PARKWEG
AAN DE VECHT
Eén van de laatste bijzondere plekjes
aan de Vecht in Maarssen Dorp

EEN OER-HOLLANDSE RIVIER MET KARAKTER, ROMANTIEK EN BIJ VELEN TOT
DE VERBEELDING SPREKEND. EEN WOONLOCATIE AAN HET WATER BLIJFT
VOOR ONS HOLLANDERS EEN GEWILDE IDYLLE. MOOIGOED BV BIEDT NU 2
UNIEKE OBJECTEN AAN, DIE WORDEN GEREALISEERD OP ÉÉN VAN DE LAATSTE
KAVELS DIE DIRECT AAN DE VECHT GRENZEN. VANAF EEN EIGEN STEIGER
GENIETEN VAN DE ‘GOUDEN OEVER’, HET WATER, HET UITZICHT EN DE RUST IN
EEN HUIS MET EEN EIGENTIJDSE EN TIJDLOZE BOUWSTIJL.

263m2, een inhoud van maar liefst 965m3 en bieden
een woon- en leefervaring die zelfs uniek is voor de
omgeving.
De woningen worden gebouwd volgens de laatste
energienormering met een hoge isolatiewaarde,
zonnepanelen en hoogstaande vloerverwarming op
de begane grond en eerste badkamer. Een ideale plek
voor zowel opgroeiende kinderen als voor een meer
ontspannen levensfase.

PARKWEG
AAN DE VECHT

Eén van de laatste bijzondere plekjes aan de Vecht
in Maarssen Dorp. Een dorp met stadse allure
waar historie, ambacht en modern design samen
het karakter vormen. Dit unieke bouwproject sluit
hier volledig op aan. ‘Parkweg aan de Vecht’ wordt
gerealiseerd aan de oever van de Vecht en bestaat
uit 4 woningen. De twee onder één kap woningen
worden gebouwd in de historische ‘Hollandse Stijl’
met alle comfort van vandaag en morgen. Intern is
er nog alle keuzevrijheid om het naar uw eigen hand
te zetten. De kavels zijn respectievelijk 526m2 en
549m2 groot en grenzen met de achterzijde met een
18.00 meter diepe tuin aan de Vecht met een eigen
steiger. De woningen hebben een woonoppervlak van
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‘PARKWEG AAN DE VECHT’ - FASE I
Wat opvalt aan de woningen is de tijdloze en
klassieke ‘Hollandse Bouwstijl’ die moeiteloos
opgaat in de historische omgeving. Er is goed
gekeken naar de bestaande bebouwing langs de
Vecht en de woningen zijn dan ook ontworpen
in een eigentijdse stijl met een knipoog naar de
schitterende buitenplaatsen waar de rivier zo
beroemd door is geworden.
De woningen voelen heel robuust en royaal aan,
de maten liegen er niet om. Zo heeft de begane
grond maar liefst een afmeting van ruim 14
bij 6.5 meter. Dat zijn afmetingen waar je al je
woonwensen in kwijt kunt.

De toekomstige bewoners krijgen de vrije hand in het
inbrengen van eigen ontwerpen en ideeën voor zowel het
huis als de tuin. Natuurlijk zorgen wij met ons bouwteam
voor een solide basis en een hoge kwalitatieve afwerking.
In het ontwerp staan nu 5 slaapkamers ingetekend.
Indien gewenst is dit uit te breiden naar 6. Voorts is er de
mogelijkheid voor een tweede badkamer en een 3e toilet.

PARKWEG
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Dit is absoluut een ‘once in a lifetime opportunity’ om aan
de oever van de Vecht te kunnen wonen en leven in een
door u zelf gerealiseerde droom. De Gemeente Maarssen
heeft inmiddels alle benodigde vergunningen goedgekeurd
en Mooigoed BV, de architect en de aannemer hebben de
handen ineengeslagen. Er kan op betrekkelijk korte termijn
begonnen worden met de bouw.
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KENMERKEN

PARKWEG
AAN DE VECHT

- Woonoppervlak BVO 336m2
- Woonoppervlak GBO 263m2
- Inhoud 965m3
- Kaveloppervlak bouwnummer 5 is 542m2 - direct aan
de Vecht
- Kaveloppervlak bouwnummer 4 is 548m2 - direct aan
de Vecht
- Parkeren op eigen terrein voor twee auto’s
- Eigen aanlegsteiger - 6 meter breed - direct aan de Vecht
- Hoge ramen met roedeverdeling zorgen voor veel
lichtinval
- Plafondhoogte begane grond en eerste verdieping 2.90m
- Plafondhoogte tweede verdieping 2.70m
- Aan de voorzijde is er een fraaie lichte erker
- Aan de achterzijde twee openslaande deuren
- De begane grond en de badkamer op de eerste
verdieping zijn voorzien van vloerverwarming
- Tweede verdieping voorzien van vier dakkapellen
- Tweede verdieping kan worden voorzien van een 3de
slaapkamer
- Tweede verdieping kan worden voorzien van een 2de
badkamer & 3de toilet
- Standaard zonnepanelen per woning
- Oprit zal worden voorzien van split
- Tuin zal worden voorzien van graszoden en 2 terrassen
- Erfafscheiding door middel van een beukenhaag
- Ligging op korte loopafstand van het Centrum van
Maarssen Dorp
- Projectnotaris – Van Grafhorst Utrecht
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BEGANE GROND - 101,3 M2

BERGING

KEUKEN
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WOONKAMER
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1E VERDIEPING - 94,8 M2

2E VERDIEPING - 67,3 M2

TECHNISCHE
RUIMTE
SLAAPKAMER

SLAAPKAMER

SLAAPKAMER

SLAAPKAMER

SLAAPKAMER
BERGING
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AAN DE VECHT

BADKAMER
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
1.	VOORRANG BEPALINGEN
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving
is bepaald, gelden onverkort de regelingen als
opgenomen in de Algemene Voorwaarden.
1.1 VERZEKERING
	Voor het werk zal door de bouwer een CARverzekering afgesloten worden, geldig tot het
moment van oplevering.
	
	
1.2 TEKENWERK
Het tekenwerk voor de toetsing van de
welstandcommissie en de aanvraag van de
bouwvergunning zijn reeds door Mooigoed BV
uitgevoerd.
	De benodigde constructieberekeningen, e.d. zal
voor rekening van de bouwer uitgevoerd worden.

2.	PEIL VAN DE WONING
Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden
gemeten, komt overeen met de bovenkant van de
begane grondvloer; dit peil wordt aangepast aan
het peil van de omringende bebouwingen. De
juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

3.

GRONDWERK

niet in de (koop-) aanneemsom inbegrepen.

6.

De riolering wordt uitgevoerd in PVC-buis.

	Erfafscheidingen bestaan uit een beukenhaag op
de erfgrens. Deze worden aangebracht door een
plaatselijke hovenier.

	De afvoeren van de diverse lozingstoestellen
worden uitgevoerd in materiaal dat kortstondig
tot 900C hittebestand is. Er wordt een tweevoudig
rioleringssysteem toegepast waarbij het
hemelwater op de Vecht wordt geloosd en het
vuilwater op het aansluitpunt nabij de openbare
weg. Het rioleringssysteem wordt belucht; het is
tevens voorzien van ontstoppingmogelijkheden.
	Er zal een loze standleiding rond 110 mm voor
toekomstige badkamer/toilet op de tweede
verdieping aangelegd worden.

5.

TERREININVENTARIS

	Op het perceel van bouwnummer 2 & 3 staat
een monumentale boom. In gesprekken met de
gemeente is afgesproken deze te handhaven.

7. 	FUNDERINGEN
	Aan de hand van de resultaten van uitgevoerd
terreinonderzoek wordt het navolgende funderingssysteem toegepast:
	- fundering op schroefpalen, aanlegdiepte
fundering 1.000 mm minus peil

8.

METSELWERKEN

Voor de diverse constructie-onderdelen worden de volgende materialen toegepast:
- metselwerk fundering:
- metselwerk plint:
- metselwerk gevels:
- rollaag boven plint:
- rollaag boven gevelkozijnen:
- binnenmuren begane grond:
- binnenmuren verdiepingen:
- metselwerk gevels berging:
- separatiewanden:

kalkzandsteen lijmblokken
baksteen w.f. kleur donkerrood
baksteen w.f. kleur donkerrood
halfsteens rollaag in baksteen w.f. kleur donkerrood
steens rollaag in baksteen w.f. kleur donkerrood
kalkzandsteen lijmblokken
kalkzandsteen lijmblokken
baksteen w.f. kleur donkerrood
lichte bouwsteen of houtskeletbouw

Voor de isolatie van de gevels wordt spouwmuurisolatie toegepast met Rc=4.5 m2 K/W. Het
voegwerk van de buitengevels wordt uitgevoerd als terugliggend en doorgestreken voegwerk,
gevoegd in de kleur donkergrijs.

BESTRATINGEN

	Beschoeiing, steiger, paden, terrassen en tuinen zal
worden uitgevoerd door een plaatselijke Hovenier.
Beschoeiing – nieuw geplaatst over breedte van
het perceel – circa 11 meter
	Steiger – nieuw geplaatst lengte 6 meter, breedte
1.2 meter – 2 meerpalen (hardhout)
Tuin voorzijde – geheel voorzien van grijs split
Tuin achterzijde – geheel voorzien van graszoden
Terras achterzijde – voorzien betontegels 60*60 cm
– afmeting 6 meter breed, 4 meter lang
Terras vechtzijde - voorzien betontegels 60*60 cm
– afmeting 3 meter breed, 3 meter lang

	Eén en ander conform het advies van de
constructeur en/of in overleg met bouw- en
woningtoezicht. De kruipruimtes worden
geventileerd door middel van ventilatieroosters in
de voor-, achter- en zijgevels.

9.

VLOEREN

De vloeren worden als volgt uitgevoerd:
- begane grondvloer woning:
- begane grondvloer berging:
- verdiepingsvloer woning:
- zoldervloer woning:

EBM kanaalplaatvloer met isolatie Rc=3.0 m2 K/W
betonvloer op zand, niet geïsoleerd
breedplaatvloer
breedplaatvloer

Voor de toegang van de kruipruimte van de woning wordt in de hal een sparing gemaakt in de
begane grondvloer. Deze sparingen wordt afgedekt met een geïsoleerd kruipluik.

	De nodige grondwerken te verrichten voor
funderingen en leidingen. Als bodemafsluiting
wordt toegepast schoon zand. Het terrein wordt
met uitkomende grond aangevuld tot ca. 20 cm
onder peil.

	De aanlegdiepte van de fundering is 1.000 mm
minus peil.

4.

RIOLERINGSWERKEN

	De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele
kosten van ingebruikstelling van de riolering zijn

De woningen voelen heel robuust en
royaal aan, de maten liegen er niet
om. Zo heeft de begane grond maar
liefst een afmeting van ruim 14 bij 6.5
meter.
PARKWEG
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	Overig grondwerk t.b.v., beschoeiing, steiger,
paden, terrassen en tuinen zal worden uitgevoerd
door een plaatselijke Hovenier.
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10. DAKEN

12. MATERIAALOMSCHRIJVINGEN

	De dakconstructie van de woning en de garage worden uitgevoerd met prefab
kapconstructie met Rc=6.0 m2 K/W.

12.1 KOZIJNEN EN METAALWERKEN
Materiaalomschrijving van kozijnen:
- buitenkozijnen:
mahonie
- buitendeuren:
mahonie
- voordeur:
mahonie, model volgens tekening
- ramen:
mahonie
- binnenkozijnen:
hardhout, stompe uitvoering
- binnendeuren:
volgens afwerkstaat, stelpost voor aankoop
		
ad. € 100,00 per deur incl. BTW – voorbeelden
		
op aanvraag via aannemer

	Het dak van de woning wordt als volgt opgebouwd:
- dakelement:
onderzijde spaanplaat groen V313
		
- vuren sporen
		
- damp remmende folie
		
- Isover systeemroll o.g. Rc=6.0
		
- damp open boven folie
		
- tengels met panlatten
- dakbedekking (hellend):
keramische gewelfde pan
- dakbedekking (vlak):
bitumineuze dakbedekking met isolatie Rc=6.0 m2 K/W
- overstek:
boeiboord Red Cedar o.g. en onderzijde Keralit plaatwerk
Het platte dak van de erker wordt als volgt opgebouwd:
- dakbeschot:
vuren balklaag met underlayment plaat
- dakbedekking:
bitumineuze dakbedekking met isolatie Rc=6.0 m2 K/W
- overstek:
boeiboord Red Cedar o.g.
Het platte dak van de berging wordt als volgt opgebouwd:
- dakbeschot:
vuren balklaag met underlayment plaat
- dakbedekking:
bitumineuze dakbedekking met isolatie Rc=1.0 m2 K/W
- overstek:
boeiboord Red Cedar o.g.

11.

Materiaalomschrijving van metaalwerken:
- buitenkozijnen:
veiligheid hang- en sluitwerk volgens
		
Politiekeurmerk
- binnendeuren:
Weijntjes deurbeslag – RVS Haaks –
		
stelpost 50,00 euro
		
per deur, incl. BTW – voorbeelden op aanvraag
		
via aannemer
	

12.2 TRAPPEN EN AFTIMMERWERK
Materiaalomschrijving van:
- 1e verdiepingstrap woning:
dichte uitvoering, wit geschilderd
- 2e verdiepingstrap woning:
open uitvoering, wit geschilderd
- hekwerk:
hekwerk met rechte spijlen, wit geschilderd
- stofdorpels:
n.v.t.

VENTILATIEVOORZIENINGEN EN GASAFVOER-ROOKKANALEN
Materiaalomschrijving van:
- ventilatiekanalen:
- gasafvoerkanalen:
- rookkanalen:

kunststof of Spiralo buis staal
aluminium o.g.
niet in prijs – t.b.v. eventuele open-, gashaard

12.3 GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN:
- gootconstructie:
traditionele uitvoering; onderzijde met Keralit
		
plaatwerk
- zinkwerk:
de bekleding van de houten bakgoten zal
		
uitgevoerd worden in zink
- hemelwaterafvoeren:
zink, ronde uitvoering

	Het mechanisch ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatiesysteem waarop het toilet,
de keuken, badkamer en berging (t.b.v. toekomstig toilet/badkamer) zijn aangesloten.
Ventilatieroosters boven gevelkozijnen zullen voor toevoer van verse lucht zorgen.

PARKWEG
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	De overige ruimten/constructieonderdelen worden uitgerust met de volgende ventilatie
voorzieningen:
- kruipruimtes:
ventilatiekokers
- meterkast:
rooster
- gevels:
open stootvoegen
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13.1 VLOER-, WAND- EN PLAFONDAFWERKING
- vloerafwerking:	cementdekvloeren dik 5 cm op begane grond, verdieping
en zolder van de woning
- wandafwerking:
de niet betegelde wanden worden sausklaar afgewerkt
- de wanden van de berging worden
uitgevoerd in schoonmetselwerk
- plafond begane grond woning:
beton, afgewerkt met glad pleisterwerk, sausklaar
- plafond 1e verdieping woning:
beton, afgewerkt met glad pleisterwerk, sausklaar
- plafond 2e verdieping woning:
dakplaten, groene onderzijde in het zicht
- plafond berging:
onderzijde balklaag in het zicht

13.2 TEGELWERKEN
Vloertegels.
Omschrijving toe te passen vloertegels in de navolgende ruimten:
- toiletten
- badkamer
Stelpost aankoop tegels € 25,00 per vierkante meter incl. BTW
Wandtegels.
Omschrijving toe te passen wandtegels in de navolgende ruimten:
- toiletten tot 1.200 mm hoog
- badkamer tot plafond

15. BEGLAZING EN SCHILDERWERK
Beglazing.
	HR++ isolerende buitenbeglazing wordt toegepast
in ramen en deuren van de gehele woning en de
berging.
Schilderwerk, in principe onderstaande kleuren:
- buitenkozijnen:
ivoor-wit
- voordeur:
ivoor-wit
- overige buitendeuren:
ivoor-wit
- ramen:
ivoor-wit
- goten/overstekken:
ivoor-wit
- binnenzijde gevelkozijnen,:
roomwit
ramen en deuren
- binnendeurkozijnen:
roomwit
- binnendeuren:
roomwit
- radiatoren:
roomwit
(fabrieksmatig afgelakt)
- 1e verdiepingstrap woning:
roomwit
- 2e verdiepingstrap woning:
roomwit

16. BEHANGWERK
Niet in aanneemsom opgenomen

	Stelpost aankoop tegels € 25,00 per vierkante meter incl. BTW. Bij de prijsvorming is uitgegaan
van een wandtegel met een maximum afmeting van 20x25 cm; tegels met een grotere afmeting
en eventuele striptegels kunnen worden aangebracht. De plaatsingskosten zullen hoger zijn. Dit
zal op basis van nacalculatie aan koper(s) worden doorbelast.

13.3 OVERIGE VOORZIENINGEN
	Onder de raamkozijnen van de niet betegelde ruimten worden aan de binnenzijde hardhouten
vensterbanken toegepast in de kleur wit.
	Onder de deuren van de natte ruimten worden natuursteen dorpels toegepast.
Aan de buitenzijde wordt onder de raamkozijnen gemetselde waterslagen toegepast.

14. KEUKENINRICHTING

	De warmwaterleiding wordt aangesloten op de CVcombiketel met warmwatercapaciteit CW6.
Warmwatertoestellen.
	- omschrijving van de te leveren en de te monteren
apparatuur:
CV combiketel merk Nefit of gelijkwaardig
	- warmwateraansluitingen in de keuken en de
badkamer
17.2 GASLEIDINGEN
	Er wordt een gasleiding gelegd naar de CVcombiketel en de keuken.

18. SANITAIR
	Het te leveren sanitair wordt met stankafsluiters
aangesloten op de riolering.
	Voor de toe te passen materialen in het toilet en
de badkamer is in de aanneemsom een stelpost
van € 5.000,00, incl. BTW en montagekosten,
opgenomen.

17. WATER-/GASINSTALLATIE

19. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

17.1 WATERLEIDINGEN
- De aanleg- en aansluitkosten voor de gas- en
waterinstallatie en de eventuele kosten van
ingebruikstelling zijn in de (koop-) aanneemsom
inbegrepen.
- De aansluit- en verbruikskosten van bouwwater
zijn tot de dag van oplevering voor rekening van
de bouwer.
	- De koud-waterleiding wordt aangelegd vanaf de
watermeter en wordt geplaatst in de meterkast.
De waterleiding is afsluitbaar/aftapbaar en de
volgende punten worden aangesloten:
	keuken, toiletten, badkamer, technische ruimten en
één stuks buitenkraan op achtergevel.

	De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische
installatie en de eventuele kosten van inge
bruikstelling zijn in de aanneemsom inbegrepen.

Het leveren, plaatsen en tegelwerk van de keuken is niet in de aanneemsom opgenomen.
	Voor de wasautomaat is een aansluitmogelijkheid
voorzien in de berging op de tweede verdieping.
Tevens zullen loze leidingen voor een eventueel
nog te realiseren badkamer/toilet op de tweede
verdieping aangelegd worden.

	De aansluit- en verbruikskosten van bouwstroom
zijn tot de dag van oplevering voor rekening van
de bouwer.
	De elektrische installatie wordt aangelegd
vanuit de meterkast, verdeeld over voldoende
groepen naar de diverse aansluitpunten. Aantal
aansluitpunten volgens NEN voorschriften, en
afwerkstaat.
Zwakstroominstallatie
De woning wordt voorzien van een bel-installatie.
Zonnestroominstallatie
	De woning wordt voorzien van een PV-installatie,
welke opgesteld wordt op het hoofddak.

PARKWEG
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13. VLOER-, WAND- EN PLAFONDAFWERKING
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19.1 TELECOMMUNICATIEVOORZIENINGEN
	De aanleg- en aansluitkosten voor PTT en CAI zijn
in de aanneemsom inbegrepen.
	De woning wordt voorzien van
aansluitmogelijkheiden voor PTT en CAI in de
navolgende ruimten:
- woonkamer
- hoofdslaapkamer verdieping

21. SCHOONMAKEN EN OPLEVERING
	Minimaal twee weken voor de oplevering worden
de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de
definitieve opleverdatum en het tijdstip waarop
de oplevering gaat plaatsvinden. De hele woning
wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd.
	Het bij de woning behorende terrein wordt
ontdaan van bouwvuil en puinresten.

20. VERWARMINGSINSTALLATIE
22. WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW

	De temperatuurregeling vindt plaats door middel
van een kamer klokthermostaat.
	In de vertrekken op 1e en 2e verdieping worden
fabrieksmatig roomwit afgelakte radiatoren
toegepast, uitgevoerd met thermostaatkranen.
De berging zal onverwarmd blijven.
	Onderstaande temperaturen kunnen worden
gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van
alle vertrekken bij een buitentemperatuur van
-10 graden Celcius en een windsnelheid van 5
meter per seconde. Berekend volgens NEN 5066,
warmteverlies berekening van gebouwen.
- hal
- woonkamer
- keuken
- toilet
- badkamer
- slaapkamers
- zolder woning
- garage/berging

20 graden
22 graden
22 graden
18 graden
24 graden
20 graden
20 graden
onverwarmd

20.1 HAARD
	Een haard, incl. kanaal en eventuele
beluchtingsleidingen, is niet in de aanneemsom
opgenomen.

	Alle wijzigingen in opdracht van de ontwikkelaar
en/of in opdracht van de koper verstrekt, moeten
voldoen aan het gestelde in de betreffende
artikelen van de Algemene Voorwaarden,
behorend bij de overeenkomst.
	De als stelpost genoemde posten moeten via de
hoofdaannemer worden aangekocht. Van de
niet via de hoofdaannemer aangekochte posten
wordt 90% van de stelpost terug gegeven en zal
montage en aansluiting na oplevering door derden
uitgevoerd worden. Tevens dienen alternatieven,
behoudens de stelposten, bekend te zijn voor
aanvang van de bouw.
	Alternatieve bouwsystemen en materialen kunnen
zonder overleg met koper worden uitgevoerd.
Deze eventuele wijzigingen zullen worden
uitgevoerd zonder concessies te doen aan de
kwaliteit van de woning(en) en is dus kwalitatief
gelijkwaardig.
	Aan de artist-impressions en sfeerplattegronden
kunnen geen rechten worden ontleend.

23. WONINGBORG
	De woningen worden gebouwd en verkocht
met het garantiecertificaat van Woningborg.
Dit certificaat kan alleen worden verstrekt via
ondernemingen welke zijn ingeschreven bij dit
instituut.
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	De centrale verwarmingsinstallatie wordt op de
begane grond uitgevoerd als vloerverwarming
met zoneregeling, de badkamer op de eerste
verdieping wordt eveneens met vloerverwarming
uitgevoerd. De overige ruimtes op de verdiepingen
en de zolder worden uitgevoerd met radiatoren.
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STAAT VAN AFWERKING
EERSTE VERDIEPING

Hal
vloer:
cement afwerkvloer
wanden:
stucadoorswerk, sausklaar
plafond:
stucadoorswerk, sausklaar
elektra:
1 st. plafondlichtpunt met
		
1 st. enkelpolige schakelaar
		
1 st. lichtpunt voor buitenlamp
		
1 st. wisselschakelaar voor lichtpunt overloop
		
1 st. enkele wandcontactdoos
		
1 st. belinstallatie
		
1 st. rookmelder, aangesloten op het lichtnet
verwarming:
vloerverwarming
plint:
geen
deur:
stompe deur naar woonkamer (stelpost)
diversen:	dichte verdiepingstrap geïsoleerd kruipluik t.p.v. voordeur
		
garderobe-inrichting niet in prijs
Toilet:
vloer:
wanden:
		
plafond:
elektra:
		
verwarming:
sanitair:
		
deur:
diversen:

tegelwerk
tegelwerk tot 1.200 mm hoog
stucadoorswerk boven wandtegels
stucadoorswerk, sausklaar
1 st. plafondlichtpunt met
1 st. bewegingsschakelaar
vloerverwarming
1 st. toiletcombinatie
1 st. fonteincombinatie
stompe deur (stelpost)
ventilatie

Woonkamer
vloer :
wanden:
plafond:
elektra:
		
		
		
		
		
verwarming:
plint:
vensterbank:

cement afwerkvloer
stucadoorswerk, sausklaar
stucadoorswerk, sausklaar
2 st. plafondlichtpunten met
1 st. enkelpolige schakelaar
6 st. dubbele wandcontactdozen
1 st. kamerthermostaat
1 st. loze leiding voor telefoon
1 st. loze leiding voor CAI
vloerverwarming
geen
hardhouten vensterbank 25 cm breed

Keuken
vloer:
cement afwerkvloer
wanden:
stucadoorswerk, sausklaar
plafond:
stucadoorswerk, sausklaar
elektra:
1 st. plafondlichtpunt met
		1 st. enkelpolige schakelaar, gecombineerd met wandcontact
		
3 st. dubbele wandcontactdozen boven aanrecht
		
1 st. loze aansluiting koken
		
1 st. aansluiting koelkast
		
1 st. aansluiting vaatwasser
		
1 st. aansluiting afzuigkap
		
1 st. aansluiting vonkontsteking
		
1 st. aansluiting keukenverlichting
verwarming:
vloerverwarming
gas:
aansluiting gasleiding t.b.v. gaskookplaat
plint:
geen
vensterbank:
zie diversen
diversen:
keukeninrichting niet in prijs, ventilatie
Berging
vloer:
betonvloer
wanden:
schoonmetselwerk
plafond:
balklaag
elektra:	1 st. lichtpunt met schakelaar, gecombineerd met
wandcontact
		
1 st. dubbele wandcontactdoos - opbouw

Overloop
vloer:
cement afwerkvloer
wanden:
stucadoorswerk, sausklaar
plafond:
stucadoorswerk, sausklaar
elektra:
1 st. plafondlichtpunt met
		
1 st. wisselschakelaar
		
1 st. wisselschakelaar voor lichtpunt overloop zolder
		
1 st. gecombineerde wandcontactdoos
		
1 st. rookmelder, aangesloten op het lichtnet
plint:
geen
diversen:	open zoldertrap, traphek met rechte spijlen om trapgat
vensterbank:
hardhouten vensterbank, 20 cm breed

Slaapkamers
vloer:
cement afwerkvloer
wanden:
stucadoorswerk, sausklaar
plafond:
stucadoorswerk, sausklaar
elektra:
1 st. plafondlichtpunt met
		1 st. enkelpolige schakelaar, gecombineerd met wandcontact
		2 st. dubbele wandcontactdozen
		
op één slaapkamer loze leiding voor PTT en CAI
verwarming:
1 st. radiator
plint:
geen
deur:
stompe deur (stelpost)
vensterbank:
hardhouten vensterbank 20 cm breed

Badkamer
vloer:
tegelwerk
wanden:
tegelwerk, tot plafond
plafond:
stucadoorswerk, sausklaar
elektra:
1 st. plafondlichtpunt met
		
1 st. enkelpolige schakelaar
		
1 st. aansluitpunt achter spiegel boven wastafel
		
1 st. wandcontactdoos
		
1 st. aarding
verwarming:
vloerverwarming
		aansluiting voor 1 st. decorradiator, aankoop radiator
uit prijs sanitair
deur:
stompe deur (stelpost)
sanitair:
1 st. douchecombinatie
		
1 st. badcombinatie
		
1 st. wastafelcombinatie
diversen:
ventilatie

Toilet
vloer:
wanden:
		
plafond:
elektra:
		
verwarming:
sanitair:
		
deur:
diversen:

tegelwerk
tegelwerk tot 1.200 mm hoog
stucadoorswerk boven wandtegels, sausklaar
stucadoorswerk, sausklaar
1 st. plafondlichtpunt met
1 st. bewegingsschakelaar
1 st. radiator
1 st. toiletcombinatie
1 st. fonteincombinatie
stompe deur (stelpost)
ventilatie
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STAAT VAN AFWERKING
TWEEDE VERDIEPING

cement afwerkvloer
stucadoorswerk, sausklaar
stucadoorswerk, sausklaar
1 st. plafondlichtpunt met
1 st. wisselschakelaar
1 st. gecombineerde wandcontactdoos
1 st. rookmelder, aangesloten op het lichtnet
geen
traphek met rechte spijlen om trapgat
hardhouten vensterbank, 20 cm breed

Slaapkamers
vloer:
cement afwerkvloer
wanden:
stucadoorswerk, behangklaar
plafond:
groen spaanplaat
elektra:
1 st. plafondlichtpunt met
		1 st. enkelpolige schakelaar, gecombineerd met
wandcontact
		
2 st. dubbele wandcontactdozen
verwarming:
1 st. radiator
plint:
geen
deur:
stompe deur (stelpost)
vensterbank:
hardhouten vensterbank 20 cm breed
Berging
vloer:
cement afwerkvloer
wanden:
stucadoorswerk, behangklaar
plafond:
groen spaanplaat
elektra:
1 st. plafondlichtpunt met
		1 st. enkelpolige schakelaar, gecombineerd met
wandcontact
		
2 st. dubbele wandcontactdozen
verwarming:
1 st. radiator
plint:
geen
deur:
stompe deur (stelpost)
vensterbank:
hardhouten vensterbank 20 cm breed
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Overloop
vloer:
wanden:
plafond:
elektra:
		
		
		
plint:
diversen:
vensterbank:
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