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ALGEMEEN 
De verkooptekeningen en technische omschrijving zijn met zorg en zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Desondanks 
wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit een nadere architectonische, 
bouwtechnische, constructieve uitwerking of efficiëntie van het ontwerp en eventueel van overheidswege verlangde 
wijzigingen. Tevens is het recht voorbehouden om wijzigingen door te voeren in de (kavel)tekeningen, situering, de 
technische omschrijving, materialen, kleuren en afwerkingen. De maten op tekeningen en genoemd in de technische 
omschrijving zijn "circa" maten. De perspectieftekeningen, artist- impressies en de interieurtekeningen zijn impressies, er 
kunnen geen rechten aan worden ontleend.  Op sommige plaatsen is om te voldoen aan de daglichtregels de 
krijtstreepmethode toegepast. De geprojecteerde keukenopstelling is indicatief en niet in de koopsom inbegrepen. De 
geprojecteerde indeling van de sanitaire ruimten alsmede het geprojecteerde sanitair is indicatief en kan afwijken van het 
standaard sanitair hetgeen tot de woning behoort. Voorts heeft er nog geen toetsing plaatsgevonden van de in te dienen 
omgevingsvergunning, wat wellicht tot wijzigingen in de technische omschrijving kan leiden. 
 
 
VOORRANG WONINGBORG BEPALINGEN 
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en 
waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in 
deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort 
steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. 
 
 
PEIL / GRONDWERK 
Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Vanaf dit peil worden alle hoogtematen gemeten. Het 
peil zal in nader overleg met de gemeente Goeree- Overflakkee worden vastgesteld. De bodemafsluiting in de kruipruimte 
bestaat uit een laag schoon zand met een blijvende laagdikte van minimaal 10 centimeter. 

 
 

TUINEN/ BESTRATING / ERFAFSCHEIDING 
De toegang van de rijwoningen 1.00 x 1.00m wordt bestraat met betontegels. Vanaf het voordeurplateau naar de 
erfgrens wordt een tegelpad breedte 500mm aangelegd, met uitzondering van de seniorrijwoningen, daar is het 
tegelpad 1.00m breed. Bij de woningen met zijingang worden er ter plaatse van de voordeur extra tegels aangebracht 
breed 1.00m aansluitend op de inritpaden van de garage. Ter plaatse van de achtergevel wordt van betontegels een 
terras van ca. 6m² aangelegd. Bij de rijwoningen vanaf het terras tot aan de berging en/of het achterpad wordt er een 
pad van 500mm aangebracht. Vanaf de erfgrens tot aan de sectional garagedeur worden twee tegelpaden, ieder 
500mm breed aangebracht.  Tegels zijn 500x500 mm en worden in een zandbed aangebracht. De tuinen worden 
geëgaliseerd op afschot en het juiste peil en voorts ontdaan van bouwresten. Op de hoekpunten van de percelen en 
ter plaatse van de gevels worden piketten geplaatst. In de bergingen van de rijwoningen worden betontegels 
aangebracht van 300x300 mm in een zandbed. 

 
 

RIOLERING / DRAINAGE 
De binnen- en buitenriolering worden volgens de geldende voorschriften aangebracht en uitgevoerd. De buiten- riolering 
wordt als een gescheiden rioleringssysteem uitgevoerd in PVC -buis. De binnen riolering wordt uitgevoerd in PVC en waar 
mogelijk weggewerkt in wanden en vloeren. Waar de riolering uit de fundering komt wordt een expansiestuk en 
ontstoppingsstuk toegepast. Tevens is er drainage onder de woningen aangebracht, gelegen in een grindkoffer en 
aangesloten op de riolering. De drainage zal tevens worden voorzien van een drainageput. De aanleg- en aansluitkosten en 
de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de aanneemsom begrepen. 

 
 

FUNDERING 
De woningen worden gefundeerd op betonnen palen. De lengte van de palen en de afmetingen van de funderingen worden 
door de constructeur bepaald en ter goedkeuring voorgelegd aan de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente 
Goeree---Overflakkee. 
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BETONWERK 
De kwaliteit en samenstelling van het beton, afmetingen van betonconstructies worden in overeenstemming met de 
constructeur bepaald en ter goedkeuring voorgelegd aan de dienst bouw- en woningtoezicht. De woningen zullen worden 
voorzien van een kruipruimte. De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd als betonnen systeemvloer en is 
geïsoleerd (Rc= 5,0 m2 K/W).  De eerste verdiepingsvloer en zoldervloer worden uitgevoerd als een prefab betonnen 
plaatvloer. De betononderdelen worden van het nodige wapeningstaal voorzien. Ten behoeve van de installaties en de 
dienstleidingen van de nutsbedrijven worden waar nodig mantelpijpen, doorvoeren, sparingen, enz. aangebracht. 

 
 

METSELWERK 
Het gevelmetselwerk van woning en garage wordt uitgevoerd in baksteen, waalformaat, in diverse kleuren nader te 
bepalen door de architect. De woning scheidende binnenwanden worden als prefab betonnen wanden uitgevoerd.  
De binnenspouwbladen van het buitengevelmetselwerk worden uitgevoerd in prefab betonnen spouwbladen. De niet 
dragende scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken, dikte 70 mm of 100mm afhankelijk van de situatie. De 
gevels worden geïsoleerd met isolatiemateriaal, waardoor een isolatiewaarde wordt verkregen van minimaal Rc ≥ 4,5 
m2 K/W. Conform tekening worden er raamdorpels, spekbanden, kaders voordeuren en sierelementen toegepast van 
prefab beton of metselwerk. Muurafdekkers t.p.v. kop- en zijgevels zijn van zink.  Het voegwerk van het 
buitengevelmetselwerk is een cementgebonden doorstrijkmortel, kleur nader te bepalen door de architect. 

 
 

RUWBOUWTIMMERWERK 
De dakconstructie van de woning bestaat uit een prefab kap, opgebouwd van binnen naar buiten uit 11 mm groene 
spaanplaat, de nodige sporen, de nodige folies en isolatie. De dakconstructie heeft een Rc-waarde van minimaal 6,0 m2 
K/W. De zichtzijde blijft onafgewerkt, elementnaden worden afgewerkt met afdekstroken in de kleur van het dak. De goot- 
en dakoverstekken, gootklossen, gootplanken en boeidelen (voor zover deze van toepassing zijn) worden uitgevoerd in 
hout. 

 
 

BERGINGEN EN GARAGE(S) 
De standaard toegepaste houten bergingen zijn voorzien van een hellend dak. De bergingen hebben een prefab 
kunststof fundering. De hierop geplaatste buitenwanden bestaan uit geïmpregneerde vuren stijl- en regelwerk die 
worden bekleed met geïmpregneerde vuren rabatdelen, welke worden voorzien van een drywood woodstain verflaag. 
Het deurkozijn en de glas- en borstweringsdeur van hout worden dekkend afgelakt. Het dak bestaat uit golfplaten en is 
voorzien van een PVC dakgoot.  
 
De (optionele) garage wordt uitgevoerd in halfsteens metselwerk en is niet geïsoleerd. In de garage wordt voldoende 
ventilatie overeenkomstig de voorschriften aangebracht. Uitgangspunt hierbij zijn open stootvoegen in het metselwerk. 
De garagevloer is een prefab betonnensysteemvloer. Het ongeïsoleerde platte dak wordt voorzien van bitumineuze 
dakbedekking. Een en ander conform tekening. 

 
 

METAALCONSTRUCTIE 
De staalconstructie en lateien zijn volgens opgave constructeur. Boven de kozijnen, in het buiten spouwblad, worden 
waar nodig stalen lateien toegepast, verzinkt en gepoedercoat in één kleur passend bij de gevelsteen. 

 
 

KANALEN /VENTILATIEVOORZIENINGEN 
In het metselwerk, zijn de vereiste ventilatievoorzieningen aangebracht. De keuken, badkamer en toilet wordt er 
afgezogen door het balansventilatiesysteeem met warmte terugwinning. De toevoer vindt plaats in de woonkamer en de 
slaapkamers. Waar nodig worden, op de begane grond en op de verdieping, leidingkokers aangebracht ten behoeve van 
de ventilatieleidingen en de standleiding riolering. Op zolder wordt de installatie in het zicht aangebracht. De op tekening 
aangegeven ventilatievoorzieningen worden geheel volgens NEN 1087 en de geldende voorschriften geplaatst. De 
kruipruimte onder de begane grondvloer wordt zwak geventileerd door middel van ventilatie-kokers.  
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BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
Alle kozijnen en ramen, alsmede de deuren in de buitengevel van de woning en garage zijn van hout. Conform tekening 
worden kozijnen en ramen voorzien van plakroedes. De garagedeur is een stalen sectional deur (geïsoleerd)  en 
handbediend. Kleur volgens opgave van de architect. 
 
 
BINNENKOZIJNEN EN DEUREN 
De binnendeurkozijnen zijn stalen kozijnen met een bovenlicht van helder glas en afgeslankte bovendorpel, behalve bij op de 
verdieping van de seniorwoningen, hier worden binnendeurkozijnen zonder bovenlicht aangebracht. De binnendeuren zijn 
dichte opdekdeuren. Bij de senior woningen wordt één in de wand schuivende deur aangebracht naar de badkamer. Het 
bovenlicht in de trapkast en installatiekast wordt uitgevoerd met een dicht paneel. Als meterkast wordt er een prefab kast 
aangebracht van gelamineerd spaanplaat. 

 
 

HOUTEN TRAPPEN EN HEKKEN 
De trap op de begane grond wordt uitgevoerd als een dichte vuren trap met mdf stootborden. De trap naar de 2e 
verdieping indien aanwezig wordt uitgevoerd als open trap. Conform tekening worden traphekken met houten spijlen 
geplaatst op de trapboom en/of vloer. De trappen worden voorzien van blank gelakte houten leuningen. Waar nodig 
worden de trappen voorzien van een lepe hoek in verband met het leidingwerk.  

 
 

DAKBEDEKKING 
De schuine daken worden voorzien van keramische pannen inclusief de benodigde hulpstukken kleur volgens opgave 
architect. Platte daken voorzien van bitumineuze dakbedekking. De daken van optionele erkers, uitbouwen en dakkapellen 
worden geïsoleerd uitgevoerd. 

 
 

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 
De dakgoten van de woningen worden uitgevoerd in zink of vergelijkbaar. De hemelwaterafvoeren zijn van zink en worden 
aangesloten op de riolering. 

 
 

STUKADOORWERKEN, DEKVLOEREN EN TEGELWERKEN 
Alle niet betegelde wanden worden behang klaar afgewerkt (geen behang). De begane grond, 1e verdieping en indien 
aanwezig de 2e verdieping en garage worden voorzien van een cementdekvloer. De tegels die worden aangebracht zijn 
overeenkomstig het Comfortpakket en bestaan uit tegels van de Essentials Line van Procasa. Vloertegels 30x30 cm 
(douchehoek 15x15cm) wandtegels 25x33cm (zie specificatie tegelwerk, pagina 10). Boven de wandtegels in het toilet 
wordt er spuitwerk aangebracht. Bij uitwendige hoeken worden pvc schluters aangebracht. Badkamer is voor zien van 
een verdiepte getegelde douchehoek.  

 
 

BINNEN---EN BUITENSCHILDERWERK 
De buitentimmerwerken van hout of multiplex worden fabrieksmatig aangeleverd, alzijdig voorzien van een 
watergedragen grondverf en in het werk dekkend afgelakt. Behalve de deuren, ramen en kozijnen, deze worden vanaf de 
fabriek zowel binnen als buiten afgelakt geleverd.  De trappen inclusief hekwerk en betimmeringen, wordt op de 
bouwplaats aangeleverd alzijdig voorzien van 2 lagen watergedragen grondverf. Eventuele onbehandelde onderdelen 
worden nabehandeld in een dezelfde laagdikte als aanwezig op de behandelde onderdelen. De muurleuningen die worden 
uitgevoerd in hout zijn blank gelakt. In het zicht blijvende leidingen worden niet geschilderd. 

 
 

BEGLAZING 
Kozijnen, ramen en deuren in de gevels van de woningen worden voorzien van drielaags isolatieglas. De bergingen en 
garages worden voorzien van enkel glas.   
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BUITEN---EN BINNENAFWERKING 
Het vloerluik is van plaatmateriaal en is voorzien van isolatie, een verzinkte omranding en is luchtdicht uitgevoerd. De 
meterkast zal worden voorzien van een luchtdichte kunststof vloerplaat en een montagepaneel volgens de eisen van de 
plaatselijke nutsbedrijven. De leidingkokers zullen, indien van toepassing, worden betimmerd met plaatmateriaal. Daar 
waar een douche-wtw wordt toegepast zal een wegneembaar paneel worden aangebracht. 

 
 

HANG---EN SLUITWERK 
Het hang- en sluitwerk is van goede kwaliteit en zal conform de eisen van het politiekeurmerk worden uitgevoerd. De 
voordeuren, achterdeuren en loopdeuren in de garage worden voorzien van een sluiting die van binnen en buiten 
bedienbaar is met een gelijksluitende profielcilinderslot. De dubbele deuren worden tevens voorzien van kantschuiven. 
De binnendeuren zijn voorzien van de benodigde sloten zoals vrij- en bezetsloten (in het toilet en de badkamers), 
loopsloten en kastsloten (in de trapkast en installatiekast). 
 
 
SANITAIR 
De woning wordt opgeleverd met sanitair in een witte uitvoering op basis van Villeroy & Boch type O. Novo (Zie 
specificatie sanitair, pagina 11 en 12). De koper kan in overleg met de sanitair leverancier ander sanitair uitzoeken. De 
meerkosten komen voor rekening van de Koper. Indien de koper geen ander sanitair uitzoekt, wordt het standaard 
sanitair geplaatst. Het standaard sanitair betreft: 

 
Toiletruimte: 
• Closetcombinatie: 

Wisa inbouwreservoir met wandclosetpot, diepspoel en kunststof zitting en deksel. 
• Fonteincombinatie: 

Fontein 36x27 cm plugbekersifon met muurbuis, toiletkraan (Hansgrohe logis). 
 

Badkamer: 
• Douchecombinatie: 

Douchethermostaat (Hansgrohe Ecostat 1001CL), douchecombinatie Hansgrohe Crometta vario met slang, 
douchekop en glijstang, doucheplug voorzien van r.v.s. rooster. 

• Wastafelcombinatie: 
Wastafel 60x49 cm met plugbekersifon met muurbuis, wastafelmengkraan (Hansgrohe logis 70)  en spiegel 57x40cm. 

• Closetcombinatie: 
(Wisa) inbouwreservoir met wandclosetpot, diepspoel en kunststof zitting en deksel.  

 
De opstelplaats van de wasmachine en wasdroger is op de zolderverdieping, behalve bij de senior woningen, 
deze staan op de begane grond in een kast.  
 
 
WATERINSTALLATIE 
De warm waterleidingen worden aangesloten op: 
• Afgedopte aansluiting voor de gootsteen-mengkraan in keuken. 
• De wastafelmengkraan in de badkamer. 
• De douchemengkraan in de badkamer. 

 
De koud waterleidingen worden aangesloten op: 
• Afgedopte aansluiting voor de gootsteen-mengkraan in keuken. 
• Afgedopte aansluiting voor vaatwasser in keuken. 
• De fonteinkraan in het toilet. 
• Het reservoir in het toilet. 
• De wastafelmengkraan in de badkamer. 
• De douchemengkraan in de badkamer. 
• Toilet in badkamer. 
• Tappunt ter plaatse van de opstelplaats van de wasmachine; 
• Aansluiting voor de warmtepomp. 
Alle sanitaire toestellen worden aangesloten met stopkranen. 



 
5 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
De elektrische installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig NEN 1010 inclusief de benodigde aardlekschakelaars. Waar 
mogelijk zijn de leidingen weggewerkt en wordt inbouwmateriaal toegepast. Dubbele wandcontactdozen worden 
uitgevoerd als volledig inbouw uitvoering. Het schakelmateriaal wordt wit uitgevoerd. De rookmelders worden 
aangesloten op de voorziening van de elektriciteit, de rookmelders zijn onderling met elkaar gekoppeld en zijn op één 
eindgroep aangesloten. De rookmelders worden conform tekening en geldende wet- en regelgeving aangebracht. Alle 
wandcontactdozen worden uitgevoerd met randaarde.  
 
De wandcontactdozen, aansluitpunten ten behoeve van de Centrale Antenne Installatie en de telefoonaansluiting 
bevinden zich op ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer. Schakelaars en wandcontactdozen boven het aanrecht worden 
op ca. 1250 mm boven de afgewerkte vloer aangebracht. Er wordt een elektrische aansluiting t.b.v. de kookplaat 
aangebracht.  Standaard heeft de woning 7 groepen. (3x t.b.v. verlichting, 1x t.b.v. wasautomaat, 1x t.b.v. wasdroger, 1x t.b.v. 
elektrisch koken en 1 x t.b.v. warmtepomp). De elektra punten zijn aangegeven op de verkooptekeningen. In de 
berging/garage wordt een lichtpunt, schakelaar en dubbele wandcontactdoos (als opbouw) aangebracht. Eventuele PV-
panelen (meerwerk) worden aangesloten op een aparte groep in de meterkast. 
 
De woningen zijn voorzien van een belinstallatie met een drukknop naast de voordeur. Er worden “loze” leidingen 
voorzien van inspectiedraad vanuit de meterkast aangebracht ten behoeve van de vaatwasser, boiler. Op de verdieping 
worden er verschillende “loze” leidingen aangebracht die voorzien zijn van een Cat5-kabel.  

 
Indien koper gebruik wenst te maken van de diensten van CAI en/of KPN dient hij zelf de hiervoor benodigde 
aanvragen in te dienen en abonnementen af te sluiten, de aanleg- en aansluitkosten zijn niet inbegrepen in de koop-
/aanneemsom. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van de waterinstallatie, de 
warmtepomp en de elektriciteitsvoorziening zijn wel in de koop-/aanneemsom begrepen. De kosten van gebruik zijn 
tot de dag van de oplevering voor rekening van de aannemer. 

 
 
CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIE 
De woning wordt uitgerust met een warmtepomp met verticale bodembron. De temperatuur wordt geregeld door middel 
van thermostaat in de woonkamer. Als verwarmingslichaam wordt laagtemperatuur vloerverwarming toegepast op de 
begane grond en de 1e verdieping. De badkamer wordt tevens voorzien van een elektrische handdoekenradiator. De 
verdelers van de vloerverwarming worden geplaatst conform tekening, voorzien van groepsafsluiters. De vloerverwarming 
is niet per ruimte te regelen. 

 
De installatie is berekend volgens de geldende voorschriften ISSO-51. Berekening van het benodigde vermogen voor 
het verwarmen van de ruimte. Om te kunnen garanderen dat de vloerverwarming conform de voorschriften goed 
werkt, mag het totale pakket van de vloerafwerking (dus inclusief de ondervloer) maximaal Rc=0,09 m2 K/W zijn. Bij 
een buitentemperatuur van -10 ºC en een windsnelheid van 5m/s is ervan uitgegaan dat de volgende 
ruimtetemperaturen bereikt moeten kunnen worden: 
- Woonkamer  20ºC 
- Keuken  20ºC 
- Slaapkamers  20ºC 
- Badkamer  22ºC 
- entree/ hal  15ºC 
- Toilet, garage, berging & zolder onverwarmd 

 
 

VENTILATIE---EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
In de woning wordt balans ventilatie met geïntegreerde Warmteterugwinning toegepast. De keuken, het toilet en de 
badkamer worden door middel van afzuigventielen op dit systeem aangesloten. De woon- en slaapkamers worden 
door middel van toevoerventielen op het systeem aangesloten. De opstelling is op de 1e verdieping bij de 
seniorwoningen en bij de overige woningen op de zolder.   

 
Ten behoeve van het beluchten van het rioleringsstelsel, de afvoer en aanvoer van de ventilatielucht worden 
dakdoorvoeren geplaatst. 
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KEUKEN 
In de woning wordt geen keuken geplaatst. Uiteraard worden wel op de standaardplaats, zijnde de keukenopstelplaats, de 
nodige aansluitingen aangebracht, zodat na oplevering door de verkrijger een keuken kan worden aangebracht. Plaatsing van 
keukens van derden en aanpassingen naar aanleiding van keukentekeningen van derden dienen na de oplevering plaats te 
vinden. (Aanpassing installatie is mogelijk bij het aanleveren van een tekening overeenkomstig onze voorwaarden en tegen 
meerkosten zoals aangegeven in de meerwerklijst) 

 
 

KRIMP 
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen er met name bij de 
aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Indien deze krimpscheuren ontstaan adviseren wij indien deze als storend worden ervaren 
deze dicht te zetten met bijvoorbeeld acrylaat kit.  
 
 
SCHOONMAKEN EN OPLEVEREN 
Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en 
het tijdstip waarop de oplevering gaat geschieden. De hele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd behalve het sanitair, 
de tegelwerken en de glasruiten; deze worden gezeemd opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan 
van bouwvuil en puinresten en worden op de hoekpunten van de percelen alsmede ter plaatse van de gevels piketten 
geplaatst. 
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STAAT VAN AFWERKING 
 
HAL 
 
Vloer: cementdekvloer 
Wand: behangklaar 
Plafond: spuitwerk 
Plinten: geen 
Uitrusting: een meterkast met de benodigde installaties, een dichte vuren trap naar de eerste verdieping, 

een geïsoleerd vloerluik, een rookmelder 
 
TOILET 
 
Vloer: vloertegels 
Wand: wandtegels, hoogte 1,50m1+ daarboven spuitwerk 
Plafond: spuitwerk 
Sanitair: een fonteincombinatie met toiletkraan, kunststof plugbekersifon, e en closetcombinatie bestaande uit:  
 (Wisa) inbouwreservoir met wandclosetpot diepspoel en kunststof zitting en deksel 
Uitrusting: een rooster t.b.v.ventilatiesysteem 
 
METERKAST 
 
Vloer: beton met kunststof meterkastplaat 
Wand: prefab meterkast/ achterwand houten paneel 
Plafond: beton, onafgewerkt 
Uitrusting: de benodigde meters en groepindelingen, nutsaansluitingen. 

 
WOONKAMER 
 
Vloer: cementdekvloer 
Wand: behangklaar 
Plafond: spuitwerk 
Plinten: geen 
Uitrusting:  inblaasroosters ventilatiesysteem 
 
KEUKEN 
 
Vloer: cementdekvloer 
Wand: behangklaar /onafgewerkt ter plaatse van de keukenopstelplaats 
Plafond: spuitwerk 
Plinten: geen 
Uitrusting: een rooster t.b.v. ventilatiesysteem 
 
TRAPKAST (Rijwoningen en twee-onder-een kap 540cm) 
 
Vloer: cementdekvloer 
Wand: behangklaar 
Plafond: onderzijde trap, onafgewerkt 
Plinten: geen 
 
TRAPKAST (Vrijstaand woning of twee-onder-een-kap 630cm) 
 
Vloer: cementdekvloer 
Wand: behangklaar 
Plafond: onderzijde trap, onafgewerkt en beton, onafgewerkt 
Plinten: geen 
Uitrusting:       Warmtepomp + boiler        
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INSTALLATIERUIMTE Begane grond (Rijwoningen en twee-onder-een kap 540cm) 
 
Vloer: cementdekvloer 
Wand: behangklaar 
Plafond: beton, onafgewerkt 
Plinten: geen 
Uitrusting:   Warmtepomp + boiler           
 
OVERLOOP 
 
Vloer: cementdekvloer 
Wand: behangklaar 
Plafond: spuitwerk 
Plinten: geen 
Uitrusting: een open vaste trap naar de 2e verdieping (niet bij senior woningen), een rookmelder 
 
SLAAPKAMERS 
 
Vloer: cementdekvloer 
Wand: behangklaar 
Plafond: spuitwerk 
Plinten: geen 
Uitrusting:  inblaasroosters ventilatiesysteem 
 
BADKAMER 
 
Vloer: vloertegels 
Wand: wandtegels tot aan het plafond 
Plafond: spuitwerk 
Sanitair: een wastafelcombinatie compleet met spiegel, kunststof plugbekersifons en wastafelmengkraan, 

een douchecombinatie met douche- garnituur met glijstang, douche- mengkraan. Een 
closetcombinatie bestaande uit: (Wisa) inbouwreservoir met wandclosetpot diepspoel en 
kunststof zitting en deksel 

Uitrusting:  een rooster t.b.v. ventilatiesysteem 
 
ZOLDERRUIMTE (bij rijwoningen, 2/1 kap en vrijstaande woningen 
 
Vloer: cementdekvloer 
Wand: behangklaar 
Plafond: groene spaanplaat dakplaten in het zicht 
Plinten: geen plinten 
Uitrusting: balans ventilatie met geïntegreerde warmte terugwinning, een rookmelder, opstelplaats 

wasmachine en wasdroger 
 
TECHNIEKRUIMTE/BERGING (senior woningen op 1e verdieping) 
 
Vloer: cementdekvloer 
Wand: behangklaar 
Plafond: groene spaanplaat dakplaten in het zicht 
Plinten: geen plinten 
Uitrusting: balans ventilatie met geïntegreerde warmte terugwinning  
 
BUITENBERGING 
 
Vloer: betontegels 
Wand: hout 
Dak: golfplaten 
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(OPTIONELE) GARAGE platdak 
 
Vloer: cementdekvloer 
Wand: metselwerk 
Dak: houten balklaag met houten dakbeschot  
 
GARAGE hellend dak 
 
Vloer: cementdekvloer 
Wand: metselwerk 
Dak: houten kapconstructie, garage wordt niet voorzien van een zolderbalklaag
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SPECIFICATIE TEGELWERK 
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SPECIFICATIE SANITAIR 
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KLEUR---EN MATERIAALSCHEMA 

 
 

Omschrijving Materiaal Kleur 

 
Gevels 

 
Baksteen 

 
Nader te bepalen 

Voegwerk Doorstrijkmortel Nader te bepalen 

Gevels bergingen Hout Woodstain, RAL7026 

Kaders voordeuren Beton of metselwerk Wit/grijs/nader te bepalen 

Sluitstukjes Beton Wit/Grijs 

Raamdorpels 
Beton 

Grijs 

Buitenkozijnen Hout Wit 

Buitenramen Hout Nader te bepalen 

Buitendeuren Hout Nader te bepalen 

Voordeuren Multiplex/hout Nader te bepalen 

Erkers Hout/baksteen Wit/baksteen als gevelstenen  

Dakramen Merk Fakro of vergelijkbaar Antraciet 

Dakkapellen Multiplex/zink Wit/naturel 

Dakgoten/boeidelen woningen Hout Wit 

Boeidelen garages, dakkapellen 
en overige platte daken 

 
Hout 

 
Wit 

Hemelwaterafvoeren woningen Zink Naturel 

Afvoeren / goten bergingen PVC Grijs 

Dakbedekking hellend dak  Keramische dakpannen, Antraciet 

Dakbedekking platdak Bitumineuze dakbedekking Antraciet - grijs 

Dakbedekking bergingen Golfplaten Antraciet 

Dakdoorvoeren Kunststof Nader te bepalen 

Garagedeuren Geïsoleerde stalen sectionaldeur Nader te bepalen 

 


