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Procedures en voorwaarden bij de koop 
U koopt niet dagelijks een nieuwbouwwoning. Het is een grote stap in uw leven. 

Daarom willen wij u vooraf goed informeren over alles wat daarbij komt kijken. Wat zijn 

de gebruikelijke procedures en voorwaarden? Welke partijen zijn erbij betrokken? In dit 

gedeelte van de brochure vindt u het antwoord op deze belangrijke vragen. We 

adviseren u dan ook om de informatie aandachtig te lezen. 

 

De taak en rol van de makelaar 

Na de start verkoop kunt u zich inschrijven op bouwnummer(s) naar keuze. Nadat het 

inschrijftermijn is verlopen vindt er een toewijzing plaats. De makelaar benadert u 

telefonisch op het moment dat u een woning toegewezen krijgt. Hierna krijgt u voor 

een bepaalde periode een optie op de woning. Dit houdt in dat de woning gedurende 

een overeengekomen periode niet aan een andere gegadigde kan worden verkocht 

zonder toestemming van de optiegerechtigde. Tijdens dit termijn kunt u overgaan tot 

het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. Als u de koop-/aannemingsovereenkomst digitaal 

heeft ondertekend, wordt deze digitaal verstuurd aan ABB. Na digitale ondertekening door ABB ontvangt 

u de overeenkomst digitaal retour. De makelaar is uitsluitend bemiddelaar bij de verkoop van de woning. 

U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan toezeggingen van de makelaar, maar alleen aan schriftelijke 

informatie van ABB.  

 

De koop-/aannemingsovereenkomst 

Met het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst sluit u een overeenkomst 

voor de koop van de grond en voor de bouw van de woning. U bent dus verplicht 

zowel de koopprijs van de grond (met eventuele grondrente), als de aanneemsom te 

betalen. Aan de andere kant is ABB als verkoper verplicht de grond te leveren en de 

woning te (laten) bouwen. 

 

Eén week bedenktijd 

Nadat de koop-/aannemingsovereenkomst door beide partijen is getekend, ontvangt u 

deze digitaal retour. Vanaf dat moment krijgt u één kalenderweek bedenktijd. In die 

week kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van reden en zonder verdere 

consequenties ontbinden.  

 

 

Aanpassing naar uw wensen 

Bepaalde aspecten van de woning zijn af te stemmen op uw persoonlijke wensen. De 

kopersbegeleider zal u uitnodigen voor een gesprek, waarin u de 

afbouwmogelijkheden kunt doornemen. Voor de keuze van tegels, sanitair en 

eventueel keuken gebruiken we externe showrooms. Tijdens het gehele proces zijn 

uw verkoopmanager en kopersbegeleider uw vaste aanspreekpunten. Individuele 

wensen zijn niet altijd mogelijk. Redenen hiervoor zijn de seriematigheid van het 

bouwproject, de strakke planning, de uitgebreide voorbereiding om snel te kunnen bouwen, de 

voorgeschreven eisen, de constructieve redenen en/of de architectonische aspecten.  

  



Pagina 3 van 9 
 

Consequenties van ruwbouwopties  

ABB biedt u als koper van een grondgebonden woning de mogelijkheid om tijdens de bouw 

ruwbouwopties te laten uitvoeren, zoals een uitbouw van de woonkamer of een dakkapel. Deze opties 

hebben vaak grote gevolgen voor de constructie van uw woning en de bouwvoorbereiding. Om alles 

correct en tijdig te organiseren, dient u bij het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst uw 

keuzes al kenbaar te maken. Het bedrag van de optie(s) wordt opgeteld bij de koopsom van de woning, 

zodat dit kan worden meegenomen in de financiering. 

 

Mocht u na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst toch nog een ruwbouwoptie 

toevoegen of wijzigen? Dan is er sprake van wijzigingskosten. Wij gaan namelijk direct na 

ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst aan de slag met uw keuzes, zoals uw 

persoonlijke tekening. Let op: Wijzigen kan tot de sluitdatum van de ruwbouwopties. Informeer bij de 

verkoopmanager naar de sluitdatum.  

 

Consequenties van afbouwopties 

Alle extra voorzieningen in uw woning worden door ons apart geoffreerd als ‘afbouwopties’. Deze 

bespreekt u met de kopersbegeleider van ABB. Dit kan belangrijk zijn bij een eventuele financiering. U 

kunt ons ook verzoeken om bepaalde zaken in de woning juist niet aan te brengen. Door het laten 

vervallen van onderdelen zou het kunnen dat de woning bij oplevering niet voldoet aan de voorschriften 

van het Bouwbesluit, de nutsbedrijven of Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Op die 

onderdelen is dan de gelimiteerde garantie- en waarborgregeling van SWK van toepassing. Vooraf 

wordt u nader geïnformeerd over de consequenties van deze afbouwopties.  

 

Inbegrepen kosten 

U koopt de nieuwbouwwoning van ABB in euro’s en vrij op naam. Dit wil zeggen dat 

de volgende kosten in de prijs zijn opgenomen: 

• grondkosten; 

• bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging; 

• kosten van de architect en overige adviseurs; 

• aanlegkosten van water, elektra en riolering; 

• gemeentelijke leges; 

• notariskosten voor de aankoop van uw woning; 

• makelaarscourtage; 

• omzetbelasting (mogelijke wijzigingen in het btw-tarief tijdens de bouw worden wel aan u 

doorberekend); 

• kosten van het waarborgcertificaat Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). 

 

Niet inbegrepen kosten 

In de vrij-op-naamprijs zijn niet opgenomen: 

• kosten van eventuele afbouwopties; 

• aansluitkosten voor telefoon en centrale antenne; 

• kosten voor eventueel verlengen van hypotheekofferte; 

• afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek; 

• renteverlies tijdens de bouw. 
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De betaling 

In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de vrij-op-naamprijs verdeeld in een ‘koopsom’, die u in 

één keer betaalt en een ‘aanneemsom’, die u in termijnen betaalt. Nadat de overeenkomst ondertekend 

is, ontvangt u van ons vier typen facturen: 

 

1. Grondfactuur 

Dit is een factuur voor de grondkosten en eventuele grondrente, zoals genoemd in de koop-

/aannemingsovereenkomst. Deze wordt verrekend bij het tekenen van de akte van levering bij de 

notaris. 

 

2. Termijnfactuur 

Als een ‘bouwtermijn’ vervalt, ontvangt u een digitale factuur die u binnen twee weken aan ons moet 

betalen. De datum waarop zo’n termijn vervalt, staat in het zogeheten termijnschema in uw koop-

/aannemingsovereenkomst en is afhankelijk van de stand van de bouw. 

 

3. Rentefactuur 

In de rentefactuur onderscheiden we drie soorten rente: 

 

• Grondrente: de grondrente wordt in rekening gebracht vanaf de datum die staat vermeld in uw 

koop-/aannemingsovereenkomst. Deze datum komt overeen met hetgeen genoteerd staat op de 

prijslijst.  

 

• Uitstelrente: zolang de grond en de woning nog niet notarieel aan u zijn overgedragen, heeft u 

recht op uitstel van betaling van de grondkosten en de bouwtermijnen die al zijn vervallen. U dient 

deze bedragen in elk geval vóór de eigendomsoverdracht te hebben betaald. Als u van dit recht op 

uitstel gebruikmaakt, mogen wij u over de grondkosten en over eventueel vervallen bouwtermijnen 

zogeheten ‘uitstelrente’ in rekening brengen. Het rentepercentage is vastgelegd in de koop-

/aannemingsovereenkomst. 

 

• Boeterente: wanneer u de vervallen bouwtermijnen en grondkosten niet tijdig betaalt, hebben wij 

het recht u hierover ‘boeterente’ te laten betalen. Ook dit percentage is vastgelegd in de koop-

/aannemingsovereenkomst. 

 

4. Factuur voor afbouwopties 

In de koop-/aannemingsovereenkomst is ook een termijnschema voor de afbouwopties opgenomen. 

Overeenkomstig dit schema ontvangt u van ons een digitale factuur. Hierop kan dus ook een negatief 

bedrag staan. In dat geval brengen we het bedrag in mindering op de factuur voor de laatste 

bouwtermijn. 

 

Eigendomsoverdracht 

De overdracht vindt plaats via de notaris met een zogenaamde ‘akte van levering’ en 

door inschrijving van deze akte in het openbare register (Kadaster). In deze akte 

staan alle rechten, lasten en beperkingen ten aanzien van de woning. De notaris zorgt 

ervoor dat de akte wordt ingeschreven in het openbare register. Daarmee komen het 

eigendom van de grond en de woning, voor zover die al is gebouwd, op uw naam te 

staan. De notaris kan ook het eventuele transport van de hypotheekakte verzorgen, 

waarin de financiering is geregeld. Deze akte wordt tegelijkertijd getransporteerd met de leveringsakte. 

Nadat alle opschortende voorwaarden zijn verlopen ontvangt u van ons bericht wanneer de overdracht 

kan plaatsvinden. Nadat de woning is overgedragen bent u de eigenaar. Uiteraard ontvangt u vóór dit 

moment een digitale factuur waarop het totale bedrag is aangeven dat u op deze datum verschuldigd 

bent. 
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Dit bedrag is inclusief de bijkomende kosten: 

• de rente over de vervallen bouwtermijnen die tot de leveringsdatum nog niet zijn betaald; 

• de grondrente vanaf valutadatum; 

en eventueel: 

• de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; 

• de afsluitkosten van de hypotheek. 

Uw eventuele geldverstrekker heeft hiervoor een hypotheekbedrag gereserveerd dat in depot blijft tot de 

transportdatum.  

 

Dit bedrag is doorgaans gelijk aan de verschuldigde bouwtermijnen en eventuele geschatte meerkosten. 

Als dat niet het geval is, zult u het ontbrekende bedrag uit eigen middelen moeten voldoen. 

 

Gegarandeerde kwaliteit 

Om u een goede garantie te kunnen geven, zijn wij aangesloten bij Stichting 

Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Dit is een samenwerkingsverband tussen 

consumenten, producenten en deskundigen op het gebied van woningbouw. Het doel 

van deze stichting is om kopers (u dus!) van nieuwbouwwoningen (extra) zekerheden 

te geven. Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt u een 

waarborgcertificaat. Daarmee wordt bevestigd dat de kwaliteit van de (te bouwen) 

woning is gegarandeerd. Mochten zich na oplevering onverhoopt gebreken voordoen, dan kunt u deze 

aan ABB doorgeven door middel van een verzoek tot herstel volgens de voorwaarden zoals vermeld 

staan in het boek “SWK Garantie- en waarborgregeling 2020”. Na melding worden geconstateerde 

gebreken tijdens de onderhoudsperioden of de SWK-garantieperioden verholpen. Door de SWK-

garantie loopt u niet het risico met een niet-afgebouwde woning te blijven zitten als er tijdens de bouw 

onverhoopt iets misgaat met de bouwondernemer. Door bemiddeling van SWK wordt de bouw van uw 

huis in zo’n geval voltooid door een andere aannemer die aangesloten is bij deze stichting.  

 

Contract, waarborg en klachtenprocedure 

Wanneer u een woning koopt bij ABB, betekent dit het volgende: 

• De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is goedgekeurd door Stichting Waarborgfonds 

Koopwoningen. Zo heeft u altijd een degelijk contract. 

• Met de afgifte van het waarborgcertificaat stelt ABB zich garant voor de technische kwaliteit van uw 

woning. Alles over de garantie vindt u terug in het SWK-boek. 

• In de Garantie- en waarborgregeling is een klachtenprocedure opgenomen voor het geval er een 

geschil ontstaat over de technische kwaliteit van de woning. 

• De regelingen, reglementen en standaard voorwaarden van Stichting Waarborgfonds 

Koopwoningen zijn leidend. 

 

Kopersinformatiemap 

U weet inmiddels dat er veel komt kijken bij het kopen van een woning. Om al die 

informatie overzichtelijk te houden en u optimaal te kunnen informeren, hebben we 

een kopersinformatiemap voor u samengesteld. In de map kunt u alle informatie en 

documenten bewaren die u ontvangt tijdens het bouwproces. Verder vindt u in de map 

een lijst met afbouwopties en een boekje van SWK. De kopersinformatiemap ontvangt 

u van de makelaar.  
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Bouwtijd 

Voor eengezinswoningen geldt dat de werkbare dagen beginnen te tellen op het 

moment dat de grondwerkzaamheden starten. In de koop-/aannemingsovereenkomst 

is opgenomen binnen hoeveel werkbare werkdagen de woning aan u opgeleverd dient 

te worden. Om met de bouw te kunnen beginnen, moet op een bepaalde datum aan 

bepaalde voorwaarden zijn voldaan. We spreken hier over de ‘opschortingsdatum’ en 

‘opschortende voorwaarden’. Deze zijn in de koop-/aannemingsovereenkomst 

opgenomen. Rond de opschortingsdatum ontvangt u van ons bericht of aan alle voorwaarden is 

voldaan. Zo ja, dan is de overeenkomst bindend. Zo niet, dan stellen wij een nieuwe opschortingsdatum 

voor. U hoeft hier niet mee akkoord te gaan. 

 

Rondom de oplevering en de verhuizing 

Eén van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de bouw is de oplevering van de 

woning. Er dienen echter nog enkele zaken door uzelf geregeld te worden. 

• Vanaf de datum van oplevering draagt u het risico van brand, diefstal en 

overige schade. U dient ervoor te zorgen, dat er tijdig een brand-, storm-, glas- en 

inboedelverzekering is afgesloten. 

• Inschrijving in het Gemeentelijke Bevolkingsregister is noodzakelijk. 

• Telecomaanbieders kennen veelal wachttijden voor nieuwe telefoonaansluitingen. Tijdig 

aanmelden is raadzaam. 

• Aanvragen voor het aansluiten van centrale antenne inrichting, water en elektriciteit moeten 

vroegtijdig ingediend worden.  

• De adreswijzigingen dient u tijdig te versturen naar uw relaties. 

• PostNL biedt een zogenaamde verhuisservice. Gedurende een bepaalde periode na de 

verhuisdatum kan PostNL alle post die abusievelijk is geadresseerd aan het oude adres naar het 

nieuwe adres doorsturen.  

 

Opleveringsprocedure 

Nadat de woning gereed is en u aan alle (financiële) verplichtingen heeft voldaan, 

vindt de oplevering plaats. Uiterlijk twee weken voor de juridische oplevering verzendt 

ABB de opleverbrief waarin de datum en het tijdstip van de oplevering wordt 

aangekondigd. Indien door omstandigheden buiten de schuld van de aannemer 

bepaalde werkzaamheden niet tijdig voor de oplevering kunnen worden uitgevoerd, is 

dit geen reden tot het niet-aanvaarden van de woning, tenzij zij een eventuele 

ingebruikneming in de weg staan. De aannemer dient deze achtergebleven werkzaamheden zo spoedig 

mogelijk uit te voeren zodra de omstandigheden dit toelaten. Eén tot twee weken voor de oplevering 

vindt nog een zogenaamde vooroplevering plaats. Bij de oplevering c.q. vooroplevering zijn u en een 

vertegenwoordiger van de aannemer aanwezig. Als aan alle verplichtingen is voldaan, worden de 

sleutels direct na oplevering overhandigd. Dit houdt in dat de woning wordt aanvaard en in gebruik wordt 

genomen. De eventuele gebreken worden genoteerd op een opleveringsformulier dat door u en de 

aannemer wordt ondertekend. Deze punten worden na oplevering zo spoedig mogelijk verholpen. Ook 

worden de meterstanden op dat formulier genoteerd. 

 

Bouwvolgorde en oplevering 

De aannemer bepaalt de meest effectieve bouw- en oplevervolgorde. Deze volgorde hoeft niet 

automatisch de aangegeven bouwnummervolgorde te zijn. 
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Schoonmaken 

De hele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd. Het sanitair, het tegelwerk en de 

glasruiten, worden “zeemschoon” opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein 

wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. 

 

 

 

 

Extra zekerheid met de 5% regeling 

De 5% regeling is opgenomen in het wetboek en is van toepassing op koop-

/aannemingsovereenkomsten. Bij oplevering geeft ABB bij de notaris een 

vervangende bankgarantie af, die 5% van de aanneemsom bedraagt. Deze 

bankgarantie voldoet aan de Algemene Voorwaarden uit de overeenkomst. Daardoor 

heeft u de zekerheid dat ABB eventuele gebreken of tekortkomingen aan de woning 

herstelt. De bankgarantie staat in depot bij de notaris en wordt 3 maanden na 

oplevering, nadat eventuele gebreken hersteld zijn, aan ABB vrijgegeven.  

 

Wanneer de koper bij de oplevering gebreken en/of tekortkomingen signaleert, worden deze vermeld in 

het proces-verbaal van oplevering. Na de oplevering heeft ABB 3 maanden de tijd om de gebreken te 

herstellen, die zijn geconstateerd bij de oplevering en op het proces-verbaal van oplevering zijn vermeld. 

Indien u binnen 3 maanden na oplevering nog andere gebreken constateert, dan dient u deze binnen 3 

maanden schriftelijk te melden bij ABB. ABB doet er alles aan om binnen een zo kort mogelijke periode 

op te leveren conform de gemaakte afspraken in officiële contractstukken (overeenkomst, bijlagen, 

errata etc.). 

 

Aan het einde van de genoemde 3 maanden valt de vervangende bankgarantie automatisch vrij aan 

ABB, tenzij u schriftelijk aan de notaris doorgeeft dat u dit bedrag wilt vasthouden. Het vasthouden van 

de vervangende bankgarantie mag alleen voor de punten die op het proces-verbaal van oplevering 

genoteerd staan of binnen de eerste drie maanden na oplevering schriftelijk gemeld zijn bij de 

ondernemer. Let op! Houd de vervangende bankgarantie niet onnodig vast. ABB is gerechtigd om 

wettelijke rente te claimen over het bedrag dat na 3 maanden onnodig wordt vastgehouden. Wel kunt u 

een bedrag vasthouden naar rato van de nog openstaande klachten.  

 

Voor klachten die u na 3 maanden bij ABB heeft gemeld, mag de vervangende bankgarantie niet 

worden geblokkeerd. Op deze klachten is de SWK Garantie- en waarborgregeling van toepassing. 

Indien ABB deze klachten naar uw mening niet naar behoren herstelt, kunt u zich voor bemiddeling 

wenden tot SWK. 

 

Voorbehoud en wijzigingen 

Algemeen 

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de 

gegevens en tekeningen, die verstrekt zijn door de architect, de constructeur, de 

gemeente en de overige adviseurs van dit plan. Bij het bouwen van een woning wordt 

veel ambachtelijk werk verricht en de overheid en nutsbedrijven kunnen tussentijds 

nieuwe eisen stellen. Daarom heeft ABB het recht om architectonische, technische en 

constructieve wijzigingen door te voeren bij de bouw. Deze wijzigingen mogen echter 

geen afbreuk doen aan de waarde van de woning. Ook de kwaliteit, het uiterlijk, het aanzien en de 

bruikbaarheid van de woning mogen er niet door worden aangetast. Omgekeerd geldt dat u geen 

vergoeding van ons kunt eisen in het kader van deze wijzigingen. 
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Situatie  

Alle informatie over het plan wordt u gegeven, onder voorbehoud dat het wordt 

goedgekeurd door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente en door de 

nutsbedrijven. De indeling op de situatietekening van de openbare en aangrenzende 

terreinen is getekend aan de hand van de laatst bekende gegevens. We zijn niet 

verantwoordelijk voor wijzigingen hierop. 

 

 

Artist impressies 

De artist impressies in de brochure geven een impressie. Het is met recht een 

‘impressie’, waarin de tekenaar zich soms wat artistieke vrijheden gunt. De artist 

impressies zijn inclusief enkele (vergunningsplichtige) ruwbouwopties. Deze kunnen 

separaat, voor ondertekening van de overeenkomst worden gekozen. Op de artist 

impressies van de tuin zijn inrichtingen te zien, die deels alleen kunnen worden 

uitgevoerd na het verkrijgen van een vergunning. De daadwerkelijke kleuren van gevels, 

schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. Voor de exacte kleuren verwijzen wij u naar de   kleur- 

en materiaalstaat. Ook de tuinaanleg, inrichting van de plattegronden, de omgeving, etc. zijn naar eigen 

fantasie ingevuld. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die we nastreven, geen 

rechten worden ontleend. 

 

Bouwnummers 

De nummers op de situatietekening zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw 

door iedereen gehanteerd, ook in al uw officiële stukken en correspondentie. Het zijn 

echter geen huisnummers die betrekking hebben op het nieuwe adres. Deze worden 

op een later tijdstip bekendgemaakt. 

 

 

 

Maatvoering en inrichting 

• De situatietekening is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd op basis van 

door de gemeente en het Kadaster verstrekte gegevens. Toch kunnen er afwijkingen 

in de werkelijke perceelgrootte zijn. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Daarover 

is een bepaling in de koop-/aannemingsovereenkomst opgenomen. Na oplevering 

wordt door het Kadaster de juiste perceelgrootte opgemeten.  

• De in de tekening genoemde maten kunnen licht afwijken. Tenzij anders 

aangegeven zijn de afmetingen in millimeters. De maatvoering in de ingekleurde plattegronden in 

de brochure is in millimeters. Op sommige plaatsen geven we ook de maatvoering tussen de 

wanden aan. Daarbij is nog geen rekening gehouden met wandafwerking, zoals wandtegels, 

spuitwerk en dergelijke. Wij adviseren u bij het inrichten van uw woning tijdens de door ABB 

georganiseerde kijkdagen de maten ter plaatse op te nemen, voordat u overgaat tot aanschaf van 

bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking. 

• Daar waar u in tekeningen en plattegronden kasten, meubels en huishoudelijke apparaten ziet, 

geven deze uitsluitend een mogelijke plaats aan voor uw eigen inboedel. Deze goederen worden 

niet geleverd. 

 

En ten slotte... 

• Op het moment dat deze brochure verschijnt, is het leidingenverloop nog niet geheel bekend. Wel 

is duidelijk dat er leidingen in de dekvloeren worden opgenomen. Wanneer u gaat spijkeren of 

boren in de vloer, kan dit schade veroorzaken. 

• Vóór de oplevering zijn werkzaamheden door derden niet toegestaan. 
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• De definitieve afmetingen van de leidingkokers worden bepaald tijdens de verdere technische 

uitwerking van het bouwplan en kunnen dus nog wijzigen. 

• Het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen na de oplevering, zoals uitsparingen of het plaatsen 

van een open haard, is geheel voor uw eigen risico en kan een vergunning van de gemeente 

vereisen. Wijzigingen vallen buiten de SWK-garantie. 

• Middels periodieke kijkdagen op de bouw, nieuwsbrieven, social media en informatiemomenten 

houden wij u op de hoogte gedurende het gehele bouwproces.  

 

Wij vertrouwen erop u met deze informatie voldoende te hebben ingelicht en verwachten dat u een 

duidelijk beeld heeft van wat er komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe woning. 

 

Sliedrecht, 21 april 2022 

 


