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STANDAARD INFORMATIE  INVULFORMULIER MBT NIEUWBOUWWONINGEN PER 

PROJECT: Soesterberg Dorpsplein, 19 vrije sector huur appartementen 

 

 

Afwerking ruimten 

 

  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

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

Wanden Woning wordt behang klaar (dus 

zonder behang) opgeleverd. Er 

worden geen plinten geplaatst.  

Wij raden bij nieuwbouwwoningen 
aan een specialist/schilder in te 
schakelen voor advies.  De 
woning wordt behang klaar 
overgedragen, u dient de wanden 
dus zelf nog te voorzien van 
behang.  
Wilt u gaan sausen, dan dienen 
de wanden eerst te worden 
voorzien van een stukadoor 
(saus) laag. 

Gevelkozijn: Kunststof kozijnen, voorzien van 

HR++ glas  

 

 

Vloerafwerking Zand-cement dekvloer, ook in toilet-

/badruimte, dikte ca. 50mm. 

Op de eerste, tweede en derde 

etage ligt er een zwevende 

cement dekvloer. Laat u zich dan 

ook goed voorlichten bij het 

kiezen van de juiste afwerkvloer. 

Betreft een EPS 20mm tacker 

isolatieplaat.  Zie blad 3 en 4  

voor meer informatie.  

Dak  Plat dak. 

 

 

 

Overige basisvoorzieningen 

 

  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken Luxe rechte of hoekkeuken per 

woning type bepaald, van het merk 

Bribus. Houten plaatmateriaal, 

hoogglans gelakt wit, blad en 

Geen gas aansluitleiding in de 
woning aanwezig! 
 
 



achterwand is mdf met Duropal 

toplaag, RVS spoelbak en Costa 

eenhendel mengkraan.  

Volgende apparaten aanwezig: 

Schouwkap, vaatwasser, Combi 

magnetron, Geïntegreerde 

koel/vriescombinatie en inductie 

kookplaat. 

   

Badkamer en toilet Sanitair toilet:  

Wandcloset wit Villery & Boch O 

Novo,  Fontein, wit Villery & Boch. 

Sanitair badkamer: 

Wastafel, wit Villeroy & Boch, 

mengkraan, planchet en 

rechthoekige spiegel, geen toilet! 

Douchegarnituur: Thermostatische 

douchemengkraan Grohe 1000 en 

glijstang. 

Tegelwerk: 

Vloertegels kleur grijs, afm. 15x 15 

cm 

Wanden: kleur wit, glanzend.  

Glazen douchescherm, éénzijdig 

60cm breed. 

Hoogte tegelwerk toilet is tot ca. 

120cm.  

In de badkamer worden de 

wanden tot plafond betegeld.  

 

 

 

 

 

 

Vloertegel; 150x150 mm  

Wandtegel; wit, Glanzend 

330x250mm. 

 

 

CAI De woning is aangesloten op 

het  CAI netwerk. Aansluitingen 

zitten in de meterkast! 

Woonkamer voorzien van bedrade 

cai aansluiting. 

De loze leiding in de slaapkamers 

zijn te gebruiken voor het 

bedraden telecom en/of glasvezel. 

Abonnement met een provider 

dient u zelf af te sluiten. 

Glasvezel In de meterkast  

Energielabel De woningen hebben het A-label 

(EPA). 

 

Verwarming Bodemwarmte systeem en 

individuele warmte box. 

-Woning voorzien van  

Vloerverwarming, behalve de 

techniek ruimte.  

-Badruimte tevens voorzien van 

elektrische radiator. 

 

Ventilatie Warmte-terug-Win installatie, WTW 

systeem (Mechanische toe – en 

Opstelplaats techniek/wasruimte 



afvoer systeem doormiddel van 

ventielen in het plafond. 

 

Afstandsbediening ventilatie 

systeem in woonkamer en hoofd 

slaapkamer. 

Zonwering Aan de buitengevel, wordt 

toegestaan! 

ZAV via regio en zie onderstaande 

omschrijving, waaraan deze dient 

te voldoen. Op de zon 

gerelateerde gevels zijn loze 

leidingen voor zonwering 

meegenomen.  

 

Schotelantennes Er wordt geen toestemming gegeven 

om een schotelantenne te plaatsen. 

 

 

 

Zonnepanelen 4 stuks Pv panelen, aangesloten op 

de woning. 

Vermogen per paneel = 335 Wp  

Balkon en/of terras Buitenlichtpunt (géén armatuur) en 

spatwaterdichte wandcontactdoos 

 

Interne berging niet aanwezig.  

Externe berging 

 

Individuele berging  

Overige   

Begane grond Geen opstelplekken aanwezig, voor 

scootmobiel 

 

Parkeren Openbare parkeerplaatsen 

aanwezig. 

 

 

Zonwering; 

1. screens (gevelkozijn)  

-referentie: Zip-screen Schellekens, of gelijkwaardig; elektrisch bediend (?), Somfy motor  

-aluminium in kleur kozijn: RAL 7016 

-doek: SATINÉ 5500; 5959 (RAL 7016) 

https://www.schellekens.com/wp-content/uploads/2018/09/BROCHURE-SATINE-5500-

SCHELLEKENS-P1-8.pdf 

 

2. uitvalscherm (knik)  

-referentie: knikarmscherm Schellekens, of gelijkwaardig, elektrisch bediend (?), Somfy 

motor 

-aluminium in kleur kozijn: RAL 7016 

-doek: Taupe 

 

 

 

 

 

https://www.schellekens.com/wp-content/uploads/2018/09/BROCHURE-SATINE-5500-SCHELLEKENS-P1-8.pdf
https://www.schellekens.com/wp-content/uploads/2018/09/BROCHURE-SATINE-5500-SCHELLEKENS-P1-8.pdf


Bewoners vloerafwerking bij zwevende dekvloeren. 

 

Onderstaand is beschreven welke vloerafwerkingen er kunnen worden toegepast en hoe 

deze uitgevoerd dienen te worden: 

Harde vloerbedekking moet geheel vrij worden gehouden van de wanden en de gevels. 

De afstand tussen de vloerbedekking en de wanden/gevels moet minimaal 5 mm zijn. 

 

De plinten mogen geen star contact veroorzaken tussen de wanden/gevels en de 

dekvloer. Dit kan als volgt: 

a. plinten toepassen met een rubberstrip aan de onderzijde 

b. of de plinten circa 2 mm vrijhouden van de dekvloer en de ruimte opvullen met kit 

bijvoorbeeld in de kleur van de plint 

c. plinten die op de vloer liggen moeten dus geheel worden vrijgehouden van alle wanden 

en gevels 

 

Onder harde vloerafwerking wordt verstaan: 

1. plavuizen, natuursteen, plavuizen met een houtachtige structuur 

2. gelijmd parket en laminaat al dan niet met een ondervloer 

3. linoleum en marmoleum etc. 

4. vinyl 

5. PVC-vloeren 

6. gietvloer bijvoorbeeld betonlook 

Bij laminaat vloerbedekking is het toegestaan om dunne ondervloeren met een maximum 

van 3 mm toe te passen om de dekvloer te egaliseren. 

 

In principe mogen tapijten met of zonder ondertapijt tegen de wanden en gevel worden 

aangebracht, met uitzondering van stugge tapijten of tapijttegels met een dikte kleiner 

dan 5 mm. 

 

De contact geluidisolatie wordt verbeterd als u toepast: 

 

Vinylsoorten met een dikte van minimaal 2 mm verhogen de contactgeluidisolatie globaal 

met 3 à 4 dB. 

Hoogpolig tapijt met een pool van ten minste 7 mm verhogen de contactgeluidisolatie met 

circa 5 dB. Hoogpolige tapijten op een ondertapijt kunnen minimaal 10 dB hogere Ico-

waarden opleveren. 

 

 

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. 


