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Zorgeloos wonen! 
Onze woningen zijn onder architectuur ontworpen en completer afgewerkt dan wat gebruikelijk 
is in de markt. Zo kun jij snel genieten van jouw MeerThuis woning. In deze technische 
omschrijving vind je alle basis uitgangspunten van de MeerThuis woningen, gebouwd volgens 
het duurzame bouwsysteem van Van der Meer Prefab BV. 
 
Grondwerk 
Voor de fundering worden de benodigde ontgravingen verricht; de ontgraven grond wordt op 
het terrein in depot opgeslagen (er is uitgegaan van een gesloten grondbalans). Vervolgens 
wordt een verdicht zandbed als ondergrond  aangebracht voor de aan te brengen geïsoleerde 
bekisting voor fundering en begane grondvloer. 
 
Fundering 
De fundering is een zogenaamde fundering op staal uitgevoerd volgens een funderingsvloer-
systeem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een geïsoleerde bekisting, waarbij een vorstvrije 
aanleg wordt verkregen door een horizontale uitkraging van de randkist. Deze kist wordt 
volgestort met staalvezelbeton. 
Bij de aanleg gaan we uit van een diepte van 850 mm onder peil (is bovenkant afgewerkte vloer). 
Dit peil, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, wordt aangegeven door de 
gemeente. 
 
Begane grondvloer 
Voor de begane grondvloer wordt gebruik gemaakt van de hoogwaardig geïsoleerde EPS 
bekistingsvloer volgens het funderingsvloer-systeem. De geïsoleerde EPS-vloerplaten hebben 
een dikte van 2 x 100mm en worden uitgelegd op een verdicht zandbed. Hierop wordt een 
(staalvezel) betonvloer gestort. Hierdoor ontstaat een kruipruimte loos vloersysteem met een 
Rc-waarde van 5 m²K/W. De vloer van een eventuele aanbouw wordt op dezelfde wijze mee 
gestort. 
 
Bouwsysteem Van der Meer Prefab BV 
Het binnenspouwblad, constructieve binnenwand, niet constructieve binnenwand, 1e 
verdiepingsvloer, 2e verdiepingsvloer en dakconstructie bestaat uit het Van der Meer Prefab 
bouwsysteem en zal worden voorzien van een KOMO attest-met-productcertificaat. Daarmee 
voldoet het bouwsysteem aan gecontroleerde kwaliteitseisen. 
 
Alle aansluitnaden van wanden, vloeren en daken worden voorzien van een tochtband of vilt 
voor een hoge mate van kierdichting, om energieverlies te voorkomen. 
 
Binnenspouwblad 
Opbouw van het binnenspouwblad van binnen uit gezien;  

- Gipsplaat 12,5 mm  
- Constructieplaat 9  mm 
- Dampdichte folie 
- Stijl- en regelwerk 36 x 245 mm gecombineerd met 240 mm minerale wol 
- *Dampopen folie 
- *Luchtspouw 50 mm  
- *100 mm metselwerk 
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*Bij het type schuurwoning wordt de gevelafwerking als volgt opgebouwd: 

- Dampopen plaat, dik 15mm i.p.v. dampopen folie 
- Verticaal regelwerk van 22mm dik 
- Horizontaal regelwerk, verduurzaamd van 28mm dik 
- Houten gevelbekleding, verduurzaamd en behandeld, dik 18-20 mm, soort: Väriwood, of 

gelijkwaardig. 
- De Rc-waarde (=isolatiewaarde) van de totale buitenwand is 4,7 m2K/W.  

 
 
Constructieve binnenwand en niet constructieve binnenwand 
Opbouw van de constructieve binnenwand;  

- Gipsplaat 12,5 mm 
- Constructieplaat 9 mm 
- Stijl- en regelwerk 38 x 89 mm gecombineerd met 80 mm minerale wol 
- Constructieplaat 9 mm 
- Gipsplaat 12,5 mm. 

 
1e verdiepingsvloer 
De 1e verdiepingsvloer wordt samengesteld uit een balklaag met daarop een constructieplaat 
van 18 mm, voorzien van 20 mm isolatielaag (sonefloor og), folie en een 50 mm dikke dekvloer 
van cement of anhydriet. 
Door deze “zwevende” vloerconstructie krijgt de vloer uitstekende geluidwerende 
eigenschappen, zowel qua luchtgeluid als contactgeluid. De onderzijde van de 1e 
verdiepingsvloer wordt afgewerkt met vuren regelwerk en gipsplaat, dik 12,5 mm.  
 
2e verdiepingsvloer 
De 2e verdiepingsvloer wordt samengesteld uit een balklaag met daarop een constructieve 
plaat van 18 mm. Afhankelijk van het woningtype kan ook deze vloer voorzien worden van een 
“zwevende” cementdekvloer (optioneel). De onderzijde van de 2e verdiepingsvloer wordt 
afgewerkt met vuren regelwerk 22 x 47 mm en gipsplaat, dik 12,5 mm.  
 
Platte dak (ongeïsoleerd) 
Opbouw van het platte dak (licht geïsoleerd) van binnen uit gezien:  

- Balklaag in het zicht (op afschot) 
- Constructieplaat 18 mm 
- Isolatieplaat, dik 30mm 
- 2 laagse bitumineuze dakbedekking 
- Dakrand afgewerkt met een aluminium daktrim. 

 
Platte dak (geïsoleerd) 
Opbouw van het platte dak (geïsoleerd) van binnen uit gezien:  

- Gipsplaat 12,5 mm 
- Regelwerk 22 x 47 mm 
- Balklaag op afschot 
- Constructieplaat 18 mm 
- Damp-dichte folie 
- Isolatie 150 mm (op afschot) 
- 2-laagse bitumineuze dakbedekking  
- Dakrand afgewerkt met een aluminium daktrim. 

De Rc-waarde (= isolatiewaarde) van de totale dakopbouw is 6,3 m2K/W 
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Hellend dak 
Opbouw van het hellende dak van binnenuit gezien:  

- Spaanplaat 11 mm of gelijkwaardig.  
- Damp- dichte folie 
- Sporen 30 x 270 mm gecombineerd met minerale wol 270 mm  
- Dampopen folie 
- Tengels 22 x 47 mm 
- Panlatten 22 x 47 mm 
- Keramische dakpannen 
- De Rc-waarde (= isolatiewaarde) van de totale dakopbouw is 6,3 m2K/W 

 
Metselwerk 
Voor de gevelstenen zijn er diverse soorten baksteen in verschillende prijsklassen geselecteerd. 
Aan de hand van monsters kunt u zelf uw keuze bepalen. Er is gerekend met halfsteens 
metselwerkverband en met een doorgestreken voeg.  
 
Gevelbekleding 
Het woningtype schuurwoning wordt uitgevoerd met houten gevelbekleding, verduurzaamd en 
behandeld. In de basis is uitgegaan van Väriwood of gelijkwaardig. Op het fabrieksmatig 
aangebrachte schilderwerk van de gevelbekleding wordt 15 jaar garantie gegeven.  
 
Afbouw timmerwerk 
Binnenzijde van de buitenkozijnen worden rondom afgewerkt met kantstukken van 15 mm 
plaatmateriaal (wit gegrond). Onder de buitenkozijnen worden aan de binnenzijde 
vensterbanken aangebracht van Werzalit, type exclusiv, breedte 300mm. 
Het trapgat ter hoogte van de verdiepingsvloer wordt afgetimmerd met plaatmateriaal, wit 
gegrond. De woning wordt opgeleverd zonder vloerplinten. U kunt deze zelf afstemmen op de 
uiteindelijke vloerafwerkingskeuze. 
 
Dakgoten en Hemelwaterafvoer 
Afhankelijk van het woningtype worden verschillende soorten goten toegepast. 

1. Schuurwoning zonder overstek. Er wordt een zogenaamde verholen goot toegepast 
achter de gevelbekleding, voorzien van een EPDM bekleding en een metalen afdekker. 
De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink en opgenomen in de gevelbekleding. 

2. Schuurwoning met overstek. Er wordt een zinken mastgoot aangebracht op beugels. De 
ronde hwa’s worden uitgevoerd in zink. 

3. De moderne en jaren ’30 woningen.  Deze worden voorzien van een kunststof bakgoot. 
Gootplafonds en plafonds van overstekken worden uitgevoerd in een bijpassende 
kunststof beplating. 

 
Buitenriolering 
De aanleg van de gescheiden buitenriolering (pvc met hergebruikgarantie) geschiedt tot ca. 0,70 
meter vanaf de voorgevel van de woning. Beëindiging van de riolering met een ontstoppingsstuk 
met klemdeksel. 
 
Buitenkozijnen, ramen en deuren 
Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in hardhout, fabrieksmatig afgelakt. 
Het voordeurkozijn wordt voorzien van een verlaagde onderdorpel. Alle ramen en buitendeuren 
worden uitgevoerd met inbraak werend hang- en sluitwerk doormiddel van meerpuntssluitingen 
en anti-inbraakscharnieren, voorzien van het politiekeurmerk. Deze meerpuntssluitingen zorgen 
voor kierdichte sluiting van deuren en ramen, waardoor energie wordt bespaard. 
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Binnendeurkozijnen 
De binnendeurkozijnen zijn houten afgelakte inbouwkozijnen zonder bovenlicht. Er worden wit 
afgelakte opdekdeuren toegepast. De deuren van het toilet en de badkamer worden voorzien 
van een vrij- en bezetslot. Stompe deuren worden optioneel aangeboden. 
 
Trappen en balustraden 
De vaste trap naar de verdieping is een open vurenhouten trap voorzien van de nodige 
vurenhouten balustraden (ronde spijl) in een witte grondlak. De trapleuning is een houten 
leuning en is wit gegrond. 
Om een vliering te bereiken wordt een vlizotrap met luik aangebracht. 
 
Buiten- en binnenschilderwerk 
De buitenkozijnen, -ramen, -deuren worden fabrieksmatig afgeschilderd.   
Dagstukken, trapbomen, balusters, traphekjes en het vlizotrapluik worden voorzien van twee 
laagse witte grondlak. 
 
Beglazing 
De buitenkozijnen, -ramen, -deuren en dakramen worden voorzien van hoogwaardig isolerende 
dubbele beglazing (HR++). 
 
Verwarming 
De woning wordt voor de opwekking van warmte voor verwarming en warmtapwater, voorzien 
van een lucht/waterwarmtepomp. De lucht/waterwarmtepomp maakt gebruik van energie uit 
de buitenlucht. In combinatie met een hoogwaardig geïsoleerde buitenschil en  zonnepanelen 
zorgt dit voor een laag energieverbruik. 
 
Voor de warmteafgifte wordt op de begane grond en eerste verdieping vloerverwarming in de 
vloer aangebracht. 
 
Het warmteafgiftesysteem wordt door middel van een bedrade thermostaat geregeld. Deze 
wordt geplaatst in de woonkamer. 
 
De centrale verwarming moet bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken de 
onderstaande temperaturen kunnen bereiken en behouden bij een buitentemperatuur van -10 C 
en een wind- snelheid van 5 m/s: 
woonkamer : 20° C  
keuken  : 20° C 
hal  : 18° C 
slaapkamers : 20° C  
badkamer : 22° C 
bijkeuken : 18° C 
 
Ventilatievoorzieningen 
De keuken, inpandige bijkeuken, toiletruimte en badkamer worden continu mechanisch 
afgezogen.  
De woning wordt voorzien van zelfregulerende ventilatieroosters in de buitenkozijnen ter plaatse 
van de verblijfsruimten zoals de woonkamer (verse lucht van buiten). 
Voor het regelen van de ventilatiecapaciteit wordt een draadloze 3-standenschakelaar geleverd. 
Deze wordt bij voorkeur in de badkamer geplaatst.  
De MV-box wordt van een CO₂-sensor voorzien. 
 
Waterinstallatie 
Ten behoeve van toevoer koud- en warmwater wordt de woning voorzien van het nodige 
leidingwerk uitgevoerd in kunststof. Voor het warmtapwater wordt een boiler geplaatst met een 
inhoud van 160 liter. 
 
Sanitair 
In de woningprijs is voor het sanitair een stelpost opgenomen van € 2.100,- excl. BTW. Voor deze 
prijs kan het volgende sanitair worden geleverd en gemonteerd: 

http://www.vdmwoningen.nl/
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Toiletruimte:  
- Vrij-hangend  toilet met inbouwreservoir en softclose zitting. 
- Fonteincombinatie incl. koudwaterkraan. 

Badkamer:  
- Vrij-hangend toilet  met inbouwreservoir en softclose zitting.  
- Luxe wastafelmeubel voorzien van een mengkraan, spiegel.  
- Regendouchegarnituur met een thermostatische douchemengkraan.  
- Luxe glazen douchewand ter plaatse van de inloopdouche 
- Draingoot (785mm lang) t.p.v. de douchehoek.  
- Tegen meerprijs kan worden gekozen voor sanitair pakket SB en SC. In de optielijst zijn 

de verschillende pakketten gespecificeerd. 
 
Tegelwerk 
Wanden en vloeren die worden voorzien van tegelwerk, worden eerst behandeld met een 
vochtwerende pasta. De hoeken in de sanitaire ruimten worden voorzien van een kimband voor 
een goede afdichting/waterkering. 
Voor de wand- en vloertegels zijn meerdere combinaties geselecteerd. In de prijs van de woning 
is uitgegaan van tegelpakket TA. In de volgende ruimten wordt tegelwerk aangebracht: 
Toiletruimte: 

- Wandtegels tot een hoogte van 1.200mm + vloerpeil 
- Vloertegels 

Badkamer: 
- Wandtegels tot plafond (niet tegen hellende dakvlakken). 
- Vloertegels 

 
Tegen meerprijs kan worden gekozen voor tegelpakket TB en TC. In de optielijst zijn de 
verschillende  pakketten gespecificeerd.  
 
Opmerking: 
Indien u een alternatieve indeling van de badkamer of alternatief sanitair en tegelwerk wenst, 
worden de sanitaire ruimten opgeleverd zonder tegelwerk en sanitair. Na de oplevering kunt u 
de inrichting van deze ruimten naar eigen inzicht realiseren. Hierbij dient u er rekening mee te 
houden dat de woning wordt opgeleverd met alle leidingwerk op de plaatsen, gebaseerd op de 
basisindeling. 
 
Wandtegels worden aangebracht in: 

- De toiletruimte tot 1200mm plafond 
- De badkamer tot het plafond 

Vloertegels worden aangebracht in: 
- De toiletruimte 
- De badkamer. 

Alle inwendige hoeken van het tegelwerk worden voorzien van een siliconen-kitvoeg. 
 
Dorpels 
De onderdorpels van de binnendeurkozijnen van het toilet en de badkamer worden uitgevoerd 
in kunststeen indien tegelwerk wordt aangebracht. Overige binnendeuren zijn dorpelvrij. 
 
Rookmelders 
De woning wordt voorzien van de nodige rookmelders aangesloten op het lichtnet. 
 
  



 
 

Versie 23-11-2022 6 

Elektrische installatie 
De woning wordt voorzien van een compleet geaarde huisinstallatie volgens de geldende 
voorschriften en goedgekeurd door het elektriciteitsbedrijf. De kabels en leidingen worden uit 
het zicht aangebracht en al het schakelmateriaal wordt als inbouw uitgevoerd (tenzij dit niet 
mogelijk is). De wandcontactdozen worden standaard geplaatst op 300mm boven de vloer. De 
meterkast is voorzien van de benodigde groepen. 
 
Zonne-installatie 
De woningen worden op het hellende dak voorzien van PV-panelen, aangebracht op de 
dakpannen (geen zgn. indak-systeem). De opbrengst van de PV-panelen is afhankelijk van de 
oriëntatie van de woning. Per situatie dient daarom te worden berekend hoeveel PV-panelen 
nodig zijn om aan de huidige BENG-eisen te voldoen. In de basis is uitgegaan van 6 panelen. 
Indien meer PV-panelen nodig zijn om aan de wettelijke eisen te voldoen, worden de kosten 
hiervan als meerwerk in rekening gebracht. De installatie wordt via een omvormer op zolder 
aangesloten op het elektriciteitsnet.  
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Vertrekken (staat van afwerking) 

Hal 
Vloer  vlakke betonnen vloer  
Wanden uitgevlakt (niveau D)  
Plafond spackwerk 
Elektra  1 geschakeld lichtpunt en 1 geschakeld buitenlichtpunt 

1 wisselschakelaar voor het lichtpunt op de overloop 
1 enkele wandcontactdoos 
leiding voor de belinstallatie 

 
Woonkamer 
Vloer  vlakke betonnen vloer  
Wanden uitgevlakt (niveau D)  
Plafond spackwerk 
Elektra  2 lichtpunten met schakelaars 

4 dubbele wandcontactdozen 
1 Coax- of UTP-kabel voor internetaansluiting 
1 leiding voor de CV thermostaat 
1 enkele wandcontactdoos naast de schakelaar(s) 

 
Keuken 
Vloer  vlakke betonnen vloer  
Wanden uitgevlakt (niveau D)  
Plafond spackwerk 
Elektra  1 lichtpunt met schakelaar 

2 enkele wandcontactdozen t.b.v. koelkast en afzuigkap 
2 dubbele wandcontactdozen 
1 enkele wandcontactdoos voor het kooktoestel 
1 enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (= optioneel) 
1 enkele wandcontactdoos t.b.v. oven (= optioneel) 
 

Toilet 
Vloer  voorzien van vloertegels 
Wanden uitgevlakt (niveau D) en voorzien van wandtegels tot 1.200 mm boven de vloer. 
Plafond spackwerk 
Elektra  1 lichtpunt met schakelaar  
Sanitair  volgens selectie 
 
Bijkeuken 
Vloer  vlakke betonnen vloer  
Wanden uitgevlakt (niveau D)  
Plafond spackwerk 
Elektra  1 lichtpunt met schakelaar en 1 dubbele wandcontactdoos 

1 enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine 
1 enkele wandcontactdoos t.b.v. droger 
1 enkele wandcontactdoos voor de mechanische ventilatie 
1 enkele wandcontactdoos voor de warmtepomp 
1 enkele wandcontactdoos voor de boiler 

 
Overloop 
Vloer  cementdekvloer  
Wanden uitgevlakt (niveau D)  
Plafond spackwerk 
Elektra  1 geschakeld lichtpunt gecombineerd met een enkele wandcontactdoos 
 
Badkamer 
Vloer  voorzien van vloertegels 
Wanden voorzien van wandtegels tot aan het plafond  
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(Hellende)  
dakvlakken uitgevlakt 
Plafond spackwerk 
Elektra  2 geschakelde lichtpunten op een serieschakelaar  
Sanitair  volgens selectie 
 
Slaapkamers 
Vloer  cementdekvloer  
Wanden uitgevlakt (niveau D) 
(Hellende) 
dakvlakken uitgevlakt 
Plafond spackwerk 
Elektra  1 geschakeld lichtpunt 

2 dubbele wandcontactdozen 
 
Zolder / vliering 
Vloer  18 mm dik plaatmateriaal 
Wanden voorzien van 12,5 mm gipsplaat (naden nog in het zicht en schroefgaten niet 

gestopt) 
Dakvlakken spaanplaat o.g. 
Elektra  1 geschakeld lichtpunt (opbouw) 

1 enkele wandcontactdoos (opbouw) 
 
Bijzonderheden 
Voor het bepalen van de bouwsom zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 
De kavel is vrij van obstakels, bomen, struiken en puin in of boven de grond. 
De bouwplaats dient over een verharde weg goed bereikbaar te zijn voor 
vrachtwagencombinaties, diepladers en autokranen. 
Er is geen rekening gehouden met extra voorzieningen zoals tijdelijke verharding of rijplaten, 
teneinde het werk goed uit te kunnen voeren. 
 
Het gehele werk wordt uitgevoerd naar de eis van goed en deugdelijk werk. De woningen 
worden voor oplevering ‘bezemschoon’ gemaakt. 
Het tegelwerk, het sanitair, de kozijnen en de beglazing wordt gereinigd. Het bij de woning 
behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Voor de door bouwkundig 
aannemer geleverde werkzaamheden wordt vanaf de start van de bouw tot aan de oplevering 
een CAR (Constructie All Risks) verzekering afgesloten. 
 
Van toepassing zijn de voorwaarden en voorschriften  
De basiswoningen voldoen aan het vigerende bouwbesluit op basis van vaste uitgangspunten. 
Dat betekent dat met deze uitgangspunten de woning ook voldoet aan de gestelde BENG-eisen 
inclusief de TO-juli. Bij wijziging van oriëntatie en aanpassingen op de basiswoning zal per 
situatie een berekening worden gemaakt om te bepalen of deze wettelijke norm nog steeds 
wordt gehaald. Hierdoor kunnen meerkosten ontstaan door aanpassingen en/of toevoegingen 
(bv. extra zonnepanelen).  
De aannemer is aangesloten bij Bouwgarant of bouwt conform de bepalingen de Bouwgarant-
regeling. 
 
  



 
 

Versie 23-11-2022 9 

Bijkomende kosten 
Naast de grondprijs en bouwkosten zijn er diverse factoren die de totale kosten van uw 
MeerThuis-woning gaan bepalen en die niet in de bouwsom zijn opgenomen. Wellicht bent u er 
(deels) wel van op de hoogte, maar wij zetten ze graag even voor u op een rij. 
 
Vaste bijkomende kosten: 

a. De leges. Dit zijn de kosten die aan de gemeente moet worden betaald voor het 
behandelen van de welstands- aanvraag en het verlenen van de bouwvergunning 
(zie www.bouwleges.nl) 

b. De aansluitkosten van water, elektra, riool, gescheiden rioleringssysteem, 
kabel/glasvezelaansluiting, telefoon, eventueel stadsverwarming 

c. Bouwen onder Bouwgarant- garantie (afbouwgarantie). 
d. Plaats-afhankelijke bijkomende kosten 
e. Indien nodig grondverbetering, heiwerk, damwanden, bronnering en drainage,. Uit het 

sondeerrapport zal blijken of en zo ja welke extra werkzaamheden uitgevoerd dienen te 
worden. 

f. Extra energiebesparende/ecologische/duurzame maatregelen, die van overheidswege 
worden opgelegd. 

g. Slopen van bestaande opstallen, bouwrijp maken, inmeten kadaster. 
h. Uitvoeren van een milieukundig bodemonderzoek (zgn. schone grondverklaring), indien 

niet aanwezig. 
 
Garanties en Zekerheden 

a. De MeerThuis-aannemer kan u de zekerheid van de Bouwgarant-garantie bieden!  
b. De MeerThuis-aannemer biedt een unieke mogelijkheid waarbij op alle onderdelen 10 

jaar garantie wordt geboden. Dit gecombineerd met een abonnement op een service-en 
onderhoudspakket. Hierbij zijn meerdere varianten mogelijk. Vraag naar de voorwaarden 
en de werkwijze. 

c. De MeerThuis-aannemer past voor de constructieve onderdelen van de woning (vloeren, 
wanden en daken) het duurzame bouwsysteem van Van der Meer Prefab toe. Dit 
bouwsysteem is getoetst door SKH en voldoet qua detaillering aan het KOMO-attest met 
productcertificaat. 

d. De MeerThuis-aannemer past het duurzame bouwsysteem van Van der Meer Prefab toe. 
Dit bedrijf is STIP-gecertificeerd. Dat houdt in dat aantoonbaar uitsluitend hout wordt 
toegepast uit duurzaam beheerde bossen. 

http://www.bouwleges.nl/

