
WAARMERKINGSFORMULIER   

16 Woningen – Het Kanteel II (Veld 20 & 1)  in De Plantage te Geldermalsen 

Projectnummer 20001568, bouwnummers 16 t/m 31 

 

Tot de per @@-@@-2018 gesloten koopovereenkomst met contractnummer 320.20001568.@ 

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.  

 

2. Een kopie van de situatietekening (A4), zoals deze is gedeponeerd bij de in de 

koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst genoemde notaris, schaal 1 : 500, d.d. 

3 september 2018. 

 

Tot de per @@-@@-2018 gesloten aannemingsovereenkomst met contractnummer 

320.20001568.@ behoren de volgende bijlagen, waarvan de verkrijger verklaart een exemplaar 

te hebben ontvangen: 

 

3. Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 

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

nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. 

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 1 januari 2016. 

 

4. Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 

(projectmatige bouw) en bijbehorende Algemene Voorwaarden met toepassing van de 

Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de 

Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig het model, vastgesteld door 

Woningborg N.V. op 1 januari 2016. 

 

5. De Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw 2016 en de bijbehorende 

Bijlage A, versie 1 januari 2016. 

 

6. De Technische Omschrijving van het Kanteel fase 2 – Blok 1 t/m 4, met de daarbij 

behorende materialen- en kleurenstaat en de algemene staat van afwerking  

d.d. 26 september 2018. 

 

7. De verkooptekeningen voor het bouwnummer @, zoals opgenomen in de 

verkoopdocumentatie en bestaande uit: de plattegronden (schaal 1:50), de 

geveltekeningen (schaal 1:50), tekening bergingen (schaal 1:50) en de bijbehorende 

optietekeningen (schaal 1:50), allen d.d. 28 september 2018.  

 

8. De Woonwensenlijst, d.d. 26 september 2018. 
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Ter informatie  

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

aannemingsovereenkomst), zijn de volgende: 

 

1. Verkoopbrochure Het Kanteel – De Plantage Geldermalsen. 

 

2. De concept koopovereenkomst en concept aannemingsovereenkomst. 

 

3. Informatie meer en minderwerk en showroomtraject bij aankoop van uw woning,  

 26 september 2018. 

 

4. Wegwijzer aankoop eigen woning, 26 september 2018. 

 

5. Keuken en Sanitairbrochure.  

 

 

 

 

 

 


