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Planwaarden

4

Wonen in Lingedonk is leven in een ruimtelijke,
groene omgeving. Er worden 9 vrijstaande en 36
twee-onder-een-kapwoningen gebouwd op zeer
ruime percelen variërend van 300 tot ruim 600m2,
vrijwel aan de oevers van de romantische Linge.
Naast een grote tuin is er in de directe nabijheid
veel openbaar groen met vijverpartijen. Hierdoor
heeft het plan een zeer ruimtelijke opzet.
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LEERDAM

Lingedonk ligt pal naast NS-station Geldermalsen

De

Linge
TIEL

en op vier minuten wandelen van de Linge. Steek
A15

de Linge over en pak een terrasje. Winkelstraten
A15

met een ruime keuze aan gespecialiseerde

A2

GORINCHEM

ZALTBOMMEL

winkels en een veelzijdige horeca zorgen ervoor
dat het gezellig vertoeven is in het centrum van
Geldermalsen. De wekelijkse markt en de

A27

ca.30 km

supermarkten bieden een ruime keuze bij het
doen van de dagelijkse boodschappen, waarbij
altijd een parkeerplekje te vinden is. Met de
fiets of auto, in zes minuten ben je er!

...of ook iets verder weg?
De trein gaat een aantal keren per uur naar Utrecht,
Den Bosch, Tiel en verder. En met de auto bent u over
de provinciale uitvalsweg N327 met een paar minuten
op de A2 en A15.

En ook dicht in de buurt
Met plaatsen als Culemborg, Zaltbommel, Tiel en Leerdam
binnen tien auto minuten, is het ook verrassend om bij de
buren te kijken. Gezellig eens een andere markt bezoeken
of die speciale winkel. Dicht in de buurt en heel makkelijk
bereikbaar, maar wilt u een dag lang recreatief winkelen
of een cultureel uitstapje, dan zijn Den Bosch en Utrecht
de aangewezen plaatsen.

‘s-Hertogenbosch

A59

Geldermalsen
voorziet in veel,

Bereikbaar

A59

‘S-HERTOGENBOSCH
Lingedonk is landelijk, groen en rustig, maar
toch
overal dichtbij. Het NS-station Geldermalsen ligt om
de hoek en de snelweg A2 is op 5 minuten rijden.
A2
Zowel met de trein als met de auto bent
u binnen
een half uur in Utrecht of Den Bosch.

A50

heel veel.
Het is ontspannen wonen in Geldermalsen. Met ruim 10.000
inwoners is het een rustig stadje in het groen. Prachtig gelegen
in het rivierenlandschap. Rustig, maar zeker wel levendig. Met een
bruisend verenigingsleven op velerlei sportief en cultureel vlak.
FASE 1
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Zo zie je maar: Geldermalsen lijkt wel het middelpunt
van Nederland!

6

A59

7

Welkom in

12

11

13
10
9

6

7

8

21

15
16

17

Lingedonk

22

14

20
18

5

19

4
26

3

25

27

2

28

1

23

24

32

31

30

29

Plankwaliteiten
•
•

37

39

Omringd door waterpartijen en groengebied.
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De Lingelander en De Hoflander
liggen zowel aan de hofjes als in
de centrale ring van Lingedonk.
Ze hebben een entree aan de
zijgevel waardoor een natuurlijke
scheiding van de woonkamer en
de open (woon)keuken ontstaat.

De Waardelander is een brede
twee-onder-een-kapwoning en
heeft een entree aan de zijgevel.

35
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Grote woningen met
ruime kavels.
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Ruimtelijke opzet.
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De Parklander met erker en
uitzicht op de groene omgeving
en De Vrijlander op de zeer ruime
kavel, zijn brede, vrijstaande
woningen. Beide bieden
standaard veel leefruimte
op de begane grond.
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De Scheggelander heeft een
entree aan de voorzijde. Met
deze indeling heeft u standaard
een trapkast welke als ideale
opbergruimte
kan dienen.
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Veilig genesteld in
een lus van de
slingerende Linge
wordt gebouwd aan
Lingedonk. Een
rustige, verkeersluwe wijk, waaraan
groen en water
een eigen, uniek
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17
18
19

15 14
20

13

21

12

22
44

45

39

38
37

43
41

karakter geven.

40

36

27

34

26

29 28

35

25

30
31

42

8

11

10

16

Het woningplan volgt de welvingen en de contouren die in deze wijk worden aangelegd.
Het middelpunt van Lingedonk staat op de verhoging van een donk, zoals rivierduinen van
oudsher worden genoemd. Zo horen de Linge en het donk als vanzelfsprekend bij elkaar.
Er zijn zes type woningen op variërende percelen. Er kan gekozen worden uit diverse opties om
de woning naar uw wensen aan te passen. De woningen liggen speels gesitueerd langs hofjes,
waarbij elk van de vier hofjes een eigen sfeerbepalende kleur metselwerk heeft. De hofjes zelf
strekken zich als groene vingers uit naar het ruimtelijke buitengebied. Wonen wordt elke
dag beleven in Lingedonk.
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Woonkwaliteiten en variatie
In Lingedonk
worden zes
woningtypen
gebouwd. Vier
woningtypen als
twee-onder-een kap
en twee in een
vrijstaande variant.

Een ruime hal biedt toegang tot een grote woonkamer annex ruime open
keuken. Openslaande tuindeuren nodigen u uit naar de tuin. Op de eerste
verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers en een complete
badkamer met dubbele wastafel en toilet. De grote tweede verdieping
biedt de mogelijkheid tot een zeer ruime studio, sport- of extra

Woonkwaliteiten:
• Omringd door waterpartijen
en groengebied.
• Grote woningen met ruime
kavels.
• Autoluw gebied, geen
doorgaande autoweg.
• Woningen in karakteristieke

logeerkamer. Pv-panelen komen standaard op het dak. De woningen

klassieke stijl ontworpen met

hebben een garage van ca. 18m2 en een parkeerplek op eigen terrein.

bakstenen gevel.
• De gevelkleuren verschillen
per hof voor een gevarieerd

Uw persoonlijke woonwensen
Alle woningtypen hebben diverse uitbreidingsopties, waaronder een uitbouw
van 1,20 of 2,40 meter met eventueel
andere achtergevel of erker en diverse
soorten dakkapellen.

10

beeld.
Ook kunt u ervoor kiezen de keukenaansluitingen aan de achterzijde te plaatsen
waardoor een grote woonkeuken aan
de tuin ontstaat.

• Elke woning heeft een plint
en een accent rond de
voordeur welke wel in elk
hof gelijk is.

De garage kan optioneel bij de woning worden
betrokken om zo een werkkamer te creëren
of extra ruime woonkamer. De badkamer kunt
u persoonlijk maken door uw keuze van
tegelwerk en sanitair.
De zolder biedt, in combinatie met dakkapellen
of dakramen voor extra licht en ruimte, enkele
indelingsopties voor een extra slaapkamer
of afgesloten wasruimte.

INTERIEUR | ROBUUST | SEREEN | SPEELS | DESIGN

met Dura Vermeer

Wilt u ideeën opdoen, kijk
dan in ons woonmagazine
“Thuis”. Waar u geïnspireerd
kunt worden door de
woonstijlen en inrichtingssuggesties die daarin
worden getoond.

TIPS
TRICKS

voor het inrichten
van je nieuwe
huis

Samen maken we van uw
nieuwe huis dan ook een
echt thuis!
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De Scheggelander
De Waardelander

Begane grond

De Waardelander

De Waardelander

Woonkwaliteiten:
• Woonoppervlak van ca. 158 m2.
• Zij entree voor een natuurlijke
scheiding van woonkamer en

Woningtype
De Waardelander
dankt haar naam
aan het gebied
waarin Lingedonk is
gelegen.
De uiterwaarde.
De grond die

Woonkwaliteiten
De Waardelander is een brede twee-onder-een-kapwoning en heeft een entree
aan de zijgevel. Hierdoor ontstaat een scheiding tussen de open keuken en de

ruime open keuken.
• Garage van ca. 18 m2 en
parkeerplek op eigen terrein.
• Pv-panelen op het dak.

woonkamer. De slaapkamer aan de voorzijde is extra ruim door de gunstige
plaatsing van de badkamer. De Waardelander heeft een woonoppervlak
van ca. 158 m2.

gelegen is tussen
een winterdijk en de
bedding van een

12

beek of rivier.
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1e verdieping

2e verdieping

Woonkwaliteiten:

Woonkwaliteiten:

• Badkamer is voorzien van 			

• Ruime zolder met wasmachine

dubbele wastafel, douche,
toilet en bad.
• Drie ruime slaapkamers op
de eerste verdieping.
• Verschillende indelingsmogelijkheden zoals ruimte 			
voor een inloopkast.

en droger opstelplaats.
• Keuze voor diverse
dakkapellen en dakramen
voor extra licht en ruimte
op zolder.
• De zolder biedt de mogelijkheid voor indelingsopties 			
waardoor hier bijvoorbeeld 		
een extra slaapkamer
gecreëerd kan worden.
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Lingedonk
is er voor iedereen

Voor het jonge gezin zijn meerdere basisscholen in Geldermalsen, op enkele minuten fietsafstand van Lingedonk.
Als moeder of vader wel zo fijn om op de fiets de kinderen
even weg te kunnen brengen. Of wanneer de kinderen
wat groter zijn zelf naar school te fietsen.

Voortgezet onderwijs
Na de basisschooltijd breekt de spannende tijd aan van het doorstromen
naar het voortgezet onderwijs. Voortgezet onderwijs is er in een brede
scholengemeenschap met VWO, Havo, en VMBO. Daarbij kan gekozen
worden voor Geldermalsen of Culemborg dat op 15 minuten fietstijd ligt.
Of maak, met een regelmatige verbinding, gebruik van de bus.

Studerende kinderen
Als de kinderen gaan doorstuderen op de Hogeschool of Universiteit is het
station van Geldermalsen dé uitkomst voor de nog in huis wonende studenten. Met de goede verbindingen richting Utrecht en Den Bosch is
uit huis wonen wat reizen betreft niet echt noodzakelijk!

Erop uit
Zijn de kinderen het huis uit? Dan is Lingedonk een prachtige uitvalsbasis om erop uit te gaan. In de bredere omgeving is het prachtig fietsen
en wandelen. Niet geheel toevallig dat de jaarlijkse bloesemtocht langs
Geldermalsen voert. Maar ook een dagje naar de grote stad gaat prima
met de goede weg en spoorverbinding.
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Begane grond

De Scheggelander
De Waardelander

De Scheggelander

De Scheggelander
Woningtype
De Scheggelander
dankt haar naam

Woonkwaliteiten
De Scheggelander heeft een entree aan de voorzijde. Met deze indeling heeft

aan de Linge.

u standaard een trapkast welke als ideale opbergruimte kan dienen. De brede

Althans de boten

badkamer bevindt zich aan de voorzijde. Deze woning heeft extra leefruimte

die hier gebruik van
maken. Een scheg is
een vin op de kiellijn

Woonkwaliteiten:
• Woonoppervlak van ca. 168 m2.
• Trapkast voor extra
opbergruimte.
• Garage van ca. 18 m2 en
parkeerplek op eigen terrein.
• Een extra ruime zolder door
de gedraaide kap.

op zolder door de gedraaide kap en de ramen zorgen hier voor een natuurlijke
lichtinval. De Scheggelander heeft een woonoppervlak van ca. 168 m2.

aan de achterzijde
van een schip.
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1e verdieping

2e verdieping

Woonkwaliteiten:

Woonkwaliteiten:

• Badkamer is voorzien van 			

• Ruime zolder met wasmachine

dubbele wastafel, douche,
toilet en bad.
• Drie ruime slaapkamers op
de eerste verdieping.
• Verschillende indelingsmogelijkheden zoals ruimte 			
voor een inloopkast.

en droger opstelplaats.
• Keuze voor diverse
dakkapellen en dakramen
voor extra licht en ruimte
op zolder.
• De zolder biedt de mogelijkheid voor indelingsopties 			
waardoor hier bijvoorbeeld 		
een extra slaapkamer
gecreëerd kan worden.
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De afbeelding van de nederzetting is een
interpretatie en is in het echt te zien bij
Archeon, Alphen aan de Rijn

Lingedonk in de middeleeuwen
Historie van de locatie
Toen bestond
Lingedonk natuurlijk
nog niet, maar op
deze locatie was in
de vroege middeleeuwen wel een

Archeologische vondsten
Geldermalsen - Stationslocatie

Het voormalige kasteel van de Heren van Malsen stond waar nu het centrum van
Geldermalsen is. Toen de archeologen aan de slag gingen werd het bijzondere
karakter van de vindplaats bij de Genteldijk al snel duidelijk. Er werden

In 2012 hebben
archeologen van
VUhbs opgravingen
uitgevoerd in de

metalen objecten, zoals zilveren munten, bronzen mantelspelden,

omgeving van

speerpunten, ruitersporen en kledingaccessoires gevonden.

het station van

nederzetting

Geldermalsen en

met een handels-,

de Genteldijk,

ambachtelijke en

waarbij ondermeer

bestuurlijke functie.

22

Ook kwamen sporen van een smederij en een
huis naar boven, waar mogelijk handel gedreven werd. Bij dit huis werd namelijk een kuil
gevonden met een wel heel bijzondere inhoud:
acht zilveren munten waarvan drie exemplaren
afkomstig zijn uit Engeland.
Deze unieke exemplaren waren zelfs niet in
Engeland bekend. De muntschat dateert uit het
eerste kwart van de 12de eeuw en kan mogelijk
geassocieerd worden met de woelige periode
waarin het kasteel van de heren van Malsen
werd verwoest in hun strijd met de graaf van
Holland.

Hier langs de Linge lag waarschijnlijk een
domaniaal hof van de heren van Malsen die
zijn oorsprong had in de 9de eeuw. Mogelijk
was het in eerste instantie een versterking
tegen de Vikingen. Het lag namelijk op een
strategische positie bij de overgang van de
Linge, waar eveneens meerdere rivieren die nu
niet meer bestaan, samenkwamen.
In de nederzetting werd handel gedreven met
lieden uit Engeland, Duitsland, Friesland en
Utrecht. Verder werd er bot bewerkt, dieren
geslacht, leer gelooid en ijzer gesmeed.

de afgebeelde
spectaculaire
vondsten zijn
gedaan. Op deze
unieke locatie, direct
buiten de dijk aan
het water, zijn deze
unieke resten
gevonden.
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Begane grond

De Vrijlander

De Parklander

De Vrijlander & De Parklander
Woningtypen
De Vrij- en
De Parklander
danken haar namen
aan de inrichting van

Woonkwaliteiten
Deze brede, vrijstaande woning op een zeer ruime kavel biedt standaard veel
leefruimte op de begane grond en ruime slaapkamers op de eerste verdieping.
De vele ramen in de woning zorgen voor veel lichtinval, ook op zolder.

Lingedonk en de
vrije situering. Alle
woningen danken
hun namen aan
wonen in Lingedonk
in relatie tot de

24

omgeving.

Woonkwaliteiten:
• Woonoppervlakken van
ca. 168 m2 (De Vrijlander) en
ca. 172 m2 (De Parklander).
• De Parklander heeft een erker
met uitzicht op de groene 			
omgeving.

De Parklander

• Brede woning op zeer ruime 		
kavel grenzend aan
omliggende groengebied.

Door de entree aan de zijgevel ontstaat een natuurlijke scheiding tussen de open

• Vrijstaande woning.

(woon)keuken en de woonkamer. De Vrijlander heeft een woonoppervlak
van ca. 168 m2. De Parklander heeft, door de erker aan de zijgevel, een
woonoppervlak van ca. 172 m2.
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1e verdieping

2e verdieping

Woonkwaliteiten:

Woonkwaliteiten:

• Badkamer is voorzien van 			

• Ruime zolder met wasmachine

dubbele wastafel, douche,
toilet en bad.
• Drie ruime slaapkamers op
de eerste verdieping.
• Verschillende indelingsmogelijkheden zoals ruimte 			
voor een inloopkast.

en droger opstelplaats.
• Keuze voor diverse
dakkapellen en dakramen
voor extra licht en ruimte
op zolder.
• De zolder biedt de mogelijkheid voor indelingsopties 			
waardoor hier bijvoorbeeld 		
een extra slaapkamer
gecreëerd kan worden.
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Een landschap
geïnspireerd door de Linge
Doordat de waterloop van de Linge
zich vroeger nog wel
eens verlegde,
ontstonden geulen
en poeltjes.
Deze poeltjes
vinden we terug in
de vijvers die aan de
rand van het buitengebied worden
aangelegd.
Het buitengebied
verschilt per laan
van hoogte. Zo is
het deel dat gericht
is op de Genteldijk
hoger dan die naar

Wonen in
het Betuwse Landschap
Lingedonk is een
éénmalige kans
om de vroegere
beleving van de
Betuwe en het
romantische
landschap van de
Linge, letterlijk, bijna
in de achtertuin
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te vinden.

De oorspronkelijke verhogingen en glooiingen langs de Linge-oever, zijn terug
te vinden in het landschappelijke ontwerp van Lingedonk. In het midden van de

de spoorbaan.
Daardoor ontstaat
een uiterst
afwisselend en
interessant
landschap tussen
de bebouwing
van de wijk.

wijk staan in een cirkel, op een verhoging, zeven rijen van vier-onder-één-kapwoningen. Deze verhoging, een zogenoemd donk én de Linge, zijn naamgever
van dit woonplan. Als groene vingers komt het buitengebied de wijk in, grenzend
aan de tuinen van de lanen die uitkomen op de binnencirkel. Aan deze lanen
worden in een opzet van hofjes de twee-onder-een-kap en de vrijstaande
woningen gebouwd.
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De Lingelander

De Hoflander

De Lingelander

Begane grond

De Hoflander

De Lingelander & De Hoflander
Woningtype
De Lingelander
dankt haar naam

Woonkwaliteiten
Deze woningen liggen zowel aan de hofjes als in de centrale ring van Lingedonk.

aan de Linge en

Ze hebben een entree aan de zijgevel waardoor een natuurlijke scheiding van de

De Hoflander aan

woonkamer en de open (woon)keuken ontstaat. De Lingelander badkamer heeft

de hoven die
in het plan zijn
verwerkt.

Woonkwaliteiten:
• Woonoppervlak van ca. 150 m2
• Zij entree voor een natuurlijke
scheiding van woonkamer en
open keuken.

een raam aan de voorzijde van de woning, boven het bad en bij De Hoflander
bevindt het raam zich aan de zijgevel van de woning en heeft de slaapkamer
aan de voorzijde een extra groot kozijn. De Lingelander en De Hoflander
hebben een woonoppervlak van ca. 150 m2.
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1e verdieping

2e verdieping

De Lingelander:

Woonkwaliteiten:

• De badkamer heeft een raam 		

• Ruime zolder met wasmachine

aan de voorzijde van de
woning, boven het bad.

en droger opstelplaats.
• Keuze voor diverse
dakkapellen en dakramen
voor extra licht en ruimte

De Hoflander:
• De badkamer heeft een raam

op zolder.
• De zolder biedt de mogelijk-

aan de zijgevel van de

heid voor indelingsopties 			

woning en de slaapkamer aan

waardoor hier bijvoorbeeld 		

de voorzijde heeft een extra

een extra slaapkamer

groot kozijn.

gecreëerd kan worden.

De Hoflander
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Lifestyle
en wooninspiratie

Sanitair en tegelwerk
Dura Vermeer heeft haar eigen showroom voor het
sanitair en tegelwerk, waar u compleet ingerichte
badkamers vol inspiratie treft. Wanneer u uw woning

Voel je thuis in je nieuwe huis

heeft gekocht krijgt u een uitnodiging van de

Een thuis is meer dan alleen een huis; een plek
waar je honderd procent jezelf kunt zijn. Dit is
het voorwoord in “Thuis” met Dura Vermeer.

verkoopadviseur om de keuzemogelijkheden te
bespreken. Samen met een interieurarchitect zijn
verschillende woonstijlen uitgewerkt wat heeft

Een inspirerende uitgave waar je handige
tips krijgt aangereikt om dichter tot jouw
persoonlijke woonstijl te komen. Met een
handig 6-stappen plan bepaal je in logische
stappen je keuzes bij het inrichten van je
nieuwe woning.
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Vier uiteenlopende woonstijlen geven je handvatten om een richting te bepalen die je het
meeste aanspreekt. Gaan je gedachten uit
naar een speels interieur waarin verrassing en
kleurrijk de boventoon heeft of houd je meer
van robuust, met stoere aardse kleuren, eerlijk
en recht voor zijn raap?

geresulteerd in vier sfeerpakketten voor uw badkamer en toilet. In de showroom kunt u uit deze vier
sfeerpakketten kiezen, te weten Sereen, Speels,
Robuust en Design. Binnen deze sferen heeft u
verschillende keuzemogelijkheden. Hierover wordt
Maar je kunt ook kiezen voor de rust en balans
van sereen met zachte pastelkleuren of toch
maar voor de strakheid en duidelijkheid van
design? Je merkt het al, er zijn vele wegen
die leiden naar het huis waar je je helemaal
thuis voelt.

u voorafgaand aan uw gesprek verder geïnformeerd.
De sfeerpakketten hebben verschillende prijsniveaus
waarover ook meer informatie zal worden toegestuurd. Ook heeft u de mogelijkheid om sanitair
en tegelwerk uit de verschillende pakketten samen
te stellen en uw badkamer helemaal naar
wens af te maken.
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Het buitenleven
van Lingedonk
Het ruimtelijk groen

De zeer ruime percelen maken het makkelijk om een mooie

wonen in Lingedonk

leeftuin te ontwerpen. Een tuin als verlengstuk van de woon-

komt je tegemoet
op alle kwaiteiten in
dit plan.

kamer. De ruime tuindeuren nodigen uit om naar buiten te
gaan en met de kinderen, familie, vrienden en buren leuke
dingen te ondernemen.

Hoe gezellig kan een mooie dag uitlopen in een buurtbarbecue of het
vieren van een verjaardag in buitensferen. Ruimtelijk groen wonen bereikt
haar hoogtepunt in Lingedonk, waar de eigen tuin als het ware overloopt
naar het openbare buitengebied.

Natuurlijk wordt het natuurlijk
In Lingedonk krijgt de natuur een belangrijke plaats bij de ontwikkeling
van het openbare buitengebied. Natuurlijk is er wel beheer, maar op een
terughoudende wijze. Het gras wordt veel minder vaak dan gebruikelijk
gemaaid, waardoor het gebied verruigt. Wilde planten en kruiden krijgen
volop de gelegenheid om zich te vestigen. De vijvers trekken vogels en andere dieren aan. Daardoor ontstaat een natuurlijke overgang naar de Linge.
De verwachting is dat het buitengebied van Lingedonk zich ontwikkelt tot
een afwisselend en soortenrijk gebied waar planten, dieren en insecten
zich helemaal thuis gaan voelen in deze waterrijke leefomgeving.
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Technische omschrijving

Onder “Wit” wordt verstaan een wit tint. De kleur wit van de diverse materialen verschilt namelijk per fabrikant.
Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen.

Woningen exterieur

Woningen interieur

Omschrijving

Materiaal

Kleur/type

Bouwnummer

Omschrijving

Materiaal

Kleur/type

Dakbekdekking, hellend dak

Keramische pan

Antraciet

20-25, 40-45

Vensterbanken

Marmercomposiet

Bianco-C

Dakbekdekking, hellend dak

Keramische pan

Zwart

1-19, 26-39

Keuken

Inclusief stelpost

Dakbedekking, plat dak

Bitumineuze dakbedekking

Antraciet

Sanitair

Keramisch

Villeroy&Boch

Gevelmetselwerk langs- en kopgevels, garage

Baksteen

Donkerbruin

Plint en accent, alle

Schakelmateriaal

Kunststof

Wit

Gevelmetselwerk langs- en kopgevels, garage

Baksteen

Rood genuanceerd

1-8, 16-19, 26-29, 36-45

Wandtegelwerk

Keramisch 20*25, cm staand verwerkt

Wit

Gevelmetselwerk langs- en kopgevels, garage

Baksteen + silicaatcoating

Wit

9-15

Gevelmetselwerk langs- en kopgevels, garage

Baksteen

Oranje genuanceerd

20-25

Vloertegelwerk

afschot

Grijs

Gevelmetselwerk langs- en kopgevels, garage

Baksteen

Geel genuanceerd

30-35

Plafond

Structuurspuitwerk

Wit

Voegwerk

Voegmortel

Antraciet

1-8, 16-29, 36-45

Binnenzijde dak

Dakplaten

Groen/Bruin

Voegwerk

Voegmortel

Grijs

30-35

Voegwerk

Voegmortel + silicaatcoating

Wit

9-15

Ruimte

Afwerking wand

Afwerking plafond

Afwerking vloer

Spekbanden

Beton

Naturel

Entreehal

Behangklaar

Structuurspuitwerk

Cementdekvloer

Lateien

Staal in keur gemoffeld

Zwartbruin

Materkast

Niet afgewerkt

Niet afgewerkt

Cementdekvloer

Garagekanteldeur

Staal, in kleur gecoat

Oxyderood

1-8, 16-29, 36-45

Garagekanteldeur

Staal, in kleur gecoat

Platinagrijs

9-15, 30-35

Kozijnen vaste delen

Hardhout, dekkend geschilderd

Creme wit

Kozijnen draaiende delen

Hardhout, dekkend geschilderd

Platinagrijs

Voordeur

Hout met glasopening

Oxyderood

1-8, 16-29, 36-45

Voordeur

Hout met glasopening

Platinagrijs

9-15, 30-35

Garagedeur

Hout met glasopening

Platinagrijs

Raamdorpel

Prefab beton

Naturel

Deurdorpel

Kunststeen

Antraciet

Dakgoten

Aluminium, in kleur gecoat

Creme wit

Boeidelen en aftimmering

Rockpanel

Wit

Dakdoorvoeren en schoorsteen

Aluminium

Antraciet

Dakrand, plat dak

Aluminium, in kleur gecoat

Platinagrijs

Materiaal

Kleur/type

Keramisch 30*30, douchehoek 15*15 onder

Wandtegels tot ca. 1500 mm hoog, daarboven
Toilet b.g.

spuitwerk

Structuurspuitwerk

Vloertegels

Woonkamer

Behangklaar

Structuurspuitwerk

Cementdekvloer

Keuken

Behangklaar

Structuurspuitwerk

Cementdekvloer

Overloop 1e verdieping

Behangklaar

Structuurspuitwerk

Cementdekvloer

Slaapkamer 1-3

Behangklaar

Structuurspuitwerk

Cementdekvloer
Vloertegels, ter plaatse van de
douchehoek liggen de tegels

Badkamer 1e verdieping

Wandtegels tot plafond

Structuurspuitwerk

op afschot
Cementdekvloer, niet achter

Zolder

Onafgewerkt

Onafgewerkte beplating

knieschotten

Omschrijving

Materiaal

Kleur/type/omschrijving

2 Rijstroken voor parkeren op eigen terrein

Betontegels

Grijs

Hagen

Beukhaag, ca. 50 cm hoog

Erfgrens voorzijde aan openbaar gebied, 1-8, 16-19, 26-29, 36-39

Terrein inrichting

Woningen interieur
Omschrijving

Bouwnummer

Bouwnummer

Metalen montagekozijnen met bovenlicht,
Binnendeurkozijnen

fabrieksmatig afgelakt

Wit

Bovenlicht meterkast + trapkast (indien van toepassing)

Lakboard

Wit

Binnendorpels sanitaire ruimtes

Kunststeen

Antraciet

Traptredes, stootborden, betimmering trapgat

Vurenhout

Wit gegrond

maatvoering zijn indicatief en geven een impressie van de woningen en de openbare ruimte. De aangegeven pv-panelen zijn indicatief en wijken af per woning.

Trapbomen, -spil en hekwerk

Vurenhout, dekkend geschilderd

Wit

Maatafwijkingen en eventuele onvoorziene wijzigingen zijn voorbehouden. Aan deze brochure kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Trapleuningen

Ronde houten leuningen

Transparant gelakt

Deze brochure is geen verkoopcontractstuk. Bij de makelaar zijn de contractstukken beschikbaar.
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Disclaimer

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld. De plattegronden, perspectiefafbeeldingen (artist impressions), de gebruikte kleurstellingen en de
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