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beterBASIShuis is een degelijke, snel
te bouwen basiswoning die u vanuit een
heldere standaard kunt upgraden naar
het gewenste niveau in prijs, woonbeleving
en uitstraling. De woningen zijn vanuit
een vaste plattegrond ontworpen;
wooncomfort voorop! De plattegrond is
zowel in breedte als in diepte aan te
passen en dus flexibel in te zetten in
allerlei situaties. beterBASIShuis is door
z’n scherpe prijs-waardeverhouding bij
uitstek geschikt voor het realiseren van
waardevaste starters- en sociale
huurwoningen.
- 5 woningtypes
- 7 woonsmaken
- een scala aan keuzes en extra opties
- snel te ontwikkelen, snel te bouwen
- foutloos, duurzaam
- voor sociale huur, vrije sector huur en
(betaalbare) koop
-------------------------------------------------- +
= beterBASIShuis

Een sterke standaard

Wat is nieuw?

TBI WOONlab analyseert de wensen en vragen van de woonconsument en vertaalt deze samen
met de TBI-woonbedrijven en gerenommeerde partners naar innovatieve, eigentijdse concepten
voor comfortabeler, betaalbaarder en gelukkiger wonen. Een hele mond vol, maar zo is het wel!
In beterBASIShuis zijn de kennis en kunde van alle TBI-woonbedrijven èn ons hele netwerk
gebundeld. De basiswoning die alles heeft en die toch heel betaalbaar blijft. Daarmee bieden we een
glashelder en goed antwoord op de ‘nieuwe woningnood’ van deze tijd. Duurzaam en voordelig.

beterBASIShuis is in 2018 grondig aangepast aan de tijd en de nieuwe inzichten van de TBI-woonbedrijven,
op basis van de ervaringen die we inmiddels zelf procesmatig en in samenwerkingen hebben opgedaan.
En natuurlijk: op basis van de reacties van bewoners en opdrachtgevers. Sommige woonsmaken vielen
bijvoorbeeld veel beter in de smaak dan anderen. Sommige opties werden nooit gekozen, anderen juist
heel vaak. Kortom: allerlei goede redenen voor een scherpe analyse en een fikse aanscherping van het
concept. In de nieuwe collectie zijn alle leerpunten meegenomen.

RUIMTE VOOR FLEXIBILITEIT
Een vast script met ruimte voor flexibiliteit.
Oftewel: een uitgekiende standaardaanpak met
daar omheen een scala aan keuzes en oplossingen. Dat is beterBASIShuis. Het begint bij een
aantal basic volumes en types. Deze types kunnen
- op basis van uw eigen KPvE en ideeën - worden
verbijzonderd naar buurt, doelgroep, doelstelling,
woondromen en wensen. Dat verbijzonderen
gebeurt vanuit de standaard door het kiezen van
andere gevelmaterialen, andere maatvoeringen en
allerlei aan- en uitbouwopties, van dakkapel en
erker en van extra slaapkamer tot woonkeuken.
Bouwen vanuit de beterBASIShuis standaard biedt
onze opdrachtgevers en ontwikkelpartners veel
voordelen boven ‘traditioneel’ ontwikkelen: geen
langdurige ontwerpprocessen, geen fouten,
continue verbetering van het concept en de
techniek, doordachte en bewezen oplossingen
(o.a. voor duurzaamheid) en maximale zekerheid
ten aanzien van prijs-kwaliteit vooraf.
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MAKE-OVER

Boswinkel, Enschede

Betaalbaar wonen is actueler dan ooit. De vraag
‘hebben mijn kinderen straks nog wel een huis’ is
tegenwoordig in elk radio- en tv-programma te
horen. Betaalbaarheid blijft daarom voorop staan,
bij beterBASIShuis. Waar we mogelijkheden zagen
om de prijs-kwaliteit verhouding te optimaliseren
en het proces LEANer te maken, hebben we dat
natuurlijk gedaan. Zo is de productie van betonnen
casco-elementen vergaand geautomatiseerd,
waardoor ze nog meer just-in-time gemaakt en
geleverd kunnen worden. Dat scheelt kostbare
ruimte en tijd op de bouwplaats.

SUPERDUURZAAM:
IS HET NIEUWE NORMAAL
Nog een aanpassing: op gebied van duurzaamheid
hebben we de lat een flink stuk hoger gelegd.
Voor onszelf, voor de woonconsument, voor de
wereld die we achterlaten. Het energie- en
klimaatbewustzijn is de afgelopen jaren gelukkig
in snel tempo volwassen geworden. We accepteren
geen aarzelend B-tje meer, we willen A. Of zelfs
plus-plus. We willen meer frisse lucht in huis

zònder airco, vocht of tocht. Aardgasloos en
energieneutraal zijn steeds minder uitzondering
en steeds meer norm. We willen gezonder,
comfortabeler en natuurlijker wonen en dat
moet bovendien makkelijker te managen zijn.
Met minder knopjes, minder techniek.
De maatregelen die nodig zijn om de hoogste en
meest kostenefficiënte duurzaamheidsscores te
halen, zijn per project afhankelijk van veel zaken,
zoals de oriëntatie van een woning op de zon en de
beschikbaarheid of toepasbaarheid van collectieve
warmtebronnen in de buurt. Nieuw is, dat we de
basis van EPC 0,4 nu voor ALLE beterBASIShuizen
kunnen plussen naar aardgasloos, nul op de meter,
BENG * of nul op de meter in combinatie met de
energie prestatie vergoeding. Alle opties zijn
doorgerekend, beproefd en/of mogelijk gemaakt,
bespreekbaar en uitvoerbaar. De keus is aan u.
De oriëntatie van de woning is steeds belangrijker
aan het worden waardoor het ook steeds lastiger
wordt om een exacte prijs te noemen. De prijzen
die wij noemen op de woonplanner zijn dan ook
indicaties. Om het energieconcept project specifiek
te maken kunt u het beste contact opnemen voor
een energieplan op maat.

UPGRADE DE STANDAARD
NAAR WENS EN BUDGET
Starters en gezinnen zullen zich vanaf dag één
thuis voelen in een beterBASIShuis. De praktische,
‘leesbare’ en betaalbare woningen zijn vooral
geschikt voor sociale huur, vrije sector huur en
(betaalbare) koop. De vijf woningtypes en zeven
woonsmaken bieden in zichzelf al veel variatie
voor allerlei contexten, doelstellingen en doelgroepen. Mag of moet het iets luxer dan standaard, dan zijn er allerlei extra opties en keuzes,
bijvoorbeeld een bredere beukmaat, een extra
verdieping of slaapkamer, een uitbouw, een
open of juist gesloten keuken, een zonnige erker
op het zuiden... tot het beroemde buitenkraantje
aan toe.
Ook op het gebied van duurzaamheid kan alles.
Van energiezuinig tot energiegévend. Zo biedt
beterBASIShuis legio mogelijkheden om aan te
sluiten op de locatie, de leefstijl en de wensen van
uw doelgroep. En uiteraard: op uw eigen budget,
missie en doelstellingen, planning en KPvE.

beterBASIShuis

* BENG vervangt per 2020
de huidige energieprestatiecoëfficiënt. De exacte
normen voor BENG worden
in de loop van 2018
vastgesteld. Een
nul-op-de-meterwoning is
een aardgasloze woning
waar de energieproductie en
het energieverbruik met
elkaar in balans zijn. Voldoet
de woning aan bepaalde
eisen, dan kan de eindgebruiker – afhankelijk van de
genomen maatregelen
– mogelijk een hogere
hypotheek krijgen. Een
nul-op-de-meterwoning is
op dit moment (nog) een
keuze van de opdrachtgever.
Niet elke nul-op-de-meterwoning voldoet aan de eisen
van BENG en een
BENG-woning is niet per
definitie gasloos. In beginsel
bepaalt de ligging van de
woning hoe er het beste
energie opgewekt kan
worden. Er zijn verschillende combinaties en varianten
mogelijk. De keuze is aan u!

TBI WOONlab BOX
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Zeven vernieuwde
woonsmaken

MODERN

Strakke lijnen, stoere uitstraling en een stads gevoel. We wonen NU en niet gisteren.
Modern is uitgesproken eigentijds en geeft design-liefhebbers de ruimte.

KLASSIEK

Deze klassieke woonsmaak combineert het comfort van de 21ste eeuw met een vleugje
vroeger. Geliefd bij alle leefstijlen, afhankelijk van invulling en uitvoering, uiteraard.

LANDELIJK

Het gevoel van groots wonen aan de rand van een mooi dorp.
Landelijk is oer-Hollands maar kan ook héél goed vallen bij trendsetters.

VRIENDELIJK

Voor leuke buren en buurten! Vriendelijk is sociaal. Je eigen herkenbare huis
in een gezellige straat of aan een gezamenlijke groene binnenhof. Hoe fijn.

Zoveel mensen, zoveel wensen. beterBASIShuis telt naast vijf basisvormtypes zeven verschillende woonsmaken: Basis, Modern, Klassiek,
Landelijk, Jaren ’30, Vriendelijk en Strak. Allemaal ‘getuned’ naar de
laatste ervaringen en bevindingen in ons TBI WOONlab.
Zijn die smaken zomaar op een context te plakken? Of op een bepaalde doelgroep? Moet
je jaren ‘30 bouwen in een jaren ‘30 wijk? Nee natuurlijk niet. De combinatie van locatie,
doelgroep, doelstellingen en context levert altijd weer andere antwoorden op. Dat maakt het
nou net leuk. Soms kan het iets gewaagder en luxer omdat de opgave en de markt daarom
vragen. Soms wil je gewoon ècht de basis - want die is al compleet en goed genoeg. Wilt u
goede tips en adviezen hebben van onze ervaren (concept)denkers en ontwerpers: graag!
Aarzel niet en bel! Hoe eerder we met elkaar de buurt en de mogelijkheden kunnen
verkennen, hoe beter het beterBASIShuis van de nabije toekomst.

BASIS

6

Voor veel mensen is het al meer dan een wonder om een ‘gewoon’ compact eigen huis
te hebben: wonen, eten, slapen waar het hoort. De basisbehoefte. Ingevuld met BASIS.

beterBASIShuis
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JAREN ‘30

Een woonsmaak die de tand des tijds ruimschoots heeft doorstaan:
de stijl van de jaren ‘30. Ouderwets royaal gevoel met een toefje chique.

STRAK

Strak is leesbaar, onderhoudsarm, geen gedoe. Zo veel mogelijk mooie, praktische
vierkante meters in een heel degelijk en stoer huis.

beterBASIShuis
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Plattegrond begane grond

WOONSMAAK

Smaakmakers

Woonplannerweetjes

Modern

Jaren ‘30

15%

13%

Klassiek
Landelijk

Landelijk

4%
5%

Jaren ‘30

Basis
Strak

51%

Basis

Klassiek

18%
7%
Vriendelijk

9 ,18 m

63%

Jaren ‘30

11%
6%

Basis

Strak

Gerealiseerd

Het invullen van de woonplanner is de eerste stap om te komen tot een project.

Om het plan project specifiek te maken zijn er in veel gevallen aanvullende maatregelen nodig.

De woonplanner geeft een indicatie van de kosten zodat u vroegtijdig inzicht heeft of uw

Niet alleen de eisen vanuit een beeldkwaliteitsplan of welstandscommisie kunnen leiden tot een

project haalbaar is. De bovenstaande grafiek geeft het gemiddelde weer van de woningen

andere woonsmaak of uitgangspunt, maar ook een verdiepingsslag in de identiteit van het plan, de

die online ingevuld zijn.

61%

32%

Kiest voor 2 lagen met kap.

Van de aanvragen bevat
een extra slaapkamer op
de eerste verdieping!

6%

3%

Aangevraagd in woonplanner

EXTRA SLAAPKAMER

doelgroep of de context kunnen leiden tot andere keuzes. In de bovenstaande grafiek is weergegeven

BEUKMAAT

WONINGDIEPTE

DUURZAAM

48% kiest voor beukmaat 5,4 meter.
De beukmaten 4,8 en 6 meter zijn
ook populair.

Meer dan de helft van de personen
die een offerte aanvraagt kiest voor
een diepere woning. Meest populair
is de woningdiepte van 9.18 meter.
56% kiest hiervoor.

Ruim 30% van de
ingevulde offertes
heeft een duurzaam
energieconcept.

5,4 m
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wat wij werkelijk gerealiseerd hebben en welke woonsmaken het meest en minst populair zijn.
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1 : 100

Een mooi, gewaardeerd nieuwbouw
project begint dan ook ALTIJD met een
goede basis: locatie, doelgroep, doelstellingen en context. Daarop vormt werken
met beterBASIShuis geen uitzondering.
Een opstapje naar een solide project
vindt u in de bijgaande TBI WOONlab box.
Die basis vullen we natuurlijk graag aan,
met onze eigen kennis en ervaring. Wat
kunt u van de TBI-woonbedrijven als
partner in het proces verwachten?

10

beterBASIShuis

TBI WOONlab BOX

Lieverley, Den Haag

1 : 100

achtergevel type 6 landelijk
1 : 100

achtergevel type 6 jaren 30
1 : 100

1 : 100

achtergevel type 6 klassiek
1 : 100

levensloopbestendig
WOONSMAAK

• Vanaf 6.00 m tot 6.60 m breed
• Vaste dieptemaat van 10.48 m
• Gelijkvloers wonen
• Vaste basis, flexibel toepasbaar

3590

70

2100

120

slaapkamer

keuken

13.6 m²

8.1 m²

10450

70

3800

370

370

120

3870

Plattegrond begane
grond
• Van
57 tot 62 m2 GBO

badkamer

3150

6.2 m²

woonkamer
19.1 m²

930

70

wand verwijderbaar

WM

5840

toilet
1.3 m²

70

CV

techniek
1.5 m²

MV

hal
4.0 m²

370

Hoe meer we in de beginfase als
professionals kennis en kunde kunnen
uitwisselen, hoe beter. In Eindhoven is
de ‘rode leefstijlgroep’ namelijk tòch
weer een tikkeltje anders dan diezelfde
rode leefstijlgroep in Hengelo of Den
Haag. Wat bij de één als landelijk wordt
gezien, is bij de ander nog behoorlijk
‘hippig’. Welstandseisen, vergunningen,
grondprijzen: niets is ooit gelijk aan het
vorige of het volgende project.

achtergevel type 6 modern

1 : 100

1515

1. Niet VOOR maar MET u werken aan een optimaal nieuwbouwproject, duurzaam en klaar voor de toekomst.
2. Een grondige analyse van de situatie: buurt en bewoners,
doelgroepen en doelstellingen, kansen en mogelijkheden.
Hoe beter we op ons netvlies hebben wat, waarvoor en
voor wie we bouwen, hoe beter we verwachtingen en
proces met elkaar kunnen managen.
3. Advies en hulp bij vormtype- en smaakkeuze. Verfijning
van het basis-programma met de juiste opties en keuzes.
Uit ervaring weten we goed hoe we de smaken en opties
kunnen ‘matchen’ tot een project dat in alle opzichten
beantwoord aan de vragen en wensen van opdrachtgever
èn bewoners. Die kennis zetten we graag voor u in.
4. Snelle offerte + plan van aanpak. Juist door de
standaardisatie van beterBASIShuis kunnen we snel
helderheid geven over de kosten en de planning. Binnen
een paar dagen zijn we bij u terug en weet u waar u aan
toe bent.
5. Genadeloos uitvoeren. Afspraak is afspraak. Van vergunningen
en welstandsprocedures tot en met eerste bewonersbijeenkomsten, bouwen en realiseren. Ook hier geldt, dat
we door de opgedane ervaring èn door de standaardisatie
in het concept weten dat we kunnen waarmaken wat we
beloven. Belofte = uitvoering, zo simpel is het. In planning
èn budget.
6. Hulp, advies bij buurt- en bewonerscommunicatie: we
houden van de woonconsument en zetten onze kennis en
kunde op het gebied van bewoners- en buurtcommunicatie
graag in voor elk project.
7. Advies en/of hulp na de oplevering: snappen de bewoners
goed hoe hun nieuwe woning werkt? Hoe je 0 op de meter
in Plus op de meter kunt veranderen? Wat je kunt doen
voor veel gezonde lucht in je huis? We helpen graag om
de goede ‘woongewoontes’ te verankeren.

achtergevel type 6 basis

70

beterBASIShuis is ongekend flexibel
inzetbaar, maar door de standaardisatie
en de ervaring van de TBI WOONlab-
partners ook heel behapbaar, makkelijk
en trefzeker. Elk proces verloopt anders,
elke welstandcommissie stelt andere
eisen, elke situatie vraagt daarom om
andere invullingen van zachte factoren
zoals het ‘buurtgevoel’ en harde criteria
zoals duurzaamheid.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

1 laag met plat dak

1 : 100

1035

Zeven beloftes van
de TBI-woonbedrijven

1 : 100

370

Alles begint
bij een
goede basis

1 : 100

120

1000

70

1350

70

3270

120

6000

begane grond type 6
1 : 50

3d doorsnede type 6

WM.
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achtergevel type 7 basis

achtergevel type 7 modern

1 : 100

achtergevel type 7 landelijk

1 : 100

1 laag met kap

3590

70

2100

1 : 100

2 lagen met plat dak

slaapkamer

keuken

13.6 m²

8.1 m²

betaalbaar als basis
WM

• Van 73 tot 118 m2 GBO
Plattegrond begane grond

• Vanaf 6.00 m tot 6.60 m breed
• Vaste dieptemaat van 10.48 m
• Vrij indeelbare zolderruimte
• Aan te passen aan uw Programma van Eisen

badkamer
6.2 m²

29.9 m²

70

3150

MV

zolder

woonkamer

930

toilet

19.1 m²

1515

70

5840

1.3 m²

WOONSMAAK
Plattegrond

1e verdieping

WOONSMAAK

• Vanaf 4,80 m tot 6.00 m breed
• Variabele diepte van 8.68 tot 10.98 m
• Standaard drie slaapkamers
• Tuingericht wonen als basis

CV

WOONSMAAK
10450

achtergevel type 7 klassiek

3870

370

• Van
92 tot 101 m2 GBO
Plattegrond begane
grond

1 : 100

120

70

3800

langdurig zelfstandig

achtergevel type 7 jaren 30

370

120

1 : 100

70

hal
4.1 m²

1035
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www.form.co.nl

370

370

project:

beterBASIShuis

120

1000

70

1350

70

3270

120

120

1 : 50

eerste verdieping type 7

nultreden + kap
6000 x 10450

3d doorsnede type 7

1 : 50

3D-basis_2-laags_plat

betreft:

120

6000

6000

begane grond type 7

5760

datum:

23-01-2015

getekend:

schaal:

Author

As
indicated

projectnummer:

P14143

formaat:

A1
tekeningnummer:

7S-124

WM.

WM.

ca. 1500mm+
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Plattegrond begane grond

2 lagen met kap

3 lagen met plat dak

populairste keuze

verrassend veel volume

Plattegrond
WOONSMAAK

1e verdieping

Plattegrond begane grond

WOONSMAAK

• Van 94 tot 154 m2 GBO
• Vanaf 4,80 m tot 6.00 m breed
• Variabele diepte van 8.68 tot 10.98 m
• Vrij indeelbare zolderruimte
• Ruime woonkamer ca. 25 m2

3D-basis_2-laags_plat

3D-basis_2-laags_kap

3D-basis_3-laags_plat

WOONSMAAK
Plattegrond

1e verdieping

WOONSMAAK
Plattegrond

• Van 109 tot 177 m2 GBO
• Vanaf 4,80 m tot 6.00 m breed
• Variabele diepte van 8.68 tot 10.98 m
• Grootstedelijk wonen
• Standaard vijf kamers

3D-basis_2-laags_plat

3D-basis_2-laags_kap

2e verdieping

WOONSMAAK

3D-basis_3-laags_plat

WM.

architectuu
project:

www.form.co.nl

architectuur | herstructurering | BIM engineering

WM.

Packa

project:

Package Beter Basis Huis

betreft:

3D-vie

WM.

betreft:

3D-views
3D-modern_2-laags_plat
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3D-jaren '30_2-laags_kap

3D-klassiek_3-laags_plat

datum:

26-03-2

datum:

getekend:

26-03-2014

FORM

projectnummer:

P13120

schaal:

projectnu

formaat:

A2

3D-jaren '30_2-laags_kap

tekeningnummer:

3D-001
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Technische omschrijving & afwerking
TERREIN

BUITENZIJDE

BINNENZIJDE

INSTALLATIES

Grondwerk

Gevels

Binnenwanden

Ventilatie

Inclusief	Alle noodzakelijke grondwerk ten behoeve van de fundering en
bestrating
Gesloten grondbalans	Uitkomende grond wordt gebruikt voor het aanvullen van het terrein
Bodemafsluiting kruipruimte 100mm zand

Metselwerk
Waalformaat steen met doorgestreken voeg
Isolatie	138mm Mupan, totale isolatie dichte gevel: Rc = 4,6 m2K/W
Bergingen
Ongeisoleerde gewolmaniseerde vuren rabatdelen

Niet-dragende wanden	Gipsblokken of cellenbeton 70 mm dik, m.u.v. badkamer 100mm dik.

Mechanische ventilatie

Riolering/hemelwaterafvoer en drainage

Materiaal	Hardhout (duurzaam geproduceerd), fabrieksmatig afgelakt
Ramen
Naar buiten draaiend
Beglazing
HR++ glas
Ventilatieroosters
Daar waar nodig volgens regelgeving

Woning	Gescheiden stelsel, aangesloten op gemeenteriool
(aansluiting niet opgenomen)
Ontstoppingsstuk t.p.v. erfgrens en flexibel aansluitstuk
Berging
Niet aangesloten op gemeenteriool

Terreininrichting
Verharding	Staptegels (600x400mm) t.p.v. woningtoegangsdeur en de achtertuin
Erfafscheidingen
Niet opgenomen

CONSTRUCTIE
Fundering

Kozijnen en ramen

Plafondafwerking

Elektrische installatie

Buitendeuren	Inbraakwerend (SKG**) en voorzien van gelijksluitende cilindersloten
Ramen
Inbraakwerend (SKG**)

Betonplaten

Platte daken woningen

Toilet	Tegelwerk 150x200mm tot 1,2 meter boven de vloer, spuitwerk
daarboven
Badkamer	Tegelwerk 150x200mm tot 1,8 meter boven de vloer, spuitwerk
daarboven. Tpv douchehoek tegelwerk tot 2,2 meter boven de vloer
Meterkast
Beplating t.b.v. nutsleidingen
Overige wanden
Behangklaar
Vensterbank
Kunststeen

Vloeren

Dak berging

Ankerloze spouwmuur in prefab beton
Prefab betonnen binnenspouwblad

CV-ketel
Intergas HR-eco 36 CW5
Vloerverwarming
Begane grond, thermostaat in woonkamer
Radiatoren 	Op de verdiepingen, thermostaat in hoofdslaapkamer
Capaciteit 	Conform de eisen van de SWK-garantieregeling

Hang- en sluitwerk

Houten, geïsoleerde deur
Hardhouten glasdeur (met HR++ glas)
Hardhouten glasdeur (enkel gelaagd glas)

Hellende daken woningen

Woningscheidend / dragend
Gevels

Vloerafwerking

Verwarming

Water

Entreedeur
Achterdeur
Bergingsdeur

Heiwerk	Prefab betonpalen, 10 meter lang
Geen heiwerk onder de bergingen
Funderingsbalken
Prefab betonbalken

Wanden

Kozijnen	Stalen binnendeur kozijn met bovenlicht (tpv meterkast en
technische ruimte een paneel)
Deuren	Fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren, voorzien van het benodigde
hang- en sluitwerk
Dorpels
T.p.v. badkamer en toilet

Dekvloer
Cementdekvloer, behoudens badkamer
Toilet
Tegelwerk 300x300mm
Badkamer	Tegelwerk 300 x 300mm, t.p.v. douchehoek verdiept getegeld
150 x 150 mm

Buitendeuren

Plat dak 	Tweelaagse APP-bitumineuze dakbedekking, mechanisch bevestigd

Begane grondvloer	Geisoleerde systeemvloer (type ribcassette), Rc = 5,0 m2K/W
Verdiepingsvloeren
Betonvloer (gedeeltelijk massief, gedeeltelijk kanaalplaat)
Bergingen
Fundering op staal

Binnenkozijnen en -deuren

Zehnder Comfofan S CO2, Afzuiging in de keuken, toilet,
badkamer en technische ruimte/ wasmachineruimte
Natuurlijke ventilatie 	De buitenberging wordt natuurlijk geventileerd

Kap	Houten dakelement voorzien van betonnen dakpannen,
Rc = 7,0 m2K/W
Dakafwerking berging

Bitumineuze dakbedekking met aluminium daktrim

Spuitwerk, behoudens meterkast, wit

Wandafwerking

Koudwater aansluiting 	T.p.v. kraanaansluiting keuken, toiletpot, wastafel en douche
badkamer, wasmachineaansluiting en cv-ketel
Warmwater aansluiting 	T.p.v. kraanaansluiting keuken, wastafel en douche badkamer

Aantal aansluitingen
Conform tekeningen
Fabricaat	Jung type AS500 of Busch-Jaeger Balace SI
Rookmelders	Aangesloten op elektra-installatie, voorzien van back-up batterij
Loze leidingen	Tbv CAI en KPN aansluiting in de woonkamer
PV-panelen
Aantal conform EPC berekening
Berging	Binnenlichtpunt op schakelaar met WCD (opbouw)

Gasaansluiting
Aansluiting	De woning wordt aangesloten op het gasleidingnet
Positie	Aansluitpunt voor CV-ketel en afgedopt t.p.v. kooktoestel

Trap
Trap	Vurenhout, trap begane grond voorzien van stootborden,
incl. leuning aan 1 zijde
Trapgat
Afgetimmerd
Hekwerk
Houten spijlenhek

Sanitair
Toilet
Toiletpot Ideal Standard Eurovit, wit
Badkamer	Wastafel Ideal Standard met Venlo Nimbus kraan, Planchet 50x12cm
en spiegel 57x40cm, Douchekraan Venlo Nimbus II incl. glijstang
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Energie

ENERG IEAFSPRAKEN & EISEN
Al onze woningen voldoen in de basis aan de eisen van het bouwbesluit en kunnen uitgebreid worden met
een energieconcept naar keuze. Wilt u een aardgasloze woning, een woning die voldoet aan de eisen van
BENG of wilt u een Nul-op-de-meter woning die ook voldoet aan de eisen van BENG? Het zijn slechts
enkele voorbeelden van energieconcepten die toepasbaar zijn binnen het beter BASIShuis. Kijk voor de
actuele informatie op onze woonplanner op www.tbiwoonlab.nl

Aardgasloos?

2018

2020
BENG

2021

2050

Gemiddeld label B huur

= EIS

= PRESTATIEAFSPRAAK WOONAGENDA

CO ² Neutrale woningvoorraad corporaties
= PRESTATIEAFSPRAAK WOONAGENDA

BENG

NOM

NOM-KEUR

AARDGASLOOS

EPV

Bijna energieneutraal

Een huis dat evenveel (of

NOM woning met vastgestelde

Afgekoppeld van aardgas-

Energievergoeding voor

gebouw waarin energie

meer) energie opwekt als

prestatie-eis: comfort van

netwerk, energieopwekking

verhuurder op basis van

benutten (1) en gebruiken

dat het nodig heeft voor het

bewoners staat voorop.

via alternatieve infrastructuur

gegarandeerde energie-

van fossiele energie beperkt

huis en het huishouden.

voor de warmte behoefte

prestatie.

wordt (2) en de toepassing

van woningen.

van hernieuwde energie
gestimuleerd wordt (3).

Castor, Veenendaal
Duurzaamheidseisen kunnen verschillen per gemeente. Informeer tijdig naar de uitgangspunten en criteria voor uw locatie.
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De Woonplanner:
in 6 stappen een offerte op maat
Op www.tbiwoonlab.nl vindt u een woonplanner waarmee u allerlei varianten van
het beterBASIShuis kunt maken en begroten. In de offerte die hieruit volgt vindt
u direct een overzicht van uw keuzes en een goede indicatie van de kosten.

STAP 1 KIES DE WOONSMAAK
U heeft de keuze uit 7 woonsmaken: Basis, Modern,
Klassiek, Landelijk, Jaren ‘30, Vriendelijk en Strak.

STAP 2 KIES HET WONINGTYPE EN AANTAL
Vanuit identiteit en beoogde doelgroepen kiest
u uw woningtype(s) en aantallen eindwoningen
en tussenwoningen per type.

STAP 3 MAAK DE WONING OP SMAAK
De grootte van de woning kan worden aangepast
in de breedte en diepte.

STAP 5 KIES EEN ENERGIECONCEPT
Onze beterBASIShuizen voldoen in de basis aan de
wettelijke eisen. U kunt uw woningen optioneel
verrijken met enkele verschillende energieconcepten zoals: Aardgasloos, BENG, NOM, NOM-keur en
EPV.

STAP 6 OFFERTE
Na het afronden van de woonplanner ontvangt u een
offerte en technische omschrijving van de door u
gekozen woningen en opties. Wilt u zo snel mogelijk
om de tafel? Neem dan direct contact op met onze
contactpersonen uit uw regio: Edward van Dongen,
Stephen de Wit, John van der Doelen of Roel Wijlens.

STAP 4 KIES DE WONINGOPTIES
Om de woning helemaal op smaak te maken kunt
u kiezen uit tal van opties. Zo kunt u kiezen uit
verschillende uitbouwopties, extra slaapkamers
of een andere dakvorm.

‘t Gijmink, Goor
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WOONlab

Contact

BOX

OVER TBI WOONLAB
TBI WOONlab is het innovatielab voor wonen van ERA Contour, Groothuis Wonen,
Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep. Samen met onze co-makers, opdrachtgevers
en consumenten werken wij in dit lab aan nieuwe processen en producten voor nieuwbouw
en energetische woningverbetering. Ons doel? Optimaal antwoord geven op de vraag van
onze klanten.

www.tbiwoonlab.nl

Edward van Dongen

Stephen de Wit

John van der Doelen

Roel Wijlens

ERA Contour b.v.

Groothuis Wonen

Hazenberg Bouw

Koopmans Bouwgroep b.v.

06 - 46 21 06 65
edward.vandongen@eracontour.nl

Zilverstraat 39
2718 RP Zoetermeer
Postbus 62
2700 AB Zoetermeer
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06 - 55 81 12 01
s.dewit@groothuis.nl

Ootmarsumseweg 12
7615 PL Harbrinkhoek
Postbus 508
7600 AM Almelo

TBI WOONlab BOX

06 - 53 86 93 48
j.vanderdoelen@hazenberg.nl

Molenstraat 2
5262 ED Vught
Postbus 112
5260 AC Vught

06 - 51 56 23 69
r.wijlens@koopmans.nl

Marssteden 66
7547 TD Enschede
Postbus 461
7500 AL Enschede

WOONlab

BOX

www.tbiwoonlab.nl

