
Wonen in het Centrum van Zaandam

EPC = 0 ✔





De Rosmolenbuurt ligt aan de oostkant van het Zaandamse stadscentrum, 
parallel aan het stroomgebied van de Zaan en een uitgestrekt stadspark. 
Blauw en groen zijn de spirituele kleuren van De Betawi. Wijsheid en duur-
zaamheid. Met respect voor het verleden ontwikkelen voor de toekomst. Tijd-
loos. Divers. Inclusief. 

Aan de Oostzijde, ter hoogte van Sporthal De Struijck, wordt het woongebied 
heringericht met 15 eengezinswoningen, 13 appartementen en een enkele 
maisonnette. Ruimtelijk opgezet rond een binnenplein, waar door de bewo-
ners en hun bezoek geparkeerd kan worden. De achtertuinen van alle grond-
gebonden woningen en terrassen van een aantal appartementen op de bega-
ne grond grenzen hieraan. 
Bewust is gekozen voor een brede variatie in gevels, ook voor het apparte-
mentengebouw. Het thema is eenduidig, de grandeur van de Oostzijde terug-
brengen in een solide stenen aanblik. De eengezinswoningen krijgen grote 
raamoppervlakken en zowel voor- als achtertuinen. Afwisselende puntgevels 
en dwarskappen zijn succesvol geïntegreerd in de woonblokken. Door kleu-
rafwijkende borstweringen en houtlook gevelbekleding laadmogelijkheid in 
het ontwerp op te nemen, wordt direct de verbinding met zowel de historische 
Oostzijde als de achtergelegen Rosmolenbuurt gevonden. 
Naast de sporthal wordt een nieuw pad gecreëerd, vernoemd naar de te-
genoverliggende Monseigneur Callierstraat, dwars op de Professor Struijc-
kenstraat. Qua aanblik past de nieuwe bebouwing perfect bij het oude wijkje, 
op het gebied van duurzaam wonen is het een regelrechte aanwinst!

De Betawi -  Oostzijde 136
Past meets future





Dam tot Dam en daarna...
Aan de noordkant van Amsterdam ligt Zaandam. Alleen gescheiden door een 
brede plas water, ook wel bekend als het Noordzeekanaal. Tunnels, bruggen 
en veren verbinden Dam tot Dam. Daar valt een kwartje... 
Elk najaar is Zaandam het strijdtoneel van wereldtoppers. Televisieploegen 
registreren de finish van duizenden lopers, die hun queeste zijn begonnen in 
Amsterdam en via de IJtunnel en de dijk naar de Zaanse kant lopen. Zuiddijk, 
horecaplein de Dam, de Peperstraat en dan uitlopen de Rosmolenbuurt in. Dit 
volksbuurtje heeft door renovatie, restauratie en nieuwbouw een forse upgra-
de gekregen. Het gezellige karakter van de wijk is en blijft intact! Daar bouwen 
wij De Betawi, een woonwijk met eengezinswoningen en appartementen. 
Nostalgie waar het kan, hypermodern waar het mag en superduurzaam waar 
het moet.

De Betawi
De eengezinswoningen variëren van ruim 96 m2 tot tien vierkante meter groter. 
Drie woonlagen woonplezier, waarbij de zolderverdieping met gemak tot vierde 
slaapkamer bestempeld kan worden. De badkamer wordt netjes betegeld en 
ingericht met een inloopdouche, wastafel en tweede toilet. Natuurlijk krijgt het 
toilet op de begane grond ook zorgvuldig gekozen sanitair en een hoogwaardige 
afwerking. Een keuken wordt niet meegeleverd. 
De leidingen, elektra en wateraan- en afvoer, worden afgedopt zodat de eerste 
bewoners daar zelf hun eigen keukendroom kunnen vervullen. Ook een kwestie 
van goed doordenken over duurzaamheid. Er gaan natuurlijk geen gloednieuwe 
bouwkeukens de bak in.

Er zijn binnen De Betawi twee woningen met twee woonlagen waarvan een 
grondgebonden, deze is gelijk aan de andere eengezinswoningen, dus met drie 
slaapkamers, minus de zolder. 

De andere woning met twee woonlagen betreft een maisonnette, die ligt op de 
tweede en derde etage en beschikt over 59 m2 gebruiksoppervlakte. 
Bij de tweekamerappartementen variëren de groottes tussen de circa 43 en 58 
m2. Er is één appartement met twee slaapkamers, deze meet bijna 72 vierkante 
meter. 
Ook het afwerkings- en kwaliteitsniveau van de appartementen is De Beta-
wi-waardig. Goed sanitair en hoogwaardig hang- en sluitwerk en zelf de be-
schikking over een ideale keuken. 

Het binnenplein wordt ingezet voor parkeren, gedeeld met de bewoners van 
appartementencomplex #HOME. Elke woning in De Betawi beschikt over berg-
ruimte, meestal zelfs separaat op de begane grond. Verschillende appartemen-
ten delen fietsenstallingen.  

EPC 0,0
In de wet is verankerd dat nieuwbouw verantwoordelijkheden met zich mee 
brengt. Het streven naar zero gebruik van fossiele brandstoffen en een minima-
le footprint is als rode draad in De Betawi verweven. Spiritueel staat rood voor 
leven en warmte. Groen brengt hierin de balans. Precies waar De Betawi voor 
staat. Comfortabel wonen, met respect voor wat was en verantwoordelijkheid 
naar wat nog komt. Waar de normering in het bouwbesluit een Energie Prestatie 
Coëfficiënt van 0,4 toelaat, loopt De Betawi fors voorop met lagere prestaties. 
De appartementen tikken de helft van wat toegestaan is nog niet eens aan ter-
wijl de eengezinswoningen een EPC van 0,0 op de meter zetten.  
De winst die dit oplevert? Daar is niets spiritueels aan. Dat zijn gewoon keiharde 
cijfers in de energietransmissie, puur in het belang van ons klimaat. De euro’s 
die worden bespaard in de maandelijkse woonlasten is voor de toekomstige 
bewoners aantrekkelijk. 

Alle woningen voorzien middels warmtepompen en zonnepanelen grotendeels 
in de elektrabehoefte. Gas maakt geen deel uit van het externe energiepakket. 
De elementen en engineering. That’s enough.
#trotsopzaandam #trotsopderosmolenbuurt 



Alkmaar - 25 min

Haarlem - 25 min

Amsterdam - 15 min

Zaandam NS Station
5 min



Stad en streek
Zaandam. De zuidkant van de Zaanstreek, alleen door het Noordzeekanaal ge-
scheiden van Amsterdam. Bekend van de koekjes. Beroemd om de chocolade. 
Soms een beetje beducht, maar altijd bewonderd om de kracht. Aanbeden door 
kunstenaars en kunstenmakers. Zaankanters koesteren hun stad. Want hier ge-
beurt het!

Zaandam. Waar de Zaan en het IJ elkaar ontmoeten. De Zaanse waterkant is het 
toneel van cultuur en horeca. Industrieel erfgoed wordt ingezet voor het grote ge-
nieten. Terrasjes, restaurants, eetcafé’s, clubs en kroegen verzamelen zich hier en 
in het Stadshart. Ook hier neemt het water een belangrijke plaats in, meer cosme-
tisch dan functioneel maar het staat wél heel gezellig. Zeker na de grote opknap-
beurt waarbij de gevels en kleuren allemaal geïnspireerd werden op wat de eerder 
genoemde expressionisten opvalt...
De Gedempte Gracht praalt nu met een zeer divers winkelaanbod, doorspekt met 
uitnodigende terrasjes en tentjes. Op de kop ligt het station, als uitgebreide verbin-
dingshub naar alle windstreken. Hier vertrekt elke vijf minuten een Intercity naar 
Amsterdam, Alkmaar of Hoorn en verzorgt het streekvervoer een nog directere 
verbinding van A naar B.
Aan de andere kant ligt horecaplein De Dam. Rond het beeld van Czaar Peter te-
kent zich hier elke dag af wat levensgenieten inhoudt. 

Zaandam. Alle aandacht en middelen werpen hun vruchten af. De bereikbaar-
heid en infrastructuur zijn geperfectioneerd op de grote bedrijvigheid. Bewoners 
profiteren daar natuurlijk ook van voor hun woonwerkverkeer. Voorzieningen zijn 
naar een ‘next level’ gebracht. De focus ligt nu op uitstraling en woonkwaliteit. 
#trotsopzaandam

Buurt en bewoners
De Betawi ligt aan de Zaanzijde van de Rosmolenbuurt. Precies goed om te profi-
teren van de ligging ten opzichte van zowel de snelweg als het spoor. Autoforenzen 
vinden vlot hun (Rijks-)weg naar Amsterdam en Utrecht, Haarlem en Schiphol. Wie 
het openbaar vervoer prefereert, pakt een Intercity naar de omliggende steden. 
Het kost op de kop af 8 minuten om naar het NS station in het Zaandamse Stads-
hart te fietsen. Even later sta je op het perron waar elke vijf minuten een Intercity 
naar de omliggende steden vertrekt. Coffee-to-go en makkelijke maaltijden pik je 
onderweg op. Om de hoek van De Betawi ligt een DekaMarkt voor de dagelijkse 
boodschappen. 
De Rosmolenbuurt is van oudsher een echte volkswijk. Grootschalige renovatie 
en stadsvernieuwing wisten de leefbaarheid naar een ander level te brengen. Het 
is dan ook een populaire buurt, zeker bij gezinnen. De basisschool ligt in het hart 
van de wijk. Speelvermaak is op elke straathoek te vinden. Trapveldjes, speeltoe-
stellen, zandbakken... en dan natuurlijk dat grote stadspark waar rivier de Gouw 
doorheen stroomt. 
#trotsopderosmolenbuurt 

Met De Betawi maakt de Rosmolenbuurt de volgende stap naar een mooie, scho-
ne en veilige toekomst! 
#trotsopthuis



Twee onder een kap



Twee onder een kap
De tweekappers binnen De Betawi liggen aan de Oostzijde. Kenmerkend zijn 
de gedeelde dwars- en langskappen. De dwarskappen worden verrijkt met 
een dakkapel. Totaal worden vier woningen van dit bouwtype gerealiseerd, 
die in gebruiksafmetingen zullen variëren van circa 96 tot circa 104 m2. 

Indeling: 
Begane grond: entree. Hal met meterkast. Deels betegelde toiletruimte 
met Villeroy & Boch wandcloset en fontein. Trapopgang. 
Voorziening casco op te leveren keuken aan voorzijde. Open verbinding 
met eventueel uit te bouwen tuingerichte woonkamer met vloerverwar-
ming. Schuifpui naar achtertuin op het oosten. Vrijstaande houten ber-
ging, voorzien van elektra.

Eerste verdieping: overloop met vaste trap naar zolderverdieping. Drie 
slaapkamers. Geheel betegelde badkamer met inloopdouche, wastafel 
en tweede toilet (wandcloset). 

Tweede verdieping: open zolderruimte met mogelijkheid voor vierde of 
zelfs vijfde slaapkamer. Technische installaties en aansluitingen wasma-
chine en -droger. 



#trotsopthuis

Bouwnummers 
01 en 03

Bedjo

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Bouwnummers 
02 en 04

Intan

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Appartementen complex Batavia



Appartementen complex Batavia
Binnen De Betawi worden de grondgebonden woningen afgewisseld 
met appartementen en maisonnettes verdeeld over twee gebouwen, ge-
naamd Batavia en Bali. De gebruiksoppervlakken variëren van circa 42 
tot circa 72 vierkante meter. 

Gebouw Batavia ligt met de hoofdentree aan de Oostzijde. Hier zijn 7 
tweekamerappartementen verdeeld over drie woonlagen. Bouwnummer 
12 (Flores) en Suba (13) betreffen maisonnettes. De maisonnettes de-
len een aparte hoofdentree via het nieuw te realiseren pad. De overige 
appartementen delen gezamenlijke bergingen en fietsenstallingen. Het 
binnenplein wordt ingezet voor parkeren.



Bouwnummers 
05, 07, 09

Kedis

Afgebeeld  
Bouwnummer 05 

met eigen tuin

Indeling

Begane grond: hoofdentree met bellentableau en brievenbussen. Trappenhuis 

Entree appartement. Hal met meterkast. Technische ruimte annex berging. 
Aansluitingen wasmachine en -droger. Voorziening casco op te leveren keuken 
aan voorzijde. Open verbinding met lichte woonkamer met schuifpui naar ei-
gen tuin op het zuidoosten. Hal. Badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet 
(wandcloset). Tuingerichte slaapkamer. 

1e Etage: entree appartement. Hal met meterkast. Technische ruimte annex ber-
ging. Aansluitingen wasmachine en -droger. Voorziening casco op te leveren keu-
ken aan voorzijde. Open verbinding met lichte woonkamer met grote raampartij op 
het zuidoosten. Hal. Badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet (wandcloset). 
Slaapkamer. 

2e Etage: entree appartement. Hal met meterkast. Technische ruimte annex berging. 
Aansluitingen wasmachine en -droger. Voorziening casco op te leveren keuken aan 
voorzijde. Open verbinding met lichte woonkamer met grote raampartij op het zuid-
oosten. Hal. Badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet (wandcloset). Slaapkamer. 



Indeling
 
Begane grond: hoofdentree met bellentableau en brievenbussen. 

Entree appartement. Hal met meterkast. Slaapkamer. Technische ruimte annex 
berging. Aansluitingen wasmachine en -droger. Badkamer met inloopdouche, 
wastafel en toilet (wandcloset). Woonkamer met voorziening casco op te leve-
ren open keuken. 

1e Etage: entree appartement. Hal met meterkast. Slaapkamer. Technische 
ruimte annex berging. Aansluitingen wasmachine en -droger. Badkamer met 
inloopdouche, wastafel en toilet (wandcloset). Woonkamer met voorziening 
casco op te leveren open keuken. 
 
2e Etage: entree appartement. Hal met meterkast. Slaapkamer. Technische 
ruimte annex berging. Aansluitingen wasmachine en -droger. Badkamer met 
inloopdouche, wastafel en toilet (wandcloset). Woonkamer met voorziening 
casco op te leveren open keuken. 

Bouwnummers  
06, 08, 10

Java



Indeling

Begane grond: hoofdentree met bellentableau en brievenbussen. Trappenhuis.

3e Etage: meterkast. Entree appartement. Hal. Badkamer met inloopdouche, 
wastafel en aansluitingen wasmachine en -droger. Separaat toilet met wand-
closet en fontein. Technische ruimte annex berging. Slaapkamer met lichtkoe-
pel. L-vormige woonkamer met openslaande deur naar dakterras (9 m2). Voor-
ziening casco op te leveren open keuken met dakkapel. 

Bouwnummer 11

Bromo



Indeling

Maisonnette Flores: 
Begane grond: met maisonnette Suba gedeelde entree met bellentableau en 
brievenbussen. 

Entree maisonnette. Hal met meterkast. Toiletruimte met wandclo-
set en fontein. Technische ruimte annex berging. Trapopgang. L-vor-
mige woonkamer met voorziening casco op te leveren open keuken. 

Verdieping (1e etage): overloop. Badkamer met inloopdouche, wastafel en opti-
oneel tweede toilet. Aansluitingen wasmachine en -droger. Twee slaapkamers. 

Bouwnummer 12

Floris

Begane grond Eerste verdieping



Indeling

Maisonnette Suba: 
Begane grond: met maisonnette Flores gedeelde entree met bellentableau en brie-
venbussen. 

2e Etage: entree maisonnette. Hal met meterkast. Toiletruimte met wandcloset en 
fontein. Trapopgang. Eetkeuken, casco op te leveren. Woonkamer met lichtinval 
van twee kanten.

Verdieping (3e etage): overloop. Badkamer met inloopdouche, wastafel en optio-
neel tweede toilet. Aansluitingen wasmachine en -droger. Slaapkamer met daklicht 
en dakkapellen. Inloopkast. Openslaande deur naar dakterras (5 m2).

Bouwnummer 13

Suba

Tweede verdieping Derde verdieping





Eengezinswoningen Toba



Eengezinswoningen Toba
Acht royale eengezinswoningen met gebruiksoppervlakken die variëren 
van circa 100 tot 114 m2 strekken zich langs over een nieuw aan te leg-
gen pad. De traditionele bouw voorziet in hoge gevels, waarbij het dakaf-
schot pas boven de eerste verdieping begint. De volkomen naar eigen 
inzicht in te delen zolders profiteren in de meeste gevallen van dakramen, 
enkele bouwnummers hebben puntgevels. De achtertuinen grenzen aan 
het binnenplein met de parkeerplaatsen. 

Indeling: 
Begane grond: entree. Hal met meterkast. Deels betegelde toiletruimte 
met Villeroy & Boch wandcloset en fontein. Trapopgang. 
Voorziening casco op te leveren keuken aan voorzijde. Open verbinding 
met eventueel uit te bouwen tuingerichte woonkamer met vloerverwar-
ming. Schuifpui naar achtertuin op het westen. Vrijstaande houten ber-
ging, voorzien van elektra.

Eerste verdieping: overloop met vaste trap naar zolderverdieping. Drie 
slaapkamers. Geheel betegelde badkamer met inloopdouche, wastafel, 
(tweede toilet optioneel). 

Tweede verdieping: open zolderruimte met mogelijkheid voor vierde of 
zelfs vijfde slaapkamer. Technische installaties en aansluitingen wasma-
chine en -droger.



Bouwnummer 14

Toba

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Bouwnummer 15

Toba

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Bouwnummers  
16 en 21

Toba

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Bouwnummers  
17 en 18

Toba

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Bouwnummer 19

Toba

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Bouwnummer 20

Toba

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Appartementen complex Bali



Appartementen complex Bali
Binnen De Betawi worden de grondgebonden woningen afgewisseld 
met appartementen en maisonnettes verdeeld over twee gebouwen, ge-
naamd Batavia en Bali. De gebruiksoppervlakken variëren van circa 42 
tot circa 72 vierkante meter. 

Gebouw Bali sluit aan op de eengezinswoningen en heeft de gemeen-
schappelijke ingang aan het nieuw te realiseren pad. Vier tweekamerap-
partementen en één driekamerappartement met de luxe van een loggia 
worden verdeeld over drie woonlagen. Hier delen de bewoners een ge-
meenschappelijke berging en fietsenstalling. De appartementen op de 
begane grond beschikken over een eigen entree via het nieuw te realise-
ren pad. 



Indeling

Begane grond: eigen entree appartement. Hal met meterkast. Technische ruimte 
annex berging. Aansluitingen wasmachine en -droger. Voorziening casco op te le-
veren keuken aan voorzijde. Open verbinding met lichte woonkamer met schuifpui 
naar eigen tuin. Tuingerichte slaapkamer met vaste kast. Badkamer met inloop-
douche, wastafel en toilet (wandcloset). 

Toegang gemeenschappelijke berging en fietsenstalling via hoofdentree. 

Bouwnummer 22

Bali 1

Een tuin aan  
de achterzijde



Indeling

Begane grond: eigen entree appartement. Hal met meterkast. Technische ruimte 
annex berging. Aansluitingen wasmachine en -droger. Voorziening casco op te le-
veren keuken aan voorzijde. Open verbinding met lichte woonkamer. Slaapkamer 
met vaste kast. Tuin aan de achterzijde gericht op het Noorden. Badkamer met 
inloopdouche, wastafel en toilet (wandcloset). 

Toegang gemeenschappelijke berging en fietsenstalling via hoofdentree. 

Bouwnummer 23

Sumba



Bouwnummer 24

Ubud

Indeling
 
Begane grond: hoofdentree met bellentableau en brievenbussen. 

1e Etage: entree appartement. Hal met meterkast. Technische ruimte annex ber-
ging. Opstelling Aansluitingen wasmachine en -droger. Badkamer met inloopdou-
che, wastafel en toilet (wandcloset). Slaapkamer. Woonkamer. Open verbinding 
met aparte ruimte met voorziening casco op te leveren keuken. 



Bouwnummer 25

Solo

Indeling
 
Begane grond: hoofdentree met bellentableau en brievenbussen. Trappenhuis.

1e Etage: entree appartement. Hal met meterkast. Badkamer met inloopdouche, 
wastafel en toilet (wandcloset). Toegang tot technische ruimte annex berging. 
Aaansluitingen wasmachine en -droger. Lichte slaapkamer met lichtinval van twee 
kanten. Voorziening casco op te leveren keuken aan voorzijde. Open verbinding 
met lichte woonkamer met grote raampartijen aan twee kanten. 



Indeling

Begane grond: hoofdentree met bellentableau en brievenbussen. Trappenhuis.

2e Etage: entree appartement. Hal met meterkast. Hoofdslaapkamer met dakra-
men en inkoopkast onder dakafschot. Badkamer met inloopdouche, wastafel en 
toilet (wandcloset). Tweede slaapkamer met dakramen en inkoopkast. Technische 
ruimte annex berging. Aansluitingen wasmachine en -droger. Voorziening casco 
op te leveren keuken aan achterzijde, met dakramen. Open verbinding met L-vor-
mige woonkamer met dakramen en openslaande deur naar loggia (4 m2).

Bouwnummer 26

Sanur

Het grootste 
appartement  

binnen De Betawi





Drie onder een kap woningen



Drie onder één kap woningen
Aan de Professor Strijckenstraat worden drie royale woningen onder 
één dwarskap gerealiseerd, waarbij de middelste woning (met een ge-
bruiksoppervlak van circa 114 m2!) voorzien wordt van een puntgevel. 
De twee hoekwoningen beschikken over een riante circa 106 m2 ge-
bruiksoppervlak. De achtertuinen strekken zich uit naar het westen. 

Indeling: 
Begane grond: entree. Hal met meterkast. Deels betegelde toiletruimte 
met Villeroy & Boch wandcloset en fontein. Trapopgang. 
Voorziening casco op te leveren keuken aan voorzijde. Open verbinding 
met eventueel uit te bouwen tuingerichte woonkamer met vloerverwar-
ming. Schuifpui naar achtertuin op het westen. Vrijstaande houten ber-
ging, voorzien van elektra.

Eerste verdieping: overloop met vaste trap naar zolderverdieping. Drie 
slaapkamers. Geheel betegelde badkamer met inloopdouche en wasta-
fel, (tweede toilet optioneel). 

Tweede verdieping: open zolderruimte met mogelijkheid voor vierde of 
zelfs vijfde slaapkamer. Technische installaties en aansluitingen wasma-
chine en -droger.



Bouwnummer 27

Bogor

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Bouwnummer 28

Medan

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Bouwnummer 29

Bogor



Wonen in het Centrum van Zaandam



Verkoop informatie:
www.thijssenmakelaardij.nl
of bel (075) 616 86 69

DISCLAIMER 
Deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks moeten wij een voor-
behoud maken ten aanzien van wijzigingen opgelegd door de overheid en/
of nutsbedrijven. De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzi-
gingen in het plan aan te brengen waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoe-
ring blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, 
het uiterlijk ten aanzien en de bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen 
zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van 
mindere of meerdere kosten. De gegevens uit deze brochure zijn niet bindend, 
er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Daar deze brochure is gemaakt 
aan de hand van de schetsontwerpen kunnen, mede door verdere uitwerking 
van de tekeningen, door de inbreng van de  nog wijzigingen plaatsvinden.

Voor de juiste gegevens verwijzen wij u naar de officiële bescheiden als koop- 
/ aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden en de technische 
omschrijving met bijbehorende verkooptekeningen, deze worden vooraf aan 
de kopers verstrekt.
De indeling op de situatietekening van het binnenen openbaarterrein (paden, 
groen, parkeerplaatsen e.d.) is aangegeven aan de hand van de laatste gege-
vens. Wijzigingen hierop vallen buiten de aansprakelijkheid van de onderne-
mer. De opgenomen artist-impressions geeft een beeld van de woningen, in 
de uiteindelijke uitvoering kunnen er verschillen zijn zoals bijvoorbeeld: kleur-
stelling, plaats en aantal verlichtingspunten, vormgeving. Aan deze brochure 
kunt u daarom geen rechten ontlenen.


