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Disclaimer 

Deze brochure is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n).  

Deze verkoopdocumentatie is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld, 

ondanks dat kunnen getoonde afbeeldingen in werkelijkheid afwijken. 

Vastbouw staat niet in voor de bestelbaarheid van de getoonde producten, indien 

getoonde producten niet besteld kunnen worden bij haar leverancier is Vastbouw 

gerechtigd om een vergelijkbaar product te leveren. Ten aanzien van de juistheid 

ervan sluit Vastbouw iedere aansprakelijkheid uit. 

Met 'Vastbouw' wordt bedoeld: Vastbouw International Holding B.V. en alle aan 

haar gelieerde vennootschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koper begeleiding 

U ontvangt inloggegevens voor het platform ‘Volg je woning’ en u wordt vervolgens 
benaderd door uw kopersbegeleider voor het maken van een afspraak in onze 
showroom in Amersfoort.  
 
Tijdens het hele bouwproces kunt u via de berichtenservice van ‘Volg je woning’ 
contact opnemen met uw kopersbegeleider voor vragen en/of opmerkingen. 
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1 STAPPENPLAN 

1. VERKOOPGESPREK MET DE MAKELAAR 

U wordt door de makelaar uitgenodigd om samen de contractstukken door te 
nemen. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen aan de makelaar stellen. 
 

2. TEKENEN VAN HET CONTRACT 

U krijgt een nieuwe afspraak met de makelaar om (online of op kantoor) de 
koopovereenkomst en de aanneemovereenkomst te tekenen.  
 

3. KOPEROPTIES 

Als koper van een woning in het plan ‘Van Loon te Gouda’ bieden wij u diverse 
mogelijkheden om uw woning aan uw wensen aan te passen. Er is getracht u een 
zo compleet mogelijk pakket van koperopties te bieden, deze zijn in de brochure 
opgegeven.  
De gewenste ruwbouw- en afbouwopties kunt u via volgjewoning.nl doorgeven. 
 

4. IN GESPREK MET DE KOPERSBEGELEIDING 

Wij adviseren u, voorafgaand aan het gesprek met de kopersbegeleiding, deze 
brochure met koperopties aandachtig door te nemen. 
Uw koperbegeleider zal u begeleiden ten aanzien van; 
• uw wensen met betrekking tot koperopties; 
• beantwoording van bouwtechnische vragen; 
• beantwoording van vragen of klachten gedurende de uitvoeringsperiode; 
De afdeling kopersbegeleiding is op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 uur en 
17:00 uur via het chatportaal van Volgjewoning.nl. Via dit chatportaal kunt u al uw 
vragen stellen, deze zullen dan z.s.m. worden beantwoord. 
 

5. BEZOEK DE SHOWROOMS 

U ontvangt een uitnodiging voor de tegel- en sanitair showroom van Vastbouw in 
Amersfoort, hier wordt u in de gelegenheid gesteld om uw persoonlijke keuzes te 
maken op het gebied van tegels en sanitair. Tijdens deze afspraak wordt 
gezamenlijk met de kopersbegeleiding de ruwbouw- en afbouwopties besproken 
en vastgesteld. 

Voor het uitzoeken van uw keuken ontvangt u een uitnodiging van Voortman 
Keukens uit Bunnik voor het bezoeken van de keuken showroom in Bunnik. 
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6. NAAR DE NOTARIS 

Wanneer er aan alle opschortende voorwaarden uit de koop- en 
aanneemovereenkomst is voldaan krijgt u een uitnodiging van de notaris.  
Bij de notaris, Westerhuis Notarissen te Gouda, vindt de eigendomsoverdracht 
plaats. Op het moment van tekenen van de leveringsakte bent u eigenaar van de 
in aanbouw zijnde woning. 
 

7. START BOUW 

De bouw start vaak met een feestelijke bouwactiviteit. Tijdens de bouwperiode 
wordt u door de aannemer regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. 
Voor de oplevering is er nog een kijk- en inmeetdag. 
 

8. DE OPLEVERING 

Tegen het einde van de bouwperiode krijgt u van de aannemer 2 uitnodigingen, 
één voor de vooroplevering en één voor de oplevering van uw woning. U bent 
tijdens de vooroplevering in de gelegenheid om samen met de aannemer 
opleverpunten aan te geven. De aannemer zal deze opleverpunten zover als 
mogelijk afwerken vóór de oplevering van uw woning.  
 

9. NAZORG EN GARANTIE 

Na oplevering kan het zijn dat er nog punten afgehandeld moeten worden.  
Bij de oplevering zal u hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. U kunt nu 
heerlijk wonen! 
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KOPERS OPTIE 

In het kopers optie boek vindt u een overzicht van de optiekeuzes voor uw 

appartement. Uw appartement is met diverse opties aan te passen aan uw 

persoonlijke wensen. Hierbij is er onderscheidt in Ruwbouw, Afbouw, Sanitair en 

Tegel opties. Bij de opties staan de meer- of minderwerkprijzen vermeld. 

Heeft u al een account in volgjewoning.nl, dan kunt u daar de gewenste 

optiekeuzes doorgeven/aanvinken in het woningdossier. 

Sanitair en tegels 

Voor de appartementen Van Loon in Gouda hebben wij met zorg een badkamer en 

toilet voor u samengesteld. De badkamer en het toilet worden voorzien van sanitair 

van het merk Villeroy en Boch en kranen van het merk Grohe. U heeft de keuze uit 

verschillende kleuren en maten wand- en vloertegels. 

Zodra er een keuze is gemaakt, dan geldt deze keuze voor zowel het toilet als de 

badkamer, hiervan kan niet worden afgeweken. Het is niet mogelijk om óf alleen 

de badkamer- óf alleen de toiletinrichting af te nemen. 

Deadlines 

Let op: de volgende deadlines worden in dit project gehanteerd: 

Gebouw C 

• Ruwbouwopties:  uiterlijke inleverdatum   xxxx 

• Afbouwopties:   uiterlijke inleverdatum   xxxx 

• Sanitair en tegels:  uiterlijke inleverdatum   xxxx 

• Keukenopties:   uiterlijke inleverdatum   xxxx 

Gebouw B 

• Ruwbouwopties:  uiterlijke inleverdatum   xxxx 

• Afbouwopties:   uiterlijke inleverdatum   xxxx 

• Sanitair en tegels:  uiterlijke inleverdatum   xxxx 

• Keukenopties:   uiterlijke inleverdatum   xxxx 

De afbeeldingen die in deze brochure getoond worden, kunnen ook in het 

spiegelbeeld worden bezien. 

Veel plezier gewenst met het maken van uw keuzes! 
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RUWBOUW OPTIES 

OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS 
(incl.  BTW) 

 Woningtype C, F en I  

01.01 2 slaapkamers samenvoegen tot één slaapkamer 

(vervallen tussenwand + deur) 

€ 0,00 

  

 

 

Wand tussen de slaapkamer 2 en slaapkamer 3 (inclusief deur slaapkamer 3) 
vervalt. Hierdoor ontstaat er 1 grote slaapkamer. De installatievoorzieningen         
worden aangepast naar de nieuwe indeling. 
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OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS 
(incl.  BTW) 

 Woningtype C, F en I  

01.02 Woonkamer en slaapkamer samenvoegen tot één ruimte  

(vervallen tussenwand + deur) 

€ 0,00 

  

 
Wand tussen de woonkamer en slaapkamer (inclusief deur) vervalt. Hierdoor 
ontstaat er een grotere woonkamer. De installatievoorzieningen worden aangepast 
naar de nieuwe indeling. 
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OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS 
(incl.  BTW) 

 Woningtype F  

01.03 Slaapkamer en inloopkast samenvoegen tot één ruimte 

(tussenwand + deur vervallen) 

€ 0,00 

  

 

Wand tussen de slaapkamer en inloopkast (inclusief deur) vervalt. Hierdoor ontstaat 
er 1 grote slaapkamer. De installatievoorzieningen worden aangepast naar de 
nieuwe indeling. 
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OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS 
(incl. BTW) 

 Woningtype H  

01.04 Woonkamer en werkkamer samenvoegen tot één ruimte  

(tussenwand + deur vervallen) 

€ 0,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wand tussen de woonkamer en werkkamer (inclusief deur) vervalt. Hierdoor ontstaat 
er een grotere woonkamer. De installatievoorzieningen worden aangepast naar de 
nieuwe indeling. 
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OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS 
(incl. BTW) 

1.05 Aanleggen aansluitpunten en loze leiding t.bv. een screen(s)  € 280,00 /koz 

 
 
Vanaf de meterkast zal er een bedrade elektraleiding naar de betreffende kamer 
aangelegd worden. Deze zal aangesloten worden op een inbouwdoos met 
schakelaar. Vanuit de inbouwdoos zal er een loze leiding aangebracht worden naar 
de positie van de screen(s). Per kamer zal er 1 schakelaar geplaatst worden.          
De loze leiding zal ten allen tijde links van de screen aangebracht worden.                  
Prijs per kozijn. 

 

01.06 Verplaatsen installatie voorzieningen in de achterwand van de 
keuken 

€ 500,00 

 
 
De installatievoorzieningen t.b.v. de keuken worden conform standaard positie van 
de basiskeuken aangebracht.  
U heeft de mogelijkheid om de installatievoorzieningen in de bouwkundige 
achterwand te verplaatsen aan de hand van de nieuwe keukentekening van 
Voortman. Het gaat hierbij om wandcontactdozen, aansluitpunten t.b.v. water en 
vuilwaterafvoer. Verplaatsing is alleen mogelijk binnen de zone van de huidige 
keuken opstelplaats. 
 

 

01.07 Verplaatsen installatievoorzieningen ten behoeve van een 
kookeiland 

€ 1800,00* 

 Indien er een kookeiland wordt toegepast kunnen er tijdens de ruwbouwfase 
installatievoorzieningen via de dekvloer worden verplaatst naar het kookeiland. Het 
gaat hierbij om een dubbele wandcontactdoos en/of perilex-aansluiting, een 
aansluitpunt t.b.v. warm en koud water en een vuilwaterafvoer.  

* De prijsopgave is ter indicatie en de definitieve prijsopgave volgt op basis van de  
definitieve keukentekening van Voortman.  

Deze optie is alleen mogelijk na goedkeuring Vastbouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

11 
 

 AFBOUW OPTIES  

OPTIE OMSCHRIJVING PRIJS 
(incl. BTW) 

01.08 Vervallen basiskeuken € 5.500,00 -/- 

 De wandcontactdozen worden conform basiskeuken aangebracht. De afvoer en 
wateraansluitpunten worden afgedopt op de positie conform basiskeuken. Koper kan 
de keuken alleen na de oplevering van de totale bouwfase (laten) plaatsen. 

 

01.09 Casco uitvoering (toilet & badkamer) € 4.200,00 -/- 

 

De badkamer en toilet worden zonder tegels en sanitair opgeleverd. Aansluitpunten 
worden afgedopt op de positie volgens verkooptekening.                                       
Woningborg garantie op waterdichtheid vervalt. 

De wijze waarop de toilet(ten) en badkamer(s) casco worden uitgevoerd: 
• leveren en aanbrengen wand- en vloertegels in de badkamer en toilet vervalt; 
• leveren en aanbrengen sanitair inclusief toebehoren vervalt; 
• vloerverwarming wordt aangebracht en afgewerkt met een afwerkvloer. De  
  douchehoek volgens verkooptekening wordt niet voorzien van een afwerkvloer; 
• binnendeurdorpel vervalt in de badkamer en toilet; 
 
• stucwerk op de wand vervalt, er worden geen reparaties uitgevoerd, geen    
  neggekanten afgewerkt of sleuven en gaten dichtgezet; 
• Inbouwreservoir en voorzet wand in het toilet wordt niet aangebracht; 
• eventuele betimmering van eventuele koven en/of standleidingen vervalt; 
• het plafond krijgt geen verdere afwerking, beton in het zicht; 
• rioolafvoeren worden ca. 50mm uit de vloer voor de wand op de posities conform  
  verkooptekening aangebracht; 
• warm- en koud water (beide 1 keer) komt op een door Vastbouw B.V. te bepalen  
  positie de ruimte binnen; 
• elektrische radiator (indien van toepassing) vervalt, de wcd tbv de elektrische   
  radiator wordt aangebracht op de positie conform verkooptekening; 
• ventilatieventiel wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wand of het plafond; 
• schakelmateriaal wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wand. 
 

   

01.10 Personaliseren van uw binnendeuren en kozijnen n.t.b. 

 
 
U heeft de mogelijkheid om uw binnendeuren en/of kozijnen naar uw wensen aan te 
passen. De mogelijkheden voor aanpassing van uw binnendeuren vindt U terug in de 
deurentool van Theuma die beschikbaar is in uw account Volgjewoning.nl 
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TEGELOPTIES 

TEGELPAKKET COMFORT (standaard) 

SOORT TYPE AFMETING AFBEELDING 

Vloer White 300x300mm 
 

Vloer Ivory 300x300mm 
 

Vloer Brown grey 300x300mm 
 

Vloer Light grey 300x300mm 
 

Vloer Grey 300x300mm 
 

Vloer Black 300x300mm 
 

Wand White 250x330mm 
 

Wand Light beige 250x330mm 
 

Wand Beige 250x330mm 
 

Wand Light grey 250x330mm 
 

Wand Grey 250x330mm 
 

Wand Black 250x330mm 
 

 
* Wandtegels zijn zonder meerprijs te verkrijgen in matte- / glans uitvoering. 
* Tegels zullen niet strokend worden aangebracht. 
  
 TEGELHOOGTE PRIJS 

(incl.  BTW) 
Badkamer Plafondhoogte - (standaard) 

Toilet Ca. 1200mm - (standaard) 

Toilet Plafondhoogte € 550,00 

Accentwand in de badkamer (tpv wastafel) 

Accentwand in de toilet (tpv wandcloset) 

  

€ 240,00 /m² 

€ 135,00 /m²  
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TEGELPAKKET ELEGANT (meerprijs € 650,00) 

SOORT TYPE AFMETING AFBEELDING 

Vloer White 450x450mm 
 

Vloer Ivory 450x450mm 
 

Vloer Brown grey 450x450mm 
 

Vloer Light grey 450x450mm 
 

Vloer Grey 450x450mm 
 

Vloer Black 450x450mm 
 

Wand White 200x400mm 
 

Wand Light beige 200x400mm 
 

Wand Beige 200x400mm 
 

Wand Light grey 200x400mm 
 

Wand Grey 200x400mm 
 

Wand Black 200x400mm 
 

Wand Ice 250x400mm 
 

Wand Taupe 250x400mm 
 

Wand Sand 250x400mm 
 

Wand Steel 250x400mm 
 

 
* Wandtegels zijn zonder meerprijs te verkrijgen in matte- / glans uitvoering. Ice-Taupe-Sand   
   en Steel alleen in mat leverbaar. Ice-Taupe-Sand en Steel alleen in mat leverbaar. 
* Tegels zullen niet strokend worden aangebracht. 
  
 TEGELHOOGTE PRIJS (incl.  BTW) 
Badkamer Plafondhoogte - (standaard) 

Toilet Ca. 1200mm - (standaard) 

Toilet Plafondhoogte € 590,00 

Accentwand in de badkamer (tpv wastafel) 

Accentwand in de toilet (tpv wandcloset) 

€ 240,00 /m² 

€ 135,00 /m² 
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TEGELPAKKET MODERN (meerprijs € 1.120,00) 

SOORT TYPE AFMETING AFBEELDING 

Vloer White 600x600mm 
 

Vloer Ivory 600x600mm 
 

Vloer Brown grey 600x600mm 
 

Vloer Light grey 600x600mm 
 

Vloer Grey 600x600mm 
 

Wand White 300x600mm 
 

Wand Light beige 300x600mm 
 

Wand Beige 300x600mm 
 

Wand Light grey 300x600mm 
 

Wand Grey 300x600mm 
 

Wand Ice 300x600mm 
 

Wand Taupe 300x600mm 
 

Wand Sand 300x600mm 
 

Wand Steel 300x600mm 
 

 
* Wandtegels zijn zonder meerprijs te verkrijgen in matte- / glans uitvoering. Ice-Taupe-Sand  
   en Steel alleen in mat leverbaar.. Ice-Taupe-Sand en Steel alleen in mat leverbaar. 
* Tegels zullen niet strokend worden aangebracht. 
  
 TEGELHOOGTE PRIJS (incl.  BTW) 

Badkamer Plafondhoogte - (standaard) 

Toilet Ca. 1200mm - (standaard) 

Toilet Plafondhoogte € 650,00 

Accentwand in de badkamer (tpv wastafel) 

Accentwand in de toilet (tpv wandcloset) 

  

€ 240,00 /m² 

€ 135,00 /m²  
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SANITAIROPTIES 

SANITAIRPAKKET COMFORT (standaard) 

TOILET 

Closetcombinatie 

 

 

• Diepspoel closet  
(V&B, O’Novo) 

 

• Closetzitting met deksel  
(V&B) 

 

• Inbouwreservoir 
(WISA) 

 

• Bedieningspaneel 
(WISA Argos, wit) 

 

 

 

Fonteincombinatie • Fontein  
(V&B, O’Novo) 

 

• Fonteinkraan 
(Grohe, Costa-S) 

 

• Sifon  
(Viega, chrome) 
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SANITAIRPAKKET COMFORT 

BADKAMER 

Wastafelcombinatie • Wastafel 
(V&B, O’Novo) 

 

• Wastafelmengkraan 
(Grohe, Eurosmart S-size) 

 

• Sifon 
(Viega, chrome) 

 

 

Douchecombinatie  • Douchemengkraan 
(Grohe, Grohtherm 800) 

 

• Douchegoot 
(lengte ca. 80cm)  

 

Optioneel:  

• Douchewand 
ca. 90*200cm met stabilisatiestang 

Meerprijs douchewand:  

€ 1.095,- 
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SANITAIRPAKKET ELEGANT (meerprijs: € 2.075, -) 

TOILET 

Closetcombinatie 

 

 

• Diepspoel closet 
(V&B, Architectura) 

 

• Closetzitting met deksel  
(V&B, softclose) 

 

• Inbouwreservoir 
(Geberit) 

 

• Bedieningspaneel 
(Geberit, RVS look) 

 

 

 

Fonteincombinatie • Fontein  
(V&B, Architectura) 

 

• Fonteinkraan 
(Grohe, Concetto) 

 

• Sifon 
(Raminex, chrome) 
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SANITAIRPAKKET ELEGANT 

BADKAMER 

Wastafelcombinatie • Wastafel 
(V&B, Architectura) 

 

• Wastafelmengkraan  
(Grohe, Concetto ES) 

 

• Sifon 
(Raminex, chrome) 

 

 

Douchecombinatie  • Douchemengkraan 

(Grohe, Grohtherm 2000, met glijstang) 

 

• Douchegoot 
(lengte ca. 80cm)  

 

Optioneel:  

• Douchewand 
ca. 90*200cm met stabilisatiestang 

Meerprijs douchewand t.o.v. 

Elegant pakket: € 1.095,- 
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SANITAIRPAKKET MODERN (meerprijs: € 2.365, -) 

TOILET 

Closetcombinatie 

 

 

• Diepspoel closet 
(V&B, Avento) 

 

• Closetzitting met deksel  
(V&B, softclose) 

 

• Inbouwreservoir 
(Geberit) 

 

• Bedieningspaneel 
(Geberit, wit) 

 

 

 

Fonteincombinatie • Fontein  
(V&B, Avento) 

 

• Fonteinkraan 
(Grohe, Universal) 

 

• Sifon  
(Raminex, chrome) 
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SANITAIRPAKKET MODERN 

BADKAMER 

Wastafelcombinatie • Wastafel 
(V&B, Avento) 

 

• Wastafelmengkraan  
(Grohe, Concetto ES) 

 

• Sifon 
(Raminex, chrome) 

 

Douchecombinatie  • Douchemengkraan 
(Grohe, Grohtherm 2000 met glijstang) 

 

• Douchegoot 
(lengte ca. 80cm) 

 

Optioneel:  

• Douchewand 
ca. 90*200cm met stabilisatiestang 

Meerprijs douchewand t.o.v. 

Modern pakket: € 1.095,- 
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KEUKENOPTIES 

Voor de keukenopties verwijzen wij u naar de brochure van Voortman Keukens. 

Om u de mogelijkheid te bieden de keuken conform uw specifieke wensen en 

eisen te laten uitvoeren, wordt in de woning geen standaard keuken aangebracht. 

De op de tekening aangegeven keukenopstelling is slechts als interieursuggestie 

bedoeld. 

 

Aandachtspunten voor uw keuken zijn: 

• Aansluitpunten worden aangepast volgens het keukeninstallatieschema van de 

keukenleverancier 

• Verplaatsen en/of extra installatie aansluitpunten worden in de offerte van de 

keukenleverancier verwerkt 

• De keukenleverancier verzorgt de keukenofferte, levering, montage, oplevering 

en aansluitingen 

• De keuken en montage wordt volledige gefactureerd door de keukenleverancier, 

de additionele kosten t.b.v. extra installatie wordt gefactureerd door Vastbouw B.V. 

Deze kosten zullen worden opgenomen in een separate meer- minderwerk offerte. 

• Indien Vastbouw B.V. niet tijdig uw keuze heeft ontvangen, dan worden de 

standaard aansluitingen aangebracht op de indicatief aangegeven keukenpositie 

conform verkooptekening. 


