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vloer wand plafond binnenzijde 

dak 
lichtpunt dub. 

Wcd. 
installatie 

begane grond entreehal cd-

vloer 

behangklaar spuitwerk   1 1 belinstallatie, 
rookmelder, 
aansluitpunt 
buitenlamp, 
kruipluik verdeler 
vloerverwarming 

  toilet cd-

vloer 

wandtegels tot 
1,2m, daarboven 
spackwerk 

spuitwerk   1   afzuigpunt 
mechanische 
ventilatie 

  woonkamer cd-

vloer 

behangklaar spuitwerk - 2 3 thermostaat,  
CO² sensor 

  eetkeuken cd-

vloer 

behangklaar spuitwerk   1 3 twee 
afzuigpunten 
mechanische 
installatie 

  meterkast cd-

vloer 

onafgewerkt onafgewerkt     1   

  garage cd-

vloer 

onafgewerkt - onafgewerkt 1 1 electra opbouw 

                  

1e  verdieping overloop cd-

vloer 

behangklaar spuitwerk - 1 1 rookmelder, 
verdeler 
vloerverwarming 

  slaapkamer 1 cd-

vloer 

behangklaar spuitwerk - 1 4   

  slaapkamer 2 cd-

vloer 

behangklaar spuitwerk - 1 3   

  slaapkamer 3 cd-

vloer 

behangklaar spuitwerk - 1 2   

  badkamer cd-

vloer 

wandtegels  spuitwerk - 2 1 afzuigpunt 
mechanische 
ventilatie  

                  

2e  verdieping overloop cd-

vloer 

behangklaar Onafgewerkt 
wit 

- 1 1 rookmelder 

  Onbenoemde 
ruimte 1 

cd-

vloer 

behangklaar Onafgewerkt 
wit 

- 1 2   

  Onbenoemde 
ruimte 2 

cd-

vloer 

behangklaar Onafgewerkt  
wit 

- 1 2   

  berging cd-

vloer 

behangklaar onafgewerkt onafgewerkt 1 2 cv-ketel, box 
mechanische 
ventilatie, 
aansluitpunten 
wasmachine, 
omvormer 
zonnepanelen 
verdeler 
vloerverwarming. 
Alles opbouw.  

              
 

Wcd = wandcontactdoos 
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WONINGEN - EXTERIEUR -         

     

Bouwdeel Materiaal Afwerking Kleur Opmerkingen 
fundering         

fundering beton beton beton conform opgave 
constructeur 

          

gevels         

gevelbekleding overig baksteen - gemêleerd rood Verband i.o.m. 
architect 

  voegwerk - antraciet voegwerk terugliggend 
gevoegd 

gevelbekleding tpv inkassing 
zuidgevels 

baksteen - gemêleerd rood Verband i.o.m. 
architect 

  voegwerk - licht grijs voegwerk platvol 
gevoegd 

gevelbekleding tpv inkassing special baksteen stucwerk wit   

kozijnen en draaiende delen kunststof - antraciet   

schuifpui en pui van special aluminium gepoedercoat antraciet   

voordeur standaard - antraciet   

          

overige:         

waterslagen, roosters ed metaal gepoedercoat antraciet   

zichtbare constructie zuidgevel special metaal gepoedercoat wit 
 

plantenbakken t.p.v. terras baksteen - gemêleerd rood Verband i.o.m. 
architect 

          

daken         

dakbedekking dakpan - gemêleerd rood 
 

dakramen Velux aluminium antraciet   

zonnepanelen n.t.b. zonnepanelen - zwart optioneel,  

dakkapel baksteen - gemêleerd rood zijwangen v.v. 
aluminium zetwerk 

dakgoot aluminium gepoedercoat genuanceerd 
rood 

 

          

overige:         

Zetwerk, afdekkers ed aluminium gepoedercoat genuanceerd 
rood 

  

          

Bergingen         

dakbedekking bitumeuze 
dakbedekking o.g. 

 
 

  

gevelbekleding verticale houten delen behandeld zwart/antraciet   

gevelopeningen houten kozijnen en deur geschilderd antraciet   

 

 


