
STANDAARD INFORMATIE AFWERKING EN BASISVOORZIENINGEN 

Project: De Molenwiek te Almere 

 

 

 

Afwerking ruimten 

 

  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk Plafond Alle plafonds worden afgewerkt, 

m.u.v de meterkast.  

Het betreft een korrel structuur. 

Wanden (verblijfsruimtes) Woning wordt behangklaar 

opgeleverd. Er worden geen plinten 

aangebracht.   

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  

 

Vloerafwerking Anhydrietvloer/betonvloer  

 

Dak  Bitumen   

Trap in de algemene ruimte Prefab beton.  

Lift. 2 Alle verdiepingen. 

   

 

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 is 

voorbereid. 

Er is geen gasaansluiting. (koken op 

elektra) 

Pakketkeuze zolang de voorraad 
strekt.  

Badkamer en toilet Sanitair toilet: vlak spoel, kleur wit 

Fonteintje: kleur wit 

Sanitair badkamer: wastafel met 

een mengkraan geen toilet . 

 

 

 

Hoogte tegelwerk toilet is tot 1.2 

meter. In de badkamer worden 



Planchet en spiegel aanwezig. 

Douche met mengkraan  en 

glijstang. 

vloertegelwerk: 

type Mosa Softline 

afm. 147x147mm  (kleur grijs) 

wandtegelwerk 

type Holland 2040 serie afm. 

150x200mm (kleur wit) 

de wanden tot aan plafond 

betegeld  

CAI De woning is aangesloten op COAX 

en telefoonaansluiting.  

De woonkamer is voorzien van 

voorbereide CAI en 

telefoonaansluiting afgewerkt met 

connectoren in de meterkast 

 

Glasvezel Is aanwezig tot in de meterkast.  

Energielabel A   

Verwarming Warmtepomp met vloerverwarming. Opstelplaats berging in de woning  

Ventilatie Mechanisch afzuigsysteem  d.m.v 

ventielen in het plafond. (Natuurlijke 

ventilatie d.m.v. roosters 

opgenomen in de buitenkozijnen 

 

Parkeerplaats Er worden geen parkeerplaatsen 

gerealiseerd door de Alliantie. 

Parkeren op openbare weg. Voor 

meer informatie over het 

parkeerbeleid kunt u informatie 

bij de gemeente Almere. 

Schotelantennes Er wordt geen toestemming gegeven 

om een schotelantenne te plaatsen. 

 

Tuin n.v.t. 

 

Interne berging Wel aanwezig. kelder 

Balkon Prefab beton Anti-slip profilering 

Pv-panelen  Deze panelen worden individueel op 

de woning terug geleverd. 

Op het dak. 

Zwaluwkasten Enkel in  de bovenste verdieping. In de gevelmetselwerk 

(noordgevel) 

Scootmobielruimte Indien u in bezit bent van en 

scootmobiel kunt u voor het gebruik 

maken van deze ruimte een contract 

afsluiten. 

In totaal zijn 7 plekken 

beschikbaar. 

Zonwering 
Bewoners kunnen een Zelf 
Aangebrachte Voorziening (ZAV) 
aanvragen (na ontvangst sleutels) 

- alle doeken in een egale 
antraciet of grijze kleur (exacte 
kleurkeuze afhankelijk van 
fabrikant) 



en krijgen dan te horen aan welke 
voorwaarden zij moeten voldoen. 
 
Toegestaan is een uitvalscherm 
boven het balkon maar dan wel 
voorzien van windsensor ( bij wind 
rolt het scherm zich zelf weer in, om 
te voorkomen dat het door de wind 
wordt los gerukt). 
Bij de overige ramen is alleen een 
screen toegestaan.  
  
 

 

- alle behuizing en begeleiding in 
kleur van het bijbehorende kozijn  
- ter plaatse van terrassen 
uitvalschermen zijn ook 
uitvalschermen toegestaan 
(breedte graag afstemmen op de 
kozijnbreedtes) 

 

   

 

 

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. 


