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Project Oeverwest    AFWERKING EN BASISVOORZIENINGEN 

 

 

Afwerking ruimten 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk Plafond In  de verblijfsruimtes m.u.v. de 

verblijfsruimtes op de 2de verdieping 

van de rijwoningen. Deze worden 

fabrieksmatig wit afgewerkt. 

Het spuitwerk betreft een ruwe 
structuur. 

Wanden Woning wordt behang klaar 

opgeleverd. Behang klaar betekend 

niet dat er zonder enige 

voorbereiding kan worden begonnen 

met behangen. 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 voorzien van HR 

++glas. De voordeuren zijn voorzien 

van houten kozijnen en houten 

deuren. 

 

Vloerafwerking appartementen 

en rijwoningen 

Anhydriet vloer veegschoon 

opgeleverd. 

 

Binnentrap van de rijwoningen 

 

De traptreden en bomen worden 

gegrond opgeleverd. De trap is 

voorzien van gesloten traptreden. 
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Overige basisvoorzieningen 

 

  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken bestaat uit : 5 onder 

en 5 bovenkasten, keukenblad met 

kunststofafwerking met een lengte 

van 240cm, RVS spoelbak en 

mengkraan. Wit tegelwerk boven 

aanrecht en achter kookhoek. 

Wandtegel: Mosa type B, wit 
0490M, geglazuurd, 15 cm x 20 
cm. 

Badkamer en toilet Sanitair toilet: staande toiletpot 

Sphinx 300(wit)(de vrije sector 

huurwoningen hebben een hangende 

WC);Fonteintje type Sphinx 

300(wit); 

Sanitair badkamer: wastafel type 

Sphinx (wit) 300 met Grohe 

kraan)(de vrije sector huurwoningen 

hebben 2 wastafels); planchet en 

spiegel. Douche met thermostatische 

kraan en douche garnituur. 

 

Tegelwerk: 

Vloer: antislip tegels in Mosa muis 

grijs 74030, 15x15 cm.  

 

Wanden: gladde tegels in kleur wit, 

15x20cm staand verwerkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogte tegelwerk toilet is tot 1,2 

meter. In de badkamer worden de 

wanden tot 1,8 meter betegeld en 

in de douchehoek tot 2,2 meter. 

 

Wandtegel: Mosa type B, wit 

0490M, geglazuurd, 15 cm x 20 

cm. 

CAI De woning is aangesloten op 

het  CAI netwerk. Aansluitingen in 

de meterkast.  

. 

Glasvezel Wel aanwezig. Aansluitingen in de 

meterkast. 

 

GSO (gemeenschappelijk 

satellieten ontvangstssysteem) 

Wel aanwezig. Aansluitingen in de 

meterkast. 

 

Energielabel De woningen hebben het A-label 

(EPA).  

 

Verwarming Stadsverwarming incl. radiatoren De warmtewisselaar voor de 

stadsverwarming is opgenomen in 

de meterkast. Het betreft een 

verdelerloos systeem. 
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Ventilatie Mechanisch afzuigsysteem  d.m.v 

ventielen in het plafond in keuken, 

badkamer en WC. Natuurlijke 

ventilatie d.m.v. roosters boven de 

kozijnen. 

De ventilatie unit tbv de 

mechanische ventilatie is bij de 

appartementen opgenomen in de 

interne berging en bij de 

rijwoningen op de overloop op de 

2de verdieping. 

Parkeerplaats Geen eigen parkeerplaats  

Schotelantennes Er wordt geen toestemming gegeven 

om een schotelantenne te plaatsen. 

 

Tuin rijwoningen 

 

Oppervlakte : afhankelijk van 

woning. Zie tekeningen 

 

Uitgevoerd met buitenkraan. 

Aansluiting op afgesloten achter 

gebied.  Tuin via een metalen 

gaas hek van ongeveer 80cm 

hoog met looppoortje aan de 

achterzijde te betreden. Tegen de 

muur bij de tussenwoningen staat 

een terrasscherm van hout 180cm 

x 180cm als afscheiding. Verder 

komst er paal met draad, 

erfafscheiding met buren dient zelf 

te worden geplaatst in overleg 

met buren. 

Interne berging Aanwezig bij de appartementen  

Berging tuin bij de rijwoningen 

 

Plat dak, houten rabatdelen. 

Voorzien van  lichtpunt. 

 

Incl. wandcontractdoos en 

schakelaar (220 v). Electra 

gekoppeld aan de woning. 

 

Externe berging appartementen Berging gelegen op de begane 

grond. Voorzien van  lichtpunt.  

Er is geen stopcontact in de 

bergingen van de appartement en 

aanwezig. 

 

 

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. 


