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Elke Innoblox woning kenmerkt zich door haar unieke uitstraling én 

woningontwerp, passend bij elke kavel. Al uw woonwensen komen erin 

samen en u kunt met recht zeggen: “Dit is mijn huis en het is fijn wonen”.

Innoblox staat voor ontwerpen, adviseren en realiseren. Wij bieden unieke 

woningen voor elke doelgroep én budget en adviseren en begeleiden de 

opdrachtgever gedurende het gehele traject vanaf het eerste idee tot en 

met de realisatie. 

De 4 pijlers van Innoblox

• Duurzaam concept

• Hoogwooncomfort

• Lage woonlasten

• Betrouware partners
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Het pittoreske dorp Lemele ligt aan de voet van de 

Lemelerberg. Bouw hier het huis van uw dromen op een 

kavel met mooi uitzicht aan de Bulemansteeg. Dichtbij het 

centrum van Lemele, maar wel in een landelijke omgeving. 

Aan de Bulemansteeg is ruimte voor een vrijstaande 

woning in een landelijke bouwstijl. Deze kavel die qua 

ligging goed past bij de landelijke omgeving, geeft u alle 

ruimte om uw woonwens te realiseren.

Lemele
Bulemansteeg
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Verdieping



Brochure
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld. 
Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten 
aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische 
en constructieve wijzigingen, evenals eventuele 
afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen 
en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. De 
aannemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen 
in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid 
bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk 
doen aan waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de 
woning. Deze wijzigingen zullen geen van de partijen enig 
recht geven tot het vragen van verrekening van meer of 
minderkosten.

Impressies
In deze brochure zijn zogenaamde Artist Impressions  
opgenomen. Artist Impressions dragen bij aan het 
weergeven van de woning op een zo realistisch mogelijke 
wijze. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze 
Artist Impressions.

Maatvoering
De maten zijn op een zo zorgvuldig mogelijke wijze 
aangeduidt. Deze maten zijn uitgedrukt in millimeters, 
tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Ook aan 
maataanduidingen kunnen geen rechten worden 
ontleend. Toch kan het voorkomen dat de maten bij de 
tekeningen uiteindelijk afwijken van de werkelijke maten. 
Het is raadzaam om voor het kopen van bijvoorbeeld, 
keuken, gordijnen en kasten, de maten gedurende 
de bouw te controleren. Op verschillende plaatsen 

is de maatvoering tussen wanden weergegeven, 
bij deze weergave is geen rekening gehouden met 
wandafwerking, zoals wandtegels, spuitwerk enzovoorts.

Inspiratie
De op tekeningen aangegeven auto’s, huishoudelijke 
apparatuur, meubilering e.d. dienen enkel ter inspiratie en 
zijn niet in de koop- en aanneemovereenkomst begrepen, 
tenzij nadrukkelijk vermeldt in de omschrijving. De plaats 
van de stopcontacten en alle overige installatiepunten 
worden later apart op een tekening verwerkt. 

De indeling op de situatietekening van het openbare 
gebied (straten, paden, groen, parkeerplaatsen en 
dergelijk) is aangegeven aan de hand van de laatst 
bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de 
invloedssfeer van de aannemer. De woningen worden 
gebouwd in overeenstemming met de bijgevoegde 
tekeningen en beschrijvingen, behoudens geringe 
afwijkingen en eventueel van overheidswege verlangde 
wijzingen.
Wanneer er verschillen zijn ontstaan tussen de 
technische omschrijving en de tekeningen, heeft hetgeen 
in de technische omschrijving staat voorrang op de 
tekening.

Vrij op naam  
De koop/-aanneemsommen van de woningen zijn Vrij 
op Naam (V.O.N.). Vrij op naam wil zeggen dat bepaalde 
kosten, die met het verwerven van een eigen woning 
gemoeid zijn, bij de koopsom/-aanneemsom zijn 
inbegrepen. 
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De hierna genoemde kosten zijn bij de koop-/aanneemsom inbegrepen:

• Grondkosten
• Bouwkosten
• Architecten-, constructeurs- en adviseurskosten
• Bouwbegeleiding
• Notariskosten inzake transportakte
• Gemeentelijke leges
• BTW 
• Kadastrale uitmeting
• Omgevingsvergunning
• Definitieve aansluitkosten water, riool en elektra
• Makelaarskosten en verkoopkosten

De hierna genoemde kosten zijn niet bij de koop-/aanneemsom 
inbegrepen:
• Afsluitprovisie van uw hypothecaire geldlening
• Notaris- en kadasterkosten inzake de hypotheekakte
• Renteverlies tijdens de bouw over de grond en de vervallen termijnen 

na contractdatum
• Abonneekosten en aansluitingen in de woning vanaf de meterkast 

ten behoeve van de telefoon, televisie en glasvezel.
• Keukeninrichting, binneninrichting, behang-/schilder- en sauswerk, 

vloerbedekking en stoffering.
• Tuinaanleg en bestrating, tenzij anders vermeld.
• Kosten voor werkzaamheden voortkomend uit grondonderzoek of 

sonderingsonderzoek zijn niet inbegrepen

Meer- en minderwerk
Nadat u de koop- en aanneemovereenkomst heeft ondertekend, wordt 
u benaderd om een afspraak. Alle overeengekomen afwijkingen ten 
opzichte van de gewaarmerkte contractstukken in de zin van meer- en 

minderwerk dienen altijd schriftelijk worden vastgelegd en door zowel de 
koper als verkoper te worden ondertekend. 
Alle wijzigingen moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende 
artikelen van de algemene voorwaarden behorende bij de overeenkomst.

Uitvoeringsduur, datum van aanvang  
Er wordt gestart met bouwvoorbereidingen zodra alle wooneenheden 
van een aaneengeschakeld model zijn verkocht. Als officiële datum van 
aanvang wordt de dag aangehouden waarop gestart wordt met de 
ontgraving. De overdracht heeft dan al plaats gevonden.
U ontvangt de factuur voor de eerste termijn bij grondoverdracht. Vanaf 
het gereedkomen van de begane grondvloer zijn er een aantal, met u 
in de koop- en aanneemovereenkomst overeengekomen, werkbare 
werkdagen ter beschikking om de woning af te bouwen. Deze dagen 
gelden onder normale omstandigheden. 
Bij onvoorzien omstandigheden (bijvoorbeeld brand-, storm- en water-
schade) en/of onwerkbaar weer, wordt de bouwtijd voor het herstel 
van de gevolgschade aangemerkt als onwerkbare werkdag(en). De 
uitvoeringsduur wordt in die gevallen verlengd met het aantal onwerkbare 
dagen. Tevens dient u rekening te houden dat meerwerk de geplande 
oplevering kan verschuiven.

Schoonmaken en oplevering 
Ongeveer twee weken voor oplevering krijgt u een brief waarin de 
definitieve datum van oplevering en tijdstip staat aangegeven. Bij 
oplevering treft u de woning bezemschoon aan. Dit houdt in dat kleine 
specie en/of kalkresten c.q. oneffenheden op de vloer/wanden aanwezig 
kunnen zijn. In de beschrijving staat dat bepaalde wanden behang klaar 
worden opgeleverd, deze afwerking houdt in dat de wand geschikt is 
voor de meeste typen eindafwerking. 
De afwerking is niet geschikt om te sausen.



GRONDWERKEN
Er wordt een grondkering aangebracht an 100cm hoog. 
Daarbij wordt 200m2 zwarte grond aangebracht. Dit is 
inbegrepen in de v.o.n. prijs. Ontgravingen verricht voor 
fundering en riolering. Aanvullingen geschieden met de 
uitgekomen grond. 

FUNDERING
De fundering wordt uitgevoerd als een gemetselde 
fundering op betonstroken. De aanlegdiepte van de 
fundering is 1.00 mtr. -/-peil. Eventueel dieper uit te 
voeren fundering grondverbetering of een heifundatie is 
verrekenbaar. Bestratingen is uitgesloten en is voor kosten 
koper.

VLOEREN
De begane grondvloer van de woning wordt uigevoerd 
in ribcasettevloer. De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd 
in een betonnen kanaalplaatvloer. De vloeren worden 
afgewerkt met een cementdekvloer. 

BUITENMUREN
Buitenmuren worden uitgevoerd in hout. Kleur en type 
volgens kleur- en materiaalstaat. 

BINNENMUREN
Alle binnenwanden, binnenspouwbladen en 
woningscheidende muren worden uitgevoerd in 
kalkzandsteen. 

DAKELEMENTEN: 
De hellende daken worden voorzien van geïsoleerde 

dakplaten. De buitenzijde wordt afgewerkt met rockpanel 
boeidelen.
DAKBEDEKKING 
De hellende daken worden voorzien van riet volgens kleur- 
en materiaalstaat. 

BUITENKOZIJNEN
De gevelkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in 
kunststof. De ramen en buitendeuren zijn voorzien van 
hang- en sluitwerk volgens politiekeurmerk. De enkele 
bergingdeur aan de achterzijde is een kunststof deur met 
glasopening.

BINNENDEURKOZIJNEN EN BINNENDEUREN
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in houten 
kozijnen voorzien van stompe boarddeuren.

BUITENTIMMERWERK
De dakgoten worden uitgevoerd in zinken dakgoten. 
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BINNENTIMMERWERK
De trap naar de verdieping is een wit gegronde dichte trap. 
Onder de gevelkozijnen worden aan de binnenzijde witte 
kunststenen vensterbanken aangebracht. 

KEUKENINRICHTING
De keukeninrichting inclusief tegels zijn niet bij de aanbieding 
inbegrepen en komen voor rekening van de koper.

TEGELWERKEN
Wandtegels worden aangebracht in de badkamer en toilet 
tot aan het plafond. Voor de aankoop van de wandtegels is 
een stelpost opgenomen van € 20-/m2. incl. btw. Vloertegels 
worden aangebracht in de badkamer en het toilet, in 
standaard verband. Voor de aankoop van de vloertegels is 
een stelpost opgenomen van € 25,-/m2. incl. btw.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens geldende 
NEN voorschriften. De woning wordt geleverd met pv-
panelen en een omvormer. Er worden 20 zonnepanelen 
middels een indak systeem geplaatst. 

CENTRALE VERWARMING EN WARMWATERINSTALLATIE
Alle ruimtes worden verwarmd d.m.v. vloerverwarming.  
De woning wordt verwarmd middels  een lucht/water 
warmtepomp met geïntegreerde warmwaterboiler. De 
warmtepomp bestaat uit een binnen- en buitenunit.

MECHANISCHE VENTILATIE
De keuken, het toilet en de badkamer worden mechanisch 
geventileerd. 

SANITAIR
Het sanitair wordt uitgevoerd volgens standaard uitvoering 
en opstelling, met een aanschaf €2.000,- excl. btw.
 
Aangebracht worden: 
- 1 vrijdragend toilet,
- 1 wastafelcombinatie, 
- 1 douchecombinatie (douchemengkraan en sproeier) 
- 1 fonteincombinatie en 
- 1 wasmachinekraan.

STUKADOORSWERK
Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd. De 
onderzijde van de betonnen verdiepingsvloeren worden 
voorzien van spackspuitwerk.

BEGLAZING
Alle buitenkozijnen worden voorzien van HR++ glas. Op 
aanvraag en tegen meerprijs is veiligheidsbeglazing mogelijk.
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AFWERKSTAAT:

RUIMTE VLOER WAND PLAFOND DIVERSEN
Berging Cementdekvloer Behangklaar Spack Spuitwerk Opstelplaats warmtepomp 

& wasmachine en 
wasdroger aansluitingen

Technische 
ruimte

Cementdekvloer Behangklaar Spack Spuitwerk

Hal Cementdekvloer Behangklaar Spack Spuitwerk Meterkast
Rookmelder

Toilet Vloertegels Wandtegels tot 1500 cm 
boven pijl
Behangklaar boven tegels

Spack Spuitwerk Afvoer ten behoeve van 
mechanische ventilatie

Woonkamer Cementdekvloer Behangklaar Spack Spuitwerk Cv-kamerthermostaat
CO2 melder 

Keuken Cementdekvloer Behangklaar Spack Spuitwerk Afvoer ten behoeve van 
mechanische ventilatie

Slaapkamer 
beneden

Cementdekvloer Behangklaar Spack Spuitwerk

Badkamer Vloertegels Wandtegels tot plafond Spack Spuitwerk Bediening mv-installatie
afvoer ten behoeve van 
mechanische ventilatie

Overloop Cementdekvloer Behangklaar Schuine zijde witte 
afwerking

Rookmelder
Opstelplaats omvormer

Slaapkamer 
boven

Cementdekvloer Behangklaar Schuine zijde witte 
afwerking
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KLEUREN- EN MATERIALENSTAAT:

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING/ KLEUR
GEVELBEKLEDING

Woning Variwood Channelsiding Ebben zwart

BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN BUITENZIJDE/BINNENZIJDE

Kozijnen, deuren en ramen Kunststof RAL 9004 / RAL 9010

DAKEN

Riet Hollands Riet Naturel

Dakgoot Zink Naturel

Hemelwaterafvoeren Zink Naturel

BINNENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Kozijnen Hout meranti Gegrond

Binnendeuren Stompe  boarddeuren Gegrond

OVERIGE

Vensterbanken Marmercomposiet N.t.b.
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Met een koopwoning in dit plan heeft u ruimte voor invulling van uw eigen wensen. Ook financieel zijn er voordelen. 
Bij een koopwoning zijn huurverhogingen niet van toepassing en door de aftrekpost van de hypotheekrente betaalt de 
fiscus mee. 
En een eigen woning blijft natuurlijk een mooie spaarpot. Het toepassen van moderne, duurzame materialen en het 
optimaal isoleren zorgen voor meer woongenot. Een eigen woning met weinig onderhoud en lage energielasten. Zo heeft 
u maximaal plezier van uw eigen woning, tegen een zo laag mogelijke maandlast. Bovendien worden de woningen onder 
garantie gebouwd.

WIJZIGINGEN 
Omdat bij het bouwen van een woning nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt de ondernemer zich het recht 
voor op of aan de opstallen de, naar zijn oordeel, noodzakelijke architectonische- of technische wijzigingen aan te 
brengen. Bedoelde eventuele wijzigingen doen geen ernstige afbreuk aan de waarde van de woning en geven geen 
aanleiding tot enige verrekening met de koper. Indien de woning gekocht wordt terwijl deze al gereed is en er een verschil 
mocht zijn tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering van de woning. Ook 
wordt voorbehoud gemaakt voor geringe maatafwijkingen in de perceelgrootte, ondanks het feit dat de situatietekening 
met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wanneer het 
perceel groter of kleiner wordt dan in de koop-/aannemingsovereenkomst staat vermeld, bestaat er geen recht op 
verrekening.
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Ontwikkelaar
Innoblox
Hasselbachweg 24
7448 AN Haarle
0572 763 845
www.innoblox.nl 
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Sondering en grondverbetering is voor rekening van de opdrachtgever.



Disclaimer
Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van The Citadel Company, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking. 
Het is verboden wijzigingen in de systematiek en de tekst aan te brengen.

The Citadel Company en degenen die aan dit product hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van 
wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit onderzoek voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. The Citadel Company sluit, mede ten 

behoeve van degenen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.

Inhoud van dit onderzoek valt onder bescherming van de auteurswet.
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VRIJSTAAND WONEN TYPE 

VOLTHE

Hellendoornseweg 4

8106 AJ Mariënheem

0572 351 227

info@hoogeslagbouw.nl

www.hoogeslagbouw.nl

info@innoblox.nl

www.innoblox.nl

Nummer: 19/00281
Datum: 04-09-2020


