
STANDAARD INFORMATIE  INVULFORMULIER AFWERKING EN BASISVOORZIENINGEN 

 

 

Afwerking ruimten 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk Plafond In  alle verblijfsruimtes. 
Het betreft een fijne structuur. 

Wanden Woning wordt behangklaar 

opgeleverd. Er worden geen plinten 

geplaatst.  

           

Wij raden uw 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: Kunststof en houten kozijnen met 

HR ++ isolatieglas 

 

 

Vloerafwerking 
Type’s  A,B,C,D1,K en hsnr. 40 
Betonvloer afgewerkt met een 
zandcementvloer 
-Type’s E,H,J Een verhoogde 
geïsoleerde vloer afgewerkt met 
fermacell-platen 
-Type D2 Op de beg.gr een 
verhoogde geïsoleerde vloer 
afgewerkt met fermacell-platen. Op 

de verd. vloer afgewerkt met een 
houten plaat 
-Type’s F,G Een houten vloer 
afgewerkt met een houten plaat 
-Type’s L,M,N,O,P,Q (1e verd.) 
voorzien van een zwevende 
systeemvloer (opgebouwd uit 10mm 
minerale wol en fermacell-platen) 

 

Dak       Platdak en een punt dak. Zie geveltekening. 

Trap 

      

Afwerking leuning, trapboom en 

hekwerk wordt geschilderd 

opgeleverd. De traptreden worden 

gegrond opgeleverd. 

 

Kleur, wit. 

 

Overige basisvoorzieningen 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken bestaat uit : 3 

bovenkasten en 3 onderkasten 

kunststof aanrechtblad kleur zwart 

Bij aantal wijkt het aantal 
bovenkast af. Zie tekening. 



met spoelbak en mengkraan.  Wit 

tegelwerk boven aanrecht en achter 

kookhoek tot hoogte 1500mm 

Badkamer en toilet Sanitair toilet: closetpot  Wisa type 

Sydney wit 

Fonteintje: wit 

Sanitair badkamer: wastafel 60cm, 

wit met mengkraan en toilet  

planchet en spiegel. Douche met 

mengkraan kraan en glijstang. 

 

Tegelwerk: 

Vloer: licht grijs en Mosa 

15 x 15 cm antislip.  

 

Wanden: wit  15 x20 cm 

 

Woning type B en L hebben 

aparte toilet ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogte tegelwerk toilet is tot 1.2 

meter. In de badkamer worden de 

wanden tot het plafond betegeld 

en in de douchehoek tot  2.2 

meter. 

CAI De woning is aangesloten op 

het  CAI netwerk. Aansluitingen in 

de meterkast.  

Woonkamer voorzien van bedrading. 

 

. 

Glasvezel Wel aanwezig.  

Energielabel De woningen hebben waarschijnlijk 

een B-label  

 

 

Verwarming HR-CV ketel inclusief radiatoren 

 

Opstelplaats inpandige berging. 

Enkele cv-ketels zijn geplaats in 

de keukenkast. Zie 

verhuurplattegrond. 

Ventilatie Mechanisch afzuigsysteem  d.m.v 

ventielen in het plafond. (Natuurlijke 

ventilatie d.m.v. roosters boven het 

raam . 

 

Opstelplaats inpandige berging. 

Enkele hangen in de badkamer. 

Staan getekend op de 

verhuurtekening. 

Parkeerplaats Geen eigen parkeerplaats  

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 

 

Tuin 

 

Oppervlakte nog niet bekend. 

 

Te bereiken via eigen woning. 

Erfafscheiding met buren dient 

zelf te worden geplaatst in 

overleg met de buren. 

Niet alle woningen hebben een 

tuin. Zie verhuurtekening. 

Interne berging Wel aanwezig.  

Buiten Berging  

 

Kunststoffundering afgewerkt met 

een stoeptegels, wanden opbouw 

houtraamwerk afgewerkt met 

rabatdelen. 

 

Lichtpunt en wandcontactdoos 

gekoppeld aan de eigen woning. 

PV-panelen 6 pv-panelen per woning Piekvermogen 1740 kwh voor 6 

panelen.  

 

 

 

   

   

   

   

 

 

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. 


