 
we verantwoordelijk voor de bouw van het gehele appartementengebouw.  
 

Deze voorwaarden bepalen dat natte ruimten zoals de badkamer, een waterdichte vloer- en wandafwerking 
moeten hebben. Bovendien moeten wij bij een appartementencomplex rekening houden met de belangen van 
en de risico’s voor de andere appartementseigenaren.  
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Tegelwerk 

 

Omschrijving: Uw persoonlijke keuze voor wat betreft het tegelwerk in de badkamer(s) en toilet(ten). 
 

Voorbeelden:  Vloertegels en wandtegels. 
 

Keuze uit:  Het standaard tegelwerk (op afspraak te bezichtigen in de showroom) of tegen bijbetaling is 
een meer uitgebreide en/of alternatieve keuze.  

 

 Bij een alternatieve keuze wordt de standaard vloer- en/of wandtegel in mindering gebracht 
op de totaalofferte. Eventueel noodzakelijke bouwkundige aanpassingen zoals kitwerk, af-
timmeringen etc. worden zo veel mogelijk in deze offerte meegenomen volgens de prijzen 
van Kroon & de Koning. 

 

Keuzemoment:  U wordt op afspraak uitgenodigd door:   Tegel Idee  
  Kelvinring 22 

  2952 BG  ALBLASSERDAM 

  078-6913948 

 

  U kunt in de showroom terecht vanaf: 
  Nader te bepalen 

   Daarnaast het verzoek om bij deze afspraak de definitieve badkamer/toilet tekening mee te  nemen, zodat hiermee rekening kan worden gehouden in de tegelofferte. 
 

Opdracht d.m.v.: De door u voor akkoord ondertekende offerte bij showroom. 
 

Betaling: De tegelwerk order wordt opgenomen in de opdrachtbevestiging van Kroon & de Koning. De 
betaling vindt plaats volgens de bepalingen van Woningborg, deze zijn als volgt: 25% bij 
opdracht, 75% voor oplevering.  
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Elektra 

 

Omschrijving:       Persoonlijke keuze elektra-installatie. 
 

Voorbeelden:       Schakelmateriaal, aansluitpunten etc.  
 

Keuze uit:             Standaard schakelmateriaal of tegen bijbetaling uitgebreide en/of aanpassen aansluitpunten.  
 

Keuzemoment:     U wordt op afspraak uitgenodigd door:  
  

 Schipper Electrotechniek b.v.  
 Langeweg 14 

 3244 BH  NIEUWE-TONGE 

 0187 - 65 17 77 

 

   Daarnaast het verzoek om bij deze afspraak de definitieve keuken en sanitair tekening mee 
te nemen, zodat hiermee rekening kan worden gehouden in de elektra offerte. 

 

Opdracht d.m.v.:  De door u voor akkoord ondertekende offerte bij showroom. 
 

Betaling: De elektra order wordt opgenomen in de opdrachtbevestiging van Kroon & de Koning. De 
betaling vindt plaats volgens de bepalingen van Woningborg, deze zijn als volgt: 25% bij op-
dracht, 75% voor oplevering.  
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Binnendeuren 

 

Omschrijving:       Persoonlijke keuze binnendeuren. 
 

Voorbeelden:       Diverse modellen paneel deuren. 
 

Keuze uit:         Uw woning wordt standaard uitgerust met binnenkozijnen en deuren voorzien van hang-en 
sluitwerk conform de technische omschrijving.  

 

 U heeft de mogelijkheid om de standaard deuren en 
het hang-en sluitwerk aan te passen en tegen bijbeta-
ling te vervangen voor luxe deuren. Hiervoor kunt u 
gebruik maken van het online portaal van Waanders 
Deuren.  

 

 In het portaal staan de prijzen incl. btw en zijn de 
standaard volgens de Technische Omschrijving te 
leveren onderdelen verrekend.  

 

Keuzemoment:    Middels het online portal voor de sluitingsdatum.  
                            U ontvangt voor dit portaal een uitnodiging.  
 

 www.waandersdeuren.nl/portaal 
  

Opdracht d.m.v.:  De door u voor akkoord gegeven offerte middels het deurenportaal. 
 

Betaling: De deuren order wordt opgenomen in de opdrachtbevestiging van Kroon & de Koning. De 
betaling vindt plaats volgens de bepalingen van Woningborg, deze zijn als volgt: 25% bij op-
dracht en 75% voor oplevering.  
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Voorwaarden 

 

• Deze woonwensen procedure is bedoeld ter informatie van de mogelijk uit te voeren opties en wensen. 
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

• Opties en wensen zullen worden getoetst aan het Bouwbesluit en de plaatselijke voorschriften. 
• Voor het honoreren van opties en wensen gelden de door Kroon & de Koning vastgestelde sluitingsdata. 
• De uiteindelijke beslissing om opties en wensen te honoreren ligt ten allen tijde bij Kroon & de Koning, 

deze kan geen verantwoording nemen voor toezeggingen van andere betrokken partijen. 
• Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze woonwensenprocedure, kan het onverhoopt voorkomen 

dat bepaalde opties om bouwtechnische-, juridische- of plantechnische redenen uiteindelijk niet (meer) 
kunnen worden gehonoreerd.   

• Werkenzaamheden die worden uitgevoerd door u als koper na oplevering dienen ook te voldoen aan het 
Bouwbesluit en plaatselijke voorschriften, u als koper draagt hierover zelf de verantwoording. 

• Werkzaamheden welke niet door of in opdracht van Kroon & de Koning zijn uitgevoerd, alsmede gevolg-
schade aan installaties of het bouwwerk in het algemeen, veroorzaakt door deze werkzaamheden vallen 
buiten de verantwoordelijkheid van Kroon & de Koning en derhalve buiten de Woningborg garantie. 
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Bouwnu.nl  
 

U heeft een nieuwe woning gekocht en deze wordt door ons gebouwd. Klantgericht bouwen is voor ons ontzet-
tend belangrijk en natuurlijk ook een tevreden klant. Wij zijn benieuwd hoe u de samenwerking met ons en on-
ze partner ervaart. We werken daarvoor samen met Bouwnu.nl.  
 

Bouwnu.nl is een initiatief van Stichting Klantgericht Bouwen, een stichting met ruim 10 jaar ervaring in het me-
ten van prestaties van aannemers bij de bouw van koopwoningen. Hier kunt u uw mening geven. Zo kunnen wij 
onze bedrijfsvoering optimaliseren en nog klantgerichter bouwer in de toekomst! 
 

U ontvangt van ons op verschillende momenten in het bouwproces korte enquêtes. Het invullen kost slechts 
enkele minuten van uw tijd. Bij het volledig invullen van de enquête en het plaatsen van een publieke review op 
de website van bouwnu.nl, krijgt u een bon van cadeaubon.nl die u bij verschillende winkels kunt besteden. 
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Aantekeningen 

 

Plaats voor uw aantekeningen: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Vragen: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Wensen:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

Eventueel kunt u uw vragen– en of wensenlijst voorafgaand aan uw afspraak bij ons op kantoor mailen via 
HOOMCTRL of wonen@kroondekoning.nl. Vermeld hierbij het projectnummer, projectnummer, uw naam en 
bouwnummer.  


