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AFWERKING EN BASISVOORZIENINGEN 

Renovatieproject Dobbebuurt 

Burgemeester Fockstraat en Speelmanstraat 

 

 

Afwerking ruimten 
 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

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

Wanden Gipswanden in de woning worden 

behangklaar opgeleverd (met 

uitzondering op de spouwmuren 

naar tuin beneden woningen, daar 

geen gips voorzetwanden 

toegepast)  

Wij raden bij nieuwbouw en 
renovatie woningen 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. Let op bij 
gips wanden dient u speciale 
pluggen te gebruiken indien u iets 
wilt bevestigen aan de wand. 

Gevelkozijn: Houten bestaande (oude) kozijnen 

+ dubbel glas 

Kozijnen geverfd, draaiende delen 

nagekeken. (ramen draaien naar 

binnen) 

Vloerafwerking Estrich zwevende dekvloer Er worden plinten geplaatst 

Dak  Plat dak op hoogste etage. Is geïsoleerd. 

Trappenhuis Afwerking leuning, trapboom en 

hekwerk wordt geschilderd 

opgeleverd. De traptreden worden 

geschilderd. 

 

 

Overige basisvoorzieningen 
 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken bestaat uit :  

3 onder en 3 bovenkasten van 

Bruynzeel. Wit tegelwerk boven 

aanrecht en achter kookhoek tot 60 

cm 

Sommige woningen hebben een 
hoekkeuken zie hiervoor de 
verhuurtekening. Gootsteenkast 
met aansluitingen. 
Koken op gas 

Badkamer en toilet Sanitair toilet: vlakspoel pot merk 

Sphinx kleur wit. 

Sanitair badkamer: wastafel 60 cm 

kleur wit met mengkraan, planchet 

en ronde spiegel, toilet in 

badkamer. Douche met 

thermostatische kraan en glijstang. 

 

Uitzondering hierop zijn de 

hoekwoningen. Deze worden 

uitgevoerd met een apart toilet en 

een fonteintje. Wandtegelwerk tot 

1200mm. 
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Badkamer en toilet vloer: 

Terrazo vloer, licht kleurstelling 

Wandtegelwerk Mosa wit 15 x 20cm  

In de badkamer wordt er getegeld 

tot het plafond. 

CAI en Glasvezel De woning is aangesloten op 

het  CAI netwerk. Aansluitingen in 

de meterkast.  

Huurder dient dit verder zelf af te 

(laten) monteren. 

Energielabel De woningen hebben het B-label 

(EPA).  

 

Verwarming HR-CV ketel inclusief radiatoren Cv ketel hangt in technische kast. 

Ventilatie Mechanisch afzuigsysteem  d.m.v 

ventielen in het plafond. (Natuurlijke 

ventilatie d.m.v. roosters boven het 

glas van het raam) 

Ventilatie box hangt in technische 

kast bij cv ketel. 

Parkeerplaats Geen eigen parkeerplaats  

Zonwering Aanbrengen van Zonwering kan in 

overleg met toestemming en 

voorwaarden van de Alliantie. 

Alliantie zelf aangebrachte 

voorzieningen ZAV-beleid. 

Schotelantennes Er wordt geen toestemming 

gegeven om een schotelantenne te 

plaatsen. 

 

Tuin 

 

Alleen de woningen gelegen op de 

eerste etage hebben een uitgang 

naar de tuin. Via een trap welke 

tevens 2 slaapkamers op de begane 

grond bereikbaar maakt. 

Erfafscheiding en terrastegels zijn 

aanwezig. Privé terras is 

afgescheiden van de algemene 

kijktuin (geen achterom). 

Balkon Elke woning heeft een eigen balkon.  

Interne berging Aanwezig t.p.v. de begane grond. 

Aan de ene zijde 3 bergingen en 

andere zijde 5 bergingen.  

Verlichting 42Volt. 

Bergingen gescheiden d.m.v. gaas 

hekwerk, afmetingen verschillen. 

Zonnepanelen Het dak wordt vol gelegd met 

zonnepanelen welke energie terug 

leveren aan de woningen. 

Huurder dient dit zelf te melden 

bij de gekozen energieleverancier.  

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. 


