
 
 

 
  

   
 S T A A T  V A N  A F W E R K I N G  H E R E N H U I S 

 
BEGANEGROND 

Hal/entree 

Vloer   dekvloer 
Wanden  behangklaar 
Plafond  spuitwerk 
elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar1 st. wisselschakelaar voor lichtpunt overloop  

1 st. enkelpolige schakelaar t.b.v. verlichtingsarmatuur  
1 st. enkele wandcontactdoos 
1 st. belinstallatie 
1 st. rookmelder 

Diversen  meterkast volgens voorschriften nutsbedrijven 
 
Meterkast 

1 st. dubbele wandcontactdoos (t.b.v. beltrafo e.d.) 
Meterkast met groepen verdeling, aansluitwaarde elektra 3*25amp. 
Nuts invoeren; water, elektra (Telefoon en Cai door verkrijger) 

 
Toilet begane grond 
Vloer  tegels 450 x 450 mm (gelegd in recht blokverband), basistegels volgens opstelling in 

projectshowroom.  
Wand tegels 300 x 600 mm tot ca 1200mm + vloer, basis tegels volgens opstelling in projectshowroom, 

in liggend blokverband aangebracht) daarboven spuitwerk 
Plafond  spuitwerk 
Elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar 
Sanitair   wandclosetcombinatie en fonteincombinatie (fontein en fonteinkraan) 
Diversen  mechanische ventilatie volgens voorschriften 
 
Woonkamer 
Vloer  dekvloer 
Wanden  behangklaar 
Plafond  spuitwerk 
Elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar 
  1 st. wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt overloop (m.u.v. kavel 1 en 16) 

4 st. dubbele wandcontactdozen 
1 st. loze buisleiding voor telefoon of data of televisie 

Diversen  1 st. rookmelder 
thermostaat t.b.v. temperatuurregeling 
hoofdbediening mechanische ventilatie  

 
Keuken 
Vloer  dekvloer 

Wanden  behangklaar 

Plafond  spuitwerk 

Elektra  2 st. lichtpunten op enkelpolige schakelaar 

5 st. dubbele wandcontactdozen (waarvan 2 t.p.v. opstelmogelijkheid keukenblok) 

3 st. enkele wandcontactdoos (t.b.v. keukenopstelling)  

1 x t.b.v. afzuiging  

1 x t.b.v. koelkast 

1 x t.b.v. elektrisch koken (perilex aansluiting 2*230Volt, 7,3kW) 

Diversen  1 st. loze leiding t.b.v. vaatwasser 

  1 aansluiting koud+ warmwater en riool t.b.v. spoelbak 

1 aansluiting koud water en riool t.b.v. vaatwasser 

  mechanische ventilatie volgens voorschriften ventilatiesysteem 

 
Trapkast 
Vloer  dekvloer 
Wanden  niet nader afgewerkt 
Plafond  nvt 
Elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar 
Diversen  verdeler t.b.v. vloerverwarming 
  



 
 

 
  

   
 S T A A T  V A N  A F W E R K I N G  H E R E N H U I S 

 
EERSTE VERDIEPING 

Overloop 

Vloer  dekvloer 
Wanden  behangklaar 
Plafond  spuitwerk 
Elektra  1 st. wisselschakelaar voor lichtpunt overloop 
  1 st. wisselschakelaar voor lichtpunt zolder 

1 st. enkel wandcontactdoos 
Diversen: rookmelder 
  Verdeelunit t.b.v. vloerverwarming 
 
Slaapkamer(s) 
Vloer  dekvloer 
Wanden  behangklaar 
Plafond  spuitwerk 
Elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar 
  3 st. dubbele wandcontactdoos (kleine slaapkamer 2st) 
  1 st loze leiding t.b.v. CAI of data (grote slaapkamer) 
 

Badkamer 

Vloer  tegels 450 x 450 mm (gelegd in recht blokverband), basis tegels volgens opstelling in 

projectshowroom 

Wand  tegels 300 x 600 mm, tot plafond (in liggend blokverband aangebracht), basis tegels volgens 

opstelling in projectshowroom) 

Plafond  spuitwerk 

Elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar 

  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar boven de wastafel 

  1 st. enkele wand contactdoos  

Sanitair   wandclosetcombinatie 

dubbele wastafel met wastafelmengkraan 

douchecombinatie 

- glazen douchewand (90cm x 198cm) 

- thermostatische douche mengkraan 

- douchegarnituur op glijstang 

- draingoot (tegelwerk op afschot) 

Diversen: mechanische ventilatie volgens voorschriften 

 

TWEEDE VERDIEPING 

Zolder 

Vloer  dekvloer 

Wanden  behangklaar 

Plafond  houten balklaag met dakplaten  

Elektra  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar 

  2 st. dubbele wandcontactdoos 

  1 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine (op aparte groep) 

  Electra t.b.v. warmtepomp en ventilatie 

 Diversen Warmtepomp (binnen deel)  

  Mechanische ventilatie box 

koud water aansluiting en riolering t.b.v. wasmachine aansluiting 

  omvormer t.b.v. PV. Cellen 

 

Dakterras (m.u.v. kavel 18) 

vloer  bitumen dakbedekking met verduurzaamde houten vlonderdelen 

 

BUITEN 

Buitenberging 
Vloer  betontegels op zand 
Wanden  Stijl en regelwerk aan de buitenzijde voorzien van houten betimmering 
Plafond  balklaag met plaatmateriaal 
Elektra  1 st. dubbele wandcontactdoos 
  1 st. lichtpunt op enkelpolige schakelaar 


