
STANDAARD INFORMATIE  INVULFORMULIER AFWERKING EN BASISVOORZIENINGEN 

Zoetelaarpassage 

 
 

Afwerking ruimten 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk plafond 
In slaapkamer, woonkamer, toilet 
en hal. 

 

Het betreft een grove structuur 
 

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: 
Gipskartonplaat  
 

Gevelkozijn: 
Gevelkozijnen balkonzijde 
Voordeur kozijn 
Gevelkozijnen galerijzijde 

Kunststof kozijnen met HR 
++glas 
Hout, Meranti  
Hout, Meranti  
 

Vloerafwerking 
Badkamer  
Woonkamer/keuken/hal 

Vezelversterkte zandcement vloer 
Anhydrietvloer 
 

Dak  
De volgende zaken zijn hier 
aanwezig: 
Lage dak: 
 
 
Hoge dak: 

 
 
Groen dak 
Ventilatoren/airco van 
onderliggende winkels 
dak veiligheidsvoorzieningen 

 

Overige basisvoorzieningen 

 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

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

Bruynzeel keuken 
3 stuks, waarvan 1 spoelkast 
3 stuks 
Kunststof 32 mm HPL-toplaag 
lengte 1700 mm 
Vierkant RVS met stop en ketting 
Solid Aqua Premium 
Mosa, 15x20 cm, Wit, boven 
aanrecht en kookhoek  
 
Vaatwasser plaatsen is mogelijk. 

Badkamer en toilet 
Badkamer bestaat uit: 
 
Vloertegels antislip  
 
Wandtegels 

 
 
Mosa 15x15 cm 7490LS 
ivoorzwart 



 
Douchebak 
Wastafel 
Spiegel en planchet 
Wastafelkraan 
Douchekraan 
Glijstang 
Syfons 
 
Wandtegels: 
 
 
 
Toilet bestaat uit: 
 
Vloertegels 
Wandtegels 
Fontein 
Toiletpot 
Kraan fontein 
 
Tegelwerk: 

Mosa 15x20 cm 0490L Hollands 
wit 
Wit, plieger 
Wisa 600mm 
Plieger 
Grohe euro eco  chroom 
Grohe Grohtherm 800 chroom 
Grohe Tempesta 
Viega 
 
Rondom tot aan het plafond= 
2,4m hoog 
 
 
 
 
Mosa 15x15 cm 7490LS ivoor  
Mosa 15x20 cm 0490L wit 
Wisa 
Wisa 
Grohe costa L chrome 
 
Hoogte wandtegels 1,2 m 

 

CAI 
 
De woning is aangesloten op 
het CAI-netwerk. 
Aansluitingen in de meterkast.  
Woonkamer voorzien van bedrading. 

 

Glasvezel Aanwezig 

 

 

 
Energielabel 

 
De woningen krijgen in ieder geval 
label B 

 
 

Zonnepanelen Aanwezig  Terug levering via de algemene 
CVZ-meter van het complex. 

 
Verwarming 

Stadsverwarming 
 

Nieuwe radiatoren in hal, 
woonkamer, keuken, slaapkamer 
en badkamer. 

 
Ventilatie 

Mechanisch afzuigsysteem d.m.v. 
ventielen in het plafond. 1x 
inpandige berging, 2x keuken, 1x 
badkamer, 1x toilet. 
Tevens toevoer van schone lucht 
middels roosters in de gevelpuien. 

Afzuigunit wordt boven het 
plafond in de badkamer geplaatst. 

 
Parkeerplaats 
 

  
Geen eigen parkeerplaatsen. 
 

 
 

 
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. 
 

 

Berging  Aanwezig  Enkele woningen hebben een 

inpandige berging in de woning. 



De overige woningen hebben een 

berging buiten de woning. 

Gemeenschappelijke 

fietsenstalling 

 

Aanwezig op het terrein. 

 

 

 

 

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. 


