
Wie?

 

Beste (kandidaat) koper(s),

Woensdag 1 december jl. hebben wij samen met BPD, MIX architectuur
en Peters Installatietechniek tijdens de livestream -vanuit onze
werkplaats- een presentatie gegeven met betrekking tot de
totstandkoming van het plan en de stappen die in de komende weken
c.q. maanden zullen volgen, specifiek in relatie tot het personaliseren
van jullie nieuwe woning.

Voor de mensen die de kopersavond graag nog een keer terug willen
kijken en/of niet hebben kunnen volgen, delen wij voor de volledigheid 
 nog een keer de link:  https://youtu.be/mQiOmVxiqyk

Tijdens de kopersavond zijn de meest gestelde vragen inhoudelijk
behandeld. Volledigheidshalve hebben wij de beantwoording van deze
vragen opgenomen in deze terugblik op de kopersavond. 

Ook was er op de kopersavond gelegenheid tot het stellen van vragen
via de chat. De beantwoording van deze vragen hebben wij in de
afgelopen dagen opgepakt met de verschillende deelnemers. De 
 uitkomsten zijn opgenomen in dit document. 
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Wie?

 

Behandelde vragen op de kopersavond 

Algemeen

1) Wat is de verwachte startdatum van de bouw?
De bouwvergunning is onherroepelijk. Zoals in de presentatie is aangeven
koersen we momenteel af op een verkooppercentage van 70%. Op basis
van deze uitgangspunten verwachten we medio maart 2022 te kunnen
starten met de bouw. 

2) Wat is de prognose omtrent de opleverdatum?
Dit kan variëren per bouwblok, echter de algemene prognose is dat we de
woningen kunnen opleveren in Q2 – 2023.

3) Welke invloed hebben de huidige ontwikkelingen op de
woningmarkt, zoals oplopende levertijden van materialen en
schaarste aan arbeidskrachten, op de verwachte doorlooptijd van het
project?
Het is lastig om dit exact te voorspellen. Veel materialen zijn ingekocht,
echter we zijn wel afhankelijk van hoe de productie door kan gaan in de
fabrieken. Onder andere uitval van arbeid is en blijft (momenteel) een
risico, gezien COVID. Dit voorbehoud moet  dus wel worden gemaakt. 

Bouwkundig 

4) Is/komt er glasvezel beschikbaar in de wijk?
Dit is nu nog niet bekend en volgt naar aanleiding van de schouw en
werkmappen die de nutsbedrijven, in dit geval KPN en Ziggo, nog moeten
aanleveren. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit te zijner tijd
opnemen in de nieuwsbrief.

5) Hoe hoog zijn de plafonds? 
Gemeten van bovenkant afwerkvloer tot onderkant plafond, is de hoogte
ca.2640 mm, dit geldt overigens voor alle bouwlagen.
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Behandelde vragen op de kopersavond 

Bouwkundig 

6) Mogen er andere screens/luifels na oplevering worden aangebracht
op de gevel dan hetgeen wat de architect heeft voorgeschreven? Mag
dit ook op de 1e en 2e verdieping? 
Nee dit is niet mogelijk. Dit is in lijn met het gekozen esthetische beeld
c.q. aangezicht van het totale project, zoals bedacht door het
architectenbureau en beoordeeld door Welstand. 
Screens zijn alleen op de 1e verdieping mogelijk. 

7) Wanneer volgt de uitnodiging vanuit de showroom (BMN)?
In de regel is het zo dat zodra het individuele kopersgesprek is geweest,
je/jullie door ons worden aangemeld bij de showroom, te weten BMN
Nijverdal voor het sanitair & tegelwerk (en de keuken). 
BMN neemt vervolgens contact met je/jullie op voor het inplannen van
een afspraak. 

8) Is het al bekend welke type hagen er worden geplaatst en blijven
deze hagen in de winter groen? 
Dit wordt waarschijnlijk het type: Ligusterum vulgare. Bij milde winter blad
houdend.

Installatietechnisch

9)Bronboring: wat houdt dit in? 
Dat zijn de boringen die nodig zijn voor de warmtepomp(installatie),
waarvan de werking c.q. het functioneren ervan is terug te zien in de
video zoals getoond tijdens de presentatie (hoe werkt een warmtepomp:
minuut 33.45 v/d livestream). 

10) Is de inhoud van een boiler voldoende om met een gezin te
kunnen douchen?
Zie hiervoor specifiek het deel van de presentatie vanaf minuut 37.00 van
de presentatie, tot circa minuut 39.00.
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Behandelde vragen op de kopersavond 

Installatietechnisch

11) Wat is de opwarmtijd van de boiler? 
Dit is afhankelijk van de grootte van de boiler én de hoeveelheid water
dat getapt wordt. Over het algemeen geldt dat als een boiler helemaal
leeg is getapt, dat de installatie circa 100 minuten nodig heeft om het
tapwater in zijn volledigheid naar 58 graden Celsius te krijgen. 

12) Kun je de teveel gewerkte energie (PV-panelen) opslaan? 
Alles kan, echter dit ligt niet voor de hand. De batterijen die hiervoor
nodig en in omloop zijn, zijn op dit moment dusdanig kostbaar dat het
niet interessant genoeg is om dit toe te passen. 

13 ) Is de vloerverwarming een lage temperatuurverwarming? 
Ja, dit is het geval. De aanvoertemperatuur bedraagt tussen de 30 en 38
graden Celsius. Dit is c.q. wordt weersafhankelijk geregeld. 

Ingestuurde vragen (via de chat)

Algemeen

14)BMN is aan het verbouwen tot half december.
Dat klopt, maar dit staat een bezoek aan showroom niet in de weg. In
andere woorden: er wordt plaatselijk verbouwd. 

15 )Wij zouden ook graag de andere kopers willen ontmoeten.
Het was de opzet om dit te combineren met de (fysieke) kopersavond,
echter door de huidige maatregelen is dit helaas niet mogelijk. Het
(volgende) beoogde moment is de (viering van de) start bouw, mits dit
alsdan niet in strijd is met de richtlijnen. Alle kopers ontvangen te zijner
tijd voor dit moment een uitnodiging. 

16) Wij hoorden net dat het project in 2022 opgeleverd wordt, klopt
dat?
Nee, dat is niet juist. Zie vraag 2 in deze nieuwsbrief. 
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Ingestuurde vragen (via de chat)

17) Krijgen alle kopers antwoord op de vragen zoals gesteld in de
chat?
Uiteraard; in deze nieuwsbrief volgt de uitwerking hiervan. 

Bouwkundig

18)  Is het mogelijk om op de eerste verdieping de ramen te openen in
combinatie met het ventilatiesysteem. 
Dat is mogelijk. Wel moet er in dit geval rekening gehouden worden dat er
een tijdelijke onbalans in de installatie kan optreden. 

19)  Welke oplossing is er bedacht voor het bereiken van de berging
met de fiets? Vraagt om veel verharding in de tuin omdat je om de
heg heen moet, en dat staat haaks op het duurzaamheidsaspect van
het park.
Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door het toepassen van open
bestrating (bv. grasstenen), aan te leggen in de gebruiksfase.

20)  Zijn er mogelijkheden om de keukenafzuigkap naar buiten af te
blazen? I.v.m. het balansventilatiesysteem.
Ja, dit is mogelijk. Zie hiervoor de optiekeuzelijst, L005.

Installatietechnisch
 
21) Hoe werkt de naregeling van de vloerverwarming in andere
ruimtes dan het hoofdverblijf?
De temperatuur in de woning is op een eenvoudige manier te verhogen
of te verlagen door bediening van de stooklijnversteller (RBE) in de
woonkamer. Op het moment van oplevering ontvangt u een kopersmap
met daarin opgenomen een uitgebreide gebruiksaanwijzing. 

In aanvulling hierop: de woning is in de slaapkamers voorzien van een
ruimtetemperatuur na-regeling. De regeling van het verwarmingssysteem
wordt beïnvloed door vele parameters zoals de thermische
gebouwmassa, veranderingen van het buitenklimaat, veranderingen in
externe warmte (zon, mens, verlichting), verandering gewenste waarde,
enzovoort. 
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Ingestuurde vragen (via de chat)

Installatietechnisch
 
21) Vervolg vraag 21:
De verandering van de buitentemperatuur wordt gecompenseerd door
de weersafhankelijke regeling van de warmtepomp die de
watertemperatuur van de vloerverwarming regelt. 
De kamerthermostaten welke in de afzonderlijke ruimten zijn
aangebracht regelen de temperatuur in deze ruimten na, afhankelijk van
de interne belastingen en de door de gebruiker ingestelde
ruimtetemperatuur. 
Stel dat deze temperatuur niet wordt bereikt, dan dient de RBE stooklijn
versteller in de woonkamer verhoogd te worden (zie voorgaande
omschrijving RBE regelaar). 
Indien het wenselijk is om een ruimte op de tussen verdieping in
temperatuur te verlagen, dan is dit niet altijd maximaal te realiseren
omdat alle bovenliggende en onderliggende ruimtes zijn voorzien van
vloerverwarming, waardoor straling naar de desbetreffende ruimte niet is
te reduceren (in extreem koudere periodes, is het zelfs raadzaam om
deze ruimte wel te verwarmen). 

22) Klopt het dat de zonnepanelen alleen het verbruik van de
warmtepomp en luchtkwaliteitsysteem compenseren?
De zonnepanelen compenseren in theorie primair fossiel energiegebruik.
Dat wil zeggen, gemiddeld over het jaar genomen, conform BENG
berekening.

23) Waarom zijn de zonnepanelen niet als optie uit te breiden?
Vanwege het feit dat het volledige dakvlak hier reeds is voor benut.

24) Heeft elke woning een individuele boring en glyocolleiding?
Dat is correct. 

25) Is het 2-zone systeem voor de luchtkwaliteit instelbaar? Overdag
zullen we ook werken in de verschillende ruimtes.
De woning wordt voorzien van een mechanisch CO² gestuurd
ventilatiesysteem. 
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Ingestuurde vragen (via de chat)

Installatietechnisch
 
25) Vervolg vraag 25:
Dit systeem houdt in dat de ventilatielucht mechanisch wordt toe- en
afgevoerd via de WTW unit. De aangevoerde lucht wordt door middel van
een warmtewisselaar voorverwarmd door de afgevoerde lucht. De verse
lucht wordt vanuit de gevel aangevoerd d.m.v. een muurrooster en
afgevoerde lucht middels een dakdoorvoer op het dak.

De posities van de ventielen zijn ter indicatie op de verkooptekening
aangegeven en kunnen in werkelijkheid hiervan afwijken. De aantallen en
(exacte) posities worden uiteindelijk door de installateur bepaald. 

In de woonkamer en de hoofdslaapkamer worden de CO²-sensors van
het systeem geplaatst. Bij een (te) hoog CO²-gehalte schakelt het
ventilatiesysteem automatisch in een hogere stand. Middels de CO²-
sensor in de woonkamer kan tevens het mechanisch ventilatiesysteem
worden bediend.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze terugblik op de
gestelde vragen tijdens de kopersavond. 

Het kan natuurlijk zijn dat er in de tussentijd nieuwe vragen zijn ontstaan 
 Stel deze aan jou/jullie kopersbegeleider (via het kopersportaal) of aan de
makelaar.

Met vriendelijke groet,
Kuiper Bouw

 

 


