
 

Appartementen H2RNoorwegenkade 

 

 

De Alliantie bouwt 46 appartementen aan de Noorwegenkade te Almere Poort. Het betreft woningen 

met een woonkamer, 1 of 2 slaapkamers, open keuken, toilet, badkamer, interne en externe 

berging en een balkon. De afwerking en aanvullende informatie staat vermeld in onderstaand 

overzicht. Er zijn meerdere  types woningen. 

 

 

 

Afwerking ruimten 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk Plafond In alle verblijfsruimtes 
Het betreft een korreltjes 
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. Voorstrijken raden wij 
aan.  Wilt u gaan verven, dan 
dienen de wanden eerst 
voorgestreken te worden. 

Gevelkozijn: Houten kozijnen + HR ++glas  

Vloerafwerking Zandcementvloer  

 

Overige basisvoorzieningen 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken bestaat uit : drie 

onder en twee bovenkasten, 

multiplex blad met HPL (High 

presure Laminate) afwerking, RVS 

spoelbak en mengkraan. Wit 

tegelwerk boven aanrecht en achter 

kookhoek tot circa 149 cm. 

Geen keukenkeuze mogelijk. 
Koken op elektra (exclusief 
kooktoestel). 
Laat u na de sleuteloverdracht 
goed informeren omtrent uw 
keuze kookapparatuur en laat 
deze plaatsen door een 
installateur.  

 

Badkamer en toilet Sanitair toilet: toilet (wit) met 

laaghangend reservoir, fonteintje 

(wit) met kraan. 

 

Sanitair badkamer: witte wastafel 

met mengkraan, planchet en spiegel. 

 

 

 

 

 

 



Douche met mengkraan en glijstang. 

 

Tegelwerk: 

Vloer: zwart 15x 15  cm antislip.  

 

Wanden: Wit 15x20 cm  

 

 

 

Hoogte tegelwerk toilet is tot 1.2 

meter. In de badkamer worden de 

wanden tot 2.2 meter betegeld.  

CAI De woning is aangesloten op 

het  CAI netwerk.  

Woonkamer voorzien van bedrading. 

Aansluiting in de meterkast.  

 

Glasvezel Aanwezig Aansluiting in de meterkast. 

Energielabel De woningen hebben het A-label 

(EPA). 

 

Verwarming Stadsverwarming inclusief radiatoren  

Ventilatie Mechanisch afzuigsysteem  d.m.v 

ventielen in het plafond. (Natuurlijke 

ventilatie d.m.v. roosters boven het 

raam aan de achterzijde van de 

woning). 

 

Parkeergelegenheid Aanwezig   

Zonwering Aanbrengen van Zonwering kan in 

overleg met toestemming en 

voorwaarden van de Alliantie 

 

Lift aanwezig  

Schotelantennes Er wordt geen toestemming gegeven 

om een schotelantenne te plaatsen. 

 

Berging Interne berging in de woning en 

externe berging op de begane grond 

Bergingen zijn uitgevoerd met 

laagspanning (42 volt) 

 

 

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. 


