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Wat u dient te weten indien Gideon uw woning verbouwt 
Versie 160927 
 
Indien Gideon de door u aan te kopen of de door u aangekochte woning verbouwt, worden alle 
afspraken formeel vastgelegd in de navolgende documenten: 

- De aanneemofferte/opdrachtbevestiging 
- De plattegrondtekeningen 
- De werkbeschrijving van de Gideon comfortlijn 
- Het meer/minderwerkoverzicht (indien van toepassing)  

 
Alle documenten vormen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, een 
onlosmakelijk geheel met elkaar. In aanvulling op c.q. ter verduidelijking van het gestelde in 
genoemde documenten zijn tevens de navolgende bepalingen en voorwaarden van toepassing: 
 

1. Gideon en Gideon Wonen zijn verkooplabels van Gideon Vastgoed Realisatie VOF. Met 
Gideon (Wonen) wordt in dit document bedoeld Gideon Vastgoed Realisatie VOF (en/of de 
rechtsopvolger(s) van Gideon Vastgoed Realisatie VOF), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 
2. De hierboven benoemde en van toepassing zijnde documenten worden door de betrokken 

partijen ondertekend. Pas dan kunnen partijen eventuele rechten ontlenen aan de stukken. 

 
3. Gideon stelt zich middels de overeenkomst op als opdrachtnemer. Daarnaast geeft Gideon 

opdracht aan met haar samenwerkende (onder)aannemers de renovaties uit te voeren. 

Omdat Gideon uw contractspartij is, worden de meeste garanties door Gideon afgegeven. 

Leveranciers/producentgaranties zoals afgegeven op gebruikte materialen en/of apparatuur 

en/of installaties vallen buiten de garantiebepalingen van Gideon. Deze gaan na oplevering 

(als en indien nog van toepassing) over op u. De garantiebepalingen van Gideon treft u in 

artikel 5 van dit document.  

 
4. Garanties op door (onder)aannemers rechtstreeks aan u gefactureerde werkzaamheden 

vallen buiten de garantiebepalingen van Gideon. 

 
5. Garanties (bij normaal gebruik): 

- Op constructieve werkzaamheden (dat zijn die werkzaamheden die te maken hebben 
met de draagconstructie van het object) geldt een garantie van 10 jaar; 

- Op de door Gideon geplaatste keuken van ons eigen label Gideon Design wordt een 
garantie afgegeven van 5 jaar; 
Op alle overige werkzaamheden (arbeid) geldt een garantie van 1 jaar;  

- Op gebruikte materialen en/of apparatuur en/of installaties gelden de fabrieksgaranties; 
- Er geldt een onderhoudstermijn van 3 maanden gerekend vanaf de oplevering cq 

overdracht aan koper. Indien er sprake is van een opleveringsdatum alsmede een 
overdrachtsdatum, dan geldt als ingangsdatum van de onderhoudstermijn de eerste van 
voren vernoemde data. 
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6. Slechts de punten die bij de oplevering als zodanig zijn benoemd gelden als opleverpunt. 

Toevoeging van een opleverpunt op enig moment na de oplevering is uitsluitend mogelijk 

gedurende de onderhoudstermijn, en uitsluitend indien het desbetreffende punt tijdens de 

oplevering niet kon worden geïnspecteerd/gecontroleerd en indien onomstotelijk vaststaat 

dat het gebrek direct voortvloeit uit de renovatie of (als het een schade betreft) indien 

onomstotelijk vaststaat dat dit door een door Gideon inschakelde hulppersoon en/of 

Gideonmedewerker is veroorzaakt.   

 

7. Garantiepunten dienen binnen de voor het desbetreffende punt geldende garantieperiode 

worden gemeld. 

 
8. Garantiebewijzen van installaties en apparatuur treft u in de regel aan in de door u gekochte 

woning. De overige garantiebewijzen kunnen u op uw verzoek worden toegezonden.  

 
9. Garanties worden door Gideon cq leveranciers cq producenten alleen afgegeven dan wel 

door Gideon doorgegeven op werkzaamheden cq installaties cq materialen cq apparatuur 

die op grond van de overeenkomst zijn uitgevoerd dan wel geplaatst dan wel geïnstalleerd. 

 
10. Krimpscheuren in onder andere stukadoors- en schilderwerk vallen niet onder de af te 

geven garanties.  Een krimpscheur is een dunne scheur die door het krimpen van het 
materiaal is ontstaan. Het materiaal is in dit geval meestal stucwerk, maar een dergelijke 
scheur kan bijvoorbeeld ook ontstaan bij het schilderen van oude houten delen of deuren. 
 

11. Door u zelf, of in opdracht van u, aangebrachte wijzigingen door derden kunnen van invloed 

zijn op de garantiebepalingen. In beginsel geldt dat de garantie in voorkomende gevallen 

vervalt, tenzij vast staat dat er tussen de aangebrachte wijziging en hetgeen u onder 

garantie claimt geen enkel causaal verband is of kan zijn.  

 
12. Het kan voorkomen dat er na oplevering op gebruikte materialen en/of de woning en/of de 

apparatuur onverhoopt krasjes, deuken, vlekken e,d. aanwezig zijn. Wij zijn ons ervan 

bewust dat niet dit zo hoort te zijn, maar dat dit bij een renovatie zoals Gideon laat 

uitvoeren voor kan komen. Er zijn immers meerdere partijen aan het werk in een niet 

steriele omgeving. In beginsel valt dit soort punten dus niet onder een garantievorm of 

opleverpunt. In redelijkheid en billijkheid zal hier in voorkomende gevallen mee worden om 

gegaan. Gideon hanteert een tolerantienorm van 3% tot 5%, hetgeen inhoudt dat wanneer 

de schade niet meer dan 3% tot 5% van het oppervlak is, dit niet onder garantie valt.   

 

13. Wij wijzen u er daarnaast nadrukkelijk op dat het renoveren van bestaande woningen 

mensenwerk is, dat gedaan wordt in een niet steriele omgeving en met gebruikmaking van 

producten die veelal een natuurlijke basis hebben. Het “Gideonproduct” is derhalve dan ook 

niet te vergelijken met een nieuwe personal computer die in een fabriek onder steriele 
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omstandigheden wordt geproduceerd. Gideon staat voor een mooi product met de juiste 

uitstraling en kwaliteit, maar perfectie is nergens haalbaar. 

 
14. Wanden en vloeren in bestaande (en nieuwbouw) woningen staan vrijwel nooit exact 

loodrecht ten opzichte van elkaar. Dit wordt met name zichtbaar bij het plaatsen van hoge 

opstaande plinten die tussen wanden en vloeren geplaatst worden. Overdreven gezegd kan 

het dus voorkomen dat er een “golvende” ruimte tussen de plint en vloer zichtbaar is. Dit 

“hoort” bij de renovatie van woningen en bij het Gideonproduct. 

 
15. Omdat het eindresultaat van de renovatie-opdracht vooraf niet zichtbaar is, heeft Gideon 

één of meerdere modelwoningen ter beschikking. Het “overall” kwaliteitsniveau van deze 

woning is het kwaliteitsniveau dat u als opdrachtgever mag verwachten in uw woning. 

 
16. Indien u een garantie- of opleverpunt wilt melden, kunt u dit doen via het mailadres 

service@gideonwonen.nl. Eén van onze medewerkers zal dan een afspraak met u en de 

aannemer inplannen. Uiteraard kan het zo zijn dat uit te voeren werkzaamheden niet (meer) 

binnen de garantie(termijn) vallen en kunnen u in voorkomende gevallen kosten in rekening 

worden gebracht. Gideon zal u dit vooraf mededelen, zodat u zelf kunt bepalen de 

werkzaamheden al dan niet te laten uitvoeren.  

 
17. Het kan zijn dat leveranciers een online mogelijkheid hebben voor garantiemeldingen. In 

voorkomende gevallen dient u dan zelf direct de melding te maken bij de leverancier zonder 

tussenkomst van Gideon. 

 
18. Aan maatvoeringen vermeld op de door Gideon verstrekte (plattegrond) tekeningen en 

overige impressies kunnen geen rechten worden ontleend. De maten zijn over het algemeen 

nauwkeurig ingemeten, echter doorgaans wel in de bestaande situatie. Na sloop kunnen 

maten daardoor feitelijk anders zijn. Tevens kunnen door wijzigingen in het ontwerp en/of  

door aangebrachte materialen die betrekking hebben op de renovatie en/of door 

meetfouten, maten afwijken.  

 
19. Indien u maatvoeringen nodig heeft, dienen deze derhalve te allen tijde door u zelf of door 

u ingeschakelde hulppersonen in het werk te worden opgenomen. 

 
20. Onze documentatie inzake de woning alsmede uitingen op de website hebben als doel u als 

(potentiële) koper een goede indruk te geven van hetgeen wij realiseren. Tijdens het 

ontwerp- en bouwproces zijn detailwijzigingen in ontwerp, constructie en afwerking 

voorbehouden aan Gideon of een nader te benoemen meester.  

 

Tevens wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit eisen 

van de overheid en/of nutsbedrijven. De algemene informatie, de tekeningen en impressies 

zijn enkel bedoeld om u een indruk te geven van de ligging en situatie van het gebouw in het 
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bouwplan. Ze vormen geen formeel onderdeel van uw contractstukken en er kunnen geen 

rechten aan ontleend worden (tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen). 

 

Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan Gideon en/of een nader te benoemen 

meester geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden. Wij 

adviseren u bij de gemeente te informeren naar de actuele stand van zaken betreffende de 

inrichting van de openbare ruimtes en de eventuele naastliggende (toekomstige) 

wijzigingen. Tevens raden wij u aan de berichtgeving in de plaatselijke media te volgen. De 

op tekening afgedrukte maten zijn ‘circa’-maten. Indien deze maatvoering tussen wanden is 

aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 

 
21. De op tekening aangegeven nieuw op te bouwen binnenseparatiewanden (niet dragende 

wanden) zijn opgebouwd uit gipsplaten met houten of metalen profielen, of uit gipsblokken. 

 
22. De wanden van de badkamer en de toiletruimte worden betegeld, tenzij anders 

overeengekomen. Alle overige wanden in de appartementen welke niet betegeld zijn 

worden voorzien van stuk- en schilderwerk. 

 
23. De vloeren in de appartementen worden afgewerkt met een laminaatvloer of (tegen 

meerwerk) met lamelparket. De vloer van de toilet- en de badruimte wordt afgewerkt met 

vloertegelwerk. Eventuele vaste, gesloten trappen worden bekleed met vloerbedekking. 

 
24. De horizontale plafonds van de ruimten in de appartementen worden afgewerkt met stuk- 

en schilderwerk. 

 
25. De binnenkozijnen zijn afgelakte houten kozijnen, in de kleur wit, met en zonder bovenlicht. 

 
26. Het kozijn van de toegangsdeur en de deur zelf van de woning worden, indien noodzakelijk 

naar het oordeel van Gideon, gebeitst/geschilderd in een nader door de aannemer/architect 

te bepalen kleur. Indien door de VVE eisen zijn gesteld aan de toegangsdeur en/of het kozijn 

met betrekking tot onder meer de kleur, uitvoering e.d., dan zullen deze worden  

opgevolgd. 

 

27. Er wordt een keuken geleverd en geplaatst conform omschrijving.  

 
28. In het appartement wordt het op de tekening aangegeven sanitair geleverd en aangesloten 

op de toe- en afvoerleidingen. Het (keramisch) sanitair wordt standaard in de kleur wit 

geleverd en de kranen in chroom uitgevoerd. Standaard bestaat de toiletcombinatie uit een 

inbouw wandcloset. Daar waar op tekening aangegeven, worden kunststof baden in de 

kleur wit geplaatst. 
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29. Voor de renovatie op het niveau van onze comfortlijn wordt veelal een prijs per vierkante 

meter gehanteerd (de zogenaamde formuleprijs). Uitgangspunt voor het bepalen van het 

aantal vierkante meters zijn de plattegrondtekeningen die worden vervaardigd voor de 

renovatie en die deel uitmaken van de contractstukken. Het aantal vierkante meters kan 

derhalve afwijken van het metrage opgegeven door u en/of derden zoals een verkopend 

makelaar. 

 
30. Voor een specifieke omschrijving van de uit te voeren dan wel uitgevoerde werkzaamheden 

wordt, voor zover van toepassing, verwezen naar de comfortwerkbeschrijving, de eventueel 

daarbij horende plattegrondtekeningen en/of meer/minderwerklijst horend bij uw woning. 

De hierin beschreven werkzaamheden zijn, indien tegenstrijdig met de hierboven benoemde 

werkzaamheden, leading ten opzichte van de hierboven beschreven werkzaamheden. 

 
31. Indien er in de in het vorige artikel benoemde stukken, voor zover van toepassing, 

onverhoopt tegenstrijdigheden (lijken te) staan, dan geldt (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

anders overeengekomen dat: 

- plattegrondtekeningen voorgaan op de comfortwerkbeschrijving 
- de meer/minderwerklijst voorgaat op de plattegrondtekeningen. 
 

32. Indien wij uw woning renoveren is het renovatieplan doorgaans gebaseerd op een door ons 

(en in samenspraak met u) uitgewerkt ontwerp. De kosten voor het ontwerp zijn reeds met 

u besproken en/of zijn reeds verdisconteerd in de comfortlijn aanneemsom.  

U kunt hiervoor het volgende verwachten:  

- De werkzaamheden kennen een zogenaamde ontwerpfase (het ontwerpen en indelen 

van de ruimtes en de woning) en een materialisatiefase (advies en keuze aangaande de 

afwerkingsmaterialen zoals vloer, tegels en sanitair)  

- De kosten voor het ontwerp komen voor (maximaal) de eerste twintig uur (gesprek, 

advies en/of uitwerking) voor rekening van Gideon. Indien deze uren overschreden 

worden, zullen wij de aanvullende uren aan u doorbelasten tegen een tarief van € 90,- 

exclusief BTW per uur. Wij zullen u vooraf infomeren wanneer de “betaalfase” in gaat. 

Minder gemaakte uren worden niet gecrediteerd. 

- De kosten voor de materialisatiefase komen voor (maximaal) de eerste acht uur 

(gesprek, advies en/of uitwerking) voor rekening van Gideon. Indien deze uren 

overschreden worden, zullen wij de aanvullende uren aan u doorbelasten tegen een 

tarief van € 50,- exclusief BTW per uur. Wij zullen u vooraf infomeren wanneer de 

“betaalfase” in gaat.  Minder gemaakte uren worden niet gecrediteerd. 

- Tot aan een vooraf afgesproken deadline kunt u de keuzes voor de materialen nog 

wijzigen. Na deze deadline niet meer en zijn de keuzes definitief.   

- Een alternatieve indeling en/of alternatief gekozen materialen kunnen leiden tot meer- 

of minderwerk. 
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33. Binnen het proces van ontwerpen en materialiseren kunt u een veelheid aan keuzes maken 

waar het gaat om onder meer indeling, vloeren, sanitair, tegels, keukens en apparatuur. U 

kunt uw keuzes maken uit het assortiment dat Gideon aanbiedt en/of bij de met Gideon 

samenwerkende leveranciers en producenten. Indien u een product wenst af te nemen bij 

een leverancier die niet met Gideon samenwerkt, dan kan het voorkomen dat wij een opslag 

rekenen op ander gekozen meerwerk. Tevens geldt in beginsel dat u het product pas na 

oplevering van de woning door derden kan laten leveren en eventueel plaatsen.  

 

34. Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende 

stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de 

prijsopgave, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld 

dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en 

de locaties van de betreffende stoffen. 

 
35. Na oplevering en/of ingebruikname en van de woning kan het voorkomen dat er zich 

opleverpunten manifesteren die bij eerdere inspectie(s) niet opgemerkt zijn (zie tevens 

artikel 6). Dit is eerder regel dan uitzondering bij een renovatie van dergelijke omvang. Wij 

vragen u hiervoor uw begrip en zullen deze punten zo spoedig mogelijk laten afwikkelen 

door de desbetreffende aannemer. Wij streven er naar deze punten in goed overleg met de 

opdrachtgever en uiterlijk binnen vier weken na oplevering/ingebruikname af te wikkelen. 

 
36. Wij adviseren u een onderhoudscontract af te sluiten voor de CV ketel. Voor een relatief 

laag bedrag wordt de CV installatie dan goed en periodiek onderhouden. Het niet afsluiten 

van een dergelijk contract kan gevolgen hebben voor de leveranciersgarantie. 

 
37. Ondanks dat u na aankoop eigenaar bent van de woning, verzoeken wij u vriendelijk om 

gedurende de renovatie niet zelfstandig het project te bezoeken. Vooraleerst zijn 

bouwplaatsen zijn niet altijd een veilige omgeving, maar daarnaast wil Gideon iedere 

discussie omtrent mogelijk veroorzaakte schades voorkomen. Om er toch voor te zorgen dat 

u een goed beeld heeft van de voortgang, maken wij graag een afspraak met u om de 

woning periodiek samen te bezichtigen. 

 
38. In de tijdsplanning die u wordt gegeven is geen rekening gehouden met de zogenaamde 

zomerbouwvak van drie weken en kerstbouwvak van twee weken.  Indien uw project één 

van deze periodes wordt gerealiseerd, dient u hier dus rekening mee te houden. 

 
39. De bouwmedewerkers werken binnen de hieronder genoemde werktijden:  

De (vaak ongeschreven) stelregel is: bouwactiviteiten mogen alleen plaatsvinden tussen 

7:00 uur en 19:00 uur. Het stellen van eisen aan bouwlawaai is een taak van de gemeente.  

 

Er geldt geen landelijke wet- of regelgeving voor het geluid vanaf bouwplaatsen. Het Rijk 

heeft alleen richtlijnen geformuleerd voor grenswaarden voor bouwlawaai in de Circulaire 
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Bouwlawaai (1991). Volgens deze circulaire mag bij grote en dus veelal langdurige werken 

mag de geluidbelasting in de dagperiode op de nabij gelegen woningen niet meer dan 60 

dB(A) bedragen. Voor kortdurende werkzaamheden (tot 1 maand) is eventueel 65 dB(A) 

toegestaan en voor speciale geluidgevoelige objecten zoals ziekenhuizen en scholen kan een 

lagere norm dan 60 of 65 dB(A) worden opgelegd.  

 

Alleen van ‘s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur is een bepaalde geluidsbelasting 

toegestaan. In verband met slaapverstoring wordt er in de circulaire vanuit gegaan dat geen 

lawaaiige bouwactiviteiten in de avond en nacht worden uitgevoerd.” 

 
40. U ontvangt na aanvang (of na ondertekening van de contractstukken indien dit later is) een 

indicatieve planning. Periodiek ontvangt u van uw contactpersoon bij Gideon een ge-update 

planning (aan de hand van de werkelijk verstreken tijd) zodat u het tijdspad tijdens de 

renovatie kunt “volgen”. Samen met de bezoeken aan de woning willen wij u hiermee 

betrokken houden bij het project en informeren over de voortgang. Wij wijzen u er echter 

nadrukkelijk op dat dit een indicatieve planning betreft en dat wij tijdens de bouw geen 

bindende uitspraken kunnen doen over een exacte opleverdatum. U dient hier dus rekening 

mee te houden bij het eventueel opzeggen van uw huurwoning, het overdragen van uw 

koopwoning en/of het plannen van uw verhuizing in het algemeen.  

 
41. De partijen waarmee Gideon samenwerkt voeren hun taken uit met de grootst mogelijke 

zorg. Ondanks dat gegeven, blijft het een feit dat de meeste objecten die wij renoveren 

meer dan 80 jaar oud zijn. In het algemeen dient u er, ondanks de interne renovatie, 

rekening mee te houden dat een dergelijke woning niet te vergelijken is met nieuwbouw.  

 
42. Indien u een appartement koopt, wordt u van rechtswege lid van een Vereniging Van 

Eigenaren (VVE). Een actieve VVE draagt zorg voor het onderhoud van de 

gemeenschappelijke ruimten en onderdelen en sluit een collectieve opstalverzekering af. U 

bent hiervoor een maandelijkse bijdrage verschuldigd en hebt stemrecht in het te voeren 

beleid. De opstalverzekering kent per appartement veelal een basisdekking. Appartementen 

van Gideon kennen veelal een hoger afwerkingsniveau dan standaardappartementen zodat 

de basisdekking over het algemeen niet voldoende is. Wij adviseren u een aanvullende 

dekking (eigenarenbelang) via uw inboedelverzekering af te sluiten.  

 
43. Indien er sprake is van een slapende en/of inactieve VVE zijn de eigenaren van rechtswege 

verplicht de VVE te activeren. Steeds vaker controleert de overheid hierop en zal zij 

eigenaren verplichten een actief beleid te voeren. Ook zijn VVE’s verplicht zich in te 

schrijven bij de Kamer Van Koophandel.  

 
44. Voor de dienstverlening en/of alle werkzaamheden van Gideon geldt dat iedere 

aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze 

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.  Op verzoek kan Gideon u een kopie van 
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haar verzekering doen toekomen. 

 

 


