
STANDAARD INFORMATIE  INVULFORMULIER AFWERKING EN BASISVOORZIENINGEN 

Project Waterdorp W19; 32 appartementen te Amersfoort Vathorst. 

 

Afwerking ruimten 

 

  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk Plafond In  alle verblijfsruimtes van de 

appartementen.  

In de hoofd entree en 

spiltrappenhuizen wordt op het 

plafond akoestisch spuitwerk 

aangebracht.  

Het betreft een korrelstructuur. 

Wanden Appartementen worden 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 van het 
sauswerk. Wilt u het zeker weten, 
dan kunt u het beste advies 
inwinnen bij de doe-het-zelf- of 
interieurwinkel. 

Gevelkozijn: Aluminium kozijnen.  

Appartementen zijn voorzien van 

HR +++ (zonwerend) tripleglas. 

 

Vloerafwerking Appartementen; 

In het toilet en badkamer 

zandcementvloer. 

De overige ruimtes van appartement 

zijn voorzien van een 

anhydrietvloer. 

 

Dak  Het dak van de bovenste 

appartementen betreft een plat dak 

met hierop PV-panelen. Het dak is 

afgewerkt met een bitumineuze 

dakbedekking. 

De opgewekte energie zal 

gelijkmatig verdeeld worden over 

de appartementen wanneer er 

vraag is. 

 

Trap  Algemene ruimten voorzien van 

trappen.  

Betonnen trappen en bordes. 

Stalen spiltrap.  

 

  



Overige basisvoorzieningen 

 

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken bestaat uit:  

3 onder- en 3 bovenkasten,  

Topline multiplex werkblad, RVS 

inleg spoelbak en  

Grohe Costa-L chroom twee-greeps 

keukenmengkraan.  

Tegelwerk boven aanrecht en achter 

kookhoek tot ca. 153 cm vanaf de 

vloer. 

  

De appartementen met een 
hoekkeuken zijn voorzien van  
4 onder- en 2 bovenkasten. 

 

Er zijn geen keukenkeuzes 

mogelijk. 

Koken op elektra (exclusief 

toestel). 
  
 

Er is een stroomvoorziening 
aanwezig voor een recirculatie 
afzuigvoorziening.   
 
Aansluiting van de vaatwasser is 
voorbereid. Er is een sifon met 
afsluitbare t-splitsing  en 
filterstopkraan voor 12mm en 
15mm aanwezig.  

Badkamer en toilet Sanitair toilet:  

Sphinx 300 staande closetpot 

vlakspoel kleur wit. 

Fontein:  

Sphinx 300 kleur wit. 

Sanitair badkamer:  

Sphinx 300 wastafel kleur wit, 

Grohe eurosmart mengkraan, 

Schwab planchet kleur wit en 

Swallow spiegel.  

Douche met Groheterm 800 

douchethermostaatkraan en Grohe 

New Tempesta glijstangset 90 cm. 

 

Tegelwerk: 

Vloer: wit 15 x 15 cm antislip.  

 

Wanden: wit 15 x 20 cm staand. 

Hoogte wandtegelwerk toilet is tot 

ca. 120 cm.  

In de badkamer worden de 

wanden tot plafond hoog 

betegeld. 

CAI en Glasvezel De woning is aangesloten op het CAI 

en glasvezelnetwerk. Aansluitingen 

in de meterkast.  

Woonkamer voorzien van bedrading. 

. 

Energielabel De woningen hebben minimaal het 

A-label (EPA).  

 



Verwarming De woningen zijn voorzien van 

elektrische radiatoren en een 

warmtepompboiler. 

De warmtepompboiler is 

gesitueerd in de inpandige 

technische ruimte.  

Ventilatie De appartementen zijn voorzien van 

een warmte terug win (WTW) 

systeem. In de ruimten in de 

woningen zijn inblaas- en 

afzuigventielen aangebracht. Er zijn 

daarom in de kozijnen geen 

ventilatieroosters aangebracht.  

De WTW-unit is gesitueerd in de 

inpandige technische ruimte.  

Parkeerplaats Op het achter terrein zijn 21 

parkeerplaatsen aanwezig.  

De parkeetplaatsen zijn wel/niet 

genummerd? Met elkaar 

afstemmen.  

Zonwering Aanbrengen van Zonwering kan in 

overleg met toestemming en 

voorwaarden van de Alliantie 

Indien anders aangeven 

 

Schotelantennes Er wordt geen toestemming 

gegeven om een schotelantenne te 

plaatsen. 

Indien anders aangeven 

 

Tuin / Balkon De appartementen op de begane 

grond hebben alleen een verhoogde 

tuin t.o.v. de openbare 

voorzieningen. De tuin is bereikbaar 

vanaf de stoep en van binnenuit.  

 

De appartementen op de 

verdiepingen hebben allen een 

balkonhekwerk met stalen lamellen 

baluster.  

De tuin is bereikbaar vanaf de 

stoep en van binnenuit. 

Erfafscheiding met buren dient 

zelf te worden geplaatst in 

overleg met buren. 

Indien anders aangeven 

Interne berging Ieder appartement heeft een eigen 

berging op de begane grond. 

Daarnaast is in de appartementen 

een technische ruimte aanwezig 

welke ook als berging kan worden 

gebruikt. 

Deze bergingen zijn verdeeld over 

4 bergingsruimtes. 

 

Berging tuin N.v.t. interne berging. 

 

N.v.t. 

Zonnepanelen Op het dak zijn circa 200-220 PV-

panelen aanwezig exacte 

hoeveelheid n.t.b.. Deze PV-panelen 

Op te geven door LENS 



leveren via de omvormers in de 

technische ruimte hun stroom terug 

aan de appartementen. De 

hoeveelheid teruggeleverde kWh is 

afhankelijk van het aantal PV-

panelen per woning. 

Intercom Ieder appartement beschikt over 

een videofoon. 

Videofooncamera in het 

bellentableau aan de voorzijde 

van het gebouw. 

   

   

   

 

 

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. 


