
8 Eengezinswoningen Hogekwartier veld 8 Amersfoort 

 

 

  

Afwerking ruimten 

 

  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk Plafond In alle verblijfsruimtes (hellende 

daken worden niet voorzien van 

spuitwerk, maar voorzien van witte 

dakplaten). 

Het betreft een korreltjes 

structuur. 

Wanden Woning wordt behangklaar 

afgewerkt.  

Wanden boven tegelwerk toilet zijn 

voorzien van spuitwerk 

Er worden geen vloerplinten 

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 

kunt u het beste advies inwinnen 

bij de doe het zelf- of 

interieurwinkel. 

Gevel(buiten)kozijn: Houten kozijnen met HR++ glas.  

Vloerafwerking Zandcementvloer (niet achter het 

knieschot en meterkast). 

 

 

Overige basisvoorzieningen 

 

  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken bestaat uit :  

3 onderkasten en 3 bovenkasten, 

multiplex keukenblad met kunststof 

toplaag, RVS spoelbak en 

keukenmengkraan. Wandtegelwerk, 

kleur wit, afmeting 15x20cm, boven 

het aanrecht en achter de kookhoek 

tot circa 150 cm.  

Er zijn geen keukenkeuzes 

mogelijk. 

Koken op elektra, Perilex 2-fase 

aansluiting (exclusief toestel). 

Er is een geveldoorvoer met 

bolrooster, waarop een motor-

wasemkap aangesloten kan 

worden. 

Aansluiting vaatwasser is 

gedeeltelijk voorbereid.  

Wij adviseren u te wachten met 

het aanschaffen van 

keukenapparatuur tot na de 

inmeetdag. 

Badkamer en toilet Sanitair toilet:  

toilet (wit) met reservoir, fonteintje 

(wit) met kraan. 

Sanitair badkamer:  

 

 

 



toilet (wit) met reservoir, wastafel 

(wit) met mengkraan, planchet en 

spiegel.  

Douche met thermostaatkraan en 

glijstang. 

 

Tegelwerk: 

Vloer: Muisgrijs 15x15 cm met 

antislip.  

Wanden: Wit 15x20 cm  

 

 

 

 

Hoogte wandtegelwerk toilet is 

tot ca. 120 cm, daarboven wordt 

spuitwerk aangebracht.   

In de badkamer worden 

wandtegels tot aan het plafond 

aangebracht. 

Glasvezel en CAI De woning is aangesloten op het 

CAI- en glasvezelnet. Aansluitingen 

in de meterkast.  

Woonkamer is voorzien van 

bedrading. 

 

Energielabel De woningen hebben het A++++ 

label (EPA). 

Bij oplevering worden de 

definitieve energielabels 

vastgesteld. 

Verwarming Woning wordt verwarmd middels 

een ventilatieretourwarmtepomp. 

Alle verblijfsruimtes m.u.v. de 

badkamer zijn voorzien van 

vloerverwarming. 

Badkamer is voorzien van 

elektrische radiator  

De woningen zijn gasloos. 

Ventilatie Mechanisch afzuigsysteem (WTW) 

d.m.v. ventielen in het plafond 

(aan- en afvoerventielen). Deze is 

ventilatie-unit is geïntrigeerd met 

de luchtwarmtepomp. 

De WTW zal de afgevoerde 

warme lucht gebruiken voor de 

verwarming via de 

luchtwarmtepomp. 

De WTW is te bedienen met de 

bediening van de 

luchtwarmtepomp in de 

woonkamer en bediening in de 

badkamer. 

Parkeerplaats Parkeren op openbaar gebied.  

Zonwering Aanbrengen van zonwering kan in 

overleg met toestemming en 

voorwaarden van de Alliantie na 

sleuteloverdracht middels een ZAV-

aanvraag (Zelf Aangebrachte 

Voorziening). 

Formulier ZAV-aanvraag is via de 

site van de Alliantie op te vragen 

of in te vullen. 

Schotelantennes Er wordt geen toestemming 

gegeven om een schotelantenne te 

plaatsen. 

 

 

Tuin Hardhouten palen met daartussen 

thermisch verzinkte staalmatten. 

Hoogte ca. 1,8 m. 

Achtertuin van woningen voorzien 

van afscherming aan steeg- of 

openbaar gebiedszijde 

hardhouten palen met 

gaashekwerk en een 

schuttingdeur.  

Zolder (bovenverdieping) Opstelplaats 

ventilatieretourwarmtepomp, 

wasmachine en droger  

 

Berging In de buitenberging is een lichtpunt 

en dubbele wandcontactdoos 

aanwezig (230 v).  

 



Voorgevel Nabij de voordeur is een lichtpunt 

aanwezig, voorzien van een 

armatuur. 

 

Achtergevel Buitenkraan aanwezig, niet 

vorstvrij.  

Nabij de achterdeur is een lichtpunt 

aanwezig, voorzien van een 

armatuur. 

In de winterperiode dient de 

buitenkraan in de meterkast 

afgesloten te worden. 

PV panelen Aantallen conform EPC berekening. Gelegen op het pannendak. 

 

 

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. 

 

 


