
  Oktober 2016

  

Pagina 1 van 2 

www.de-alliantie.nl/blok 54 

 

Afwerking ruimten BLOK 54 B en C 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

 Plafond Spuitwerk in alle verblijfsruimtes. 
Wit 

Wanden In het appartement  worden behang 

klaar opgeleverd. Er worden geen 

plinten geplaatst.  

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

Gevelkozijn: Aluminium kozijnen met  HR ++glas 

 

 

Vloerafwerking Anhydriet (afwerking op basis water 

gips) 

 

Dak  Plat dak, met Pv-cellen/ 

zonnepanelen 

Zonnepanelen T.b.v. stroom voor 

de algemene ruimte . 

 

Overige basisvoorzieningen 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken bestaat uit : drie 

onder en drie bovenkasten, 

multiplex blad met kunststof 

afwerking, RVS spoelbak en 

mengkraan. Wit tegelwerk boven 

aanrecht en achter kookhoek tot 135 

cm. 

 

Koken op elektra. Specificatie:  2-
fase Perilex 2x230 volt, 16 
Ampère af gezekerd,  
max 7360 Watt. 
Geen keukenkeuze mogelijk. 
Afzuigventiel  in de keuken is 
aangesloten op de Mechanische 
Ventilatie. U kunt zelf een motor 

loze afzuigkap plaatsen. 
 
Hoek model  keuken bestaat uit 3 
onderkasten. Waarvan 2 te 
gebruiken en 2 bovenkasten. 
 
Vaatwasser aansluiting voorbereid 
aftakking gootsteen afvoer en wcd 
is voorbereid. 

Badkamer en toilet Sanitair toilet: toilet (wit), fonteintje 

(wit) met kraan. 

 

Sanitair badkamer: witte wastafel 

met mengkraan, planchet en spiegel. 

Douche met mengkraan en glijstang. 

 

Tegelwerk: 

Vloer: Mosa muis grijs 15x 15  cm 

Hoogte tegelwerk toilet is tot 1.5 

meter, boven tegelwerk is 

afgewerkt dmv spuitwerk. 
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antislip.  

Wanden: Mosa Wit 15x20 cm  

 

 

CAI De woning is aangesloten op 

het  CAI netwerk. Aansluitingen in 

de meterkast.  

 

Woonkamer voorzien van 

bedrading. 

Glasvezel Aanwezig in meterkast  

Energielabel De woningen hebben het  label A  

Verwarming Stadsverwarming-unit  inclusief 

radiatoren. 

Opstelplaats stadswarmte unit 

meterkast. Verdeler aanwezig in 

de woning. 

Ventilatie Mechanisch afzuigsysteem  d.m.v 

ventielen in het plafond. (Natuurlijke 

ventilatie d.m.v. roosters boven het 

raam). 

Opstelplaats interne berging. 

Parkeerplaats Geen eigen parkeerplaats, parkeren 

in openbaar gebied                  

(betaald parkeren) 

 

Zonwering Aanbrengen van Zonwering moet in 

overleg met toestemming en 

voorwaarden van de Alliantie 

Zelf Aangebrachte Voorziening 

aanvraag. (ZAV) 

Schotelantennes Er wordt geen toestemming gegeven 

om een schotelantenne te plaatsen. 

 

Aparte berging op begane grond. 

 

Kalkzandsteen wand en cementvloer 

Incl.  lichtpunt.   

Wanden niet tot aan plafond 

opgetrokken ivm ventilatie. Let 

op: blijft een vochtige ruimte. 

Lift Stop plek op elke verdieping  

Post kast Centrale hal van het gebouw. Begane grond naast hoofdentree. 

Belinstallatie Videofoon  

   

Binnentuin Niet toegankelijk   

Bijzonderheden  

Blok C  MSH woningen 

(Midden Segment Huur) 

MSH woningen beschikken over: 

afwijkende badkamer met dubbele 

wastafel, douchescherm en tweede 

toilet. 

 

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  

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. 


