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Transformatie Ottho Heldringstraat 43- 173 

(de Hoek) 

AFWERKING EN BASISVOORZIENINGEN 

 

 

Afwerking ruimten 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk Plafond In de verblijfsruimtes en de 

verkeersruimtes op de bestande 

betonplafonds. 

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: Bestaande en Nieuwe Aluminium 

kozijnen + HR ++glas 

 

 

Vloerafwerking Bestaande Zandcementvloer 

verdiepingen 1 t/m 4  

Op opbouw (5e verdieping) estrich 

vloeren. 

 

Dak  Bestaande dak is overlaagd met 

wedeflex o.g. dakbedekking, nieuwe 

dak voorzien van wedeflex o.g. 

 

 

Overige basisvoorzieningen 
 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De keuken is een Keller keuken De 

basiskeuken bestaat uit : 3 onder en 

3 bovenkasten. In de studio’s is 1 

bovenkast voorzien van de CV-ketel. 

Voor alle woningen is 1 onderkast 

beschikbaar voor inbouwvaatwasser. 

De aanrechtbladen bestaan uit  

greenpanel bladen HDF en HPL 

toplaag. De fronten zijn van 

Melamine. De spoelbak is een Splash 

100, vierkant met Korfplug. De 
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keukenkraan Chroom  

Het tegelwerk boven aanrecht zit tot 

onder de bovenkasten en ter plaatse 

van het kookgedeelte bevinden zich 

ook tegels van Mosa 0490L 150x 

200 staand verwerkt. 

Tevens is er een opstelplaats voor 

kooktoestel (hiervoor is een perelex 

aansluiting aanwezig). 

Voor de vaatwasser zijn 

voorbereiding aanwezig (loze elektra 

leiding naar MK en mogelijkheid tot 

aansluiten afvoer en 

wateraansluiting. 

Badkamer en toilet Sanitair toilet: Toiletpot Sphinx 300 

Basic Toilet met Wisa 

bedieningsplaat serie XS, 

toiletrolhouder Emco serie Polo, 

Douchekraan Grohe Costa L, Slang 

Grohe New Tempesta, Douchebak 

Riho serie Zurich, Wasbak Sphinx 

300 Basic, Kraan Grohe Costa L, 

Bekersyfon Omptea serie Tea, 

Spiegel Raminex serie Silkline,  

Planchet Spinx 300 Handdoekhouder 

Emco serie Polo 

 

Tegelwerk: 

Vloer: Mosa Ultragrey 15 x 15cm.  

Dorpel Natuursteen iets schuin 

aflopend naar de douche  

Wanden: Mosa Mosa globel collection 

0490L 15 x 20cm staand verwerkt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogte tegelwerk toilet is tot 

plafond. In de badkamer worden 

de wanden tot plafond betegeld en 

in de douchehoek tot plafond. 

CAI De woning is aangesloten op 

het  CAI netwerk. Aansluitingen in 

de meterkast.  

Woonkamer voorzien van bedrading. 

 

 

Energielabel De woningen hebben het B-label 

(EPA).  

 

Verwarming HR-CV ketel inclusief radiatoren 

 

Opstelplaats  Studio`s: in een 

kast boven de keuken. 
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Appartementen: in 

berging/bergkast  

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). 

 

Opstelplaats  Studio`s: boven de 

badkamerunit. 

Appartementen: berging/bergkast 

 

 

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. 


