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Project Noorderhof Zuid   AFWERKING EN BASISVOORZIENINGEN 

 

 

Afwerking ruimten 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk Plafond In alle verblijfsruimtes. 
Het betreft een korrel structuur. 

Wanden Woning wordt behangklaar 

opgeleverd. Er worden geen plinten 

geplaatst.  

Wij raden bij nieuwbouwwoningen 
aan een specialist/schilder in te 
schakelen voor advies.  De woning 
is behangklaar, u kunt de woning 
behangen. Wilt u gaan verven, 
dan dienen de wanden eerst 
voorbewerkt te worden. 

Gevelkozijn: Aluminium kozijnen met HR++glas.  

Vloerafwerking Giet-(anhydriet)-vloer m.u.v. de 

badkamer. 

Veeg schoon opgeleverd. 

 

Overige basisvoorzieningen 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken bestaat uit: 

Drie boven- en drie onderkasten 

(incl. gootsteenkast). Het 

keukenblad bestaat uit een HDF-

plaat (High DensityFibreboard) met 

een HPL (High PressuredLaminate) 

toplaag, een vierkante spoelbak en 

een éénhendelmengkraan. Wit 

(Mosa) tegelwerk boven 

aanrechtblad en achter kookhoek. 
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Badkamer en toilet Sanitair toilet 

Sphinx 300 met closetzitting en 

deksel. 

Wisa laaghangend reservoir 790. 

Geesa toiletrolhouder 5146. 

 

Fonteintje 

Sphinx fontein 300 36 cm met Grohe 

Costa L fonteinkraan laag model. 

Chromen plugbekersifon  met 

chromen vloerbuis. 

 

Sanitair badkamer 

Sphinx 300 wastafel 60 cm met 

Grohe Eurosmart 2 wastafelkraan 

Sphinx 300 planchet 60 cm 

Swallow spiegel rechthoekig 60x40 

cm  

 

Chromen plugbekersifon  met 

chromen vloerbuis. 

 

Grohe 1000 douchethermostaat met 

Grohe Tempesta 2 glijstangset. 

 

Tegelwerk 

Vloer: Mosa Globalgrip 

ongeglazuurd, 15x15cm antislip met 

douchehoektegels. 

 

Wanden: Mosa roomwit Holland 

2025, glanzend en geglazuurd 

afmetingen 20 x 15 cm. 

Hoogte tegelwerk in toilet is 

ongeveer tot 1,2 meter. 

In de badkamer worden de 

wanden tot onderzijde plafond 

betegeld. 

Boven tegelwerk afgewerkt met 

spuitwerk. 

TV-aansluiting/CAI De woning is aangesloten op 

het  CAI-netwerk. Aansluitingen in 

de meterkast. Woonkamer is 

voorzien van bedrading. 

. 

Glasvezel Ja  

Energielabel De woningen hebben het A-label.  

Verwarming Via stadswarmte middels 

vloerwarming. 

 

Stadswarmte-unit in “warme” 

meterkast en de verdeler in de 

inpandige berging/ 
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wasmachineruimte.  

Ventilatie Mechanisch afzuigsysteem  d.m.v 

ventielen in het plafond. Natuurlijke 

verse luchttoevoer d.m.v. 

ventilatieroosters diverse ramen. 

Opstelplaats ventilatie unit, in de 

inpandige berging/ 

wasmachineruimte van de woning. 

Schotelantennes Er wordt geen toestemming gegeven 

om een schotelantenne te plaatsen. 

 

Berging Op de begane grond.  

PV-panelen Alléén voor Blok B. Aangesloten op 

de CVZ-kast t.b.v. bijvoorbeeld de  

algemene verlichting en lift.  

 

 

Disclaimer 

Deze folder is met zorg samengesteld op basis van tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van 

dit project. Desondanks moet een voorbehoud worden gemaakt voor wijzigingen ten gevolge van eisen, 

opgelegd door overheid en/of Nutsbedrijven De aannemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen aan 

te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan 

de kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. In de tabellen beschrijven wij kort de afwerking en enkele 

technische gegevens van de woningen. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. 


