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Gefeliciteerd met de aankoop  
van je nieuwe woning! 

Het koopcontract is getekend en nu is het tijd om van 

de gekochte woning ook écht jouw huis te maken. 

Daarmee breekt een periode aan waarin je veel keuzes 

gaat maken. Gelukkig hoef je dat niet alleen te 

doen. Hieronder wordt toegelicht welke adviseurs en 

middelen je gaan helpen bij het samenstellen van jouw 

droomhuis.

1. Wooncoach

Tijdens het hele keuzetraject en bouwproces is er een 

vast aanspreekpunt voor al jouw vragen, namelijk 

de wooncoach. Nadat het koopcontract is getekend 

ontvang je de eerste nieuwsbrief waarin de wooncoach 

zich aan je voorstelt. Na de startbijeenkomst wordt een 

afspraak ingepland waarin het verdere proces wordt 

toegelicht en er tijd is om al je vragen en wensen  

door te nemen.

2. Startbijeenkomst

Voor het gesprek met de wooncoach organiseren we 

eerst een startbijeenkomst. Hierin maak je kennis met 

ERA Contour (de ontwikkelaar en bouwer van jouw 

huis), vertellen we hoe het (bouw)proces in elkaar zit 

en ontmoet je de nieuwe buren. Deze bijeenkomst 

vindt plaats in onze showroom in Rotterdam, de 

WAREHOUSE. Voor deze bijeenkomst ontvang je een 

persoonlijke uitnodiging via de wooncoach zodra circa 

70% van de woningen verkocht is.

3. De WAREHOUSE

In de Schiehaven in Rotterdam staat onze showroom; 

de WAREHOUSE. Hier vind je veel inspiratie voor o.a. 

de keuken, badkamer, tegels en binnendeuren. Onze 

A. Keuzes maken doe je niet alleen!
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adviseurs helpen graag om jouw wensen om te 

zetten naar een concreet plan. Na het gesprek met 

de wooncoach worden de gesprekken ingepland voor 

de keuken, het sanitair en het tegelwerk.

4. Online woningdossier

Om alle belangrijke informatie op één plek te bewaren 

staat er voor jou een online woningdossier klaar. 

In dit woningdossier leg je jouw keuzes vast, zijn 

alle belangrijke documenten te vinden en heb je 

de mogelijkheid om te mailen met de wooncoach. 

Daarnaast gebruiken we dit programma ook bij 

het opleveren van de woning. De informatie in het 

dossier blijft ook na oplevering voor je beschikbaar. 

De inloggegevens ontvang je via de wooncoach na 

de startbijeenkomst.

5. Communicatie

Alles staat of valt met goede communicatie. Naast 

het persoonlijk contact dat je hebt met de wooncoach 

informeren wij je ook op een aantal andere manieren. 

Zo ontvang je regelmatig een nieuwsbrief, nodigen 

we je uit voor bijeenkomsten en organiseren we 

kijkmomenten op de bouw. In onderstaande afbeelding 

zijn de contactmomenten visueel vastgelegd. 

6. Adreswijziging

Om je zo goed mogelijk te kunnen informeren vragen 

we je om bij een eventuele wijziging van je persoonlijke 

gegevens (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer en/of 

e-mailadres) dit aan ons door te geven. Dit doe je door 

vanuit het woningdossier een mail te sturen met de 

nieuwe gegevens inclusief de ingangsdatum.
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1. Externe opties

Onder de externe opties valt alleen de uitbouw. Deze 

kies je bij aankoop van de woning. Dit betekent dat je 

bij de makelaar aangeeft of je de woning mét of zonder 

uitbouw wilt kopen. De uitbouw is een uitbreiding van 

de woonkamer van 1,8 meter. Wil je zelf geen uitbouw, 

maar jouw buren wel? Houd er dan rekening mee dat 

het metselwerk van de (zij)gevel op je grond komt 

te staan. En dat deze in de kleur wordt gemetseld 

van het huis van de buren. (zie hiervoor de koop-

aannemingsovereenkomst). 

Ben je van plan om een uitbouw na oplevering te rea-

liseren? Houd er dan rekening mee dat de achtergevel, 

die dan verwijderd of verplaatst wordt, een dragende 

functie heeft. De achtergevel kan niet zonder aan-

vullende voorzieningen worden verwijderd. Maar moet 

opgevangen worden met kolommen en/of balken. 

Neem dit op met de aannemer die de uitbouw voor  

je plaatst. 

2. Ruwbouw opties

In deze fase worden de meeste keuzes gemaakt. In het 

woningdossier zie je wat er voor jouw woning mogelijk 

is voor de ruwbouwsluitingsdatum. Hieronder wordt 

per onderdeel toegelicht welke mogelijkheden en 

aandachtspunten er zijn.

2.1 Indelingsvarianten

Er zijn vooraf een aantal indelingsvarianten bedacht 

waaruit je kan kiezen. Deze zijn getoetst en voldoen 

aan alle eisen.

Wil je een andere indeling dan de bedachte varianten? 

Bespreek dit met de wooncoach. Zij bekijkt wat er 

mogelijk is binnen het bouwsysteem. Wel zijn er een 

aantal beperkingen waar je rekening mee moet houden:

• De woning moet voldoen aan het bouwbesluit;

• Er worden geen aanpassingen gedaan in schachten, 

meterkasten en technische installaties;

• De technische installatie mag niet direct gelegen 

zijn aan of onderdeel zijn van een verblijfsruimte 

en/of worden afgetimmerd;

• De positie van de ventilatieventielen wordt bepaald 

door de installateur en staat als indicatie op de 

woningplattegrond aangegeven. Het verplaatsen 

van deze ventielen is niet mogelijk; 

• De badkamer kan niet verplaatst worden.  

De indeling van de badkamer kan worden 

aangepast in overleg met de sanitair adviseur;

B. Verschillende keuzemomenten

In de aanloop naar de start bouw zijn er drie keuzemomenten waarin opties 
worden aangeboden; de externe opties, ruwbouw opties en afbouw opties. 
Ieder keuzemoment heeft een sluitingsdatum. Voor deze datum dien je jouw 
keuzes door te geven via het woningdossier. De sluitingsdata worden uiterlijk 
bekend gemaakt op de startbijeenkomst. De keuzelijst in het woningdossier 
geeft per optie weer onder welke sluitingsdatum die valt. 
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• Een extra badkamer is niet mogelijk;

• Een dakkapel aan de achterzijde van de woning  

is niet mogelijk;

• Het verplaatsen van de keuken naar bijvoorbeeld  

de achterzijde van de woning is niet mogelijk.  

De indeling van de keuken kan worden veranderd  

in overleg met de keuken adviseur. 

2.2 Dakkapel

Een dakkapel kan alleen gekozen worden aan de 

voorzijde van de woning, omdat de achterzijde 

van het dak vol ligt met PV-panelen. Deze optie is 

alleen mogelijk bij de woningen met een zadeldak. 

De dakkapel voldoet aan de eisen van de gemeente 

en daarmee ook aan de eisen voor het beschermd 

stadsgezicht. 

2.3 Dakraam

Woningen met een zadeldak (m.u.v. de specials) zijn  

standaard voorzien van een dakraam aan de achterzijde.  

De mogelijkheid bestaat om dit dakraam te vergroten. 

Heb je standaard geen dakraam aan de achterzijde? 

Dan is het hele dakvlak nodig voor de PV-panelen en 

is het kiezen van een dakraam achter niet mogelijk. 

Daarnaast is het mogelijk om, bij de woningen met een 

zadeldak, te kiezen voor een dakraam aan de voorzijde. 

Dakramen zijn bedoeld om de zolder verdieping te 

voorzien van extra daglicht. Vanwege constructieve 

redenen kan het dakraam hoger zitten waardoor je  

niet altijd van het uitzicht kan genieten.

2.4 Elektra

De woning wordt uitgerust met diverse elektrische 

voorzieningen. Deze voorzieningen zijn terug te vinden 

op de verkooptekening. Zo bevinden zich in elke ruimte 

stopcontacten en plafondlichtpunten met schakelaars. 

De elektravoorzieningen in de keuken en badkamer 

zijn terug te vinden op de 0-tekeningen, deze kun je 

terugvinden in het woningdossier. In de woonkamer 

worden loze leidingen aangebracht. Deze leidingen kun 

je bedraden met bijvoorbeeld een UTP-kabel (data) of 
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een coax kabel (CAI). Weet je niet precies wat je nodig 

hebt? Vraag dit dan tijdig op bij jouw provider.

Het is mogelijk om de elektra voorzieningen uit te 

breiden of te verplaatsen. Denk hierbij goed na over hoe 

je het huis wilt inrichten. Het is wel zo fijn als er een 

stopcontact in de buurt is van de plek waar je een lamp 

wilt plaatsen. 

Alle mogelijkheden met betrekking tot de elektrische 

voorzieningen vind je in de keuzelijst in het online 

woningdossier. 

2.5 Keuken

De woning wordt standaard opgeleverd zonder keuken, 

maar de aansluitpunten worden wel aangebracht. Deze 

staan op de 0-tekening van Bruynzeel. 

Keuken voor oplevering

Wil je dat de keuken voor oplevering wordt geplaatst? 

Dat kan. Onze leverancier, Bruynzeel keukens, heeft 

voor ieder woningtype in De Soete Veste een keuken 

bedacht. Na de afspraak met de wooncoach kun je een 

afspraak met Bruynzeel in de WAREHOUSE inplannen. 

Tijdens deze afspraak nemen ze het ontwerp met je 

door en kun je de keuken wijzigen naar eigen wens. 

Verplaatsen de aansluitpunten? Dan geeft Bruynzeel 

dit aan ons door, zodat wij de juiste aansluitpunten 

voor je maken. Het is niet mogelijk om de hele keuken 

te verplaatsen naar een andere plek, bijvoorbeeld naar 

de achterzijde van de woning.

Keuken na oplevering

Koop je geen keuken bij Bruynzeel, maar wil je wel  

dat de keuken direct na oplevering door derden kan  

worden geplaatst? Laat dan van tevoren de aansluit-

punten verplaatsen. Hiervoor dien je voor de ruwbouw-

sluitingsdatum een keukeninstallatie tekening aan te 

leveren die voldoet aan onderstaande eisen: 

• Duidelijke tekeningen (zowel een plattegrond 

als aanzichten) waarop staat vermeld welke 

installatiepunten gerealiseerd moeten worden. 

Houd hierbij rekening met de hoogte van 

stopcontacten boven het aanrecht, zodat deze niet 

in de weg zitten voor het plaatsen van het blad of 

de veegplint. Deze huishoudelijke stopcontacten 

dienen ook op de tekeningen vermeld te staan.

• De installatiepunten op deze tekeningen zijn zowel 

in horizontale als verticale richting gemaatvoerd.

• De keukenkasten op de tekeningen zijn in 

horizontale richting gemaatvoerd met de 

bouwkundige wanden, zodat de positie van de 

keuken en de vloerverwarming vrije zone goed 

bepaald kunnen worden.

• Een omschrijving van de aansluitpunten met  

onder andere de aansluitwaarden (in kW) van  

de keukenapparatuur.

Als de tekeningen niet voldoet aan de eisen bestaat 

de kans dat wij de tekeningen afwijzen. Wij zijn 

niet aansprakelijk voor de juistheid van de door jou 

aangeleverde stukken. 

Op basis van de tekeningen ontvang je een gespecifi-

ceerde offerte voor de aansluitpunten die eventueel 

verplaatst of extra aangebracht moeten worden. Naast 

de kosten voor de installatieaanpassingen brengen wij 

ook coördinatiekosten in rekening. Deze kosten worden 

niet in rekening gebracht als je de keuken bij Bruynzeel 

koopt. Deze kosten staan op de keuzelijst.

Wij dragen vervolgens zorg voor het verstrekken van  

de gegevens aan alle betrokken partijen en coördineren 

en controleren dat alle punten conform de tekeningen 

worden uitgevoerd. Let op: Je bent zelf verantwoordelijk 

voor de communicatie met jouw keukenleverancier over 

de keukeninstallatiepunten. 
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Aandachtspunten

In de woning wordt een WTW-ventilatiesysteem 

aangebracht. Hier kan geen afzuigkap op worden 

aangesloten. Wij raden aan om te kiezen voor een 

recirculatiekap. Deze voert de afgezogen lucht door  

een koolstoffilter en blaast de gezuiverde lucht terug  

de ruimte in. Een afzuigkap met een directe afvoer  

door de gevel of het dak is niet mogelijk.

2.6 Badkamer en toilet

De badkamer en het toilet worden voorzien van sanitair 

en tegelwerk zoals omschreven in de technische 

omschrijving. Uiteraard kun je hier nog wijzigingen  

in aanbrengen. 

Sanitair

In de WAREHOUSE zijn verschillende badkamers 

ingericht ter inspiratie. Onze adviseurs van Uw Huis Uw 

Wensen (UHUW) helpen je graag tijdens een persoonlijk 

gesprek om jouw badkamer samen te stellen. Door 

het gesprek kun je alvast in een persoonlijke digitale 

omgeving de standaard afwerking en een indeling 

bekijken. Past de afwerking/indeling niet bij jou?  

Dan kun je hier ook de andere mogelijkheden bekijken 

met de daarbij behorende kosten. 

Hieronder een stappenplan voor het kiezen van het 

sanitair:

• Vanuit ‘Uw Huis Uw Wensen’ ontvang je na de 

startbijeenkomst een e-mail met een inlogcode.

• Ter voorbereiding van de afspraak in de WARE-

HOUSE kun je alvast de mogelijkheden en  

kosten online bekijken. Denk bijvoorbeeld vast  

na of je bijvoorbeeld een bad wilt. Dan hoeven  

deze grote beslissingen niet meer aan tafel 

genomen te worden.

• In de WAREHOUSE neemt de sanitair specialist 

jouw vragen en sanitair wensen door. De keuzes 

worden verwerkt in een digitale offerte. 

• De offerte kan je thuis nog bekijken en/of wijzi-

gingen. Heb je de juiste badkamer samengesteld? 

Dan vraag je de definitieve offerte bij UHUW aan. 
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• UHUW controleert de aanvraag en maakt de 

tekeningen en offerte definitief.

• De complete set ontvang je ter ondertekening.

• Na ondertekening worden de tekeningen en  

offerte verwerkt in het woningdossier.

Het sanitair kies je altijd in combinatie met tegels  

van de WAREHOUSE.

Tegelwerk

Na het gesprek met UHUW worden jouw wensen  

voor de badkamer overgedragen aan de tegeladviseur. 

De standaard tegels worden samen met jou bekeken. 

Wil je andere tegels? Geen probleem, onze adviseur 

helpt je graag. In de WAREHOUSE kun je zo’n 500 

verschillende tegels van het merk Villeroy & Boch 

bekijken. Zo krijg je een goede indruk van de kleur, 

structuur en kwaliteit van de tegel. 

Hieronder een stappenplan voor het kiezen van het 

tegelwerk:

• De gekozen tegels worden verwerkt in een offerte 

na de afspraak. 

• Deze offerte ontvang je op de mail voor akkoord.  

De offerte is gebaseerd op de sanitair tekening  

van UHUW. 

• Als de offerte van UHUW definitief is, wordt de 

offerte van het tegelwerk ook definitief gemaakt. 

• Deze wordt ter ondertekening toegestuurd.

• Na ondertekening worden de tekeningen en  

offerte verwerkt in het woningdossier.

Casco badkamer en/of toilet

Wil je geen gebruik maken van de mogelijkheden in  

de WAREHOUSE? Dan kun je het sanitair en tegel-

werk laten vervallen. Wij noemen deze keuze ‘casco 

badkamer en/of toilet’. Na oplevering van de woning 

kun je dan zelf sanitair en tegelwerk (laten) plaatsen. 

Let hierbij op dat je zelf aansprakelijk bent voor de 

waterdichtheid en eventuele lekkage binnen de  

woning en richting de overige woningen.

Kies je voor casco, dan krijg je te maken met de 

gelimiteerde Garantie- en waarborgregeling. Dat wil 

zeggen dat de onderdelen die je zelf laat plaatsen 

en eventuele gebreken die hiervan het gevolg zijn, 

uitgesloten zijn van de Garantie- en waarborgregeling. 

Wanneer je de badkamer en/of het toilet casco laat 

opleveren, betekent dit het volgende:

• De waterleidingen worden afgemonteerd met 

stopkraantjes. 

• De afvoer wordt afgedopt.

• Alle sanitair combinaties, inclusief accessoires,  

in de betreffende ruimte komen te vervallen.

• Alle vloer- en wandtegels vervallen, inclusief 

kitvoegen en toebehoren zoals dorpels.

• Indien van toepassing vervalt het wandspuitwerk.

• De plafonds worden wel voorzien van spuitwerk.

• De dekvloer in de badkamer wordt niet 

aangebracht.

• De vloerverwarming wordt in een lus in de 

badkamer geplaatst.

• De elektrische radiator in de badkamer komt te 

vervallen. De enkele wandcontactdoos voor de 

radiator wordt wel aangebracht en afgemonteerd.

• Een eventuele vensterbank vervalt. 

• Elektra wordt aangebracht op de standaard positie 

en afgemonteerd.

• Ventilatie wordt aangebracht op de standaard 

positie en afgemonteerd.
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3. Afbouw opties

De meeste keuzes heb je tijdens het ruwbouwtraject 

gemaakt. Maar er zijn nog een aantal keuzes te maken. 

In het woningdossier zie je wat er voor jouw woning  

nog mogelijk is voor de afbouwsluitingsdatum.

3.1 Binnendeuren, -kozijnen en garnituur

De binnendeuren worden, zoals omschreven in de 

technische omschrijving, standaard voorzien van 

een stalen kozijn met bovenlicht, een vlakke opdek 

binnendeur en deurkrukken met rozetten. Via de 

leverancier van de binnendeuren, Svedex, kun je de 

deuren naar eigen wens aanpassen. Er is veel mogelijk. 

In de WAREHOUSE zijn een aantal deuren te bekijken. 

Zo kun je ervaren welke deur bij je past.

Alle mogelijkheden vind je op de website van Svedex. 

Een link naar deze site vind je in het woningdossier. 

In eerste instantie geeft de website je een goed beeld 

van de mogelijkheden, maar kun je nog niet concreet 

bestellen. Zodra jouw indelingswijzigingen bekend zijn 

(dus na de ruwbouwsluitingsdatum), wordt de website 

gereed gemaakt. Hierna kun je je bestelling doorgeven.

De gekozen aanpassingen in de binnendeuren,  

de -kozijnen en het garnituur worden voor de opleve-

ring van de woning uitgevoerd. Deze worden verwerkt  

in je woningdossier.

3.2 Stucwerk

De wanden en het plafond worden volgens de tech-

nische omschrijving opgeleverd. Hierin staat dat  

de plafonds worden gespoten. De V-naden tussen  

de vloerplaten blijven zichtbaar in het plafond.  

En de wanden worden behang klaar opgeleverd. 

Een veelvoorkomende wens is, om wanden en 

plafonds glad af te werken met stucwerk. Wij bieden 

deze mogelijkheid niet aan. Door droging, krimp 

en constructieve vervorming van de verschillende 

bouwdelen ontstaat vrijwel altijd (lichte) scheur-

vorming. Deze scheurvorming zet zich door in  

het stucwerk. Wil je dit toch graag toepassen?  

Dan adviseren wij hiermee minimaal twee jaar  

te wachten.
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C. Seriematig bouwen

Jouw woning is onderdeel van een seriematig bouw-

project. Wij komen graag zoveel mogelijk tegemoet 

aan jouw wensen, maar wij kunnen helaas niet alle 

woonwensen honoreren. Aan de volgende wensen 

kunnen wij geen gehoor geven:

• Wijzigingen aan de buitenzijde van de woning  

die in strijd zijn met de architectonische opzet  

van het plan (gevelbeeld/ welstandscriteria).

• Aanpassingen waarvoor een omgevingsvergun- 

ning nodig is.

• Wijzigingen die in strijd zijn met vergunningen, 

verordeningen, ontheffingen, beschikkingen en 

dergelijke, die voor de opzet en bouw van het 

project zijn afgegeven dan wel vereist zijn.

• Wijzigingen die in strijd zijn met de voorschriften 

van de overheid en nutsbedrijven.

• Het uitvoeren van werkzaamheden door derden 

vóór oplevering van de woning. Dit geldt ook 

voor werkzaamheden die je in eigen beheer wilt 

uitvoeren.

• Wijzigingen die de draagconstructie van de  

woning beïnvloeden.

 

D. Opdrachtbevestiging 
 & plattegrond 

De door jouw bestelde opties worden door de woon-

coach na sluitingsdatum verwerkt in het woningdossier 

en op een plattegrond. Om deze te bevestigen ontvang  

je een duidelijk overzicht waarop al jouw keuzes zijn  

weergegeven, de opdrachtbevestiging, ter onder-

tekening. 

E. Betaling 

De eventuele kosten voor de bestelde opties betaal je  

in twee termijnen;

• 25% bij opdracht (na de ruwbouwsluitingsdatum); 

• 75% vlak vóór de oplevering van de woning. 

F. Zelf wijzigingen 
 aanbrengen

De gekozen opties worden uitgevoerd tijdens de bouw 

en dus vóór de oplevering (sleuteloverdracht) van 

de woning. Ná de oplevering kun je zelf wijzigingen 

aanbrengen. Als je zelf wijzigingen aanbrengt, heeft dit 

gevolgen voor de garantieafspraken. Binnen de garantie 

vallen alleen werkzaamheden die ERA Contour vóór de 

oplevering heeft uitgevoerd. 

Ook goed om te weten is dat de voorzijde van de 

woning een beschermd stadsgezicht is. Dat betekent 

dat wijzigingen aan de voorgevel altijd middels een 

bouwvergunning goedgekeurd moeten worden door  

de gemeente.
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