


TYPE: 4B-001 Z-WONING

AANTAL BOXEN 4
Aantal m2 52
Aantal m3 172

BASISPRIJS
Excl. 21% BTW € 81.722,00
Incl. 21% BTW € 98.883,62

INDELING
Entree inclusief keuken
Technische ruimte 
Doucheruimte
Toilet
Woon,- eetkamer
2 Slaapkamers

SOORT GEVEL aantal
Entree (enkele deur) 1
Dichte buitenwand 2
Dichte buitenwand inclusief vast raam 2
Dichte buitenwand inclusief draai/kiep raam 4
Glaspui 1

INCLUSIEF
Aluminium kozijnen met dubbel glas Schüco AWS65 - Letselbeperkend glas HR++ - 
Buitenwanden Sandwich 
Binnenwanden Bekleed met gemelamineerd paneel
Binnendeuren Volspaan deuren met HPL laag, standaard hang- en sluitwerk
Binnenkozijn Gepoedercoat stalen kozijn
Keuken

Maak een afspraak voor een advies op maat. 
Bel of mail ons: 0162-460999 /  info@theboxsystem.nl 1/3



TYPE: 4B-001 Z-WONING

INCLUSIEF
Doucheruimte is voorzien van Douchekraan

Sproeier in hoogte verstelbaar
Wastafel inclusief mengkraan
Spiegelkast inclusief verlichting en stopcontact

Toietruimte is voorzien van Wandcloset wit inclusief toiletbril
Inbouwreservoir
Fontein met koudwaterkraan

Afzuigsysteem Orcon afzuigunit met vocht- en CO2 sensor, capaciteit van 121 liter/sec
Vloerverwarming voorzieningen
Groepenkast Groep 1 - Warmtepomp / boiler

Groep 2 - Zonnepanelen
Groep 3 - Afzuiging / Stralingspanelen
Groep 4 - Verlichting / Elektra

Electrazuil (dubbel stopcontact) 4 stuks
Aansluitpunten verlichting Standaard 1 per Box
Mantelbuizen nutsvoorzieningen Elektra, water en CAI, tot 20 cm buiten de Box 
HWA/DWA Schoon en vuilwaterriolering, tot 20 cm buiten de Box

EXCLUSIEF
Terras,  Terrastreden, Hellingbaan Beton met antislip structuur
Glazen douchwanden / deuren
Fundatie Afhankelijk van sondering (grondgesteldheid)
Installatie verwarmen / koelen / warm tapwater
Gevelafwerking Keuze uit verschillende mogelijkheden
Zonwering (exterieur) Horizontale lamellen en screens
Zonnepanelen T.b.v. EPC van 0,4 / BENG / 0,0 / NOM
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TYPE: 4B-001 Z-WONING

EXCLUSIEF
UTP bekabeling
CAI bekabeling

Projectkosten Klic melding
Bouwrijp maken
Uitzetten fundering 
Grondwerk- en leidingwerk
Transport
Kraan
Plaatsing
Bouwhekken
Bouwkeet met toiletvoorziening

Nutsvoorzieningen 
Vergunning en leges EPC - EPG / MPG
Ontwerp van architect
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PRODUCTINFORMATIE  20 mei 2020
versie 1

Stramienmaat 3600 x3600 mm
Plafondhoogte 2700 mm
M2 per BOX 13
M3 per BOX 35

RC waarde: Eisen Bouwbesluit TBXS behaalt
Dak sandwich 140 mm en steenwol 60 mm 6 7,75
Gevel sandwich 100 mm   4,5 5,25
Vloer sandwich 100 mm   3,5 5,25

Aluminium kozijnen met glas dubbel glas HR++ ligt tussen 1,4 en 2,3 (standaard)
Schüco AWS65 trippel glas HR+++ ligt tussen 0,98 en 2,1 

Eisen Bouwbesluit TBXS behaalt
Woonfunctie 0,4 0,4 / 0,0 of energieneutraal
Kantoorfunctie 0,8 0,8 / 0,0 of energieneutraal
Bijeenkomst functie 1,1 1,1 / 0,0 of energieneutraal
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied 1,8 1,8 / 0,0 of energieneutraal
Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied 0,8 0,8 / 0,0 of energieneutraal
Logiesfunctie 1,0 1,0 / 0,0 of energieneutraal
Onderwijsfunctie 0,7 0,7 / 0,0 of energieneutraal
Sportfunctie 0,9 0,9 / 0,0 of energieneutraal
Winkelfunctie 1,7 1,7 / 0,0 of energieneutraal

EPC (woningbouw) Energielabel
EPC ≤ 0,2 A ++++
0,2 < EPC ≤ 0,4 A +++
0,4 < EPC ≤ 0,6 A ++
0,6 < EPC ≤ 0,8 A +
0,8 < EPC < 1,05 A

De afkorting RC staat voor Resistance Construction, oftewel de thermische weerstand van een constructiedeel. Met de RC-waarde wordt de isolatiewaarde van dak, gevel of vloer 
aangeduid. Hoe hoger het getal, hoe beter de woning geïsoleerd is.

De U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die in de tijd per m² en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van dubbel- of trippel glas doorgelaten 
wordt. De U-waarde wordt ook warmtedoorgangscoëfficiënt genoemd. Hoe lager het getal, hoe beter.

Door de vele mogelijkheden qua kozijnen, kunnen we pas een exacte U-waarde afgeven als er een keuze gemaakt is welke kozijnen er in een Box komen. 
Samengevat: hoe groter het kozijn, hoe hoger de U-waarde (zie de varianten van HR++ en HR+++)

EPC De energiescore die op het energieprestatiecertificaat staat vermeld is een kengetal dat aangeeft hoeveel het primaire energieverbruik bedraagt per vierkante meter 
vloeroppervlak (kW/m²). ... Een lagere EPC score betekent dus een betere energieprestatie.

Het energielabel voor nieuwbouwwoningen wordt vastgesteld op het moment van oplevering van de nieuwe woning. Er vindt op dat moment een opleverkeuring plaats op basis 
van de berekende EPC zoals bepaald met NEN 7120. Als de woning bij oplevering voldoet aan de EPC berekening, dan resulteert uit bovenstaande tabel het energielabel, variërend 
van A tot A++++.

Categorien EPC- functie volgens bouwbesluit:

Op alle leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 1/3
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Eis minimale ventilatie 
volgens bouwbesluit

TBXS behaalt

Ventilatie: Toilet 7 liter/sec 7 liter/sec
Douche 14 liter/sec 14 liter/sec
Keuken 21 liter/sec 21 liter/sec
Woonkamer 7 liter/sec 7 liter/sec
Slaapkamer 7 liter/sec 7 liter/sec
Verblijfsruimte 7 liter/sec 7 liter/sec

Verwarmen: middels vloerverwarming, stralingspanelen of airco

Koelen: middels vloerkoeling of airco 

Elektrische installatie: 3 x 25 AMP NEN 1010
Aangesloten volgens NEN-1010

Zonnepanelen: 325 wattpiek per paneel (325x0,98= 318 kWh/jaar)
Maximaal 6 panelen per dak

Gevelafwerkingen: Optioneel
Hout
Keramische tegel
Volkern
Hout look
Aluminium

Fijnstof filter F7: 
De bescherming tegen fijnstof door middel van fijnstoffilters wordt omschreven in ISO 16890 standaard. Volgens deze norm kunnen we de toegepaste filters kwalificeren met 75% 
op deeltjes van PM1. Daarmee is de lucht beschermt tegen kleine deeltjes als virussen, Nano deeltjes en uitlaatgassen van buitenaf. 
>95% ISO COARSE: Dit is het grofstof (zand, haren, insecten e.d.). Dit grofstof is schadelijk voor uw WTW installatie.
>85% ePM10: Deze "grove" deeltjes zijn afkomstig van verkeer en industrie. Deze deeltjes kunnen blijven hangen in de longen. 
65-80% ePM2,5: Deze fijne deeltjes kunnen de longblaasjes bereiken.
50-65% ePM1: Deze ultrafijne deeltjes vormen de schadelijkste variant van fijnstof, omdat deze deeltjes direct via de longen in de bloedbaan terechtkomen en zich zo verspreiden 
tot de organen. 

Wij ventileren middels een mechanische ventilatie. Dat betekent dat we de lucht afzuigen met een afzuigunit in de technische ruimte of op het dak. De lucht toevoeren gebeurt 
met een rooster in de vloer of in het buitenkozijn met een down lufter. Dit wordt berekend volgens het bouwbesluit.
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De vloer bestaat uit: 

De betonmortel voldoet aan:
NEN-EN 206
NEN 8005
Sterkteklasse C30/37 XC4/XA2 RV620
Bevat grind 4-16

Vloerafwerking betonvloer: Natuurproduct waarbij kleurverschil per vloer mogelijk is
Naturel (bij keuze voor eigen vloerafwerking) Niet behandeld
Geïmpregneerd (transparant) Water-gedragen mengsel van Nano Lithiumsilicaat, 

additieven en nanopigmenten
Harde vloerbedekking Kunststof
Zachte vloerbedekking Tapijt

Sandwich:
Kernmateriaal Quadcore
Brandklasse B-S2-DO conform NEN-EN 13501-1:2007
Brandwerendheid EW120, E130 conform NEN-EN13501-1:2007
Geluidsisolatie (RW) van circa 25 dB(A)

Garantie TBXS: Zie Artikel 13 van onze algemene voorwaarden

Garantie volgens leveranciers:
Sandwich (dak, gevel en vloer) Structurele en thermische prestaties en coatings 40 jaar
Dak (EPDM) Praktijk verwachte gebruiksduur van 50 jaar 20 jaar
Beton vloer 10 jaar
Puien Aluminium kozijnen 10 jaar
Zonnepanelen Productgarantie op basis van het garantiedocument 15 jaar

Vermogensgarantie 90% van Pmin 10 jaar
Vermogensgarantie 80% van Pmin 25 jaar

Keuken Kasten 10 jaar
Keuken Inbouwaparatuur 2 jaar
Elektrische installatie Groepenkast 2 jaar
Verwarmingsinstallatie Warmtepomp 2 jaar

Betonvloer 140mm dik, standaard geïmpregneerd met een mengsel van nano lithium silicaat met een speciaal vlekwerend 
additief van fluor copolymeer.Onderzijde voorzien van 100mm Kingspan Quadcore Sandwichwand met een  RC= 5,25
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