
KLEUR- MATERIALENSTAAT

BUITENGEVEL 
                                                                                                                                                                                    
gevelmetselwerk                                                      waalformaat, wild verband gemetseld                                                        genuanceerd bruin / licht grijs 
                                                                                                                                                                                                                                         kleur van de woning vlgns situatie  
                                                                                                                                                                                                                                          
voegwerk (doorstijk)                                              verdiept 3-4mm.                                                                                                       lichtgrijs (grijze steen) 
                                                                                             volgens proefstuk                                                                                                    antraciet (bruine steen) 
                                                                                                                                                                                                                                          
dilataties                                                                       voeg, max. 5mm,                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                          
lateien/ geveldragers                                             staal, thermisch verzinkt                                                                                     naturel 
                                                                                                                                                                                                                                          
HWA's                                                                             PVC voorzien van metalen afdekker (vlak met de gevel)                 naturel 
                                                                                                                                                                                                                                          
houten gevelbekleding                                         gemodificeerd hout op kleur gebracht                                                       RAL 7022, ombergrijs 
(Grote Mast)                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                          
kantplank                                                                      beton                                                                                                                               grijs 
(bij kozijnen vanaf Peil)                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                          
plafond bij entree                                                    verzinkt staal                                                                                                              naturel 
(Kruismast Fokkemast)                                                                                                                                                                                     
 
 
KOZIJNEN 
                                                                                                                                                                                    
gevelkozijnen                                                             kunststof, verdiept profiel                                                                                  buitenzijde: RAL 7022, ombergrijs 
onderdorpels bij deuren                                      DTS zwart.                                                                                                                    binnenzijde: wit  
                                                                                                                                                                                                                                          
voordeur                                                                       kunststof, vlak                                                                                                           buitenzijde: RAL 7022, ombergrijs 
                                                                                                                                                                                                                                         binnenzijde: wit  
                                                                                                                                                                                                                                          
beglazing                                                                       HR ++ glas                                                                                                                    helder 
                                                                                                                                                                                                                                          
H&S                                                                                  systeem gebonden, aluminium                                                                        naturel 
                                                                                                                                                                                                                                          
waterslagen                                                                 aluminium, gemoffeld                                                                                           RAL 7022, ombergrijs 
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                          
DAK 
                                                                                                                                                                                    
dakbedekking                                                             keramische dakpannen                                                                                        mat, antraciet 
                                                                                             kunststof dakbedekking op afschotisolatie                                             licht grijs 
                                                                                                                                                                                                                                          
goot (verholen)                                                          EPDM-folie                                                                                                                 zwart 
                                                                                                                                                                                                                                          
muurafdekkers / daktrim                                    metaal                                                                                                                            zink / verzinkt 
                                                                                                                                                                                                                                          
ventilatiepijp                                                               gecombineerd type                                                                                                zwart 
                                                                                                                                                                                                                                          
 
BERGING 
                                                                                                                                                                                    
houten gevelbekleding                                         gemodificeerd hout op kleur gebracht                                                       ral 9004, signaalzwart 
                                                                                                                                                                                                                                          
berging deur                                                               vlakke houten deur, geen glas opening                                                       ral 9004, signaalzwart 
                                                                                                                                                                                                                                          
ventilatieroosters                                                    aluminium gemoffeld                                                                                            ral 9004, signaalzwart 
                                                                                                                                                                                                                                          
daktrim                                                                          metaal                                                                                                                             zink / verzinkt 
                                                                                                                                                                                                                                          
bulls-eye armatuur                                                 kunststof zwart, "Kooi" verzinkt staal                                                        naturel 
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                          
INTERIEUR 
                                                                                                                                                                                    
gevelkozijnen                                                             kunststof                                                                                                                       ral 9010/9016, wit 
                                                                                                                                                                                                                                          
voordeur                                                                       metaal                                                                                                                             ral 9010/9016, wit 
                                                                                                                                                                                                                                          
binnenkozijnen                                                          staal                                                                                                                                 ral 9010, wit 
 
binnendeuren                                                             opdek honingraat vulling                                                                                    ral 9010, wit 
                                                                                                                                                                                                                                          
plafonds                                                                         spuitpleister (spackwerk)                                                                                   wit 
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OVERIG 
                                                                                                                                                                                    
PV-panelen                                                                  conform opgave installateur                                                                             all black,  op dak systeem 
   
nestkasten                                                                   beton, type ntb                                                                                                          grijs 
 
huisnummer (voorgevel+berging)                 metaal                                                                                                                             verzinkt / RVS 
 
beldrukker                                                                   metaal                                                                                                                            verzinkt / RVS 
 
brievenbus                                                                   metaal                                                                                                                             aluminium / RVS 
 
erfafscheiding                                                            haagbeuk, Latijnse naam Carpinus Betulus                                              
 
LWP-buitenunit                                                                                                                                                                                                    grijs / wit 
 
afscheiding tpv achtererfgrens                       staal hekwerk + hedera                                                                                        
 
tuindeur                                                                         staalframe met vertikale houten delen (om en om)                            ral 9004, signaalzwart 
 
pergola                                                                           houten kolommen + balken, Lariks o.g.                                                       ral 9004, signaalzwart 
                                                                                                                                                                                                                                          
tegelpad (entreezone)                                           betontegel 300x300mm.                                                                                    grijs 
 
tegelpad (parkeerzone)                                        betontegel 300x300mm.                                                                                    grijs 
 
semi-verharding (parkeerplek)                        grasblok stenen                                                                                                        grijs 
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