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STANDAARD INFORMATIE  INVULFORMULIER MBT NIEUWBOUWWONINGEN PER 

PROJECT: DE Horsten  blok 5 

 

 

Afwerking ruimten 

 

  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk Plafond In  alle verblijfsruimtes. 
Het betreft een korrel structuur, 
kleur wit  

Wanden Woning wordt behang klaar 

opgeleverd. Er worden geen plinten 

geplaatst.  

Wij raden bij nieuwbouwwoningen 
aan een specialist/schilder in te 
schakelen voor advies.  De woning 
is behang klaar, u kunt de woning 
behangen.  
Wilt u gaan verven, dan dienen de 
wanden eerst te worden voorzien 
van een stukadoor (saus) laag. 

Gevelkozijn: Houten kozijnen (balkonzijde) en op 

de zijgevel kunststof kozijnen, 

voorzien van HR++ glas 

 

Vloerafwerking Zwevende dekvloer met daar 

bovenop een Anhydrietvloer 50mm 

dik. Hieronder ligt een 20 mm 

isolatieplaat. Totale zwevende 

pakket is dan 70 mm. 

In de badkamer en toilet ligt een 

zandcement dekvloer onder de 

tegelvloer! 

Dak  Bovenste etage, plat dak.  

Trap N.v.t.  

 

Overige basisvoorzieningen 
  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken bestaat uit: drie- a 

vier onder en drie bovenkasten 

(speciale uitvoering), multiplex blad 

met kunststof afwerking, RVS 

spoelbak en eenhendel mengkraan. 

Tegelwerk Wit 15x20cm, boven 

aanrecht en achter kookhoek tot circa 

135 cm 

In de hoek naast het 
kooktoestel is een loze ruimte 
waarboven het aanrechtblad 
wel doorloopt tot aan de 
wand! 
Loze aansluitpunt t.b.v. 

vaatwasser kraan is 

voorbereid.  
 
Elektrische aansluiting 
kooktoestel, doormiddel van 
een Perilex stekkerdoos. 
Wandcontactdoos 

afgemonteerd als 2 fase 
aansluiting. 



Badkamer en toilet Sanitair toilet: Wit Spinx 300, 

Fonteintje: Wit Spinx basic 300. 

Sanitair badkamer: wit, Sppinx basic 

300, geen toilet , planchet en spiegel, 

Thermostatische douchemengkraan  

en glijstang set. 

Tegelwerk: Tegelwerk: 

Vloer: Ivoorzwart 15x 15 cm antislip.  

Wanden: Wit 15x20 glanzend 

 

Hoogte tegelwerk toilet is tot ca. 

120cm.  

In de badkamer worden de 

wanden tot plafond betegeld. 

Tegel nummer: 

- Vloer; Mosa Softgrip 74090 LS 

Ivoorzwart (R11) 

- Wand; Mosa 0490L Wit 

glanzend 

CAI De woning is aangesloten op het CAI 

netwerk. Aansluitingen in de 

meterkast.  

Woonkamer voorzien van bedrading. 

 

Glasvezel Aanwezig  tot in de meterkast  

Energielabel De woningen hebben het A-label 

(EPA).  

 

Verwarming Collectief blokverwarming Warmte box, opstelplaats berging 

Ventilatie CO2 gestuurd mechanisch 

afzuigsysteem  

d.m.v. ventielen in het plafond. 

(Natuurlijke ventilatie d.m.v. roosters 

boven het raam aan de zijgevel van 

de woning) 

Opstelplaats berging 

Parkeerplaats N.v.t.  

Zonnepanelen 5 panelen per woning Wp280, opbrengst ongeveer 
1200Kwh per jaar 

Zonwering 

 

ZAV via regio.  

De bovenste gelegen woning 

heeft verscholen achter het 

boeiboord vier stalen consoles 

zitten tbv  kunnen plaatsen van 

een uitvalscherm, zie bijlage 1. 

 

Schotelantennes Er wordt geen toestemming gegeven 

om een schotelantenne te plaatsen. 

 

Balkon  Afmeting verschilt iets per 

woningtype, zie verhuurtekeningen! 

 

Interne berging Wel aanwezig  

Externe berging 

 

Aanwezig op de begane grond Elektra berging (42 Volt) 

Aangesloten op CVZ meter. 

Berging voorzien van armatuur! 



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. 

 

 

 

Bijlage 1: 

 

 


