
STANDAARD INFORMATIE  INVULFORMULIER AFWERKING EN BASISVOORZIENINGEN 

48 appartementen nieuwbouwcomplex Duin 

 

De Alliantie bouwt 48 appartementen aan de Zeeduinweg te Almere Poort in het prachtige Duin. Het 

betreft woningen met een woonkamer, 2 slaapkamers, open keuken, toilet, badkamer, interne en 

externe berging en een balkon. De woningen zijn voorzien van mechanische ventilatie en centrale 

verwarming. De afwerking en aanvullende informatie staat vermeld in onderstaand overzicht. Er 

zijn 2 types woningen (Type 1 en 2)  die ook gespiegeld zijn. 

 

 

 

Afwerking ruimten 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Plafond 
Badkamer  
Toilet 
Woonkamer/keuken/hal/slaapkamer 

Fijn spuitwerk wit 
Fijn spuitwerk wit 
Fijn spuitwerk wit 

Wanden 
Wanden zijn glad afgewerkt, gereed 
om te gaan behangen. 

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. 
Materiaal wanden:  
Vezelversterkte gipskarton plaat 
Beton 
Gipsblokken (Gibo) 
Fermacell plaat 

Gevelkozijn: 
Voordeurkozijn: Staal 
Voordeur: Hout 
Schuifpui: Aluminium 
Overige gevelkozijnen: Kunststof 
 

RAL 9010 
Ral  9010 binnenzijde  
RAL 7016 Binnen en buitenzijde 
RAL 9016 Binnenzijde,  
RAL 7016 Buitenzijde 

Vloerafwerking 
Badkamer en toilet 
Woonkamer/keuken/hal 

Zwevende dekvloer zandcement 
Zwevende dekvloer anhydriet 

Dak  
De volgende zaken zijn hier 
aanwezig: 

Dakluik 
Aanlijnpunten dakveiligheid 

Trap 
Algemene ruimte Betonprefab met antislip 

 

Overige basisvoorzieningen 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken 
De basiskeuken bestaat uit :  
Onderkasten 
Bovenkasten 
Werkblad 
Spoelbak 
Mengkraan 
Wandtegels 

Merk: Keller  
3 stuks, waarvan 1 spoelkast 
3 stuks (bij tussenwoningen 2 
stuks) 
Kunststof 32 mm HPL-toplaag 
Vierkant RVS met stop en ketting 
Grohe 



 
Afzuigkap (motorloze) 
 

Villeroy en Boch, 15x20 cm, mat 
wit, boven aanrecht en kookhoek. 
Etna 
  
Er is geen keukenkeuze mogelijk. 
 
Het zelf plaatsen van een 
vaatwasser is mogelijk, hier zijn  
voorzieningen deels voor 
voorbereid. 

 
  

Badkamer en toilet 
Badkamer bestaat uit: 
Vloertegels antislip  
 
Wandtegels 
Wastafel 
Planchet 
Spiegel 
Wastafelkraan 
Douchekraan 
Glijstang 
Sifons 
 
Tegelwerk: 
 
 
 
Toilet bestaat uit: 
 
Vloertegels 
 
Wandtegels 
Fontein 
Toiletpot 
Kraan fontein 
 
Tegelwerk: 

 
Villeroy en Boch, 15x15 cm 
antrachiet 
Villeroy en Boch, 15x20 cm, wit  
V&B Gustavberg Saval 
Wit kunststof 
Rond 60 cm. 
Grohe Eurosmart 
Grohe Costa S 
Grohe Tempesta 
Viega 
 
Vloertegels 5,6 m2 
Wandtegels douchehoek 3,0x 2.1 
Wandtegels overige wanden 1,8 x 
5.80 m 
 
 
Villeroy en Boch, 15x15 cm 
antrachiet 
Villeroy en Boch, 15x20 cm, wit  
V&B Gustavberg Saval 
Duoblok V&B Gustavberg Saval 
Grohe Costa L 
 
Hoogte wandtegels 1,2 m 

 

CAI 
De woning is aangesloten op het  
CAI netwerk. 
Aansluitingen in de meterkast.  

 

CAI en Telefoon zijn aangesloten 
in woonkamer. 
Loze leiding CAI in slaapkamer. 

Glasvezel Aanwezig 

 

 
Aansluitingen in de meterkast.  

 

 
Energielabel 

 
Energielabel: A  

 
 

 
Verwarming 

 
Badkamer 
 
Woonkamer en slaapkamer  
Toilet en hal 
 

 
Handdoekradiator en 
vloerverwarming 
Vloerverwarming 
Vloerverwarming 

 
Ventilatie 

 
Ventilatieroosters 
 

 
Gevelkozijnen 

Daktuin Op de parkeergarage bevindt zich 
een algemene vrij-toegankelijke 
daktuin in de vorm van een 
duinlandschap. 

 
 

 
Zonwering 

Aanbrengen van zonwering kan in 
overleg met toestemming en 

 



voorwaarden van de Alliantie 
 

Schotelantennes 
Er wordt geen toestemming gegeven 
om een schotelantenne te plaatsen. 
 

 

Interne berging Aanwezig in iedere woning   

Externe berging  

 

De externe berging bevindt zich op 

verdieping -1 van de parkeergarage. 

U kunt uw fiets in deze berging 

plaatsen, via de ingang van de 

parkeergarage. 

 elektra in berging (230 v). 

 

Algemene hal In de algemene hal is geen plek en 

mogelijkheid voor het opladen van 

scootmobiels en/of elektrische 

fietsen. 

 

Parkeergarage De 24 toegewezen plekken in de 

parkeergarage bevinden zich op 

verdieping -2. Vanaf deze 

parkeerplekken kunt u via de trap de 

lift naar de appartementen van toren 

C bereiken (lift gaat tot -1).  

 

De overige huurders kunnen 

parkeren in de parkeergarage van 

het gebouw D/E (deze zal nog niet 

klaar zijn bij start verhuurd). 

Betaald parkeren. 

Parkeren op straat is zeer gering 

mogelijk. 

Ligging balkons Informatie over de ligging van de 

balkons vindt u in de tekeningen op 

deze projectpagina. 

 

 

 

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. 


