
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

NU IN DE VERKOOP 

12 EIGENTIJDSE 

APPARTEMENTEN 

IN GOOR 

Eigentijds, comfortabel en centraal 

Vanaf € 215.000,- v.o.n. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comfortabel wonen op één woonlaag in het historische centrum van Goor. Begijnenvest 

is een kleinschalig project van twaalf appartementen, verdeeld over drie verdiepingen. 

U heeft de keuze uit een twee- of driekamerappartement. Door de grote ramen is de 

woonkamer met keuken heerlijk licht. U zit er ook aangenaam buiten. De 

benedenwoningen hebben een zonnige terrastuin; de bovenste twee lagen hebben een 

beschut en zonnig balkon. 

Ook de locatie van Begijnenvest is erg prettig. De gezelligheid van het centrum en alle 

voorzieningen zijn dichtbij. De architectuur is eigentijds met een warme uitstraling en 

mooi metselwerk. Natuurlijk zijn de woningen gasloos en zeer energiezuinig. U heeft dus 

lage energiekosten en u bent op de toekomst voorbereid. 

Appartementen ‘begijnenvest’ goor 

Eigentijds, comfortabel en centraal 

Gasloos, goed geïsoleerd en lage energielasten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begijnenvest in 

het kort 

 

Begijnenvest staat voor prettig en zorgeloos wonen in het centrum van Goor.  

Met lage energiekosten en alles in de buurt. 

 

- 12 twee- en driekamerappartementen 

- locatie: Hengevelderstraat, Goor (tegenover R.K. kerk) 

- vanaf € 215.000,- v.o.n. tot € 295.000,- v.o.n. 

- woonoppervlak vanaf 66 m2  - 91 m2 

- ruime en lichte woonkamer 

- zonnige terrastuin of balkon 

- sanitair: badkamer met douche en toilet plus separaat gastentoilet 

- gasloos en energiezuinig 

- met personenlift 

- eigen parkeerplaats en berging op gemeenschappelijk terrein 

- ligging in het centrum van Goor 

- alle voorzieningen in de buurt. 



VOORBEELD APPARTEMENT 

MET INTERIEUR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appartement 1 



 

 

 

 

 

 

  

Appartement 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appartement 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appartement 2 



 

  Appartement 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appartement 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appartement 4 



  

Appartement 4 
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Appartement 5 



 

 

 

 

 

  

Appartement 6 
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Appartement 7 
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Kosten die in de v.o.n.-prijs zijn opgenomen: 

• GROND- EN ONTWIKKELINGSKOSTEN 

• BOUWKOSTEN, INCL. LOON- EN MATERIAALKOSTENSTIJGINGEN 

• AANSLUITKOSTEN VAN RIOOL, WATER, STADSVERWARMING EN ELEKTRA 

• KOSTEN ARCHITECT EN OVERIGE ADVISEURS 

• GEMEENTELIJKE LEGES 

• MAKELAARSCOURTAGE 

• NOTARISKOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN DE WONING 

• KOSTEN VAN HET WONINGBORG-CERTIFICAAT 

• INCLUSIEF KEUKEN CONFORM OPGAVE 

• SANITAIR EN TEGELWERK 

• OMZETBELASTING 21% BTW 

 

Niet in de v.o.n.-prijs opgenomen: 

• KOSTEN VOOR EVENTUEEL MEERWERK 

• DE RENTE OVER DE GROND EN DE EVENTUEEL VERVALLEN BOUWTERMIJNEN 

• ENTREEGELDEN EN/OF VERHUISKOSTEN VOOR TELEFOON EN KABEL 

• AFSLUITPROVISIE EN NOTARIS- EN KADASTERKOSTEN VOOR UW HYPOTHEEK 

• RENTEVERLIES TIJDENS DE BOUW 

 

DE INGANGSDATUM RENTE OVER DE GROND WORDT GEKOPPELD AAN DE DATUM WAAROP 

DE IN DE KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST OP TE NEMEN OPSCHORTENDE 

VOORWAARDEN IN VERVULLING GAAN EN BEDRAAGT 6% OP JAARBASIS. 

 

GENOEMDE OPPERVLAKTES ZIJN CA. MATEN, GERINGE AFWIJKING IS MOGELIJK. 

PRIJZEN ZIJN GELDIG TOT 01-08-2020. 

 

WIJZIGINGEN ZIJN VOORBEHOUDEN EN DAAROM KUNNEN AAN DEZE PRIJSLIJST 

GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. 

 

ALMELO, januari 2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peil van het appartementengebouw 

a. We meten alle hoogten en diepten vanuit het peil - P -. Dit is het niveau van 

de bovenkant van de begane grondvloer, nadat deze is afgewerkt. 

b. We bepalen de juiste peilmaat in overleg met de dienst Bouw- en woningtoezicht 

van de gemeente Hof van Twente. 

 

2. Grondwerk 

a. Voor de aanleg van onder andere de funderingen, rioleringen, water- / elektraleidingen 

worden de nodige grondwerken verricht. Waar nodig, worden de ontgravingen met 

uitkomende grond aangevuld. 

b. De tuinen worden op hoogte gebracht met de tijdens het ontgraven vrijgekomen grond 

die geschikt is voor eenvoudige plantengroei. Er wordt géén extra grond aangevoerd. 

 

3. Riolering 

In de appartementen bevinden zich diverse toestellen die (afval)water op de riolering lozen. De 

afvoeren van die toestellen voeren we uit in leidingen van kunststof (gerecycled pvc). We sluiten 

de afvoerleidingen aan op de buitenriolering en plaatsen ontstoppingsstukken, stankafsluiters en 

beluchters waar dat nodig is. 

 



 

4. Bestrating 

a. Het gezamenlijke binnenterrein en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonnen klinkers. 

b. Aan de voorgevel worden op een aantal plekken beukenhagen aangebracht. 

c. Op de situatietekening kunt u zien waar de bestrating en hagen worden aangebracht. 

 

5. Aankleding van het terrein 

Als erfafscheiding wordt er een stalen hekwerk met hedera aangebracht. Voor verdere inrichting 

en situering van het hekwerk en het binnenterrein zie de situatietekening. 

 

6. Funderingen 

Het appartementengebouw wordt gefundeerd op betonnen palen met daarop een betonnen 

randbalk. We bepalen de afmetingen van de fundering volgens de opgave van de constructeur 

en volgens goedkeuring van de dienst Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Hof van Twente. 

De buitenbergingen worden gefundeerd op een fundering van kunststof fundatieblokken. 

 

7. Vloeren 

a. De begane grondvloer van de appartementen bestaat uit geïsoleerde betonnen vloerplaten 

met een isolatiewaarde (Rc) van 4,5 m2K/W. 

b. De vloeren van de verdiepingen zijn betonnen vloeren. Aan de onderzijde van de betonvloer 

blijft tussen de vloerelementen een V-naad zichtbaar. 

c. De vloer in de buitenberging bestaat uit betontegels, afmeting 30 x 30 cm, kleur grijs op 

een laag schoonzand van voldoende dikte. 

d. De balkons zijn gemaakt van beton. 

 

8. Gevels en wanden 

a. Gevels van het appartementengebouw 

• Het buitenspouwblad van de buitengevels voeren we uit in metselwerk. 

• De binnenwanden van de buitengevels voeren we uit kalkzandsteen. De isolatiewaarde 

(Rc) van de spouwmuurconstructie is 5,2 m2K/W. 



 

• Waar nodig worden open stootvoegen aangebracht ten behoeve van de spouwventilatie. 

• In het metselwerk worden de benodigde dilataties opgenomen. 

• In de gevels worden de nodige stalen lateien, kantplanken, roosters c.q. loodslabben e.d. 

opgenomen. 

b. Wanden in de appartementen 

• De scheidingsmuren tussen de appartementen onderling voeren we uit in kalkzandsteen 

met een dikte die de constructeur aangeeft. 

• De binnenmuren zijn lichte scheidingswanden van gasbeton met een dikte van 10 cm. 

c. Gevels van de berging 

a. De gevels van de berging voeren we uit in geïmpregneerde vurenhouten rabatdelen. 

Deze blijven verder onafgewerkt. 

 

9. Daken 

a. De schuine kapconstructie van de appartementen bestaat uit geïsoleerde dakelementen. 

De isolatiewaarde van de dakconstructie (Rc) is ten minste 6,00 m2K/W. 

b. We werken de schuine dakconstructies van uw appartement af met een betonnen dakpan. 

De kleur van de dakpan vindt u in het kleurenschema. 

c. De platdakconstructie van uw buitenberging is ongeïsoleerd. Het dak wordt opgebouwd 

uit een houten balklaag, waarop plaatmateriaal wordt aangebracht. Het dak van de berging 

wordt verder afgewerkt met een dakbedekking. 

d. De dakkapellen voeren we uit in rockpanel. 

 

10. Goten en regenwaterafvoeren 

a. We voeren afvoerleidingen voor regenwater uit in PVC grijs. 

b. Het hemelwater van uw berging wordt afgevoerd naar de wadi/ wateropvang 

in het binnenterrein 

 

 

 



 

11. Gevelkozijnen en -ramen en binnendeurkozijnen 

a. De kozijnen en ramen in de gevel zijn van kunststof, met houtnerf aan de buitenzijde 

en gladde binnenzijde. Deze worden geleverd met een KOMO-productcertificaat. 

b. In de kozijnen worden draai-kiep ramen aangebracht (zie tekening waar dat wordt 

toegepast), welke worden voorzien van veiligheidsbeslag. 

c. De gehele puiconstructie voldoet aan de eisen om inbraak tegen te gaan. Deze eisen 

staan in het Bouwbesluit. 

d. De voordeurkozijnen van de appartementen zijn toegankelijk vanuit de lifthal en 

worden uitgevoerd in hout. 

e. De kozijnen in het trappenhuis worden uitgevoerd in hout. 

f. De binnendeurkozijnen zijn kozijnen voorzien van een bovenlicht met een afgeslankte 

bovendorpel. De kozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen welke 

in de fabriek zijn afgelakt in de kleur kristalwit. 

 

12. Buiten- en binnendeuren 

a. De voordeuren en deuren in het trappenhuis worden uitgevoerd in hout. 

De buitendeur van de buitenberging is een on geïsoleerde stompe stapeldorpel deur 

van meranti met een glasopening (veiligheidsglas). Deze deuren zijn voorzien van: 

• Meerpuntssluiting; 

• een insteek dag- en nachtslot met profi elcilinder; 

• deurkrukken; 

• schilden. 

b. De binnendeuren zijn opdekdeuren voorzien van een bovenlicht. Ze zijn in de fabriek 

afgelakt in de kleur wit. De deuren worden afgehangen aan paumelles en zijn voorzien van: 

• een loopslot; 

• deurkrukken; 

• kortschilden. 

De deuren van het toilet en de badkamer hebben een vrij- en bezetsluiting. 



 

De deur van de meterkast heeft een kastslot. 

c. De postkasten voor alle appartementen bevinden zich in de zijgevel van de hoofdentree. 

Bewoner kan de post aan de binnenzijde afhalen via een deurtje met een cilinderslot. 

d. Het bezoek kan zich melden via het belpaneel en de daaraan gekoppelde spreek-luister 

verbinding waarmee de bewoner de hoofdentree kan ontsluiten vanuit het appartement. 

 

13. Trappen 

In het centrale trappenhuis brengen we een betonnen trap aan de vluchttrap wordt uitgevoerd in 

staal. De trappen en bordessen voeren we uit met antislip motief en bomen met schrobranden. 

De betontrappen voeren we uit met stalen hekwerken / leuningen. Deze worden op kleur gecoat. 

 

 

AFWERKING VAN UW APPARTEMENT 

 

14. Aftimmerwerk 

In uw appartement brengen we geen vloerplinten aan. Waar nodig brengen we de benodigde 

aftimmeringen aan van plaatmateriaal en/of afdeklatten. 

 

15. Afwerking van plafond, wanden en vloeren 

a. Plafonds 

• Het plafond in de algemene verkeersruimten op de begane grond wordt voorzien van 

platen van houtwolcement. Het plafond in de algemene verkeersruimte op de verdiepingen 

wordt voorzien van spuitwerk. 

• De betonplafonds in de appartementen werken we af met wit structuurspuitwerk. 

Dat geldt echter niet voor de meterkast. 

• In de toiletten van de bouwnummers 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 en 12. wordt een verlaagd 

plafond (vrije hoogte 2300+) aangebracht i.v.m. het kruizen van leidingwerk. 

• De schuine daken van appartement 9 t/m 12 worden aan de binnenzijde dekkend gesausd. 

 



b. Wanden 

a. Alle wanden in het appartement worden geschikt gemaakt om te behangen. 

Dit geldt echter niet voor:  

• de meterkast; 

• de betegelde wanden in het toilet en de badkamer. 

b. Op de wanden in het toilet en de badkamer komen wandtegels. 

• verrekenprijs voor aankoop wandtegel € 17,00 /m2 incl. BTW; 

• afm. 20 x 25 cm; 

• voegkleur zilver grijs. 

• In het toilet komen de tegels tot ongeveer 1,2 m¹ boven de vloer, in de badkamer wordt 

tot aan het plafond betegeld. De standaard wandtegel kunt u bekijken in de tegelshowroom. 

Boven het wandtegelwerk in het toilet brengen we structuurspuitwerk aan. 

c. De wanden in de algemene entreehal, in het trappenhuis en in de verkeersruimte op 

de verdieping worden voorzien van spuitwerk. 

c. Vloeren 

• In de appartementen brengen we dekvloeren aan. Dit geldt niet voor de vloeren in het toilet, 

de badkamer en de meterkast. 

• Op de vloer van het toilet en de badkamer komen vloertegels. 

• verrekenprijs voor aankoop vloertegel € 20,00 /m2 incl. BTW; 

• afm. 25 x 25 cm; 

• voegkleur grijs. 

De standaard vloertegel kunt u bekijken in de tegelshowroom. 

• In de kozijnen van de deuren van het toilet en de badkamer plaatsen we kunststeen dorpels. 

• In verband met de toegankelijkheid van het appartement wordt voor de vloerafwerkingen, 

welke u zelf na oplevering aanbrengt, rekening gehouden met een dikte van 15 mm. 

Boven de afgewerkte vloer. 

• In de centrale entreehal op de begane grond en in de algemene ruimten op de verdiepingen 

brengen we vloertegels aan van 600x600mm, met uitsluiting van de betonnen trappen en 



 

bordessen, deze blijven onafgewerkt. Achter de hoofdentree en entree in het trappenhuis 

op de begane grond komt een schoonloopmat. 

 

16. Schilderwerk 

a. De houten voordeuren en kozijn schilderen we met dekkende verf. De binnenkant 

krijgt dezelfde kleur als de buitenkant. 

b. Het aftimmerwerk in uw appartement wordt in de grondverf opgeleverd. 

c. Al het andere (constructieve) houtwerk behandelen we niet. 

 

17. Glas en paneelvulling. 

a. In de ramen, deuren en kozijnen van het appartement plaatsen we 3-laagse beglazing. 

b. In de bovenlichten van de binnendeurkozijnen wordt enkel blank glas toegepast. 

c. In het bovenlicht van het kozijn van de meterkast komt een dicht paneel, de toiletten van de 

bouwnummers 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 worden ook voorzien van een dicht paneel. 

De toegepaste beglazing voldoet volledig aan het bouwbesluit echter niet aan de NEN 3569 “ 

veiligheidsbeglazing in gebouwen”. 

 

18. Keuken 

In uw appartement plaatsen we standaard een keuken, deze is voorzien van: 

• Etna schouwkap 60cm 

• Whirlpool keramische kookplaat 

• Etna geïntegreerde koelkast 

• Eenhendelkeukenmengkraan 

• Reginox rechthoekige spoelbak 

 

19. Waterinstallatie en warmwatervoorziening 

a. Vanaf de technische ruimte brengen we een waterleidingsysteem aan tot in de 

meterkast van de appartementen. 

b. Voor de warm tapwaterbereiding wordt in de technische ruimte van ieder appartement 



 

een boiler van 150 liter geplaatst. 

c. We leggen de warm en koud waterleidingen naar de volgende aansluitpunten: 

• de aansluiting t.b.v. mengkraan in de keuken; koud en warm 

• het spoelreservoir in het toilet; koud 

• het spoelreservoir in de badkamer; koud 

• de kraan van het fonteintje in de toiletruimte; koud 

• de wastafelmengkraan in de badkamer; koud en warm 

• de douchemengkraan in de badkamer; koud en warm 

• de aansluiting voor uw wasmachine; koud 

We sluiten de installatie aan in de meterkast op het openbare waterleidingnet. 

 

20. Wasmachine 

Conform de verkooptekening wordt een wandcontactdoos voorzien van randaarde op 

een aparte groep aangebracht voor de wasmachine, compleet met kraan voorzien van 

beluchter/slangaansluiting en afvoer met stankafsluiting. 

 

21. Sanitair 

Het sanitair is van het merk Villeroy & Boch, serie O Novo, kleur wit. De kranen zijn van het 

merk Hans Grohe en uitgevoerd in verchroomd messing. Het sanitair wordt standaard 

aangebracht op de plaats zoals aangegeven op tekening. 

In uw appartement plaatsen we het navolgende sanitair en kranen: 

• V&B wandcloset O Novo, met softclose-zitting, in de toiletruimte en badkamer; 

• V&B fontein O Novo in de toiletruimte, inclusief Grohe Costa L kraan , 

verchroomde bekersifon en muurbuis; 

• V&B wastafel O Novo in de badkamer, inclusief Grohe Costa L mengkraan, keramisch 

planchet, rechthoekige spiegel afm. 51 x 40 cm, verchroomde bekersifon en muurbuis; 

• Grohe Costa L douchemengkraan compleet met glijstang set en verchroomde handdouche 

in de douchehoek van de badkamer. De douchehoek wordt onder afschot aangebracht 

 



 

en voorzien van een vloerput, afm. 15 x 15 cm. 

 

22. Installatie voor centrale verwarming 

a. Voor de ruimteverwarming wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde elektrische 

IR stralingspanelen, welke in de te verwarmen ruimtes worden gemonteerd. 

b. De temperatuurregeling vindt plaats middels ruimtethermostaten. Elke ruimte 

heeft een eigen thermostaat. 

c. Bij een buitentemperatuur van -10°C en bij een normatieve windsnelheid worden 

bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen en deuren 

de volgende temperaturen minimaal gehaald en gehandhaafd: 

a. verblijfsruimte 20°C 

b. verkeersruimte 15°C 

c. toiletruimte 15°C 

d. badkamer / doucheruimte 22°C 

e. onbenoemde ruimte 15°C 

f. buitenberging onverwarmd 

 

23. Elektra-installatie 

a. We voeren de elektrische installatie uit volgens het centraal doossysteem. De installatie 

voldoet aan NEN 1010 en de voorschriften van het elektriciteitsbedrijf. We sluiten de 

installatie in de meterkast aan op het openbare elektriciteitsnet. 

b. We plaatsen inbouwschakelaars en (compact) wandcontactdozen van het merk 

Busch-jaeger, Balance si in de kleur wit (RAL 9010). 

c. Tenzij anders vermeld plaatsen we de schakelaars, inclusief combinaties op ongeveer 

105 cm boven de afgewerkte vloer en de wandcontactdozen op ongeveer 30 cm boven 

de afgewerkte vloer. 

d. De dubbele wandcontactdozen in woonkamer en keuken zijn voorzien van twee 

inbouwdozen en worden horizontaal op de wand geplaatst. 

e. De overige wandcontactdozen zijn voorzien van één ovale inbouwdoos en worden 



 

verticaal op de wand geplaatst. 

f. In uw appartement leggen we een zwakstroominstallatie aan voor de deurbel. 

De installatie bestaat uit een beldrukker naast de voordeur, een schel in de hal en 

een transformator in de verdeelkast. 

Tevens zal er in het appartement een intercom installatie (spreek/luister) worden 

gemonteerd voor het contact en openen van de hoofdentree deur op de begane grond 

g. In de berging komt een energiezuil voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar 

en een dubbele wandcontactdoos. 

h. In uw appartement plaatsen we een rookmelder. Deze zijn onderling (per appartement) 

doorverbonden en aangesloten op de elektra-installatie. Plaats zoals op tekening 

aangegeven. Hiermee bieden wij u veiligheid die overeenkomt met de brandveiligheidseisen 

in het Bouwbesluit. 

i. Naast de groepen voor de verlichting worden de volgende groepen aangebracht 

in uw meterkast: 

• 1 groep t.b.v. wasmachine. 

• 1 groep t.b.v. kookplaat (perilex) 

• 1 groep t.b.v. zonnepanelen 

• 1 groep t.b.v. boiler 

• 1 groep t.b.v. grondkabel berging 

j. Op het dak worden voor ieder appartement circa 12 zonnepanelen geplaatst ten 

behoeve van elektra opwekking. Het exacte aantal panelen is afhankelijk van het 

rendement van de zonnepanelen 

 

24. Ventilatie 

a. In uw appartement plaatsen we een warmte terugwin ventilatie unit. De warmte 

terugwin ventilatie unit wordt in de technische ruimte geplaatst en zorgt ervoor 

dat de keuken, het toilet, de badkamer en de berging worden afgezogen en in de 

woonkamer en slaapkamers verse lucht wordt aangevoerd. 



 

b. De bedieningsschakelaar waarmee de snelheid van de mechanische ventilatie kan 

worden ingesteld bevindt zich in de 

• 1 maal 3 standenschakelaar in de keuken 

• 1 maal boost schakelaar in de badkamer 

c. De meterkast is aan de onder- en bovenzijde voorzien van ventilatie openingen. 

De deur van de meterkast wordt voorzien van een rooster, tevens is er in het paneel 

boven de deur een sleuf aanwezig. 

d. De buitenberging wordt op natuurlijke wijze geventileerd. 

 

25. Lift 

Op de tekeningen kunt u zien waar de lift komt. Deze lift brengen we aan volgens de eisen 

en normen van het Nederlandse Lift-instituut. Ze zijn dus voorzien van noodsignaalinrichting 

en schuifdeuren. De liftkooi heeft een bedieningspaneel, cabineverlichting en noodverlichting. 

 

26. Opruimen en schoonmaken 

We zorgen voor gescheiden afvoer van afval dat bij de bouw vrijkomt. We leveren de 

appartementen en de algemene ruimtes bezemschoon op. Dit geldt niet voor ramen, 

tegelwerk en sanitair. Die maken we voor de oplevering nat schoon. 

 

27. Algemeen 

Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort 

de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door 

Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar 

mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde 

bepalingen van Woningborg. 

 

28. Kleurenschema 

Dit zijn de kleuren van de materialen van uw appartement. Op de tekeningen is de situatie 

van de diverse onderdelen te zien. 


