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INLEIDING 
Het Bouwbesluit 2012 kent voor de diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Zo wordt  
niet langer gesproken van woon-, slaapkamer, hal of zolder maar van verblijfs-, verkeers- of  
onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze technische omschrijving gebruik  
gemaakt van de “ingeburgerde” aanduidingen en om u toch volledig te informeren vindt u  
hieronder de benamingen zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd:   
    
• hal        : verkeersruimte   
• meterkast       : meterruimte  
• toilet       : toiletruimte    
• woon-/eetkamer     : verblijfsruimte    
• keuken     : verblijfsruimte    
• trapopgang/overloop   : verkeersruimte    
• badkamer     : badruimte    
• slaapkamer      : verblijfsruimte    
• (trap)kast      : bergruimte  
• berging       : bergruimte  
• technische ruimte    : technische ruimte   
 

 
MATEN EN MAATVOERING 
De ingeschreven maten op de tekeningen zijn ‘circa-maten’. Indien deze maatvoering tussen 
wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 
 
 

WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 
Werkzaamheden uitgevoerd door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan. 
 
 

PEIL 
Uitgangspunt voor het bepalen van het peil (P) is de bovenkant van de nieuwe afgewerkte begane 
grondvloer, ter plaatsen van de hoofdentree. Vanaf dit peil worden de hoogte- en dieptematen 
gemeten en uitgezet. Het aan te houden peil ten opzichte van NAP wordt in overleg met de 
gemeente Geldrop-Mierlo bepaald en gerelateerd aan de bestaande situatie. 
 
 
TERREININRICHTING  
Vanuit de Nuenenseweg wordt in het verlengde van de noordgevel een nieuwe straat aangelegd. Ter 
hoogte van de noordgevel wordt de straat van 13 haakse parkeerplekken voorzien, deze 
parkeerplaatsen behoren tot het gebouw. 

 
Ten behoeve van afval worden er ondergrondse containers geplaatst.  
  
 

BESTRATING  
De terrassen op de begane grond aan de westgevel behorend bij de appartementen A en B, worden 
voorzien van op afschot liggende grijze betontegels van 50 x 50 cm en een lage haag. Rondom de 
noord- en oostgevel komt openbare trottoirs te liggen.   
 
 

DE CONSTRUCTIE  
De bestaande betonskeletconstructie van het gebouw blijft gehandhaafd. In de appartementen 
blijven de bestaande betonnen kolommen in het zicht. Het pand is gefundeerd op staal.  
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RIOLERING  
De afvoerleidingen van het ‘vuile’ water van de appartementen en de hemelwaterafvoeren worden 
aangesloten op het gemeentelijke riool. De binnenriolering wordt vervaardigd van PVC.  

 
 

GEVEL 
De buitengevels worden aan de buitenzijde van buitengevelisolatie (Rc = 3,5) met gevelstucwerk 
voorzien en aan de binnenzijde van gipsbeplating. 

 
Ter plaatse van de borstweringen, wordt een binnen spouwblad van kalkzandsteen uitgevoerd. Met 
aan de buitenzijde eveneens de buitengevelisolatie met stucwerk.  

 
 

WANDEN  
De woningscheidende wanden tussen de appartementen, worden vervaardigd uit een dubbele 
metal stud wand met isolatie en aan de buitenzijde afgewerkt met gipsplaten. 

 
De scheidingswand tussen de bergingen en het aangrenzende appartement A op de begane grond 
bestaat uit een ankerloze spouwmuurconstructie van kalkzandsteen. De wanden van de bergingen 
worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken.  

 
De overige binnenwanden in de appartementen worden uitgevoerd als zogenaamde ‘lichte 
scheidingswand’, vervaardigd uit metal stud.  

 
 

VLOEREN 

APPARTEMENTEN A EN B 
De (begane grond)vloer wordt uitgevoerd als geïsoleerde (Rc=3,5) betonvloer op zand. De 
afwerkvloer bestaat uit een zwevende dekvloer.  
 
APPARTEMENTEN C,D,E,F,G,H  
De massieve betonvloeren van de 1ste en de 2de verdieping worden afgewerkt met een zwevende 
dekvloer. De onderzijde van de betonvloer is voorzien is van een geluids- en isolatiepakket. 
 
BERGINGEN 
De vloer van de bergingen op de begane grond bestaat uit een cementdekvloer met een slijtlaag. 
 

DAK (APPARTEMENTEN F, G, H) 
De massieve betonnen dakvloer wordt aan de bovenzijde voorzien van isolatie (Rc=3,5) en een 
bitumineuze dakbedekking.  

 
 

KOZIJNEN 

BUITENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN  
De geïsoleerde aluminium gevelkozijnen zijn fabrieksmatig gelakt in een lichtgrijze kleurenstelling. 
Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen van de appartementen worden voorzien van de 
benodigde tocht- en aansluitprofielen. De beweegbare ramen worden uitgevoerd met draai-
kiepbeslag. De dubbele deuren ter plaatse van de terrassen en balkons worden naar buiten draaiend 
uitgevoerd. De waterslagen onder de buitenkozijnen worden uitgevoerd in aluminium in dezelfde 
lichtgrijze kleur.  
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BINNENKOZIJNEN EN -DEUREN 
De stompe voordeurkozijnen van de appartementen zijn van hout. De overige binnendeuren worden 
toegepast in stalen kozijnen zonder bovenlichten. Het betreffen fabrieksmatig afgelakte witte 
opdekdeuren.  

 
Ter plaatse van deuren van de toiletruimte, badkamer en bergingen worden kunststeen dorpels 
toegepast, zodanig dat de ventilatie onder de deur gegarandeerd is. Onder de voordeuren van de 
appartementen worden ook kunststeen dorpels geplaatst. Verder worden er geen dorpels in de 
appartementen aangebracht.  

 
HANG- EN SLUITWERK   
Het hang- en sluitwerk waarborgt het goed functioneren van alle beweegbare elementen in de 
kozijnen en voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.  

 
De binnendeuren worden afgemonteerd met aluminium deurbeslag. De binnendeuren van de 
sanitaire ruimten worden voorzien van een vrij- en bezetslot, de meterkast van een kastslot, de 
slaapkamer en de overige binnendeuren van een loopslot. 

 
De entreedeuren, voordeuren van de appartementen en van de bergingsdeuren worden voorzien 
van een gecertificeerde cilinder en worden gelijksluitend uitgevoerd.  

 
BEGLAZING 
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden voorzien van isolatie glas (HR ++). De puien op de 
zuidgevel aan de Mierloseweg (appartementen A, C, E, G en J) worden voorzien van eenzijdig 
gelaagd akoestisch isolatieglas. 
 
 
BALKON 
De staanders en de balustrade van de balkons worden uitgevoerd in metaal, gepoedercoat in de 
kleur wit. De vloeren van de balkons zijn van composiet. De beplating van de balustrade wordt 
uitgevoerd in geperforeerd aluminium, in de kleur wit.   

 
FRANS BALKON 
De Franse balkons bestaan uit een metalen reling met stijlen in de kleur wit.  
 
 
TOEGANG / ALGEMENE RUIMTE  
Toegang tot het gebouw kan middels de hoofdentree welke gesitueerd is aan de oostgevel. Ook is 
binnenkomst mogelijk middels een deur aan de noordgevel, welke toegang verleent aan de gang 
met de bergingen. Deze gang is verbonden met de hoofdentree. Beide entreedeuren zijn voorzien 
van een automatische deurdranger en zijn te openen met een gelijksluitende sleutel.  
 
De hoofdentree wordt aangesloten op videosysteem. In elk appartement wordt een intercomtoestel 
geplaatst welke wordt aangesloten op de spreekluisterpost bij de hoofdentree deur. Middels een 
drukker op het intercomtoestel in het appartement kan de hoofdentree deur op afstand 
ontgrendeld worden. Ook worden de appartementen voorzien van een belinstallatie met een 
drukknop nabij de individuele voordeur.  
 
Direct naast de entreedeur worden de brievenbussen gesitueerd, welke aan de binnenzijde te 
openen zijn met een sleutel. Ook worden de algemene gangen en de hoofdentree voorzien van 
armaturen.  
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BINNENAFWERKING  
In de bijgevoegde kleuren- en materiaalstaat is een nadere omschrijving van het afwerkingsniveau 
van de appartementen gegeven.  
 

TEGELWERKEN 
In de toiletruimte wordt tot een hoogte van circa 1200 mm wandtegelwerk aangebracht. In de 
badkamer wordt tot een hoogte van circa 2100 mm wandtegelwerk aangebracht. Het 
wandtegelwerk heeft een afmeting van 250 x 330 mm in de kleur mat wit. Boven het tegelwerk 
worden de wanden “behangklaar” opgeleverd.  
 
De vloeren van de bergingen in de appartementen, de badkamer en de toiletruimte worden 
afgewerkt met vloertegelwerk. Het vloertegelwerk heeft een afmeting van 300 x 300 mm in de kleur 
lichtgrijs. De inwendige hoeken in de toiletruimte en badkamer worden voorzien van kitvoegen, 
evenals de aansluitingen met de stalen binnenkozijnen.  
 

VLOERAFWERKING 
De vloeren van appartementen, welke niet afgewerkt worden met tegelwerk, worden voorzien van 
een zwevende dekvloer, zijnde een anhydrietvloer welke niet nader wordt afgewerkt. In de 
appartementen worden fabrieksmatig gegronde meranti plinten aangebracht.  
 

PLAFONDAFWERKING 
De bestaande plafonds in de woonkamer/keuken en hal worden afgewerkt met tex-werk in een 
witte kleur, waardoor de originele betonnen balken zichtbaar blijven.  
 
Ten plaatse van de slaapkamer(s) en/of onbenoemde ruimte wordt onder de balken een akoestisch 
plafond toegepast, hierdoor zijn de bestaande betonnen balken niet meer zichtbaar.  
In de badkamer en toiletruime wordt een verlaagd gipsplafonds toegepast, de plafondhoogte 
betreft hier 2,6 m1. Zowel de akoestische- en verlaagde plafonds worden afgewerkt met 
structuurspuitwerk in een witte kleur.  
 
De plafonds in de bergingen zijn onafgewerkt.  
 
In de hoofdentree van het gebouw en in de algemene gangen worden akoestische 
plafondplaten/eilanden toegepast.  
 
 
WANDAFWERKING  
Binnenwanden van metal stud worden afgewerkt met gipsplaten en “behangklaar” opgeleverd. 
Behangklaar houdt in dat zonder extra bouwkundige inspanningen overgegaan kan worden tot het 
behangen van de wand. Plaatselijke oneffenheden dienen nog bijgewerkt te worden. Behangklaar 
houdt niet in dat de wanden ‘saus klaar’ zijn. De kalkzandsteen wanden in de bergingen op de 
begane grond worden in schoon werk opgeleverd.  
 
De vensterbanken worden vervaardigd uit kunststeen en aangebracht bij buitenkozijnen waar een 
borstwering aanwezig is. 
 
KEUKENS 
De appartementen worden opgeleverd met keukeninrichting. Hiervan is een separate specificatie 
beschikbaar. Onderstaande aansluitpunten worden in de keuken aangebracht: 

- Wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. elektrische kookplaat; 
- Wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. magnetron; 
- Wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser; 
- Wandcontactdoos t.b.v. recirculatiekap (enkel recirculatiekap mogelijk);  
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- Wandcontactdoos t.b.v. koelkast; 
- Leidingwerk t.b.v. vaatwasser-/spoelbakcombinatie.  

 
SANITAIR 
De appartementen worden voorzien van een sanitair uitrusting conform de separate sanitair 
specificatie, waarvan de plaats op de verhuurtekening is aangegeven.  

 
TOILET RUIMTE 
De toiletten worden uitgevoerd als een hangend toilet, in de kleur wit, met een inbouwreservoir. De 
bedieningsplaat van het inbouwreservoir en closetzitting met deksel worden uitgevoerd in een witte 
kleur. In de toiletruimte bevindt zich een fonteincombinatie met chromen bekersifon en tapkraan.  

 
BADKAMER 
In de badkamer van de appartementen A en B bevindt zich een dubbele wastafel met een chromen 
bekersifon en twee keer een tapkraan. De douche wordt voorzien van een draingoot, 
thermostaatkraan en douchegarnituur bestaande uit een glijstang, handdouche met kunststof 
greep, slang, douchekop en glazen douchewand. Ook beschikken deze  badkamers over een 2de 

toilet, dezelfde als hierboven bij toiletruimte beschreven.  
 

In de badkamer van de appartementen C, D, E, F, G, H, I en J op de 1ste en 2de verdieping bevindt zich 
een wastafel met bekersifon en tapkraan in de kleur chroom. De douche wordt voorzien van een 
draingoot, thermostaatkraan en douchegarnituur bestaande uit een glijstang, handdouche met 
kunststof greep, slang en een douchekop.  
 

  
INSTALLATIES  
De positie, de afmeting en het aantal aansluitpunten voor elektra, aansluitpunten voor sanitair, 
ventilatievoorzieningen en andere installatietechnische componenten zijn zo goed als mogelijk op 
de verhuurtekening aangegeven. Doch kunnen zij vanwege installatietechnische reden afwijken. 
Positie, plaatsingsrichting en afmeting worden in het werk nader bepaald. 
 
In de appartementen zijn bergingen aanwezig. In deze ruimte bevinden de aansluitvoorzieningen 
voor de wasmachine en een wandcontactdoos voor de wasdroger. De WTW-unit (balansventilatie 
met warmteterugwinning) wordt ook in de berging geplaatst. Het leidingwerk wordt opbouw 
uitgevoerd.  
 
De appartementen worden aangesloten op het openbare waterleiding-, elektriciteits- en 
rioleringsnet. De aansluitkosten hiervoor zijn bij de huur inbegrepen, dit geldt niet voor de telefoon-, 
glasvezel- en centrale antenneaansluiting. 

 
VERWARMINGINSTALALTIES  
Als warmtebron wordt een warmtepomp volgens de EPN berekening toegepast. De berekening van 
het vermogen geschiedt overeenkomstig de ISSO publicatie 51 “Warmteverliesberekening voor 
woningen en woongebouwen” zonder nachtverlaging.   

 
De warmtepomp met geïntegreerde boiler wordt geplaatst in de berging en bestaat uit een binnen 
unit en opdekbuitenunit. De warmtepomp dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor onderhoud en 
inspectie.  

 
In alle ruimtes van de appartementen wordt vloerverwarming aangebracht. De temperatuurregeling 
hiervan vindt plaats door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer/keuken. De 
slaapkamers worden voorzien van een naregeling middels een thermostaat in deze ruimte. In de 
badkamer wordt een elektrische radiator aangebracht.  
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De volgende temperaturen kunnen worden gehaald bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, 
waarbij geldt dat de minimale vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn en dat de ramen en 
deuren gesloten zijn:  

- Woonkamer en keuken  20 °C  
- Badkamer    22 °C  
- Slaapkamer(s)   20 °C  
- Berging in appartement 15 °C 

 
De posities van de vloerverwarming verdelers worden nader bepaald. Indien deze verdelers in het 
zicht zijn geplaatst in een verblijfs- of verkeersruimte dan worden deze verdelers voorzien van een 
omkasting. Ter plaatse van de verdelers wordt het leidingwerk in opbouw uitgevoerd. 
 
ZONNEPANELEN 
Het dak zal voorzien worden van n.t.b. aantal PV-panelen. 
 
VENTILATIEVOORZIENINGEN  
De appartementen zijn voorzien van een warmteterugwininstallatie (WTW) met balansventilatie. De 
ventilatievoorziening is regelbaar met een 3-standen schakelaar welke gepositioneerd is in de 
badkamer. De WTW kanalen blijven in de appartementen “in het zicht”. Buitenlucht wordt naar 
binnen gebracht en binnenlucht wordt naar buiten afgevoerd via een warmtewisselaar. Het 
ventilatiesysteem is gebaseerd op het evenwicht tussen aanvoer en afvoer van lucht. De toevoer van 
lucht geschiedt door middel van inblaaspunten. De afzuiging vindt plaats nabij de keuken en in de 
badkamer, het toilet en de berging. Het afvoersysteem bestaat uit een mechanische ventilatorunit 
met afzuigventielen. Om de ventilatie te waarborgen dient voldoende ruimte onder de deuren in 
stand te worden gehouden. 

 
De spuiventilatie van de woonkamer, keuken, slaapkamers geschiedt door middel van draaiende 
delen in de buitenkozijnen.  

 
De meterkast wordt voorzien van ventilatievoorzieningen conform de geldende voorschriften. 
 
WATERINSTALLATIES 
De waterleidingen worden aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast en zijn afsluitbaar. De 
volgende tappunten worden aangesloten:  

- Vaatwasser     koud water; 
- Keukenmengkraan   koud en warm water; 
- Wastafelmengkraan   koud en warm water; 
- Douchemengkraan   koud en warm water; 
- Toilet     koud water; 
- Fonteinkraantje   koud water; 
- Wasmachine aansluiting  koud water; 

 
De warmwaterleiding wordt aangesloten op de boilerinstallatie die deel uit maakt van de 
warmtepomp en is geplaatst in de berging. Omdat gebruik wordt gemaakt van een boilervat is de 
beschikbare hoeveelheid warmwater limitatief. U dient hiermee rekening te houden in het gebruik. 
De boiler van appartementen A, B, C, E, G hebben een netto inhoud van circa 200 liter en 
appartementen D, F, H, I circa 117 liter. 
 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE  
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast en verdeeld over de benodigde 
groepen naar de diverse aansluitpunten. De installatie wordt uitgevoerd volgens het zogenaamde 
centraaldozensysteem. De leidingen worden weggewerkt in de wanden en er wordt inbouw 
schakelmateriaal toegepast, met uitzondering van de bergingen en meterkast. Hier worden de 
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leidingen en het schakelmateriaal als opbouw uitgevoerd. Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in 
de kleur wit.  

 
De hoogte van het schakelmateriaal ten opzichte van de afgewerkte vloer bedraagt circa:  

Schakelaars      + 105 cm; 
Wandcontactdozen algemeen   + 30 cm; 
Wandcontactdozen verkeersruimte en berging + 105 cm; 
Wandcontactdozen boven aanrechtblad  + 115 cm; 
Wandcontactdoos wasmachine / wasdroger + 105 cm; 
Loze leidingen     + 30 cm; 
UTP CAT 5A       + 30 cm; 
Beldrukknop      + 150 cm 

  
Aantallen en posities van elektra punten conform verhuurtekening. 
 

 
WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW 
Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving of 
verhuurtekeningen worden aangebracht, voortvloeiend uit bijvoorbeeld voorschriften, het niet meer 
leverbaar zijn van materialen, fysieke belemmeringen, eisen van de overheid of eisen van 
nutsbedrijven. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk en worden 
door de bouwer kenbaar gemaakt middels een erratum. Verrekening ten gevolge van 
bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk. Alle wijzigingen in opdracht van de bouwer en/of in 
opdracht van de koper verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van 
de Algemene Voorwaarden, behorend bij de huurovereenkomst.  
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AFWERKSTAAT PER RUIMTE APPARTEMENTEN  
 
Entree 
Vloer:     Anhydriet 
Wanden:    “Behangklaar” 
Plafond:    Tex-werk  
Elektra: 2 plafondlichtpunten incl. wisselschakelaar (appartementen A, 

B, F en I) 
 1 plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar (appartementen C, D, E, 

H, J, G) 
Uitrusting:    Videofoon, belinstallatie, rookmelder 
 
Woonkamer/keuken appartementen A en B  
Vloer:     Anhydriet   
Wanden: “behang klaar” 
Plafond:    Tex-werk 
Elektra:     5 plafond centraaldozen incl. schakelaars  

6 dubbele wandcontactdozen 
CAI en KPN aansluiting 
Thermostaat vloerverwarming 
Keuken aansluitingen conform separate “Keukenspecificatie 
Tweka” 

Uitrusting: Complete keukeninrichting conform separate 
“Keukenspecificatie Tweka” 

 
Toilet 
Vloer:     Lichtgrijze vloertegels (30 x 30 cm) met kunststeen dorpel  
Wanden: Mat witte wandtegels (25 x 33 cm) tot 1,2 m1 hoogte, daarboven 

“behang klaar” 
Plafond:    Verlaagd plafond met structuur spuitwerk  
Elektra:    Plafondlichtpunt met schakelaar 
Uitrusting: Wandcloset- en fonteincombinatie conform separate “Sanitair 

specificatie Tweka” 
 
Badkamer  
Vloer:     Lichtgrijze vloertegels (30 x 30 cm) met kunststeen dorpel  
Wanden: Mat witte wandtegels (25 x 33 cm) tot 2,1 m1 hoogte, daarboven 

“behang klaar” 
Plafond:    Verlaagd plafond met structuur spuitwerk  
Elektra:    1 wandlichtpunt incl. schakelaar 

1 plafondlichtpunt incl. schakelaar 
1 enkele wandcontactdoos 
1 MV schakelaar  

Uitrusting: Wastafel- (incl. spiegel) en douchecombinatie (incl. 
douchewand) en elektrische radiator conform separate “Sanitair 
specificatie Tweka” 

 
Berging 1 appartement A 
Vloer:     Anhydriet 
Wanden: “behang klaar” 
Plafond:    onafgewerkt   
Elektra:    1 plafondlichtpunt incl. schakelaar 

Wandcontactdoos t.b.v. wasmachine 
Wandcontactdoos t.b.v. droger   
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Enkele wandcontactdoos  
 
Berging 2 appartement A 
Vloer:     Lichtgrijze vloertegels (30 x 30 cm) met kunststeen dorpel  
Wanden: Mat witte wandtegels (25 x 33 cm) tot 1,2 m1 hoogte, daarboven 

“behang klaar” 
Plafond:    onafgewerkt   
Elektra:    1 plafondlichtpunt incl. schakelaar 

Enkele wandcontactdoos  
Uitrusting: MV-unit, binnen unit luchtwarmtepomp, boilervat, 

vloerverwarming verdeler 
 
Berging appartementen B t/m J 
Vloer:     Lichtgrijze vloertegels (30 x 30 cm) met kunststeen dorpel  
Wanden: Mat witte wandtegels (25 x 33 cm) tot 1,2 m1 hoogte, daarboven 

“behang klaar” 
Plafond:    onafgewerkt   
Elektra:    1 plafondlichtpunt incl. schakelaar 

Wandcontactdoos t.b.v. wasmachine 
Wandcontactdoos t.b.v. droger  
Enkele wandcontactdoos  

Uitrusting: MV-unit, binnen unit luchtwarmtepomp, boilervat, 
vloerverwarming verdeler   

 
Slaapkamer  
Vloer:     Anhydriet   
Wanden: “behang klaar” 
Plafond:    Structuur spuitwerk  
Elektra:    Plafondlichtpunt met schakelaar 
     2 dubbele wandcontactdozen 
     1 loze leiding 
     Naregeling vloerverwarming  
 
Onbenoemde 
Vloer:     Anhydriet   
Wanden: “behang klaar” 
Plafond:    Structuur spuitwerk  
Elektra:    Plafondlichtpunt met schakelaar 
     2 dubbele wandcontactdozen 
     1 loze leiding 
     Naregeling vloerverwarming  
 
Losse beringen begane grond 
Vloer: Slijtlaag    
Wanden: Schoon kalkzandsteel vellingen 
Plafond: Onafgewerkt  
Elektra: Plafondlichtpunt incl. bewegingssensor  
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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT  

 

Onderdeel Materiaal  Afwerking Kleur 

GEVELS 

Gevels  Gevelisolatie met gevelstucwerk Gevelstuc  Wit 

Gevelbekleding Verticale houten rabat betimmering Schilderwerk  Groen 

DAK  

Dakbedekking  Bitumen - Zwart  

HWA  Zink - Naturel  

PV-panelen - Opdak  - 

 KOZIJNEN 

Gevelkozijnen- en ramen  Aluminium  Poedercoaten  Lichtgrijs  

Voordeurkozijnen appartementen  Hout Schilderwerk N.t.b.  

Binnendeurkozijnen appartementen Staal Fabrieksmatig gelakt Wit  

Kozijnen bergingen  Hout Schilderwerk Wit 

DEUREN 

Stompe voordeuren appartementen  Hout Schilderwerk   Wit 

Opdek binnendeuren Hout Fabrieksmatig gelakt Wit  

INTERIEUR  

Vensterbanken  Kunststeen Bianco c.  Wit/lichtgrijs  

Dorpels  Kunststeen - Grijs  

Wandtegels Keramisch 25 x 33 cm Mat wit  

Vloertegels Keramisch 30 x 30 cm Lichtgrijs  

BALKONS 

Balkon staander/balustrade  Metaal  Gepoedercoat Wit  

Vloer Composiet  - Grijs  

Balkon beplating Geperforeerd aluminium  Gepoedercoat Wit  

Frans balkon Metaal Gepoedercoat Wit 

 


