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Technische omschrijving 

 

 

Omschrijving: Nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit 8 

bedrijfsunits met bijbehorende parkeervoorzieningen aan de 

’s-Gravendamseweg te Noordwijkerhout 

 

 

 

 

Planontwikkeling: 

Investia Vastgoed B.V.  

Jagtlustkade 12 

2171 AG Sassenheim 

Telefoon: 0252 – 24 10 50 

E-mail: info@investiavastgoed.nl 
 

Ontwerp: 

KvdK Architecten 

Nieuwe Zeeweg 66 

2202 HB Noordwijk 

Telefoon: 071 – 36 20 700 

E-mail: info@kvdkarchitecten.nl 
 

Realisatie/Uitvoering: 

Meijer Bouw B.V. 

Jagtlustkade 12 

2171 AG Sassenheim 

Telefoon: 0252 – 21 91 22 

E-mail: info@meijerbouw.nl 
 

Notaris: 

Notariskantoor van Dijk 

Herenweg 22 

2211 CD Noordwijkerhout 

Telefoon: 0252 – 37 65 47 

E-mail: notaris@notariskantoorvandijk.nl 
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1. Afmeting en maatvoering 

Bij de maatvoering is ervan uitgegaan dat het Peil gelijk is aan de bovenkant begane grondvloer. 

Leidraad zijn de navolgende tekeningen welke één geheel vormen met deze omschrijving. 

• KvdK architecten, tekening nummer TPL-01 d.d. 18 november 2021 

• KvdK architecten, tekening nummer TPL-02 d.d. 18 november 2021 

Tenzij anders aangegeven zijn de maten op de tekeningen uitgedrukt in millimeters. De op tekening 

aangegeven maten zijn circa-maten waarbij geen rekening is gehouden met enige wandafwerking.  

 
2. Fundering 

Terreinafwerking 

Bij alle grondwerken is ervan uitgegaan dat het terrein, zowel onder- als bovengronds, vrij is van 

obstakels. De eventueel uitkomende grond wordt op de bouwplaats in depot gezet en later gebruikt 

als aanvulling rondom het gebouw.  

 

Grondwerk 

De nodige ontgravingen en aanvullingen worden verricht ten behoeve van de aanleg van de 

fundering, riolering, nuts-aansluiting en bestratingen. 

 

Uitzetten 

Het uitzetten van het bouwplan gebeurt ten tijde van de bouw op een nader te bepalen aan te geven 

plaats en peilhoogte. Als peil geldt de bovenzijde van de afgewerkte begane grondvloer. De hoogte 

van het bouwpeil zal worden vastgesteld ten opzichte van NAP. 

 

Fundering 

De units worden gefundeerd op basis van de resultaten van het ter plaatse uitgevoerde 

geotechnische grondonderzoek. In overleg met de constructeur zal er een keuze gemaakt worden 

voor een nog nader te bepalen heisysteem waarbij de fundering vooralsnog zal worden uitgevoerd 

in een gewapende betonnen funderingsbalken, eveneens volgens de opgave van de constructeur. 

 

3. Vloeren 

Begane grondvloer 

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte, gewapende en geïsoleerde 

betonvloer met een nuttige belasting van 1.500 kg/m² (15 kN/m²). De vloer wordt monolithisch 

afgewerkt. 

 

Verdiepingsvloer 

De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een betonnen kanaalplaatvloer met een nuttige belasting 

van 250 kg/m² (2,5 kN/m²). De vloer wordt aan de bovenzijde afgewerkt met een cementdekvloer. 

De onderzijde van de verdiepingsvloer is onafgewerkt. 

 

4. Hoofddraagconstructie 

De dragende constructie bestaat uit kalkzandsteen velling lijmelementen zonder verdere afwerking. 

De afmetingen volgende de tekening en berekeningen van de constructeur. 
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5. Gevels 

Algemeen 

De wandbeplating, puien, deuren e.d. worden zodanig getransporteerd dat vervormingen en 

beschadigingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Deze materialen worden vrij van de grond 

opgeslagen en verwerkt volgens richtlijnen van de fabrikant. 

 

Gevelbeplating 

De voorgevel van de bedrijfsunit zal worden uitgevoerd in een sandwichpaneel welke is voorzien van 

isolatie. Deze zal zonder verdere afwerking worden bevestigd aan de staalconstructie. De 

kleurstelling zal worden uitgevoerd in een door de architect nader te bepalen antraciet en 

champagne kleur.  

 

Overheaddeuren 

De units worden voorzien van een geïsoleerde handbediende overheaddeur (voorbereid voor 

elektrische bediening) met een breedte zoals op tekening is aangegeven. De deuren worden aan de 

buitenzijde voorzien van een door de architect nader te bepalen kleur.  

 

Kozijnen, ramen en deuren 

De buitenkozijnen, kiepramen en deuren worden uitgevoerd in aluminium. De buitenkozijnen 

worden op de verdieping voorzien van de nodige ventilatieroosters en voorzien van meerbladige, 

isolerende beglazing. De buitendeuren worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk 

SKG** (politiekeurmerk) en voorzien van een cilinderslot. De metalen binnenkozijnen worden 

voorzien van opdekdeuren. 

 

Overige 

De units worden voorzien van huisnummerbordjes. Op tekening is ruimte aangegeven voor reclame-

uitingen. De reclame-uiting dienen door kopers zelf te worden aangebracht en zijn niet in de prijs 

inbegrepen.  

 

6. Dak 

Platdakconstructie 

De dakvloer wordt eveneens uitgevoerd als een betonnen kanaalplaatvloer. Hierover worden 

afschot-isolatieplaten aangebracht welke aan de bovenzijde worden afgewerkt met een 

dakbedekking. 

 

Hemelwaterafvoer 

In het dak worden voldoende hemelwaterafvoeren opgenomen. Deze lopen tot aan het maaiveld 

waar deze worden aangesloten op de buitenriolering. De hemelwaterafvoeren worden inpandig 

uitgevoerd. Er zullen voldoende noodoverlopen worden aangebracht welke door de constructeur 

worden bepaald. 
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7. Scheidingswanden 

Hoofdscheidingswanden 

De hoofdscheidingswanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen velling lijmelementen zonder 

verdere afwerking met een minimale dikte van 150 mm. De scheidingsconstructie tussen de units 

binnen het bedrijfsverzamelgebouw hebben een brandwerendheid van 30 minuten WBDBO. 

 

Binnenwanden 

De wanden zoals aangegeven op de begane grond zullen worden uitgevoerd in metal stud met 

gipsplaten zonder verdere afwerking. 

 

8. Inrichting 

Trappen en hekken 

De trap naar de eerste verdieping is een dichte vurenhouten steektrap met onderkwart  en is 

voorzien van grondverf. Aan de muurzijde wordt de trap voorzien van een rechte houten 

muurleuning op leuningdragers. Aan de vrije zijde van de trap en rondom het trapgat op de 

verdieping wordt een houten hekwerk geplaatst bestaande uit boven- en onderregels met daartussen 

spijlen. Het trapgat wordt afgetimmerd met multiplex zonder verdere afwerking. 

 

Meterkast 

Op de begane grond van de unit wordt een standaard prefab houten bouwkundige meterkast 

geplaatst. 

 

9. Installaties 

Nutsvoorzieningen 

In de prefab meterkast worden de volgende voorzieningen aangebracht: 

• Aansluitpunt voor standaard debiet aan water (inclusief verbruiksmeter). 

• Aansluitpunt voor standaard vermogen aan elektra (3x25 ampère) op basis van 220 volt 

(inclusief verbruiksmeter). 

• Loze invoerbuis voor KPN. 

 

Overschrijding van genoemde standaard vermogens en debieten dienen door de koper zelf 

aangevraagd en gefinancierd te worden. Eenmalige aansluitkosten van de standaard vermogens en 

debieten zijn in de koopsom inbegrepen. 

 

Buitenlamp 

De units worden voorzien van een door de architect nader te bepalen buitenlamp. Deze buitenlamp 

wordt voorzien van snoer tot in de meterkast en dient later door verkrijger zelf te worden 

aangesloten. 

 

Riolering 

Per unit is gerekend op een rioleringsaansluitpunt voor een toilet op de begane grondvloer zoals 

aangegeven op tekening. Deze leiding is aangesloten op de openbare riolering. Het eventueel leveren 

en aanbrengen van de overige binnenriolering is niet in de prijs opgenomen. 
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Sanitair 

In de bedrijfsunits wordt standaard een hangend toilet, kleur wit (inclusief aangesloten 

inbouwreservoir) en fontein, kleur wit aangebracht. In het toilet worden de vloeren en achterwand 

toilet (tot een hoogte van +1200 mm) voorzien van een nader te bepalen tegelwerk.  

 

10. Terreininrichting 

Buitenriolering 

Er wordt een rioleringssysteem toegepast conform de eisen van de gemeente. De buitenriolering 

t.p.v. de terreinverharding wordt voorzien van straatkolken. 

 

Terreinverharding 

De aan te brengen terreinverharding bestaat uit (open)bestrating en opsluitbanden in een door de 

architect nader te bepalen kleur. De parkeervakken zullen worden gemarkeerd in een afwijkende 

kleur. De aanleg van de benodigde inritten is in de koopsom inbegrepen, in bewegwijzering, reclame 

en openbare buitenverlichting is niet voorzien. 

 

11. Algemeen 

Oplevering en schoonmaken 

Minimaal twee weken voor de oplevering wordt de koper schriftelijk op de hoogte gesteld van de 

definitieve datum en tijdstip waarop de oplevering zal plaatsvinden. De hele unit wordt 

‘bezemschoon’ opgeleverd, de beglazing wordt aan binnen- en buitenzijde schoon opgeleverd. 

 

Meerwerkopties 

Het is mogelijk dat de koper een opdracht wil geven tot het uitvoeren van ‘meerwerkopties’. Dit is 

alleen mogelijk indien tijdig opdracht is verstrekt en hiermee de voortgang van de bouw niet wordt 

belemmerd. De aannemer zal per unit de meerwerkopties aanbieden. 

 

Wijzigingen 

Hoewel deze technische omschrijving en bijbehorende tekeningen nauwkeurig en met zorg door ons 

is samengesteld moeten wij een voorbehoud maken voor maatafwijkingen en /of wijzigingen. De 

wijzigingen en afwijkingen, waarvan de wenselijkheid en de noodzakelijkheid tijdens de bouw 

blijken, zullen echter geen kwaliteitsvermindering inhouden en voor de koper geen financiële 

gevolgen hebben, zij zullen echter wel zo spoedig mogelijk aan de koper worden doorgegeven. Ook 

moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit nieuwe eisen van 

de overheid en /of nutsbedrijven. Indien de unit door u gekocht wordt terwijl deze al gereed is en er 

een verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de 

uitvoering. De situatietekening is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd, echter kunnen wij ten 

aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte geen aansprakelijkheid aanvaarden. Afwijking van het 

perceel - groter of kleiner - dan in de koop-/aannemingsovereenkomst staat vermeld zullen geen der 

partijen recht geven op verrekening ten gevolge van bovengenoemde wijzigingen.  

Voor de goede orde merken wij op, dat het eventueel op de plattegronden getekende meubilair, 

kasten, auto’s en dergelijke, geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. 
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Aanvullende vergunningen 

Indien de bedrijfsreclame op de daartoe bestemde plaats wordt aangebracht is er geen vergunning 

van de gemeente Noordwijk noodzakelijk. Voor alle andere vormen van reclame-uitingen dient een 

vergunning bij de gemeente Noordwijk te worden aangevraagd.  

 

Voor gedetailleerde informatie omtrent toegestaan gebruik en bestemmingsplan bepalingen 

verwijzen wij u naar de gemeente Noordwijk.  

 

 

 


