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AFWERKING EN BASISVOORZIENINGEN 

Nieuwbouw 94 Appartementen Noord 2.0 – Fase 2 

Verschurestraat – Van Dijkstraat 

Afwerking ruimten

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk Plafond in alle verblijfsruimten en de 

wanden boven het tegelwerk in het 

toilet.

Het betreft een korrelstructuur.

Wanden Woning wordt behangklaar 

opgeleverd.  

Er worden geen plinten geplaatst.  

De woning is behangklaar 
afgewerkt d.w.z. dat er hier en 
daar nog wat oneffenheden kunnen 
zitten. Wilt u de wanden gaan 
sausen, dan stellen we voor de 
oneffenheden eerst weg te werken 
en plaatselijk op te schuren. 
Daarna is het mogelijk de wanden 
voor te bewerken met een 
voorstrijkmiddel voor een betere 
hechting voor het sauswerk. Wilt u 
het zeker weten, dan kunt u het 
beste advies inwinnen bij de  
doe-het-zelf- of speciaalzaak. 

Gevelkozijn: Houten kozijnen en HR++ glas

Vloerafwerking Zwevende dekvloer met een totale 

dikte van ca. 70mm. Opbouw: 

20mm isolatieplaat, 50mm 

afwerkvloer. 

In de cementdekvloer ligt de 

vloerverwarming. 

Dak Bovenste etage, plat dak.

Trap n.v.t. Iedere etage te bereiken met een 

trap of een lift gelegen in de 

algemene ruimte. 

Overige basisvoorzieningen

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken bestaat uit: drie 

onder- en drie bovenkasten, 

multiplex blad met kunststof 

afwerking, RVS spoelbak en Grohe 

keukenmengkraan met coolstart. 

Hoekkeukens kunnen iets afwijken 

van de basiskeuken. 

De keuken is voorzien van twee 
aparte aansluitpunten t.b.v. 
vaatwasser en een elektrisch 
kooktoestel.  

Voor het kooktoestel is 2 x 230V 
perilex opgenomen, zie de info over 
perilex.  
Voor de Vaatwasser is een WCD, 
afvoer en kraan aangebracht.  
T.b.v. de magnetron en koelkast 
zijn wandcontactdozen opgenomen.
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Tegelwerk: wit, 15 x 20 cm, tussen 

aanrecht en bovenkastjes en t.p.v. 

de  kookhoek tot ca. 150 cm boven 

vloer.      

Badkamer en toilet Sanitair toilet: Sphinx 300 

hangtoilet, diepspoel, wit. 

Fonteintje: Sphinx 300 basic, wit. 

Sanitair badkamer: Sphinx 300 basic 

wastafel, wit met Grohe Eurosmart 

wastafelkraan. Geen toilet in 

badkamer. Grohe thermostatische 

800 douchekraan en glijstangset. 

Planchet en spiegel 40 x 57 cm.    

Tegelwerk: 

Vloer:  donkergrijs, 15 x 15 cm, 

antislip.

Wanden: wit, 15 x 20 cm glanzend 

Hoogte wandtegelwerk toilet is tot 

min. 120 cm.   

In de badkamer worden alle 

wanden tot aan het plafond 

betegeld. 

CAI De woning is aangesloten op het CAI 

netwerk.  

Aansluitingen in de meterkast. 

Woonkamer is voorzien van COAX 

bedrading.

Huurder dient dit zelf af te (laten) 

monteren/installeren. 

Glasvezel Aanwezig tot in meterkast door 

nutsbedrijf.

Huurder dient dit zelf af te (laten) 

monteren/installeren. 

Energielabel De woningen hebben minimaal het 

A-label (EPA). 

Na oplevering worden de energie-

labels opgesteld 

Verwarming Middels een collectieve verwarming, 

een pelletketel. Alle verblijfsruimten 

zijn voorzien van vloerverwarming. 

Ruimte regeling is in alle 

verblijfsruimten voorzien. 

In de badkamer bijverwarming 

d.m.v. elektrische radiator.

Ventilatie Mechanisch afzuigsysteem  d.m.v 

ventielen in het plafond. (aanvoer 

verse lucht d.m.v. roosters boven 

het raam aan de voor- en achterzijde 

van de woning).

Opstelplaats:  

berging / technische ruimte in 

appartement. 

Parkeerplaats Geen eigen parkeerplaats Voldoende parkeergelegenheid op 

het binnenterrein en in het 

openbaar gebied. 
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Zonwering Niet aanwezig.

Schotelantennes Er wordt geen toestemming gegeven 

om een schotelantenne te plaatsen.

Tuin / Balkon De appartementen op de b.g.g. 

hebben een eigen tuin.  

De appartementen op bovenste 

verdieping hebben een dakterras.  

De tussenliggende verdiepingen zijn 

voorzien van een balkon. 

Tuinen hebben een aansluiting op 

een achterpad.  

Erfafscheiding op b.g.g. met buren 

dient zelf te worden geplaatst in 

overleg met buren.  

De appartementen op de bovenste 

verdieping hebben een afscheiding 

d.m.v. een privacy scherm.

(Interne) berging Aanwezig. Eigen 

stroomvoorziening, aangesloten op 

het appartement.  

Bergingen hebben geen armatuur. 

Schuur tuin Plat dak, gemetselde wanden. Incl. wandcontractdoos en 

schakelaar (220 v). Elektra is 

gekoppeld aan de woning.

Zonnepanelen Op het dak zijn zonnepanelen 

aanwezig welke energie terug 

leveren aan de woningen en CVZ 

(centrale voorziening). 

De appartementen hebben 3 pv-

panelen per appartement. 

Vermogen is 310 Wp(Wattpiek) per 

paneel.  

Teruglevering via eigen meter. 

Intercom Aanwezig 

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.


