
TOELICHTING BIJ DE HEILIJGERS WONINGCALCULATOR 

 

 

Invulveld Toelichting Default 

 

Voorbeeld af-

beelding 

 De basisspecificaties van het Heilijgers WoningConcept 

leest u hier  

  

    

Project    

Projectnaam Vrij invulbaar, onder deze naam wordt uw calculatie opgeslagen. 

 

  

Aantal bouwblokken Geef aan uit hoeveel bouwblokken uw project bestaat zodat het 

aantal kopgevels kan worden bepaald.  

- Het minimum aantal bouwblokken is 2 

- Het maximale aantal bouwblokken is 15  

 

6 Blokken  

Maatvoering Geef aan het aantal woningen van verschillende beukmaten.  

- Het minimum aantal woningen is 24 

- Het maximale aantal woningen is 60  

Grotere aantallen worden veelal gefaseerd uitgevoerd, wij advise-

ren daarvoor een extra calculatie aan te maken.   

 

Beukmaat 

5,40x9,00 m1  

 

48 woningen 

 

    

Blokopties    

https://www.heilijgers.nl/concepten/woningconcept/
https://www.heilijgers.nl/concepten/woningconcept/


Verspringing in gevel  Geef aan het totaal aantal gevelsprongen in het project.  

 

Een gevelsprong wordt toegepast om de lengte van een rij wonin-

gen opties te onderbreken, de plattegrond verspringt circa 1 me-

ter. 

Geen 

 

Topgevel Geef aan het totaal aantal topgevels in het project.  

 

Een topgevel wordt gevormd door in een rij woningen een dwars-

kap vanaf de nok te plaatsen in de voorgevel of in de achtergevel.  

Geen  

 

Uitbouw achterzijde Geef aan het totaal aantal uitbouwen van een bepaalde maat in 

het project.  

 

Een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de wo-

ning over de volle breedte met dieptematen 1.200 mm of 1.800 

mm. 

 

Geen  

 

Houten berging Geef aan het totaal aantal bergingen in het project (veelal elke 

woning een berging). 

 

De berging bestaat uit een geprefabriceerde houten berging, ge-

koppeld per 2 woningen, geplaatst op de erfafscheiding aan de 

achterzijde van de tuin en op de erfafscheiding tussen de wonin-

gen onderling. 

Geen 

 



 

Kozijn in kopgevel 

eindwoning 

 

Geef hier aan het totaal aantal kozijnen dat u wilt opnemen in de 

kopgevels van het project.  

 

Deze optie is inbegrepen in de volgende modules:   

Beleggingshuur, Koop en Woonkeur  

Geen 

 

Architectuur Als u af wilt wijken van de basisarchitectuur van het Heilijgers 

WoningConcept dan kunt u een toeslag opnemen voor architec-

tuur. De hoogte van de (bruto) toeslag is afhankelijk van uw wen-

sen zoals grotere kozijnen, duurdere stenen of afwijkende met-

selverbanden, keramische dakpannen, gevelbetimmeringen, etc.   

 

Tip: Door het aantal eenheden aan te passen (bedrag per woning 

of bedrag per blok) kunt u zelf de hoogte van het totale bedrag 

‘Architectuur’ bepalen.  

 

 

Geen  

Stedenbouw Als u verwacht dat er stedenbouwkundige eisen aan het project 

worden gesteld dan kunt u een toeslag opnemen voor steden-

bouwkundige voorzieningen. De hoogte van de (bruto) toeslag is 

afhankelijk van de gestelde eisen zoals bijvoorbeeld gemetselde 

tuinmuren en/of bergingen, heggen, deurluifels, etc.  

 

Tip: Door het aantal eenheden aan te passen (bedrag per woning 

of bedrag per blok) kunt u zelf de hoogte van het totale bedrag 

‘Stedenbouw’ bepalen.  

 

Geen   

    



Opties op woningni-

veau 

De getoonde modules zijn in afwijking en/of aanvullend op de ba-

sis Heilijgers WoningConcept woning. Daarnaast zijn enkele veel 

gekozen losse opties mogelijk.  

*) Modules kunnen niet gecombineerd worden, behoudens de Mo-

dule Afbouw.  

 

  

Module sociale huur Basis: Plattegrond 5,10 x 9,00 meter, 4 pans dakraam  

Keuken: 2,10 m1, RVS blad, onderkasten en bovenkasten, kraan 

en wandtegelwerk boven aanrechtblad. 

Installaties: E-aansluiting magnetron, E- en W-aansluiting vaat-

wasser, E-aansluiting en aansluiting op afvoer t.b.v. droger, afge-

monteerd CAI-punt in woonkamer en slaapkamer 1, afgemon-

teerde telefoonpunt in woonkamer. 

Terrein: Geschakelde buitenberging met lichtpunt en wcd en bui-

tenlichtpunt, tegelpad 60 cm naar voordeur en naar buitenber-

ging, betegeld terras 6 m2 achter de woning, houten priva-

cyscherm op erfscheiding, mandelig tegelpad achter bergingen, 

losspitten tuin. 

 

Geen   

Module business line Basis: Plattegrond 5,40 x 9,00 meter, dakraam 1.140 x 1.400 

mm, bruto stelpost keuken € 4.000,-, scheidingswand in badka-

mer tbv douche, douchebak met plint, tegelwerk badkamer tot 

plafond, tegelwerk toilet tot 1.500+ vloer, scanbehang en saus-

werk op wanden begane grond en 1e verdieping, hangend toilet 

BG en in de badkamer, handdoekradiator in de badkamer, muur-

buizen incl. dikkere wand. 

Installaties: E-aansluiting magnetron, E- en W-aansluiting vaat-

wasser, E-aansluiting en aansluiting op afvoer t.b.v. droger, af-

gemonteerd CAI-punt in woonkamer en 1 slaapkamer, afgemon-

teerde telefoonpunt in woonkamer, lichtaansluitpunt bij achter-

deur, extra dubbele wcd in slaapkamer 1, buitenkraan achterzijde. 

Geen  



Terrein: Geschakelde buitenberging met lichtpunt en wcd en bui-

tenlichtpunt, tegelpad 60 cm naar voordeur en naar buitenber-

ging, terras 6 m2 achter de woning, houten privacyscherm op erf-

scheiding, mandelig tegelpad achter bergingen, losspitten tuin. 

 

Module beleggings-

huur  

Basis: Plattegrond 5,40 x 10,20 meter, kozijn in kopgevel eind-

woning, kozijn in badkamer, FSC-hardhouten kozijnen i.p.v. 

kunststof, dakraam 1.140 x 1.400, keramische dakpannen i.p.v. 

betonpannen, bruto stelpost keuken € 5.300,-, binnenwanden 100 

mm dik, meranti plinten, scheidingswand in badkamer tbv dou-

che, douchebak met plint, ligbad incl. vergroten badkamer, tegel-

werk badkamer tot plafond, tegelwerk toilet tot 1.500+ vloer, 

scanbehang en sauswerk op wanden begane grond, 1e en 2e ver-

dieping, hangend toilet BG en in de badkamer, handdoekradiator 

in de badkamer, muurbuizen incl. dikkere wand. 

Installaties: E-aansluiting magnetron, E- en W-aansluiting vaat-

wasser, E-aansluiting en aansluiting op afvoer t.b.v. droger, af-

gemonteerd CAI-punt in woonkamer en 1 slaapkamer, afgemon-

teerde telefoonpunt in woonkamer, loze leidingen cai naar overige 

slaapkamers, vloerverwarming zolder, lichtaansluitpunt bij ach-

terdeur, extra lichtpunt in woonkamer, extra dubbele wcd in keu-

ken en woonkamer, extra dubbele wcd in slaapkamer 1, buiten-

kraan achterzijde. 

Terrein: Geschakelde buitenberging met lichtpunt en wcd en bui-

tenlichtpunt, tegelpad 100 cm naar voordeur en 60 cm naar bui-

tenberging, terras 9 m2 achter de woning, houten privacy-scherm 

op erfscheiding, mandelig tegelpad 180 cm achter bergingen, los-

spitten tuin. 

 

Geen  



Module koop Basis: Plattegrond 5,40 x 9,00 meter, kozijn in kopgevel eind-

woning, 4-pans dakraam, keramische dakpannen i.p.v. betonpan-

nen, 3e slaapkamer op 1e verdieping. 

Installaties: E- en W-aansluiting vaatwasser, E-aansluiting en 

aansluiting op afvoer t.b.v. droger, afgemonteerd CAI-punt in 

woonkamer en 1 slaapkamer, afgemonteerde telefoonpunt in 

woonkamer. 

Terrein: Geschakelde buitenberging met lichtpunt en wcd en bui-

tenlichtpunt, tegelpad 60 cm naar buitenberging, terras 6 m2 ach-

ter de woning, houten privacy-scherm op erfscheiding, mandelig 

tegelpad 180 cm achter bergingen, losspitten tuin. 

 

Geen  

Module Woonkeur Basis: Plattegrond 5,70 x 9,00 meter, kozijn in kopgevel eind-

woning, 4-pans dakraam. 

Installaties: E- en W-aansluiting vaatwasser, E-aansluiting en 

aansluiting op afvoer t.b.v. droger, afgemonteerd CAI-punt in 

woonkamer en 1 slaapkamer, afgemonteerde telefoonpunt in 

woonkamer, loze leiding naar keuken vanuit meterkast, lichtaan-

sluitpunt bij achterdeur incl. armatuur, extra lichtpunt in woonka-

mer, extra dubbele wcd in keuken en woonkamer, extra dubbele 

wcd in slaapkamer 1, armatuur aangesloten op lichtpunt bij voor-

deur, loze leiding naar voordeurslot. 

Terrein: Geschakelde buitenberging met lichtpunt + armatuur + 

wcd + buitenlichtpunt, aangepast kozijn buitenberging en ver-

hoogd straatwerk, tegelpad 110 cm naar voordeur en naar bui-

tenberging, stoep bij voordeur 150 x 150 cm, terras 9 m2 achter 

de woning, houten privacyscherm op erfscheiding, losspitten tuin. 

 

Geen  

Module afwerkings-

pakket *) 

Basis: Bruto stelpost keuken € 4.000,-, meranti plinten, tegel-

werk badkamer tot plafond, tegelwerk toilet tot 1.500+ vloer, 

scanbehang en sauswerk op wanden begane grond, 1e en 2e 

Geen  



verdieping, PVC-vloerbedekking BG en 1e verdieping, O-line deur-

krukken t.b.v. binnendeuren, glasdeur tussen hal en woonkamer, 

bovenzijde traptreden geschilderd, hangend toilet BG en in de 

badkamer, handdoekradiator in de badkamer, muurbuizen incl. 

dikkere wand. 

Installaties: E-aansluiting magnetron, afgemonteerd telefoon-

punt in woonkamer, vloerverwarming zolder, lichtaansluitpunt bij 

achterdeur, extra lichtpunt in woonkamer, extra dubbele wcd in 

keuken en woonkamer, extra dubbele wcd in slaapkamer 1, bui-

tenkraan achterzijde. 

 

Dakvenster  

1.140 x 1.400 mm 

Geef hier aan het totaal aantal dakvensters dat u wilt opnemen in 

de schuine daken van het project.  

Afhankelijk van het aantal PV-panelen dat noodzakelijk is van-

wege een gekozen energiemodule is het mogelijk dat extra dak-

vensters niet geplaatst kunnen worden. 

 

Deze optie is inbegrepen in de volgende modules:   

Business Line en Beleggingshuur. 

Geen 

 
 

Gevelkozijn in de bad-

kamer 

Geef hier aan het totaal aantal badkamers waarvoor u een gevel-

kozijn wilt opnemen in de voorgevel.  

 

Deze optie is inbegrepen in de volgende module:   

Beleggingshuur. 

Geen 

 

Keuken Voor het leveren en aanbrengen van een keuken inclusief appara-

tuur met eventuele aansluitpunten kunt u een bruto stelpost op-

nemen.  

 

Geen  



In de volgende modules zijn onderstaande keukens inbegrepen 

(voor een beschrijving zie de betreffende module):  

Sociale huur: basiskeuken 

Business Line: bruto stelpost € 4.000,- 

Beleggingshuur: bruto stelpost € 5.300,- 

Afwerkingspakket: bruto stelpost € 4.000,- 

 

    

    

Energieconcepten Het installatieconcept van de basiswoning bestaat uit:  

MV: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer (systeem C) 

CV: Alklima lucht/water warmtepomp met buitendeel in de tuin 

met geluidbescherming of plaatsing op het dak 

Warm tapwater: Alklima lucht/water warmtepomp 

 

  

Optie koeling  Aan de lucht/waterwarmtepomp wordt een koelfunctie toege-

voegd met beperkte koelfunctie, indien noodzakelijk volgens de 

berekening TO-juli. Inclusief regeling per bedrijfsruimte. 

 

Geen  

Optie WTW De MV-installatie wordt uitgevoerd met warmteterugwinning. 

Ventilatielucht wordt hierbij mechanisch aan- en afgevoerd, de 

gevelroosters vervallen.  

 

Geen  

Module energieneu-

traal 

Het gebouwgebonden energieverbruik is 0 kW/m2.jr Geen  

Module NOM Het gebouwgebonden én het gebruikersgebonden energieverbruik 

is 0 kW/m2.jr 

 

Geen  

Module warmtenet Het is mogelijk de woningen aan te sluiten op een warmtenet, 

exclusief koelfunctie. De exacte consequenties moeten per situa-

tie specifiek beoordeeld worden. De hier getoonde minderprijs is 

Geen  



indicatief. De kosten van het warmtenet en van de aansluiting op 

het warmtenet zijn niet in de bouwkosten inbegrepen.  

  

Module koeling i.c.m. 

warmtenet 

Aanvullend op de module warmtenet kan optioneel gekozen wor-

den om koeling toe te passen.  

 

  

  

 

 


