
WAARMERKINGSFORMULIER       
18 woningen ‘Taets van Amerongen’ te Renswoude 

Projectnummer 20001579, bouwnummers 1 t/m 4, 28 t/m 32 en 46 t/m 54  

 

   

Tot de per dd.mm.2018 gesloten koopovereenkomst met contractnummer 

320.020001579.@@@ behoren de volgende bijlagen, waarvan de Verkrijger verklaart een 

exemplaar te hebben ontvangen: 

 

1. De lasten en beperkingen met betrekking tot de onroerende zaak (als bedoeld onder artikel 

7 van de koopovereenkomst), welke zijn opgenomen in de concept akte van levering d.d. 

6 juli 2018. 

 

2. Een kopie van de situatietekening, zoals deze gedeponeerd is bij de in de koop- en 

aannemingsovereenkomst genoemde notaris, schaal 1: 500, getekend d.d. 16 juni 2018 

en gewijzigd 26 juni 2018. 

 

Tot de per dd.mm.2018   gesloten aannemingsovereenkomst met contractnummer 

320.020001579.@@@ behoren de volgende bijlagen, waarvan de Verkrijger verklaart een 

exemplaar te hebben ontvangen: 

 

3. De Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 

(projectmatige bouw) met toepassing van de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 

2016 vastgesteld 1 januari 2016. 

 

4. De Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 

(projectmatige bouw) met toepassing van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 

2016 vastgesteld 1 januari 2016. 

 

5. De Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2016 en bijlage A (als bedoeld in artikel 9 

van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016) versie 01-01-2016. 

 

6. De verkooptekeningen, bestaande uit: het renvooi (VK-00R) en voor het betreffende 

bouwnummer @@@ de plattegronden, geveltekening en doorsneden, schaal 1:100 

(tekeningnr. VK-02/03/04/05) d.d. 6 juli 2018, gewijzigd 9 juli 2018. Alsmede de voor dit 

bouwnummer van toepassing zijnde bergingstekening en optietekeningen: 

 

- VK-06 Standaard berging, schaal 1:50, d.d. 6 juli 2018, gewijzigd 9 juli 2018 

- VK-07 Berging bwnr 50 tm 54, schaal 1:50, d.d. 9 juli 2018 

- VK-08 Berging bwnr 4, 46 en 49, schaal 1:50, d.d. 6 juli 2018, gewijzigd 9 juli 

2018 

- VK-100 Opties, schaal 1:50, d.d. 6 juli 2018, gewijzigd 9 juli 2018 

 

7. De technische omschrijving, inclusief het kleur & materiaalschema d.d. 9 juli 2018. 

 

8. De koperskeuzelijst (meerwerkopties) d.d. 9 juli 2018. 
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Ter informatie 

(hieraan kunnen géén rechten worden ontleend) verstrekte bijlage bij de koop- en 

aannemingsovereenkomst), zijn de volgende: 

 

1. De verkoopbrochure ‘De Taets’ te Renswoude  

2. Concept koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst inclusief aanvullende 

bepalingen. 

3. De situatietekening, schaal 1:500, d.d. 13-07-2018 

 


