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Afwerking ruimten 

 

  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Spuitwerk Plafond Alle plafonds worden afgewerkt, 

m.u.v de meterkast.  

Het betreft een korrel structuur. 

Wanden (verblijfsruimtes) De woning wordt behangklaar 

opgeleverd. Er worden geen plinten 

aangebracht.   

De woning is behangklaar, u kunt 

de woning behangen. Wilt u gaan 
sausen of verven, dan dienen de 
wanden eerst voorbewerkt te 
worden. 

Gevelkozijn: Hardhouten kozijnen met HR ++ 

glas. Schuifpui is van aluminium.  

Draaikiepramen. (draaien naar 

binnen) 

Vloerafwerking Zandcementvloer  

 

Dak  Bitumen.  

 

Overige basisvoorzieningen 

 

  

Onderdeel Uitvoering Diversen 

Keuken De basiskeuken bestaat uit een 

recht keukenblok:  

Hoge kast met koel vriescombi 

met onderkasten 

ingebouwde oven met 

magnetronfunctie 

vaatwasser geïntegreerd 

Inductie kookplaat 

afzuigkap met koolstoffilter 

Spoelbak met eenhendel 

keukenkraan. 

 

Boven het aanrechtblad komen  

wandtegels. (kleur wit)  

Let op. Er is geen gas in de 
woning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleurstelling keuken is wit. 
Aanrechtblad, donker (Met rvs 
handgrepen. 

Badkamer en toilet toiletruimte: wand closet diepspoel 

met fonteintje kleur wit 

 

Hoogte tegelwerk toilet is tot 1.2 

meter.  

 



Sanitair badkamer: dubbele wastafel 

met planchet en spiegel. 

Douche, met glazen douche deur en 

thermostatische mengkraan 

 

Wand closet diepspoel kleur wit 

 

Design radiator kleur wit 

 

vloertegelwerk: 

afm. 300x300mm  (kleur grijstint 

met spikkels) 

wandtegelwerk 

200x250mm (kleur wit) 

In de badkamer worden de 

wanden tot aan plafond betegeld. 

Glasvezel Is aanwezig in de meterkast.  

CAI Is aanwezig in de meterkast.  

Energielabel A   

Verwarming Stadsverwarming  

 

Ventilatie Mechanisch afzuigsysteem  d.m.v 

ventielen in het plafond. (Natuurlijke 

ventilatie d.m.v. roosters 

opgenomen in de buitenkozijnen 

Co2 detectie.  

Parkeerplaats Bijna alle appartementen hebben 

een eigen parkeerplaats. Het 

parkeerterrein wordt afgesloten 

d.m.v. een slagboom. 

Parkeren  kan ook langs de 

openbare weg.  

 

Schotelantennes Er wordt geen toestemming gegeven 

om een schotelantenne te plaatsen. 

 

Interne berging Wel aanwezig.  

berging Op de begane grond heeft uw eigen 

berging box.  

Met wandcontactdoos aangesloten 

op uw eigen electrameter. 

Pv-panelen  Deze pv panelen leveren terug op 

uw woning. 

Op het dak. Hoeveel? 

 zie verhuurtekening! 

   

 

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. 


