
STANDAARD INFORMATIE  INVULFORMULIER AFWERKING EN BASISVOORZIENINGEN 

 

 

Afwerking ruimten 

 

  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk Plafond Betreft de 72 woningen :Entree, 

keuken, badkamer en toilet.  

Betreft: De 9 bovenwoningen 

huisnummer 27.5-31.5-37.5-41.5-

45.5-47.5-51.5-57.5-61.5  en de 3 

nieuwe Nicolaas Japiksestraat 6,4, 

en 2 worden alle plafonds 

afgewerkt. 

Wellicht ook de hal. 

Overige verblijfsruimte sauswerk.  

Het betreft een vlokken structuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige verblijfsruimte als 
bestaand. Is niet gerenoveerd. 
Stucwerk wit gesausd. 

Wanden (verblijfsruimtes) De woning wordt behangklaar 

opgeleverd. De verblijfsruimte zijn 

voorzien van plinten. (deze kunnen 

deels van de vorige huurder zijn 

deels zijn vernieuwd) 

De woningen van de 5e verdieping 

lopen de dragende balken van het 

dak in het zicht. (worden niet 

geschilderd) 

 
De woning is behangklaar, u kunt 
de woning behangen. Wilt u gaan 
verven, dan dienen de wanden 
eerst voorbewerkt te worden. 

Gevelkozijn: Kunststofkozijnen kozijnen met HR 

++ glas 

Draaikiepramen. 

Slaapkamer/woonkamer Een aantal woningen hebben een 

inpandige kast. Dit kan  per woning 

verschillen. 

Zie verhuurplattegrond. 

Vloerafwerking Zandcementvloer/betonvloer. 

(bestaand) 

De woningen op de 5e verdieping 

worden afgewerkt meteen 

anhydrietvloer. 

 

Dak  Platte dak met bitumen en schuine 

dak met dakpannen. 

(met daaronder  isolatie) 

Trap in de algemene ruimte Bestaande prefab beton. (voorzien van een coating) 

Algemene ruimte: Portieken. Geen lift. 

 



 

 

 

 

 

 

Overige basisvoorzieningen 

 

  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken bestaat uit: 3 onder 

en 3 bovenkasten, kunststof blad 

met spoelbak en mengkraan. Wit 

tegelwerk boven aanrecht en achter 

kookhoek. 

Vaatwasser aansluiting voorbereidt 

(er is geen wcd aanwezig) 

 

Badkamer en toilet Sanitair toilet: vlak spoel, kleur wit 

Fonteintje: kleur wit 

Sanitair badkamer: wastafel met 

een mengkraan geen toilet. 

Planchet en spiegel aanwezig. 

Douche met mengkraan  en 

glijstang. 

Vloertegelwerk: 

type Mosa Softgrip (ruw) 74030 V 

afm. 147x147mm  

wandtegelwerk wit 

type Mosa 429 afm. 150x200mm 

 

 

 

Hoogte tegelwerk toilet is tot 1.2 

meter. In de badkamer worden 

de wanden tot aan plafond 

betegeld  

CAI De woning is aangesloten op 

het  CAI netwerk voor zowel Ziggo 

en Reggefiber. Aansluitingen in de 

meterkast.  

Woonkamer voorzien van ledige 

leiding. 

. 

Energielabel De woningen hebben het A++ label 

(EPA).  

 

Verwarming Collectieve stadverwarming met 

radiatoren  

Zie verhuurplattegrond. 

Opstelplaats inpandige kast/ 

berging in de woning  



Ventilatie Mechanisch afzuigsysteem  d.m.v 

ventielen in het plafond. (Natuurlijke 

ventilatie d.m.v. roosters boven het 

raam aan de voor en achterzijde van 

de woning). 

Opstelplaats boven de toilet. 

Parkeerplaats Geen eigen parkeerplaats Openbare weg. (betaald 

parkeren) 

Zonwering Aanbrengen van Zonwering is niet 

niet toegestaan 

 

Schotelantennes Er wordt geen toestemming gegeven 

om een schotelantenne te plaatsen. 

 

Tuin De woningen met de volgende 

huisnummers hebben een tuin: 

Hemsterhuisstraat 27.1-29.1-31.1-

33.1-35.1-37.1-39.1-41.1-43.1-

45.1-47.1-49.1-51.1-53.1-55.1-

57.1-59.1 en Nicolaas Japiksestraat 

4 en 2  

 

Interne berging Wel aanwezig. Begane grond vloer.  

Balkon Prefab beton (met uitzondering van 

de woning op de 5e verdieping) 

Anti-slip profilering 

Pv-panelen  4 st per woning  Op het dak. 

Binnen het houtwerk Binnen schilderwerk is voor de 

nieuwe huurder.  

B.v. binnen kozijnen/aftimmering 

opstap naar balkon. 

 

 

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. 


