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1 Inleiding 

1.1 “Imagine / Parkstad Zuid kavel 3” 

Parkstad behelst de realisatie van een duurzaam appartementencomplex van 295 woningen 
of appartementen, inclusief parkeren en commerciële functies, genaamd Imagine / Parkstad 
Zuid (kavel K3).  
 
Het gebouw herbergt 295 woningen / appartementen en deze zijn onderverdeeld in 162 
koopwoningen / appartementen  en 133 huurappartementen. De appartementen zijn 
verdeeld over de twee woontorens en een onderliggende plint van 6 bouwlagen.  
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Op de begane grond van de plint worden enkele commerciële ruimtes gerealiseerd.  

 

Verder bevinden zich op de begane grond en de 1ste verdieping de bergingen van de 
appartementen. Ook wordt er op de begane grond en 1ste verdieping een parkeer- 
gelegenheid, voor de bewoners, gerealiseerd.  
 
Aan de zijde van de Kruierstraat bevinden zich 8 stadswoningen. Deze woningen zijn 2-
laags en hebben een begane grondvloer en 1ste verdieping.  
De overige appartementen in de plint van het gebouw bevinden zich vanaf de 2de verdieping 
rondom een omsloten, groene binnentuin.  
Op beide hoekpunten van het appartementengebouw bevinden zich twee woontorens. Vanaf 
de 1ste verdieping bevinden zich daar de overige appartementen.   

Imagine / Parkstad Zuid, kavel 3 is een opeenstapeling van prachtige appartementen en 
stadswoningen. Dit in verschillende uitwerkingen en afmetingen en duurzaam ontworpen.  

Het project heeft indrukwekkende hoofdentree ’s in de twee woontorens, maar ook kan het 
complex betreden worden door een grote trap (met toegangspoort) aan de zijde van de Laan 
op Zuid. Deze biedt toegang tot een mooie binnentuin op de 2de verdieping.  Deze is 
collectief te gebruiken door alle bewoners van het complex en heeft daardoor een 
verbindende factor.  

Het groen is meer dan alleen sfeer. Het verbetert de luchtkwaliteit, tempert de warmte en 
reguleert de luchtvochtigheid. Kortom duurzaam groen in de binnentuin.  
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2 Algemene informatie 

2.1 Bouwbesluit 

In het Bouwbesluit wordt niet gesproken over ‘woonkamer’, ‘slaapkamer’, ‘keuken’ of ‘hal’, 

maar er wordt aangegeven of een ruimte een verblijfsruimte of een verkeersruimte is, of 

bijvoorbeeld niet is benoemd. In het onderstaande overzicht is aangegeven hoe de 

verschillende ruimtes bij het indienen van de bouwaanvraag zijn genoemd. Op het project 

“Imagine / Parkstad Zuid fase 3” is Bouwbesluit 2012  van toepassing. 

 

 

2.2 Krijtstreepmethode 

Daar waar op de verkoopcontracttekening een ‘krijtstreep’ is aangegeven is rekentechnisch 

een reductie op het aantal vierkante meters verblijfsruimte toegepast. Deze methodiek is 

toegepast voor de daglicht- en ventilatieberekeningen. Eén en ander conform de regelgeving 

van het Bouwbesluit.  

 

 

2.3 Afwerking van het appartement 

Het appartement wordt volgens deze technische omschrijving afgewerkt. Gestippelde / 

dunne lijnen in de tekeningen geven plaatsen aan van voorzieningen die niet in de 

leveringsomvang zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. Met andere woorden in de 

appartementen worden geen losse kasten, garderobes of ander meubilair geleverd. 

 

 

Benaming verkoopdocumentatie: Benaming volgens Bouwbesluit: 

Woonkamer/keuken/slaapkamer Verblijfsruimte 

Gang/hal /entree Verkeersruimte 

Berging/ techniek Bergruimte 

Toilet Toiletruimte 

Badkamer 

Meterkast (mk) 

Badruimte 

Meterruimte 

Terras/balkon  

Onbenoemde ruimte 

Buitenruimte 

Onbenoemde ruimte 
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2.4 Isolatie 

De appartementen voldoen aan de hiervoor in het Bouwbesluit gestelde Energie Prestatie 

Coëfficiënt (EPC).  

De EPC is een rekenmethode waarin het totale genormeerde energieverbruik van een 

gebouw wordt bepaald. Op basis van deze eisen wordt ook de isolatiewaarde van de woning 

bepaald.  

De EPC-norm voor dit project bedraagt 0,26. 

Deze berekening is opgesteld op gebouwniveau en is niet beschikbaar van uw 

desbetreffende appartement.  

 

 

2.5 Erfgrens en appartementsrechten 

De erfgrenzen en appartementsrechten zijn vastgelegd op de koopcontracttekening.  

 

2.5.1 Parkeren  

Onderdeel van het appartementengebouw zijn twee separate stallingsgarages op de begane 

grondvloer en 1ste verdieping.  

De parkeerplaatsen in de stallingsgarage zijn genummerd en er zijn in totaal 120 

stallingsplaatsen beschikbaar.  Deze zijn opgedeeld in 61 stuks op de begane grondvloer en 

59 stuks op de 1ste verdieping en zijn beschikbaar voor de huur- en koopappartementen.   

 

Deze parkeerplaatsen kunnen apart van uw woning worden gekocht. Verkoop van de 

parkeerplaatsen gaat via AM/de makelaar.  Zie hiervoor de verkoopdocumentatie. 

 

Wanneer dit het geval is zal deze door middel van een toevoeging in de koop- en 

aannemingsovereenkomst worden toegewezen aan uw appartement. U krijgt, alleen 

hierdoor, toegang tot de stallingsgarage.   

 

De stallingsgarage is bereikbaar via de entree aan de Kruierstraat.  Er zijn twee aparte 

entrees voor de stallingsgarage.  Eén is bedoeld voor het parkeren van uw auto op de 

begane grondvloer en een tweede naastliggende entree voor het parkeren van uw auto, via 

een hellingbaan binnen het gebouw,  op de 1ste verdieping. Afhankelijk van de mogelijk extra 

gekochte parkeerplaats neem je de juiste entree.  

 

 

2.6 Huisaansluitingen en huishoudelijk afval 

2.6.1 Huisaansluitingen 

De benodigde aansluitingen voor elektra, verwarming, koeling, water, kabel en telefoon 

worden aangevraagd door BAM Wonen. Bij de aanvraag van de aansluitingen gaan wij uit 

van een 3x25A elektra-aansluiting en een Qn1,5 wateraansluiting. Voor oplevering krijgt u 

van ons een zogenaamde EAN-code van de  elektriciteitsaansluiting waarmee u uw 

gewenste energieleverancier kunt aanschrijven. Bij oplevering zal dan de meter worden 

overgezet naar de leverancier van uw keuze. Mocht u geen energieleverancier hebben 

aangeschreven dan zal de meter worden afgesloten/verwijderd. Het abonnement voor 

levering voor het water, kabel en telefoon dient u zelf te verzorgen.  
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Verder zal het warme tapwater en verwarming geleverd worden vanuit de WKO-installatie. 

Deze levering vindt plaats via firma Eteck. Hiertoe zal u met Eteck een overeenkomst 

worden aangaan inzake de levering van warmte.  

 

2.6.2 Rioolaansluitingen 

De huisaansluitingen van het vuilwaterriool en de hemelwaterafvoeren worden aangesloten 

op een gescheiden terreininstallatie. Gescheiden betekent, dat het vuilwater apart wordt 

afgevoerd t.o.v. het hemelwater.   

De terreininstallatie wordt door Gemeente gerealiseerd.  

 

2.6.3 Huishoudelijk afval 

Het huishoudelijk afval van de bewoners van het project kan gedeponeerd worden in 

ondergrondse containers.  Deze worden geplaatst in openbaar gebied.  Deze zullen 

opgenomen worden in de trottoirs rondom het gebouw. De exacte locatie is pas bekend als 

het totale ontwerp van het inrichtingsplan rondom het gebouw is afgerond.   

Op de begane grondvloer zijn twee containerruimtes gesitueerd.  Deze zullen gebruikt gaan 

worden door de huurders van de commerciële ruimtes op de begane grond / plint van het 

gebouw.  

 

 

2.7 Stallingsgarage 

In het gebouw bevindt zich een stallingsgarage met stallingsplaatsen voor auto’s en 

elektrische scooters. Scooters die niet elektrische worden aangedreven worden niet 

toegestaan in de afgesloten fietsenstalling.  In het project is namelijk geen rekening 

gehouden met het afvoeren van de rookgassen van dit soort voertuigen.   

 
Wel kunnen motoren / motorfietsen / “benzine-scooters” van dit soort voertuigen in de 

fietsenstalling geplaatst worden op een (separaat) gekochte parkeerplek in de 

stallingsgarage.  Deze, reguliere auto-parkeervakken,  zijn zoals reeds vermeld apart te 

koop bij uw appartement.  

 

De entree van de fietsenstallingen bevinden zich nabij de hoofdentree ‘s van de woontorens 

op de begane grondvloer.  

De algemene fietsenstallingen (rekken) zijn, op de 1ste verdieping, bereikbaar via een 

fietsenlift.  

 

Op de begane grond zijn tevens enkele grotere stallingsplekken beschikbaar. Hier zouden 

onder andere bakfietsen en E-scooters geplaatst kunnen worden.  

De stallingsgarage is voor voetgangers toegankelijk via de liftlobbies, het trappenhuis en de 

hellingbaan.  

 

De inrit van de stallingsgarage (t.b.v. parkeren van de auto’s en/of motorfietsen) wordt 

afsluitbaar gemaakt middels een speedgate / vouwhek, te openen door middel van een 

afstandsbediening (anti-pas back-systeem) en kentekenregistratie.  

 

Op de begane grond, rondom de stallingsgarage,  worden voor de grotere appartementen 

extra bergingen gecreëerd.  
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In de Koperstekeningen vindt u terug welke woningen aparte bergingen hebben en welke 

alleen een eigen berging hebben binnen de woning.  

 

 

2.8 Diversen 

2.8.1 Afwijkingen 

De contractstukken met onder andere deze technische omschrijving zijn nauwkeurig en met 

zorg samengesteld. Desondanks maken wij een voorbehoud voor architectonische, 

bouwtechnische en constructieve wijzigingen en voor eventuele afwijkingen die kunnen 

voortkomen uit de eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Deze wijzigingen 

geven geen recht op verrekening van minderwerk. Eventuele afwijkingen of wijzigingen op 

deze technische omschrijving worden middels een “Staat van wijziging” aan u gemeld. 

 

2.8.2 Maatvoering 

Maatvoeringen op de tekeningen zijn indicatief. Hierin kunnen afwijkingen ontstaan. De 

aangegeven maten zijn tussen de wanden en vloeren gemeten. Hierbij is geen rekening 

gehouden met afwerking op de wanden en vloeren, waardoor geringe afwijkingen van de 

werkelijke situatie mogelijk zijn. Dit laatste ook in relatie naar wanden die standaard al zijn 

voorzien van tegelwerk.  

Aan de maatvoering die in de tekening is aangegeven of gemeten kunnen geen rechten 

worden ontleend.  
 

2.8.3 Tekeningen 

Alle in de plattegronden aangegeven E-installatieonderdelen zijn schematisch weergegeven; 

de exacte plaats en/of afmeting kan in werkelijkheid afwijken. In verband met het 

leidingverloop van de installaties is het mogelijk dat diverse leidingen moeten worden 

‘versleept’.  (waar nodig zal t.p.v. de gevel (houten binnenspouwbladen) de E-installatie als 

opbouw worden uitgevoerd. 

Installaties en eventuele verslepingen blijven in de bergingen, bergingsgangen en 

stallinggarage in het zicht.  

Bij de uitwerking van het project zijn wij ervan uitgegaan dat er een vloerafwerking kan 

worden aangebracht van maximaal 15 mm. 

 

 

2.9 Betalingen, oplevering, garanties, etc. 

Voor alle afspraken en omschrijvingen met betrekking tot betalingen, oplevering, garanties, 

kopers wensen, etc. verwijzen wij u graag naar de overige informatie die u kunt vinden op de 

website van Homestudios. Deze is beschikbaar nadat u de woning heeft gekocht.  

 

Het project wordt conform de uitgave van de SWK GWR 2020 en de aanvullende  garantie 

voorwaarden module II P en dit in combinatie met module II T. (toepasselijke eisen vanuit 

het bouwbesluit)  
Bij oplevering zal aan de koper een opleverdossier worden verstrekt.  

Hierin zullen onder andere de volgende onderdelen worden opgenomen: 

- Gegevens over gebruik en onderhoud van uw appartement; 

- Bouwkundige en installatietechnische tekeningen, zoals: revisietekeningen van de 

woning / groepenkast verklaring / energielabel; 
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- Beschrijvingen van de toegepaste materialen; 

3 Technische omschrijving 

3.1 Peil van de appartementen 

Het peil van het appartementengebouw is de referentiehoogte van waaruit alle hoogten 

worden afgeleid. Het peil -P- van waaruit de hoogten zijn aangegeven komt overeen met de 

bovenkant van de afgewerkte vloer.  Deze peilmaten zijn terug te vinden op de 

verkooptekening en zijn op alle verdiepingen aangegeven.  

De hoogte van deze peilmaten variëren.  Deze zijn namelijk, qua hoogte, afgestemd op het 

maaiveld rondom het appartementengebouw.   

Het peil ten opzichte van NAP wordt door de gemeente Rotterdam bepaald. 

 

 

3.2 Grondwerk 

Het nodige grondwerk wordt verricht voor de aanleg van de fundering, stallinggarage, 

hellingbaan en terreininstallatie.  

De aanvullingen gebeuren met de uitkomende grond. De grondaanvullingen worden bij 

aanbrengen verdicht tot aan gelijke waarde als het bestaande grondpakket.  E.e.a. wordt 

opgehoogd tot de juiste hoogte voor de definitieve bestrating.  

Rondom het project wordt de verdere afwerking en overige inrichting door de Stigam / 

gemeente verzorgd.  

 

 

3.3 Rioleringswerken 

3.3.1 Binnenriolering 

De binnenriolering wordt uitgevoerd in een gescheiden rioleringssysteem. Dit betekent dat er 

een rioleringssysteem is voor huishoudelijk afvalwater en een apart rioleringssysteem voor 

de afvoer van hemelwater. De riolering wordt aangelegd tot op de gevellijn. Vanaf dit punt 

zal de verdere aansluiting op het gemeenteriool worden verzorgd door Stigam / Gemeente.  

 

De rioleringsafvoeren van de diverse lozingstoestellen in het appartement worden voorzien 

van de nodige stankafsluiters. De huisinstallaties worden verzameld in gezamenlijke 

standleidingen. De standleidingen worden zoveel mogelijk opgenomen in schachten. Soms 

worden de gezamenlijke kunststof leidingen in het zicht versleept aan het plafond van de 

stallingsgarage en/of bergingen.  

De standleidingen worden bovendaks belucht. 
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Het hemelwater van de daken wordt afgevoerd met kunststofleidingen die zijn opgenomen in 

de bouwkundige schachten. Het regenwater van de terrassen, balkons en loggia ’s wordt 

afgevoerd met hemelwaterafvoeren achter het metselwerk van de plint of achter de 

gevelbeplating ter plaatse van de galerijen en / of bij de balkons van de woontorens.  

Het aantal hemelwaterafvoeren en spuwers en de plaatsing ervan kunnen nog wijzigen en 

zijn afhankelijk van de capaciteitsberekeningen door de installateur.  

 

3.3.2 Buitenriolering 

De riolering wordt met de benodigde hulpstukken aangesloten op het vuilwaterriool van 

gemeente.   Ook de hemelwaterafvoeren worden aangesloten op een gescheiden systeem. 

Ter plaatse van de doorvoer door de gevel wordt een flexibele overgang gemaakt om 

zettingsverschillen tussen het gebouw en de grond te kunnen opvangen.  

Het rioleringssysteem wordt uitgevoerd in kunststof of beton. Dit volgens de richtlijnen van 

de gemeente.  

 

 

3.4 Terreininrichting 

De terreininrichting rondom het gebouw zal ingericht worden door de gemeente / Stigam. 

Het inrichtingsplan zal voorzien zijn van onder andere diverse parkeervoorzieningen voor 
(deel-) auto’s waarvan enkele zijn gereserveerd voor de exploitant van een 
automobiliteitsplan. Hierdoor kan er gebruik gemaakt worden van het huren van elektrische 
auto’s. 

Ook is openbaar vervoer op kleine afstand van het project aanwezig.  Dit geldt voor zowel 
tram, bus als trein.  Hierdoor is de locatie op verschillende wijzen goed bereikbaar.  

Verder zal de zijde van de commerciële ruimtes, grotendeels gelegen aan de 2de Rosestraat-
zijde,  ingericht worden met een brede stoep en veel groen.  

De appartementen zijn alle bereikbaar via de hoofdentrees onderin de twee woontorens.  
Hier bevinden zich ook de postbussen van de appartementen.    

Alle woningen hebben mooie buitenruimtes. Verschillende woningen liggen aan de 
binnentuin op de 2de verdieping.  Als de woning aan de binnentuin, op daktuinniveau,  ligt 
wordt er middels een lage plantenbak met hogere beplanting een privacy-scherm gecreëerd 
tussen de woningen onderling. Hierdoor ontstaat er ook een eigen stukje buitenruimte. Voor 
de bovenliggende verdiepingen aan de binnentuin is de ontsluiting via een galerij.  

Overigens beschikken alle woningen over een loggia, een balkon, een dakterras of 
doorlopende balkon.  Zie hiervoor de verkooptekeningen.  

De galerijen en binnentuin worden voorzien van beplanting om te zorgen voor een optimale 
beleving van het binnengebied.  Het groen is meer dan sfeer. Het verbetert de luchtkwaliteit, 
tempert de warmte en reguleert de luchtvochtigheid. Duurzaam groen in de binnentuin dus.  

In de binnentuin zal ook het eerste hemelwater opgevangen worden middels een 
opvangsysteem onder de beplanting en bestrating en zorgt daardoor voor een eerste buffer 
voor het groen in de binnentuin.  Er zal een daktuinsysteem aangebracht  worden op het dek 
van de binnentuin en deze zal geschikt zijn voor de loopverhardingen en beplantingen. 
Verder zullen er, naast groen graszones, ook heesters, vaste planten en bomen worden 
geplaatst. Dit volgens het nader uit te werken beplantingsschema. 
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Op de galerijen worden aluminium bakken geplaatst ten behoeve van de beplanting. Deze 

bakken zullen voorzien worden van een vaste beplanting volgens nader uit te werken 

beplantingsplan. 

De Vereniging van Eigenaren zal verder verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en 

instandhouding van de binnentuin en de beplantingen aan de galerijen.  

 

 

 

3.5 Funderingen 

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen wordt een fundering met 

betonpalen toegepast. De fundering van het gebouw wordt uitgevoerd conform de opgave 

van de constructeur en gemeentelijke voorschriften. Het gebouw zal voorzien worden van 

aarding. Indien de aarding niet door het nuts bedrijf kan worden geleverd dan wordt aarding 

in de fundatie, door BAM Wonen, opgenomen. 

 

 

3.6 Gevels en binnenwanden 

De gevels worden uitgevoerd als spouwmuurconstructie. Van een spouwmuurconstructie is 

sprake als de binnen- en buitengevel van elkaar gescheiden zijn met een spouw. Die spouw 

(de ruimte tussen de binnen- en buitengevel) vervult een belangrijke functie bij de 

waterkering, ventilatie en isolatie van de woning. De dikte van het isolatiepakket is 

afhankelijk van de zogeheten Rc-waarde die noodzakelijk is op basis van de gehanteerde en 

berekende EPC-waarde. De Rc-waarde van de dichte geveldelen bedraagt minimaal  

4,5 m2K/W op gebouwniveau. 

 

3.6.1 Buitengevel 

▪ Binnenspouwbladen worden uitgevoerd in beton / kalkzandsteen of houten- 

binnenspouwbladen; 

▪ De buitenspouwbladen worden in de onderbouw uitgevoerd in metselwerk en t.p.v. 

de binnentuin en woontorens met een gevelbekleding; 

▪ Alle buitenkozijnen worden, t.p.v. de loggia en balkons uitgevoerd in aluminium; 

▪ De woningtoegangsdeuren zijn houten deuren en kozijnen;  

▪ Kozijnen aan de galerijzijde zijn tevens houten kozijnen en deuren.  

▪ De gevelkozijnen worden voorzien van dubbele- beglazing (HR++); 

▪ Daar waar nodig wordt de beglazing uitgevoerd in veiligheid-, brandwerend- en/of 

geluidswerend glas. 

 

3.6.2 Binnenwanden 

▪ Scheidingswanden tussen de appartementen / bergingen / algemene ruimte worden 

uitgevoerd in beton of in woning scheidende metal stud- wanden (holle gipswanden).  

Deze wanden hebben een brand- en geluidswerende functie;  

Waar nodig i.v.m. geluidseisen worden de metalstud wanden voorzien van isolatie. 

▪ Binnenwanden in de appartementen en de schachtwanden worden zoveel mogelijk 

uitgevoerd als lichte scheidingswanden in metalstud (holle gipswanden); 

▪ Bij de woningscheidende en binnenwanden zullen brandwerende en/of 

geluidsvoorzieningen opgenomen worden op de standaard situaties.  Tevens zal 

achterhout geplaatst worden waar montage van installatieonderdelen en/of 
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keukenkastjes van toepassing zijn.  Bij extra koperwensen zal ook dit onderdeel 

mogelijk extra aangebracht moeten worden.  

▪ Constructiewanden en -kolommen in het appartement en de stallinggarage worden 

uitgevoerd in beton; 

▪ Wanden van de liftschachten worden uitgevoerd in beton; 

▪ Scheidingswanden in de stallinggarage ter plaatse van de individuele bergingen 

worden uitgevoerd in kalkzandsteen, zogenaamde vellingblokken. 

 

De exacte maatvoering van de binnen spouwbladen en de dragende binnenwanden volgen 

uit de diverse berekeningen. Hierdoor kunnen geringe maatafwijkingen in de plattegronden 

ontstaan. 

 

3.7 Vloeren, balkons en trappenhuis 

3.7.1 Vloeren 

De keldervloer van de stallingsgarage en de bergingen wordt uitgevoerd in gestorte beton. 

Deze vloer is één geheel met de onderliggende constructie, gevlinderd en is moeilijk 

doordringbaar.  

Het oppervlak van de hellingbaan wordt opgeruwd behoeve van de benodigde stroefheid. 

Deze hellingbanen worden uitgevoerd met een rijspoor-verwarming i.v.m. gladheid in de 

winterperiode.  

De trappen zijn gemaakt van prefab beton. 

 

De begane grondvloer wordt uitgevoerd in een kanaalplaatvloer met daarop een betonnen 

afwerklaag. De verdiepingsvloeren van het plintgebouw worden uitgevoerd als betonnen 

systeemvloeren de zg. breedplaatvloeren met hierop een betonnen druklaag. In deze 

druklaag worden ook de diverse leidingen verwerkt voor onder andere de mechanische 

ventilatie, elektra en riolering.  

Aan de onderzijde van deze vloeren bevinden zich v-naden en zitten t.p.v. de overgangen 

van de verschillende vloerdelen. 

 

De twee woontorens zullen uitgevoerd worden d.m.v. een tunnelkist. Hierbij worden alle 

constructieve wanden en vloeren volledig in het werk gestort of wordt uitgevoerd in prefab 

beton. Ook hierin bevinden zich diverse leidingen.   

 

De exacte dikte van deze vloeren volgt uit de berekeningen van de constructeur.  

Het kan noodzakelijk blijken om bepaalde constructieve onderdelen in de constructie te 

verwerken die zichtbaar zijn in het appartement of stallingsgarage.  

De gehele begane grondvloer van de Stadswoningen wordt geïsoleerd (aan de onderzijde) 

uitgevoerd. (kanaalplaat) 

In de begane grondvloer worden vloerluiken toegepast.  De positie van deze vloerluiken is 

nog nader te bepalen door de leverancier van de vloerplaten. Deze zouden t.p.v. de 

voordeur, maar ook ter plaatse van de trap, gang of in de werkkamer op begane grondvloer 

gepositioneerd kunnen worden. 

Eventueel zullen afsluitbare vloerluiken worden toegepast. Dit i.v.m. inbraakwerendheid.   

 

Aan het plafond van de stallinggarage, de bergingen en fietsenbergingen loopt divers 

leidingwerk, zoals riolering en kabelgoten, etc. in het zicht. 
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Let op: 

Zoals hierboven al besproken is het, in verband met installaties in de vloeren, niet 

toegestaan om dieper dan 4 cm te boren in de plafonds. In de bovenzijde van de vloeren 

mag niet worden geboord in verband met de aanwezigheid van vloerverwarming. 

 

3.7.2 Galerijen aan de binnentuin-zijde 

De galerijen worden uitgevoerd in prefab beton. Het loopvlak wordt voorzien van een antislip 

afwerking.  De twee trappen t.p.v. de binnentuin zijn van staal.  

Ter plaatse van de overgangen bij de woningtoegangsdeuren zal een ribbelgoot worden 

aangebracht.  Hierdoor is de woning ook goed betreedbaar met rolstoel of kinderwagen. Wel 

is er t.p.v. de toegang tot de woning / appartement een klein hoogteverschil.  

De galerijen aan de binnenzijde van het gebouw worden plaatselijk voorzien van 

plantenbakken.  Deze groenvoorziening dient onderhouden en in stand gehouden te worden 

door de nog op te richten Vereniging van Eigenaren. Tussen de plantenbakken worden 

balustrades aangebracht met transparant veiligheidsglas tussen de balusters.  

 

3.7.3 Loggia’s in de plint van het gebouw 

Deze loggia ‘s bevinden zich alleen in de onderste zes lagen (t/m de vijfde verdieping) van 

het project. De inpandige loggia’s behoren als buitenruimte bij de woning. Het loopvlak wordt 

voorzien van betonnen tegels op tegeldragers. Het niveau van het loopvlak van de loggia’s 

(bovenkant tegels) komt niet overeen met de bovenzijde van de afgewerkte vloer aan de 

binnenzijde van de woning. Daarnaast bevindt zich ter plaatse van de gevel een opstap en 

dorpel van het kozijn.  

Verder worden de wanden en plafonds afgewerkt met een houten betimmering. In het 

plafond zal een lichtarmatuur worden aangebracht.  

Op sommige posities wordt de balustrade voorzien van een extra glazen scherm.  Deze 

schermen, van bovenkant balustrade naar onderzijde plafond, worden aangebracht om te 

kunnen voldoen aan de geluidsnormen volgens Bouwbesluit.  

 

3.7.4 Balkons in de woontoren 

De balkons worden uitgevoerd in prefab beton en deze bevinden zich boven de plint van het 

gebouw. De balkonhekken worden ook hier opgebouwd uit balustrades met transparant 

veiligheidsglas.  Ter plaatse van de overgangen bij de terrasdeuren zal een ribbelgoot 

worden aangebracht.  Hierdoor is het appartement goed betreedbaar. 

 

3.7.5 Dakterras bij de appartementen in de woontorens  

Bij de woningen, bouwnummers 079, 082, 083 en 084, zal een klein dakterras worden 

aangelegd. Deze worden voorzien van een demontabele vloerafwerking (tegels). Dit i.v.m. 

onderliggend leidingwerk. Tussen het niveau van het dakterras / balkons en afgewerkte vloer 

aan de binnenzijde van de woning zal een hoogteverschil zitten. Daarnaast worden de 

dakterrassen voorzien van beplanting in plantenbakken. De beplanting zal onderhouden en 

in stand moeten worden gehouden door de bewoners zelf. Tussen de dakterrassen bevindt 

zich een privacy scherm tot een hoogte van 1,2mtr boven het terrasoppervlak.  

Rondom het terras bevindt zich een balustrade conform de galerijen. 

 

3.7.6 Houten trappen bij stadswoningen (begane grondvloer) 

De verdiepingstrappen worden uitgevoerd in vurenhout. (FSC keurmerk) 

Langs de muurzijden wordt een blank gelakte houten (ronde) leuning aangebracht.  

De houten trap is alzijdig voorzien van een dekkende grondlaag. De spil, trapbomen en 

traphekjes worden dekkend afgelakt.  
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De treden en stootborden van de trappen worden niet afgelakt. Hierdoor heeft u de 

mogelijkheid om de trap te stofferen.  

Woning, bouwnummer 009, heeft een klein binnentrapje.  Zie verkooptekeningen. 

 

3.7.7 Hoofdtrappenhuis of Noodtrappenhuis (wokkeltrap) 

De trappen in het trappenhuis worden uitgevoerd in prefab betonelementen met een 

antislipprofilering.  

Deze trappenhuizen zijn vanaf twee zijden te gebruiken. De onderzijde van de trap en de 

wanden van het trappenhuis worden voorzien van wit spuitwerk.  De onderzijde van de 

bordessen worden daarentegen voorzien van een extra akoestische afwerking.  

Trapleuningen en hekwerken worden uitgevoerd in gecoat metaal. Trapleuningen aan één 

zijde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Daken  

3.8.1 Plat dak constructie 

Het dak van het plintgebouw wordt uitgevoerd als betonnen systeemvloer met hierop een 

betonnen druklaag. In deze druklaag worden ook de diverse leidingen verwerkt voor onder 

andere de mechanische ventilatie, elektra en riolering. De exacte dikte van deze vloeren 

volgt uit de berekeningen van de constructeur.  

Het dak van de twee woontorens wordt uitgevoerd met een “tunnelkist”.  Deze vloer wordt 

volledig in het werk gestort. Ook hierin zijn leidingen op genomen.  
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De bovenzijde van de vloer wordt afgewerkt met isolatie van voldoende dikte, met daarop de 

dakbedekking voorzien van een ballast laag van grind en/of tegels. 

 

Verder worden deze daken ook voorzien van PV-panelen (waar nodig) en overige 

installaties. Langs de PV-panelen zal een strook mossedum aangelegd worden. Dit om een 

meer groene uitstraling te krijgen van dit dakvlak.  

 

Op het dak van de liftschacht en trappenhuizen worden prefab betonnen platen gelegd die  

ingeplakt zullen worden in de dakbedekking. 

 

Conform de constructieve berekeningen worden in de dakrand enkele metalen nood- 

overstort voorzieningen opgenomen. Dit ten behoeve van nood overstorten. Positie en 

afmeting volgens opgave constructeur.  

 

Het dakvlak van de woontorens is bereikbaar met een afsluitbaar dakluik. Op het dak wordt 

ook een aanlijnvoorziening aangebracht. Deze wordt, door derden, gebruikt voor inspectie 

en klein onderhoud op het dak. 

Het dak van de plint / laagbouw is bereikbaar d.m.v. een gevelladder.  

 

Op het dak van de plint en lage woontoren worden pv-panelen geplaatst. De hoeveelheid pv-

panelen is conform de EPC-berekeningen. Deze pv-panelen worden niet aangesloten op de 

algemene voorzieningen (niet voor de o.a. de  appartementen) maar geven hun opbrengst af 

ten behoeve de warmte en koude voorzieningen van het gebouw.  

 

 

 

3.9 Kozijnen, metaalwerken en aftimmerwerk 

3.9.1 Kozijnen, ramen en deuren 

 

Gevelkozijnen, ramen en deuren in de appartementen 

Alle gevelkozijnen, ramen en (gevel-) deuren van het gebouw worden uitgevoerd in 

aluminium.  Behoudens de kozijnen en deuren aan de galerijzijde.  Deze worden uitgevoerd 

in hout.  

De woningtoegangsdeuren worden uitgevoerd in houten kozijnen en houten deuren.  

Waar nodig zal een vensterbank aangebracht worden. Deze worden uitgewerkt in een 

marmercomposiet / kleur Iceberg White Micro.   

Stelkozijnen op vloerniveau worden niet afgewerkt.  Hierdoor kan men later de 

vloerafwerking / vloerbedekking door laten lopen tot het kozijn.  

  

Het balkon is vanuit de woonkamer bereikbaar via een aluminium gevelkozijn. (draaikiep-

raam)  De toegang tot de balkons is voorzien van een opstap / drempel. Deze ligt boven het 

vloerniveau.  

 

De deuren die toegang geven tot de appartementen en de bergingen worden uitgevoerd als 

een vlakke, samengestelde houten deur. De inpandige woningentreedeuren zijn voorzien 

van een deurspion. Indien van toepassing is de woningentreedeur voorzien van een 

zogenaamde vrijloopdranger (zie tekeningen). Dit is een deurdranger die in de normale 

situatie niet actief is. Deze wordt pas geactiveerd bij brand door de rookmelder.  
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Entreedeuren en -kozijnen in algemene ruimten 

De hoofdentree op de begane grond wordt uitgevoerd in een aluminium vliesgevel met 

automatische deuren. Deze wordt aangestuurd middels een sleutelschakelaar of kaartlezer / 

tagsysteem op het bellentableau en de videofoon in het appartement. De kozijnen in de 

lifthal, trappenhuis, naar de bergingsgangen en de toegang vanuit de stallingsgarage worden 

uitgevoerd in hardhouten kozijnen met een vlakke stompe deur voorzien van een 

glasopening / strook. Daar waar nodig zijn de deuren conform de voorschriften voorzien van 

deurdrangers.  

 

De dubbele deuren aan weerszijde van de liftlobby’s op de verdiepingen zullen op 

kleefmagneten in open positie blijven staan.  Deze (dichte) deuren zonder glasopening 

zullen bij brandalarm automatisch sluiten.  

 

De intensief te gebruiken kozijnen van de algemene ruimtes die kwetsbaar zijn voor 

beschadiging worden voorzien van aluminium hoekbeschermers, de bijhorende deuren 

worden voorzien van aluminium schopplaten  

 

Alle houten kozijnen en deuren worden uitgevoerd met FSC-keurmerk.  

 

 

Binnendeuren en -kozijnen in de appartementen (behoudens de penthouses 

bouwnummer 159, 160, 161 en 162) 

De binnenkozijnen (type Verdi RZ Flex kozijn) worden uitgevoerd in fabrieksmatige afgelakte 

stalen kozijnen met opdekdeuren. De deuren (type Verdi TCS lakdeur) worden fabrieksmatig 

afgewerkt. De binnenkozijnen zijn verdiepingshoog en worden uitgevoerd met volle 

bovendorpel.  

T.p.v. de kozijnen in dragende (betonnen) wanden en t.p.v. de meterkasten zijn de deuren 

niet verdiepingshoog en worden uitgevoerd in een hoogte van circa 2,4 meter.   

De deurenkozijnen op de begane grond vloer en vijfde verdieping zullen niet 

verdiepingshoog worden uitgevoerd.  Dit i.v.m. een verhoogde / extra verdiepingshoogte.  

Deze deurenkozijnen zullen ook circa 2,4 met hoog zijn.  

De breedtes van de deuren kunnen verschillen.  Dit heeft vaak te maken met de indelingen 

van de appartementen.  

 

Binnendeuren en -kozijnen in de penthouses (bouwnummer 159, 160, 161 en 162) 

De binnenkozijnen (type Verdi Wood RZ kozijn) worden uitgevoerd in houten kozijnen met 

stompe deuren. De deuren (type Verdi plafondhoge TCS lakdeur) worden fabrieksmatig 

afgewerkt. (materiaal MDF)  

De binnenkozijnen zijn verdiepingshoog en worden uitgevoerd met volle bovendorpel.  

De deuren tussen de hal en woonkamer (type Verdi Luxe 31, inclusief glasprofiel) worden 

voorzien van blank glas.  

Bij kozijnen in dragende (betonnen) wanden zijn niet verdiepingshoog en worden uitgevoerd 

met een hoogte van circa 2,4 meter.   

De breedtes van de deuren kunnen verschillen.  Dit heeft vaak te maken met de indelingen 

van de appartementen.  
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Hang- en sluitwerk Algemeen: 

▪ Het hang- en sluitwerk van de gevelkozijnen, bergingen en de woningentreedeuren 

voldoet aan weerstand klasse 2. (SGK **);   

▪ De draaikiepramen zijn inbraakwerend op bereikbare plaatsen conform NEN 5087 

en zijn dan voorzien van inbraakwerend klasse 2. (Siegenia LM 5200iP beslag) 

▪ Waar de regelgeving dat vereist worden deurdrangers, paniekbeslag en/of 

panieksloten toegepast;  

▪ De hoofdentreedeur en de schuifdeur bij de liftlobby van het appartementengebouw 

worden gekoppeld aan de videofooninstallatie in de woning. De videofoon is 

voorzien van een kleurenbeeldscherm; 

▪ Hang- en sluitwerk van de buitendeuren en deuren in de algemene ruimten in de 

stallingsgarage en bergingen voldoen aan weerstandsklasse 2; 

 

 

Hang- en sluitwerk van de appartementen (behoudens penthouses bouwnummer 159, 

160, 161 en 162) 

▪ De binnendeuren in de appartementen worden afgehangen aan paumelles en 

voorzien van een loop- of dag- en nachtslot of vrij & bezetslot of kastslot of een 

knoop met blind schild.  Het deurbeslag is van Berkvens / uitvoering in aluminium;  

(langschild) 

▪ De woningtoegangsdeuren en algemene ruimten op de begane grond en 

verdiepingen in de lifthallen zijn voorzien van aluminium deurbeslag. De 

woningtoegangsdeuren zijn voorzien van weerstandsklasse 2 beslag. 

 

 

Hang- en sluitwerk van de penthouses (bouwnummer 159, 160, 161 en 162) 

▪ De binnendeuren in de penthouses worden afgehangen aan scharnieren en 

voorzien van een loop- of dag- en nachtslot of vrij & bezetslot of kastslot of een 

knoop met blind schild.  Het deurbeslag is van Berkvens / uitvoering in RVS; 

▪ Kruk model recht op rond rozet. Type BS.01  

 

 

De volgende sloten worden op de binnendeuren van het appartement aangebracht: 

 

▪ badruimte  vrij- en bezetslot 

▪ toiletruimte  vrij- en bezetslot 

▪ meterruimte  kastslot  
▪ overige ruimten  loopslot 

 
 

Onder de binnendeuren wordt ruimte gehouden voor de ventilatie tussen de verschillende 

ruimten. Bij de detaillering is rekening gehouden met een vloerafwerking van circa 15 mm 

dik. Deuren van de meterkast aan de gangzijde zijn aan de onderzijde voorzien van een 

vergrote spleet en in de deuren is aan de bovenzijde een rooster opgenomen. Een en ander 

conform de uitvoeringsrichtlijnen van de nutsbedrijven en om ventilatie mogelijk te maken. 

 

Deuren welke zich bevinden tussen een verblijfsruimte en een berging zullen uitgevoerd 

worden met een extra geluidswerende vulling.  
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Sleutelplan 

Iedere eigenaar van een appartement krijgt één set met gelijk sluitende sleutels die toegang 

geven tot: 

▪ het appartement; 

▪ Mocht het appartement ook een eigen privéberging in de gezamenlijke 

stallingsgarage. ( niet alle woningen hebben een separate aparte berging, maar 

hebben dan in dat geval een eigen berging in de woning)   

▪ exclusief toegang tot buitenruimte (balkon). Deze toegangen zijn uitgevoerd als 

draai-kiep-ramen / deuren en hebben een bediening op de kruk.  

Deze zijn wel inbraakwerend op bereikbare plaatsen conform NEN 5087 en zijn dan 

voorzien van inbraakwerend klasse 2. (Siegenia LM 5200iP beslag) 

 

Tevens ontvangt u sleutels en/of keycard voor toegang tot de hoofdentree, stallingsgarage, 

algemene fietsenstalling en bergingsgangen van het appartementengebouw. Voor de 

algemene ruimtes wordt een cilinder sluitplan opgesteld. 

De toegang naar de stallinggarage vanuit het woongebouw is voorzien van de loopslot. De 

toegang van de stallingsgarage naar het woongebouw wordt voorzien van een 

toegangscontrole. (kaartlezer / tags) 

 

 

 

3.9.2 Metaalwerken en diverse 

De volgende onderdelen worden toegepast: 

▪ De postkastunits en het bellentableau zijn verwerkt in het ontwerp van de 

hoofdentree. De frontplaat wordt uitgevoerd in een witte uitvoering. De postkasten 

hebben aan de voorzijde een brievenklep en in de entreehal een afsluitbare 

openingsmogelijkheid om de post te verwijderen. In het bellentableau zijn ook de 

camera voor de videofoon en de sleutelschakelaar of kaartlezer van de hoofdentree 

en schuifdeur bij de liftlobby opgenomen; 

▪ Trapleuningen van het trappenhuis worden (éénzijdig) uitgevoerd in gecoat metaal 

leuningwerk.  (rond) 

▪ De hekwerken t.p.v. de balkons / loggia’s zijn voorzien van een stalen balustrades 

met transparante beglazing.  Tevens zijn er op de galerijen en privé-balkons dichte 

betonnen balustrades van toepassing; 

▪ De toegang vanaf openbare weg tot de stallinggarage wordt voorzien van een 

metalen z.g. vouwhek / speedgate, voorzien van poedercoating; 

▪ De schopplaten van de toegangsdeuren naar de stallingsgarage en bergingen  

worden uitgevoerd in  aluminium; 

▪ De centrale dak-doorvoeren en dakkappen voor de diverse installaties worden 

uitgevoerd in metaal en in kleur gecoat; 

 

 

3.9.3 Aftimmerwerk  

Er worden diverse aftimmeringen aangebracht. Deze worden met name aangebracht ter 

plaatse van de kozijnaansluitingen waar noodzakelijk. 

 

Vloer in de lifthallen en de corridor ontsluiting zullen voorzien worden van een houten plint. 

In de woningen zullen geen plinten aangebracht worden. 
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De huisnummers en huisnummer verzamelbordjes worden uitgevoerd conform de 

uitwerkingen van de architect.  

E.e.a. op de daarvoor noodzakelijke posities. Alle algemene en technische ruimten worden 

voorzien van witte naambordjes met zwarte letters. 

 

 

3.10 Plafond-, wand- en vloerafwerking 

Zie ook de afwerkstaten van deze technische omschrijving die in de bijlage  zijn toegevoegd. 

 

3.10.1 Plafondafwerking 

 

Plafonds in de appartementen 

De plafonds worden voorzien van spuitwerk (kleur wit) met uitzondering van de meterkasten 

en bergingen. Bij de appartementen in de plint van het gebouw zullen de V- naden van de 

bovenliggende systeemvloeren zichtbaar blijven in het plafond.  Bij de appartementen in de 

woontoren (6de verdieping en hoger) zal het plafond vlak worden afgewerkt d.m.v. spuitwerk.  

 

Plafond entreehallen, lifthallen en verkeerruimte  

De plafonds in de entreehallen, lifthallen en bij de verkeerruimtes op 2de , 3de, 4de en 5de 

verdieping van de woontorens worden voorzien van een akoestische (verlaagd) plafond ten 

behoeve van beperking van de nagalm.  

 

Plafond stallingsgarage en bergingen  

De betonplafonds in de stallinggarage en bergingen op begane grond en 1ste verdieping 

worden uitgevoerd in onafgewerkt beton. Alleen t.p.v. de woningen zal een thermisch 

geïsoleerd plafond (HWC) worden toegepast.  Dit i.v.m. bovenliggende woningen.   

 

3.10.2 Wandafwerking 

 

Wandafwerking appartementen 

De wanden, voor zover niet betegeld, worden behang klaar opgeleverd. De wanden in het 

toilet  worden tot circa 1500 mm boven afgewerkte vloer voorzien van tegelwerk. Het niet 

betegelde deel in het toilet wordt voorzien van spuitwerk. De badkamer wanden worden tot 

plafondhoogte betegeld.  

 

De wanden van de bergingen en meterkasten zijn niet afgewerkt.  

 

Wandafwerking hoofd-entreehallen van de woontorens 

De wanden van de entreehallen worden voorzien van stuc- en spuitwerk of paneelwanden.  

 

Wandafwerking lifthallen van de woontorens 

De wanden van de algemene ruimten op de begane grond en verdiepingen worden 

afgewerkt met wit spuitwerk.   

Postkasten worden vlak in de wand geplaatst en de meterkasten zullen worden afgewerkt 

met houten panelen.   
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3.10.3 Vloerafwerking 

 

Vloerafwerking appartementen  

De vloeren in de appartementen worden afgewerkt met een (ongeschuurde) 

anhydrietvloeren. In de badkamer, toilet en de serreboxen kan er eventueel, door aannemer, 

gekozen worden om deze laatst benoemde ruimtes te voorzien van een zandcement 

dekvloer. Deze wordt rechtstreeks op de vloerisolatie aangebracht. Uitgezonderd de 

doucheruimte; hier wordt geen isolatie toegepast. Dit i.v.m. het goed waterdicht kunnen 

afwerken. 

Zo wordt een zogenaamde zwevende dekvloer gerealiseerd. Ook de plinten dienen, door 

koper, zodanig aangebracht te worden zodat er geen verbinding ontstaat tussen de dekvloer 

en de gebouwconstructie. 

In de afwerkvloer zijn de leidingen van de vloerverwarming opgenomen. Daarom mag en 

kan er in de vloeren niet gehakt of geboord worden. Bij de keuze van de na oplevering toe te 

passen vloerafwerking dient er rekening te worden gehouden met de bepalingen in de 

splitsingsakte rond het voorkomen van geluidsoverlast.  

De verwerkingsadviezen van de leveranciers dienen nageleefd te worden bij het aanbrengen 

van de vloerafwerkingen. Het totale pakket van de aan te brengen vloerbedekking mag een 

maximale isolatiewaarde hebben van 0,10 m²K/W.  Mede omdat de keuze van de 

vloerbedekking invloed heeft op de warmteafgifte van de vloerverwarming en kan tot 

verlaging van het vermogen en mogelijk tot klachten leiden.  

Ook belangrijk is bij de keuze van een houten vloer / laminaat en dergelijke de leveranciers 

op de hoogte te brengen van “koeling” in de zwevende dekvloer. Zodat zij hier rekening mee 

kunnen houden m.b.t. de juiste opbouw van de vloer, zodat er geen kans bestaat op 

mogelijk condensvorming of zwelgedrag in de vloerafwerking.  

 

Vloerafwerking hoofdentree, lifthal begane grond, lifthallen verdiepingen en lift 

Achter de hoofdentreedeur wordt een schoonloopmat aangebracht. In de lifthal tot in de 

liftlobby op de begane grond wordt een tegelvloer aangebracht. Op de verdiepingen worden 

de lifthallen en corridors voorzien van een zachte vloerbedekking.  

 

Vloerafwerking stallingsgarage, bergingsgangen en (fiets-) bergingen 

De vloeren van de stallinggarage, bergingen en bergingsgangen zijn uitgevoerd in één 

geheel gestort betonnen vloer of een breedplaatvloer met druklaag en een later 

aangebrachte afwerkvloer. De stallingsgarage zal tevens voorzien worden van een belijning 

t.b.v. het aangeven van rijrichtingen, parkeerzone en nummeringen van de parkeervakken.  

De aparte parkeerplekken voor E-scooters en bakfietsen worden voorzien van een belijning.  

 

 

3.10.4 Tegelwerken 

 

Wandtegelwerk 

Het wandtegelwerk in de toiletruimte en badruimte wordt standaard uitgevoerd met 

geglazuurde tegels, afmeting 15x20cm, liggend verwerkt, kleur: wit.  

Bij de penthouses wordt het tegelwerk uitgevoerd met een tegelformaat van 25x33cm. 

(liggend verwerkt en kleur wit) 

De toiletruimte wordt betegeld tot circa 1500 mm vanaf de vloer. De badkamer wordt 

betegeld tot het plafond.  
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Wandtegels worden niet strokend aangebracht t.o.v. de vloertegels in het toilet en 

badkamer.  

De ombouw  van de wandclosets en van het bad (bouwnummer 159, 160, 161 en 162) wordt 

voorzien van wandtegelwerk.   

Bij de wandtegels worden licht grijze voegen aangebracht. 

In de keukens wordt geen wandtegelwerk aangebracht.  

 

Vloertegelwerk 

De vloeren van zowel de badruimte als de toiletruimte worden standaard voorzien van 

vlakke keramische vloertegels van circa 30x30 cm, kleur: antraciet.  (geen verdiepte 

douchbak) 

De douchehoek wordt op afschot betegeld naar de draingoot. Tegels worden mogelijk in 

verstek gesneden en waar nodig uitgevoerd in een tegelformaat van 15x15 cm. Dit om een 

goede waterafvoer te waarborgen.  Rondom de draingoot zal een tegelrand van minimaal  

10 cm of conform tegelformaat (bij kleiner tegelformaat) , langs de wanden worden 

opgenomen i.v.m. een goede waterdichte aansluiting. Waar nodig zal hier ook een ander 

tegel formaat gebruikt worden. Wandtegels worden niet strokend met vloertegels 

aangebracht.  

Om deze douchehoek zal het tegelwerk iets lager liggen dan het tegelwerk van de 

badkamervloer zelf.  

Tussen de doucheruimte en badkamer zal een standaard glazen douchescherm geplaatst 

worden met een breedte van circa 87 cm en 210 cm hoog.  Dit douchescherm wordt zonder 

dorpel op de vlakke badkamervloer geplaatst.  

Er wordt geen douchedeur geleverd en aangebracht t.p.v. de ‘in- / uitloop’ zijde. 

  

Tussen de stijlen van de binnendeurkozijnen in de toilet- en badruimten worden kunststenen 

dorpels in de kleur antraciet aangebracht. Deze dorpels liggen circa 20 mm terug van de 

deur om de luchttoevoer voor de mechanische ventilatie van de badkamer te waarborgen. 

Onder de overige binnendeuren worden geen dorpels aangebracht. 

Bij de vloertegels worden grijze voegen aangebracht. 

 

 

 

3.11 Keukeninrichting  

De woning / appartement is standaard voorzien van de projectkeuken uitgewerkt door 

Bruynzeel keukens of Siematic voor de penthouses.  De keuken is indicatief uitgewerkt op 

de plattegrondtekeningen. Tevens is er een installatietekening beschikbaar voor de positie 

van de getekende keukens en het bijbehorende leidingwerk. 

 

Het appartement wordt compleet opgeleverd met een keuken inclusief luxe apparatuur. De 

invulling van deze keuken die is inbegrepen in de V.O.N.-prijs van het appartement, staat 

omschreven op Mijn Homestudios en in het keukenboekje.   

De keukenopstelling zoals op de verkooptekeningen weergegeven is ter informatie. De 

daadwerkelijke invulling/opstelling is conform het keukenboekje.  

 

De keuken vertegenwoordigt een stelpost van: 
- Stadswoningen en appartementen EUR 5.697,=  (incl. btw)  
- Penthouses (bouwnummers 159 t/m 162) EUR 17.900,= (incl. btw) 
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Het is mogelijk om de keuken helemaal aan te passen conform smaak en functionele 

wensen. In het Homestudios Experience Center laat de keukenspecialist graag alle 

mogelijkheden zien. Naar aanleiding van het gesprek met de keukenspecialist in 

Homestudios wordt een offerte voor u op maat gemaakt.   

Het is ook mogelijk om de keuken casco / de “zonder-uitwerking-optie” te laten opleveren of 

een keuken in een externe showroom te kiezen.  

 

Het retourbedrag voor de keuken bedraagt in dat geval: 

- Stadswoningen en appartementen EUR 4.230,= (incl. btw)  

- Penthouses (bouwnummers 159 t/m 162) EUR 13.314,= (incl. btw)   

 

Let op: het is niet mogelijk om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren voorafgaand 

aan de oplevering van de woning. Op Mijn Homestudios staan de verdere voorwaarden voor 

het casco opleveren van de keuken uitgelegd bij de extra informatie van deze optie. Het is 

ook mogelijk om, onder bepaalde voorwaarde, leidingwerk in de keuken te laten verplaatsen. 

Lees hiervoor de voorwaarden op Mijn Homestudios. 

 

 

 

3.12 Beglazing en schilderwerk 

3.12.1 Beglazing 

De gevelkozijnen van de appartementen worden voorzien van hoog rendement isolatieglas. 

 

De glasopeningen in de kozijnen en deuren in de algemene ruimten worden waar nodig 

uitgevoerd in doorvalveilig, letsel beperkend en/of brandwerende beglazing.  

Er worden diverse soorten beglazing toegepast. Dit i.v.m. de verschillende geluidswerende 

en/of brandwerende beglazing in diverse geveldelen. Hierdoor kunnen kleurverschillen 

optreden.  

 

Advies is geen folies en/of meubels c.q. keukens te plaatsen op, tegen of dicht tegen het 

glasoppervlakte.  Dit i.v.m. de kans op thermische breuk van het glas.  

 

3.12.2 Glas bewassing en gevelonderhoud 

De glasbewassing en het gevelonderhoud van de gevelkozijnen in de plintlagen van het 

gebouw kan vanuit het appartement door middel van de naar binnendraaiende ramen 

worden uitgevoerd. Op enkele locaties kan er niet van binnenuit bewassen worden.  Dit zou 

collectief uitgevoerd moeten worden d.m.v. een hoogwerker.  Deze kosten moeten 

opgenomen worden door de nog op te richten VvE en worden doorbelast in de 

servicekosten. 

   

3.12.3 Schilderwerk 

Buiten 

De gevelkozijnen, ramen en deuren zijn uitgevoerd in een aluminium uitvoering conform de 

kleur welke is aangegeven in de kleur- en materiaalstaat. De kleur aan de binnen- en 

buitenzijde van de gevelkozijnen is gelijk.  

De woningtoegangsdeuren,  kozijnen en puien aan de galerijzijde worden uitgevoerd in hout 

en zijn dekkend geschilderd conform de kleuren- en materiaalstaat. 
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De belijning / richtingspijlen en belettering van de parkeervakken / E-scooter en 

bakfietsplaatsen in de stallinggarage of fietsenbergingen worden in het wit op de betonnen 

vloer aangebracht. 
 

Binnen  

In verband met de regelgeving wordt het binnenschilderwerk uitgevoerd in een 

watergedragen verfsysteem.  

De volgende onderdelen in de woning worden dekkend geschilderd afgewerkt conform de 

kleur- en materialenstaat: 

▪ In het zicht komende metalen leidingen in toilet- en/of badruimten; 

▪ Houten binnenkozijnen van de algemene ruimtes. 

 

De aftimmeringen in de bergingen en technische ruimten worden niet afgeschilderd. 

 

 

3.13 Waterinstallatie 

3.13.1 Waterleidingen 

De watervoerende leidingen voor warm en koud water in de appartementen zijn uitgevoerd 

in koper- of kunststof buis en gemonteerd volgens de geldende voorschriften van de 

nutsbedrijven.  

 

De appartementen worden aangesloten op het waterleidingnet. De aansluitkosten van het 

water leverende bedrijf zijn bij de koopsom inbegrepen.  

 

De volgende tappunten worden aangesloten op de warm en/of koud waterleiding: 

▪ tappunt voor de spoelbak in de keuken; 

▪ toilet in de toiletruimte en /of in de badkamer; 

▪ fonteinkraan in de toiletruimte; 

▪ mengkraan (warm / koud) op de wastafel in de badruimte; 

▪ douchemengkraan in de douchehoek; 

▪ bad mengkraan boven het bad. (alleen van toepassing bij de bouwnummers 159, 

160, 161 en 162) 

▪ tappunt bij de opstelplaats van de wasmachine. 

 

Het warmwater voor huishoudelijk gebruik wordt verwarmd door de WKO – unit met een 

CW5 tapwatercapaciteit.  

Voor de penthouses (bouwnummer 159, 160, 161 en 162) zal een CW6 aansluitingen 

worden gerealiseerd.  

De warm- en koud waterleidingen worden deels weggewerkt in de wanden en/of vloeren 

(niet bij de technische ruimte en de berging). 

 

De watermeter wordt geplaatst in de koude meterkast van de woning.  

 

Het gebouw wordt  ten behoeve van de vereiste waterleidingdruk voorzien van een 

waterdrukverhogingsinstallaties. Deze worden geplaatst in één van de twee 

hydrofoorruimtes op de begane grondvloer.   
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3.14 Sanitair 

Het appartement wordt voorzien van het onderstaande sanitair. 

 

In de badkamer: 

▪ Handdouche op glijstang; 

▪ Thermostatische douchemengkraan; 

▪ 1 stuks wastafel met muurbuis; 

▪ Eéngreepswastafelmengkraan;  

▪ Driezijdig vrijstaand bad bij de bouwnummer bouwnummers 159, 160, 161 en 162.  

Type conform sanitairlijst.     

▪ Rechthoekige spiegel, horizontaal gemonteerd op tegelwerk; 

▪ Douchegoot met rvs rooster; 

(niet strokend met tegelwerk) 

▪ Vrijhangend wandcloset met closetzitting met deksel; (soms in badkamer uitgevoerd 

en niet in separaat toilet) 

▪ In de doucheruimte wordt een glazen douchescherm geplaatst met een standaard 

breedte van circa 87 cm breed en 210 cm hoog.  Deze zou via de koperswensen 

eventueel in maatvoering of met deur opgewaardeerd kunnen worden.  

 

In het toilet: 

▪ Vrijhangend wandcloset, met closetzitting met deksel;  

▪ Fontein met muurbuis; (niet van toepassing bij toilet in badkamer) 

▪ Fonteinkraan. (niet van toepassing bij toilet in badkamer) 

 

 
Het sanitair staat nader omschreven in de sanitair specificatie die in de bijlage  is 

toegevoegd.  Het basispakket is inbegrepen in uw koopsom. Vanzelfsprekend kunt u het 

sanitair binnen de mogelijkheden nog aanpassen naar uw eigen wens. Dit gaat via uw 

woonadviseur bij Homestudios. 

 

Het sanitair wordt uitgevoerd in de kleur wit. De wit tint tussen de stalen-, kunststof- en 

keramische onderdelen kan verschillen. 

 

Voor alle koopwoningen is een basis sanitair-pakket opgenomen. Indien geen sanitair en 

tegelwerk, via Homestudios, wordt afgenomen, dan zullen er vervolgens aanvullende 

afspraken gemaakt worden met betrekking tot de “zonder-uitwerking-optie” (casco 

voorwaarden).  Zie hiervoor de koperoptielijst.  

 

Ten behoeve van het periodiek onderhoud, betreffende de algemene ruimtes van het 

gebouw, wordt in de werkkast op de begane grondvloer een uitstortgootsteen met een 10 

liter close-upboiler geplaatst. De waterleiding wordt aangesloten op de algemene 

watermeter. Verbruik wordt verrekend via de Vereniging van Eigenaren. 
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3.15 Elektrische installatie 

3.15.1 In het appartement 

In de meterkast wordt een elektra-aansluiting met een elektrameter gerealiseerd door de 

nutspartijen. Vanaf de elektrameter wordt een laagspanningsinstallatie aangelegd volgens 

het centraal dozen systeem. Verdeeld over diverse groepen zijn de wandcontactdozen en 

lichtpunten aangesloten op de groepenkast in de meterkast. Het aantal groepen wordt 

bepaald door de installateur en is afgestemd op de voor dit werk geldende wet- en 

regelgeving.  

De minimaal te hanteren aantal groepen zijn: (geen extra vrije groepen) 
- Groep t.b.v. elektrische koken (kookplaat) 
- Groep t.b.v. afwasmachine  
- Groep t.b.v. magnetron (gecombineerd met groep t.b.v. verlichting en w.c.d.) 
- Groep t.b.v. wasmachine  
- Groep t.b.v. droger 
- De benodigde aardlekschakelaars 

 

De schakelaars ten behoeve van de lichtpunten worden op circa 1050 mm boven de vloer 

aangebracht. De wandcontactdozen in de woonkamer, keuken en slaapkamer op circa 300 

mm boven de vloer, met uitzondering van de keukenopstelling. In de keuken worden de 

wandcontactdozen ter plaatse van het aanrechtblad ongeveer 1170 of 1250 mm boven de 

vloer geplaatst. (conform installatie-tekening van de keukens) 

De wandcontactdozen voor de wasmachine en droger komen op 1050 mm boven de vloer 

en voor de afzuigkap in het plafond of hoog op de wand. De dubbele wandcontactdozen en 

een combinatie van wandcontactdoos + schakelaar worden uitgevoerd in vlakke afbouw.  

 

Het schakelmateriaal is van fabrikant Bush-Jaeger-Balance / kleur Alpin wit. 

Deze worden horizontaal gemonteerd bij de plintwoningen tot en met de vijfde verdieping. Bij 

alle woningen boven de vijfde verdieping wordt het schakelmateriaal verticaal afgemonteerd.  

 

De deurbel zal in basis t.p.v. de meterkast worden gemonteerd.  Bij de stadswoningen kan 

hiervoor ook een keuze, door aannemer, gemaakt worden t.p.v. de trapopgang. Dit wel op 

voldoende hoogte gemonteerd. Het betreft hier met name de Stadswoningen met de 

woonkamer op de 1ste verdieping.  

 

Het appartement wordt conform de eisen vanuit Bouwbesluit voorzien van rookmelders. 

Deze worden aangesloten op het lichtnet. Ook zullen deze, waar vereist, worden 

aangesloten op een vrijloopdranger t.p.v. de woningtoegangsdeur.  

 

De berging in het appartement zal voorzien van het uitgewerkte schakelmateriaal conform 

de ingetekende installaties op de verkooptekening. Deze zullen als inbouw worden 

uitgevoerd. 

 

De plaats van de schakelaars, wandcontactdozen en rookmelders is schematisch 

weergegeven op de contracttekening. De werkelijke plaats kan iets afwijken. 

Het balkon is voorzien van een lichtpuntaansluiting met armatuur in het plafond of op de 

gevel.  
 

Voor de weergave van de schakelaars en wandcontactdozen t.p.v. de keuken verwijzen wij u 

naar de 0-tekening van de keuken. Deze ontvangt u bij aankoop van de woning. 
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Mocht u ook een berging hebben op de begane grondvloer of 1ste verdieping (t.p.v. de 

stallingsgarage) of bergingen hebben in de woontorens op de 3de, 4de of 5de verdiepingen 

dan is deze installatie uitgewerkt met 1 lichtpunt. Deze is uitgevoerd in een 50 Volt 

aansluiting en geschakeld op de algemene verlichting. Hier mag en kan geen extra 

apparatuur op aangesloten worden. Het is  niet mogelijk, via een kopersoptie, een 

wandcontactdoos te verkrijgen.  

De bergingen zullen niet worden voorzien van een wandcontactdoos.  

 

 

3.15.2 Algemene ruimten 

De elektrische voorzieningen ten behoeve van de hoofdentree, lifthallen, corridors, 

trappenhuizen, bergingsgangen, technische ruimten en (fietsen-) stallinggarage worden 

aangesloten op de algemene voorzieningen. De hoofdentree, trappenhuizen en 

bergingsgangen worden voorzien van (LED-) verlichtingsarmaturen geschakeld door een 

schemer- en aanwezigheid-schakelaar.  

De verlichting t.p.v. de galerij is niet schakelbaar vanuit woningen. Deze wordt geschakeld 

vanuit de algemene voorziening.  

 

De stallingsgarage wordt voorzien van LED-verlichtingsarmaturen. Het verlichtingsniveau in 

de stallinggarage wordt door middel van een aanwezigheidsschakelaar ingeschakeld en 

zullen bij geen aanwezigheid minimaal dimmen naar 30% van hun normale capaciteit.  Dit 

gebeurt d.m.v. een bewegingsmelder.  

Bij toegangsdeuren zal de verlichting altijd maximaal blijven branden.  

De lifthallen worden voorzien van (LED-) verlichtingsarmaturen en zijn continu brandend. 

 

Noodverlichting wordt daar waar mogelijk geïntegreerd in de normale verlichtingsarmaturen 

en anders separaat geplaatst.  

 

Op elke verdieping is in de lifthal en in de bergingsgangen een (afsluitbare) 

wandcontactdoos ten behoeve van algemeen gebruik c.q. onderhoud. 

In de stallingparkeergarage is de mogelijkheid aanwezig om via kopersopties een aansluiting 

te verkrijgen voor een laadpaal.  Voor meer informatie kunt u terecht bij Homestudios.  

De verlichting van de tuin en de algemene ruimtes en hal worden ook aangesloten op de 

algemene voorzieningen. 

 

Zwakstroominstallatie 

Bij de hoofdingang is een centraal bellenpaneel opgenomen. Deze bevindt zich bij de 

schuifdeuren van de hoofdingang, maar ook t.p.v. de schuifdeuren van de liftlobby.  

Alle appartementen zijn voorzien van een videofooninstallatie met kleurenbeeldscherm 

gekoppeld aan de elektrische deurautomaat van de hoofdentreedeur en de schuifdeuren bij 

de liftlobby.   

In het bellentableaus is een camera opgenomen die de beeldverbinding naar het betreffende 

appartement verzorgt. 

 

Elk appartement wordt voorzien van een beldrukker nabij de woningtoegangsdeur van de 

woning.  
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Toegangscontrole systeem stallingsgarage bij hellingbaan 

De stallinggarage wordt afgesloten door een metalen vouwhekwerk / speedgate.  

De toegangscontrole vindt plaats door middel van een handzender en kentekenregistratie 

die het vouwhek bij het inrijden aanstuurt. In het wegdek van de stallinggarage is een 

lusbekabeling opgenomen, zodat het vouwhek bij uitrijden automatisch opent. Per gekochte 

parkeerplaats wordt 1 handzender afgegeven.  Extra handzenders zijn als kopersoptie 

mogelijk. Deze handzenders zijn voornamelijk bedoeld als de aangebrachte 

kentekenregistratie voor toegang niet werkt of wanneer u een andere auto in de 

stallingsgarage wil plaatsen dan geregistreerd staat.  

 

Fietsers kunnen de fietsenstalling bereiken door gebruik te maken van de aparte ingangen 

naast de hoofdentree ‘s van de woontorens.  Toegang vindt plaats via sleutelschakelaar of 

kaartlezer.  

De eerste verdieping is te bereiken via één  van de fietsliften in de gangzone van de 

fietsenberging.    

 

3.15.3 Telecommunicatievoorzieningen 

De appartementen zijn voorzien van inbouwdozen en afmontage. Deze zijn te gebruiken 

voor o.a. telefoon-, kabeltelevisie en glasvezel  in de navolgende ruimte(n):  

▪ Woonkamer, 1-maal UTP / DATA bedraad en 1-maal kabeltelevisie (CAI) bedraad; 

▪ (Hoofd-) Slaapkamer 1, 1-maal UTP / DATA bedraad en 1-maal kabeltelevisie (CAI) 

bedraad; 

▪ Voor genoemde aansluitingen worden bedraad vanuit de meterkast.  

▪ Extra aansluitingen t.p.v. overige verblijfsruimten zijn als kopersoptie beschikbaar.  

▪ De inbouwdozen zijn aangebracht op een hoogte van ca. 300 mm boven de vloer. 

 

 

3.16 Verwarmings- en koelingsinstallatie 

De verwarmingsinstallatie (t.p.v. alle verblijfsruimtes en badkamer) wordt uitgevoerd als een 

vloerverwarmings- en koelingssysteem inclusief warmwatervoorziening. De koeling van uw 

woning zal aangesloten worden op de WKO-bron van firma Eteck.   

De capaciteit van de koeling is uitgewerkt om de binnentemperatuur enkele graden beneden 

de buiten temperatuur (zomers) te kunnen regelen. Deze koeling is niet vergelijkbaar met 

bijvoorbeeld een airco-installatie.  

Het overdrachtsstation is gesitueerd op de begane grondvloer nabij de stallingsgarage.  

Hiervandaan zullen er stijgleidingen aangebracht gaan worden naar de warme meterkasten 

van de woningen. 

 

De horizontale verdeelleidingen worden opgenomen in de dekvloer van de woning, waardoor 

er geen boor-, hak-, spijker- en breekwerk in de vloer verricht mag worden. 

In de (warme) meterkast wordt een verdeler geplaatst waar de verdeelleidingen op worden 

aangesloten.  

 

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een digitale thermostaat welke in de 

woonkamer wordt gesitueerd. In de slaapkamers bevindt zich tevens en (small) thermostaat. 

Hiermee kan via een elektronische naregeling per slaapkamer de temperatuur ingesteld 

worden.  
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De badkamer is standaard voorzien van een vloerverwarming (behoudens de douchehoek) 

en een elektrische decorradiator Plieger Florian wit.  (thermostatische regeling)  

Eventueel zijn verschillende type ’s via een koperskeuze aan te passen.  Zie verder de 

kopersopties.  

 

Bij een buitentemperatuur van -10º C en een windsnelheid van 8m/sec, zullen bij gelijktijdige 

verwarming van alle vertrekken, ten minste de volgende vertrektemperaturen in het 

appartement gehaald en gehandhaafd kunnen worden: 

▪ Woonkamer / slaapkamer / keuken / werkruimte:  20 °C  

▪ Verkeersruimte / hal / berging / toilet:          15 °C 

▪ Douche-/ badruimte:               22 °C 

 

Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de 

voorwaarden en berekeningsgrondslagen conform de uitgave van de SWK GWR 2020 en de 

aanvullende  garantie voorwaarden module II P en dit in combinatie met module II T.   

 

 

3.17 Ventilatievoorzieningen 

3.17.1 Ventilatie appartementen 

De appartementen worden uitgerust met een gebalanceerd ventilatiesysteem met 

warmteterugwinning voor de wettelijk vereiste minimale luchtverversing. Deze installatie unit 

wordt geplaatst in de techniekruimte van de woning. De installatie is via kanalen aangesloten 

op toevoer- en afzuigventielen.  

De ventielen zijn niet aangegeven op tekening. Mede omdat deze nog afhankelijk zijn van 

mogelijke koperopties.   

 

De afvoerkanalen worden zo veel mogelijk in de constructievloer opgenomen. In de berging 

van het appartement worden deze in het zicht aangebracht. 

 

De afzuiging van de mechanische ventilatie eenheden regelen de luchthoeveelheid 

afhankelijk van de luchtkwaliteit (CO2-meting) in de woonkamer / keuken (1 hoofdbediening) 

en hoofdslaapkamer.   

Extra sturing vanuit de badkamer is eventueel ook mogelijk als koperswens. 

 

Om een goede luchtdoorstroming te kunnen waarborgen in het appartement zal er tussen de 

onderzijde van de deur en afgewerkte vloer een minimale vrije ruimte moeten zitten van 

20mm.  

 

3.17.2 Ventilatie algemene ruimten en bergingen 

Tevens wordt er een ventilatiesysteem t.p.v. het trappenhuis, bergingsgangen en de 

lifthallen aangebracht.  

In de individuele bergingen wordt geen mechanische ventilatie aangebracht.  Het betreft hier 

niet de berging in de woningen zelf.  Hier wordt wel een afzuiging toegepast.  

 

3.17.3 Ventilatie stallingsgarage 

De garage wordt geventileerd middels stuwdruk ventilatoren die de lucht verplaatsen naar de 

afvoerkanalen. De afvoer van ventilatielucht wordt verzorgd met axiaal ventilatoren. De 

ventilatie wordt aangestuurd door middel van zogenaamde CO/LPG detectie. 
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3.18 Liftinstallatie 

Het appartementengebouw wordt voorzien van verschillende liftinstallaties. De liften hebben 

stopplaatsen op  de begane grond en alle verdiepingen. Per stopplaats zijn de lifttoegangen 

vanuit de lifthal bereikbaar. De liftcabinevloer is voorzien van dezelfde vloerafwerking als bij 

de begane grondvloer.  Een spiegel, leuning aan één wand en verlichting in het plafond. De 

liften worden elektrisch aangedreven.  

Let wel op de maximale hoogte van de liftcabine.  Er is één lift per woontoren aangepast met 

een verhoogde liftkooi. Deze heeft een interne hoogte van 2,7 meter en een 

vloeroppervlakte van 1,1 x 2,1mtr. (exclusief leuning) 

De deuropeningen van alle liften zijn 900x2300mm.  

Denk hieraan bij bijvoorbeeld bestellen met meubilair en keukenblad i.v.m. inhuizen van 

goederen.  

Tevens zijn twee aparte fietsenliften aanwezig. Deze staan aan weerszijden van het 

gebouw. Dit om zoveel mogelijk een onderscheid te houden m.b.t. het gebruik van de liften 

t.b.v. huur- en koopwoningen. 

 

3.19 Aansluitingen algemeen 

De appartementen worden aangesloten op de WKO-installatie betreffende verwarming / 

tapwater en koeling.  Verdere aansluitingen zijn er voor het waterleiding-, elektriciteit- en 

rioleringsnet. De aansluitkosten voor water, elektra en de aansluiting op het rioleringsnet zijn 

in de koopsom opgenomen. 

 

3.20 Schoonmaken en oplevering 

Minimaal 2 weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de 

definitieve datum en het tijdstip waarop de oplevering plaats vindt. De appartementen en 

algemene ruimten worden voor oplevering bezemschoon opgeleverd. De toiletruimte, de 

badruimte, indien van toepassing de keuken en de beglazing worden schoongemaakt en 

afgezeemd. 

 

3.21 Veiligheid tijdens de uitvoering 

Binnen de huidige wetgeving (Arbowet) is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering 

verantwoordelijk voor veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaats bevindt. Daarom is 

het niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden.  

 

3.22 Nadere toelichting 

Mocht u vragen hebben over of nadere toelichting willen hebben op de bovengenoemde 

omschrijvingen dan kunt u altijd contact opnemen met uw woonadviseur. 
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4 Nota bene 

1. De bouwer behoudt zich het recht voor om kleine afwijkingen in de maten en in het 

gebruik van materiaal toe te passen voor zover dit geen invloed heeft op de totale 

kwaliteit van het appartement.  

2. De artist impressies zijn impressies en zijn dus niet bindend voor de  

koop-/aannemingsovereenkomst. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

3. Er kunnen zich wijzigingen voordoen in alle genoemde kleuren. 

4. De technische omschrijving heeft voorrang ten opzichte van alle tekeningen. De 

afwerkstaat prevaleert boven deze technische omschrijving. 

5. De geveltekeningen hebben voorrang ten opzichte van de plattegrondtekeningen. 

6. De gevel- en plattegrondtekeningen hebben voorrang ten opzichte van de 

situatietekening. 

7. Alle afspraken met ons personeel en/of medewerkers over wijzigingen, verrekeningen, 

de datum van oplevering en alle andere aangelegenheden betreffende de bouw en wat 

daarmee verband houdt zijn uitsluitend geldig nadat daarvan een schriftelijke 

bevestiging van BAM Wonen Speciale projecten / Homestudios is verkregen. 

8. Ingetekende garderobes / kasten en andere meubilair is geen onderdeel van deze 

technische omschrijving en is exclusief.  

9. Bij de Stadswoningen dienen door de koper zelf “binnen bakken” en groenvoorziening 

geplaatst moeten worden. Dit  t.p.v. de gemetselde plantenbakken op de begane grond 

/ straatzijde.  Bij de bloemenbakken aan de galerij zal door de ontwikkelaar een bak met 

groenvoorziening worden aangebracht.  
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5 Bijlagen 

5.1 Kleur- en afwerkstaat buiten  

Onderdeel Materiaal Kleur 

Gevel (plint) Baksteen Beige / genuanceerd 

Voegwerk gevel (plint) Voegmortel Grijs / verdiept 

Gevel kozijnen (laagbouw / plint) Aluminium (buitenzijde) of 

hout (galerij-zijde) 

Antraciet 

Trespa gevelbeplating (galerijen en woontorens) Geschroefde gevelbeplating Antraciet 

Gevelkozijnen in woontorens.  Aluminium Zwart / grijs (stelkozijn in de 

woning wit) 

Woning toegangskozijnen en deuren  

(galerij / lobby’s) 

 

Hout Zwart / grijs 

Ramen / deuren in gevel buitenzijde (draai-kiep) Aluminium  Antraciet 

Loggia’s in plint Vloer; betonnen tegels 

Wand; houten latten 

Dichte panelen; gevelpaneel 

Ventilatie; Roosters 

Grijs, 

Licht (crème / wit) 

Antraciet 

Antraciet 

Balkon, loggia’s en terrasdeuren aluminium Antraciet 

Hekwerken  Baluster + glashekwerk Doorschijnend helder glas 

Schuifdeur hoofdentree Metaal Antraciet 

Prefab galerijen en balkons Beton  (vloer met antislip) Wit/grijs 

Postkasten Metaal, samengesteld Wit 

Dak Waterkerende (zwarte) en 

mossedum. (groen) 

Zwart / groen 

PV-panelen Staal / glas Zwart 

 

N.B. Een voorbehoud wordt gemaakt op eventuele kleurwijzigingen. 
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5.2 Kleur- en afwerkstaat algemene ruimten  

Ruimte Vloer Wand Plafond Deuren/Kozijnen Voorzieningen en installaties 

      
Lifthallen, 
hoofdentree begane 
grond 

■ Keramische vloertegels 
600x600mm in kleur donkergrijs 
■ Schoonloopmat (zwart) 

■ MS-wanden in wit afgewerkt. 
■ Techniekdeuren afgewerkt met 
paneelbekleding. (zwart) 
■ Zwarte plinten,  
■ Zijwanden voorzien van 
postkasten.  
■ Wandafwerking tegenover lift is 
wit afgewerkt met grote 
verdiepingsnummering.  

 
 

■ Akoestisch verlaagd plafond 
(wit) 
■ Verlichting in plafond en lichtkoof 
bij aansluiting achterwand. 

■ Dubbele automatische 
schuifdeuren in vliesgevel en in pui 
ter plaatse van de liftlobby. Deuren 
voorzien van een transparante 
glasopening 
 

■ Bellentableau 
■ Camera in bellentableau 
(videofooninstallatie voorzien van 
kleurenbeeld scherm) 
■ Postkasten 
■ Wandcontactdoos 
■ Verlichtingsarmaturen 
■ Lifttoegangsdeur met oproeptableau rvs  
■ Hoofdentreedeur voorzien van elektrische 
schuifdeurautomaat. Bediening met 
sleutelschakelaar of kaartlezer buiten en van 
binnen middels drukknop 
■ Droge blusleiding  

Lifthallen 
verdiepingen 

■ Zachte vloerbedekking (antraciet 
grijs) 

■ Betonnen wanden afgewerkt met 
spuitwerk. (wit) 
■ Op wand tegenover liftdeuren de 
verdiepingsaanduiding in grote 
cijfers.  
■ Houten plint.  
 

■ Akoestisch verlaagd plafond 
(wit) 

■ Hard houten kozijnen met 
(dichte) dubbele branddeuren op 
kleefmagneten en de woningen 
toegangsdeuren voorzien van 
vrijloopdranger en spionoog.  
(kozijnen en deuren in zwart)  
■ Houten (stompe) deuren naar 
noodtrappenhuizen en schachten 
in witte uitvoering.  
 

■ Wandcontactdoos (afsluitbaar) 
■ Verlichtingsarmaturen in lifthallen continue 
brandend 
■ Lifttoegangsdeur RAL 7021, oproeptableau 
rvs  
■ Rookmelders 
 

Trappenhuis ■ Beton ■ Spuitwerk (wit) 
■ Eén stalen leuning langs 
muurzijde in gecoate uitvoering.  
■ Bovenste verdieping is 
schalmgat dichtgezet 
  

■ Onderzijde bordessen / 
verdiepingsvloer voorzien van 
akoestisch plafond (wit) 
■ Onderzijde trappen is wit 
spuitwerk.  

■ Hard houten kozijnen met 
stompe dichte deur (wit)  

■ Verlichtingsarmaturen op 
schemerschakeling 
 

Lift(kooi) Woontorens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Als vloer van lifthal op de begane 
grond. 

■ Wandbekleding in een kunststof 
of RVS beplating.  Uitwerking te 
bepalen door architect.  
Op achter wand een halve hoge 
spiegel.   
■  Op 1-zijde van de lift wordt een 
handregel gemonteerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Plafondafwerking RVS – 
beplating.  
Verlichting d.m.v. energiezuinige 
spots (LED) geïntegreerde in 
plafond.   

■ Schachtdeuren en 
muurkopomkledingen afgewerkt 
RVS of met een kunststof coating 
in nader te bepalen kleur door 
architect. 
■ Vrije doorgang 900x2300mm. 

■ Cabine verlichting en noodverlichting 
■ Spiegel op achterwand  
■ Bedieningspaneel 
■ Storings- doormelding inclusief spreek- 
luisterverbinding 
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Ruimte Vloer Wand Plafond Deuren/Kozijnen Voorzieningen en installaties 

      
Fietsliften 
(stallingsgarage) 

■ Zwart noppen rubber op begane 
grondvloer / liftvloer.  

■ Wandbekleding in kunststof 
coating.   
■  Op 1-zijde van de lift wordt een 
handregel gemonteerd en een 
halve hoge spiegel.  

■ Kunststof coating kleur wit. Met 
geïntegreerde LED verlichting 

■ Schachtdeuren en 
muurkopomkledingen afgewerkt 
met een kunststof coating. 
■ Vrije doorgang 900x2000mm. 

■ Cabine verlichting en noodverlichting 
■ Spiegel op achterwand  
■ Bedieningsknoppen in ronde uitvoering.  
■ Storings- doormelding inclusief spreek- 
luisterverbinding 

Hydrofoorruimten ■ Monolithisch afgewerkte 
betonvloer en afgewerkt met 
vloerverf.  

■ Beton, kalkzandsteen o.i.d.   
 

■ Beton ■ Hardhouten / aluminium kozijnen 
met dichte deur. 
■ Afgewerkt conform eisen 
nutsbedrijven + roosters in gevel.  

■ Verlichtingsarmatuur met schakelaar 
■ Rioleringsleidingen, kabelgoten en 
nutsleidingen in het zicht onder plafond 
■ Wandcontactdoos(zen) 
■ Hydrofoorinstallatie 

CVZ-kasten ■ Afwerkvloer anhydriet of 
monolithische afgewerkte 
betonvloer, 

■ Beton, kalkzandsteen 
onafgewerkt            
■ Installatiemontage wanden, 
hout, niet nader afgewerkt 
 

■ Meterkasten: onbehandeld  ■ Hardhouten kozijnen met dichte 
deur 
■ T.p.v. van hoofdentrees 
afgewerkt met houten panelen.  

■ Rioleringsleidingen, kabelgoten en 
nutsleidingen in het zicht onder plafond 
■ Groepenkast met benodigde technische 
inrichting  
■ Overnamepunt telefoon- en CAI aansluiting 
■ Watermeter / elektriciteitsmeter.  

Bergingsgangen op 
BG / 1ste en 3de t/m 
5de verdieping 

■ Monolithisch afgewerkte 
betonvloer of zandcement dekvloer. 

■ Beton, kalkzandsteen 
vellingblokken 

■ Beton op niveau BG, 1ste  , 3de 
t/m 5de verdieping,  
■ (deels) geïsoleerd plafond op 
niveau BG en 1ste Verdieping daar 
waar aansluiting met 
bovenliggende woningen van 
toepassing is.  

■ Hardhouten kozijnen met glazen 
strook in dichte deur in de 
gangzones.  

■ Verlichtingsarmaturen op bewegingsmelder 
■ Noodverlichtingsarmaturen 
■ Wandcontactdozen (afsluitbaar) 
■ Rioleringsleidingen, kabelgoten en 
nutsleidingen in het zicht onder plafond 
■ Mechanische ventilatie op verzamelleiding 
en een centrale motor  
■ Leidingwerk t.b.v. de WKO-installatie.  

(Fietsen-) bergingen  ■ Monolithisch afgewerkte 
betonvloer 

■ Beton, kalkzandsteen 
vellingblokken. 

■ Beton op niveau BG of 1ste 
verdieping. ,  
■ (deels) geïsoleerd plafond op 
niveau BG en 1ste Verdieping daar 
waar aansluiting met 
bovenliggende woningen van 
toepassing is.  

■ Hardhouten kozijnen met 
volledig dichte deur 

■ Schakelaar t.b.v. lichtpunt (50 volt) 
■ Aansluiting voor lichtpunt plafond 
■ Geen wandcontactdoos aanwezig 

■ Rioleringsleidingen, kabelgoten en 

nutsleidingen in het zicht onder plafond 

Stallingsgarage ■ Monolithisch afgewerkte 
betonvloer 
■ De vloeren zullen worden voorzien 
van een belijning en nummering van 
de parkeervakken.  

■ Beton, niet nader afgewerkt  
■ Metalen ventilatieroosters 
 

■ Beton op BG en 1ste verdieping.  ■ Hardhouten kozijnen met dichte 
deur  

■ Vouwhek (speedgate) 
■ Draingoot tpv het vouwhek 
■ Verlichtingsarmaturen deels continu 
brandend en deels op bewegingsmelder 
■ Rioleringsleidingen, kabelgoten, collectieve 
leidingen tbv warmtepomp, voorzieningen 
voor het mogelijk maken van elektrisch laden 
van auto en scooter en nutsleidingen in het 
zicht onder plafond 
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5.3 Afwerkstaat binnenruimten appartementen  

Ruimte Vloer Wand Plafond Deuren/Kozijnen 
Temp 
(min) 

Voorzieningen en installaties 

       
Lifthallen Zie algemene ruimten, 

bijlage 5.2  
Zie algemene ruimten, 
bijlage 5.2 

Zie algemene ruimten, 
bijlage 5.2 

Zie algemene ruimten, bijlage 5.2 -- ■ Deurbel bij voordeur 
■ Vrijloopdranger aangesloten op rookmelder 
(indien van toepassing) 
 
 

Entree / hal ■ Afwerkvloer 
ongeschuurde anhydriet. 
(Maximale dikte vloer-
afwerking 15mm) 

■ Behang klaar afgewerkt. 
(klasse 3; betonwanden) 
(groep C; MS-wanden) 

■ Spuitwerk (wit) 
Woningen in de plint en 
woontorens zijn tot en 
met de 5de verdieping 
voorzien van zichtbare V-
naden in plafond.  
 
 

■ Entreedeur (woningtoegang): 
Hardhouten kozijn met dichte deur met 
glasstrook t.p.v. de galerijen. 
■ Woningtoegangsdeur bij de 
woontorens in een hardhouten kozijn 
met stompe dichte deur (grijs / zwart) 
met spionoog.  

15 °C ■ Rookmelder 
■ Schakelaar(-s) t.b.v. lichtpunt(-en) 
■ Aansluiting(-en) voor lichtpunt(-en) plafond 
■ Wandcontactdo(o)s(zen) 
(bovenstaande volgens tekening) 

Warme en koude 
Meterkast 

■ Afwerkvloer 
ongeschhurde anhydriet / 
zand cement dekvloer.  

■ Betonnen wanden of 
MS-wand.  
■ Installatiemontage 
wanden, hout, niet nader 
afgewerkt 

■ Onbehandeld  ■ Deur (niet verdiepingshoog, circa 
2,3 m hoog) voorzien van 
ventilatierooster(s) 

-- ■ Overnamepunt telefoon- en CAI aansluiting 
■ Watermeter / elektriciteitsmeter. 
■ Dubbele wandcontactdoos 
■ Groepenkast met benodigde technische 
inrichting 
■ Vloerverwarming verdeler 
 
 

Toilet ■ Keramische vloertegels 
30 x 30 cm. 
Jos. Disi Antraciet.  

■ Appartementen: 
Keramische wandtegels  
15 x 20 cm Rako Color 
one wit. Liggend verwerkt 
(wit). Hoogte 1500 mm. 
■ Bij penthouses: 
Keramische wandtegels  
25 x 33 cm Rako Systeem 
wit. Liggend verwerkt (wit). 
Hoogte 1500 mm. 
■ Spuitwerk boven 
tegelwerk. 
■ Hoekprofiel  
Rondec-PRO BW 

■ Spuitwerk (wit) 
Woningen in de plint en 
woontorens zijn tot en 
met de 5de verdieping 
voorzien van zichtbare V-
naden in plafond. 
 

■ Appartementen: Stalen montage 
kozijnen in opdekuitvoering. 
(Kristalwit) 
Berkvens Verdi RZ Flex kozijn met 
volle bovendorpel. Stijllengte 
maximaal 2715mm.  
■ Penthouse: Houten kozijnen (Verdi 
Wood RZ) in stompe uitvoering en 
volle bovendorpel. (Kristalwit) 
Berkvens Verdi plafondhoge TCS 
lakdeur en deur naar hal/woonkamer 
voorzien van glas.  
■ Opdekdeur of stompe deuren 
(penthouses)voorzien van vrij- en 
bezetslot.  
■ Breedte volgens tekening.  
■ Kunststeen dorpel (grijs) bij kozijn. 
 
 
 
 
 
  
 

15 °C ■ Schakelaar t.b.v. lichtpunt 
■ Aansluiting voor lichtpunt plafond 
■ Wandclosetcombinatie 
■ Fontein en koudwaterkraan 
■ Afzuigventiel mechanische ventilatie 
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Ruimte Vloer Wand Plafond Deuren/Kozijnen Temp CV Voorzieningen en installaties 
Techniek ruimte / 
inpandige berging. 

■ Afwerkvloer 
ongeschuurde anhydriet. 
(Maximale dikte vloer-
afwerking 15mm) 

■ Behang klaar afgewerkt. 
(klasse 3; betonwanden) 
(groep C; MS-wanden) 

■ Spuitwerk (wit) 
Woningen in de plint en 
woontorens zijn tot en 
met de 5de verdieping 
voorzien van zichtbare V-
naden in plafond.  
 

■ Appartementen: Stalen montage 
kozijnen in opdekuitvoering. 
(Kristalwit) 
Berkvens Verdi RZ Flex kozijn met 
volle bovendorpel. Stijllengte 
maximaal 2715mm.  
■ Penthouse: Houten kozijnen (Verdi 
Wood RZ) in stompe uitvoering en 
volle bovendorpel. (Kristalwit) 
Berkvens Verdi plafondhoge TCS 
lakdeur en deur naar hal/woonkamer 
voorzien van glas.  
■ Opdekdeur of stompe deuren 
(penthouses)voorzien van vrij- en 
bezetslot. Breedte volgens tekening.  
■ Breedte 
■ Stofdorpel bij kozijn. (geluidwerend 
waar van toepassing) 
 
 
 

15 °C ■ Schakelaar t.b.v. lichtpunt 
■ Aansluiting(-en) voor lichtpunt(-en) plafond 
■ Wandcontactdo(o)s(zen) 
■ Elektra aansluitpunt voor WTW -  
ventilatiesysteem 
■ Elektra aansluitpunt wasmachine en droger 
■ Riolering aansluitpunt t.b.v. wasmachine 
■ Koud water aansluiting wasmachine  
■ WTW unit + afzuig / toevoerventielen. 

Garderobe-nis ■ Afwerkvloer 
ongeschuurde anhydriet. 
(Maximale dikte vloer-
afwerking 15mm) 

■ Behang klaar afgewerkt. 
(klasse 3; betonwanden) 
(groep C; MS-wanden)  
 

■ Spuitwerk (wit) 
Woningen in de plint en 
woontorens zijn tot en 
met de 5de verdieping 
voorzien van zichtbare V-
naden in plafond. 
 
 

■ Geen inrichting d.m.v. deuren / 
kozijnen en kleding hangers.  Is 
bouwkundige nis.  

15 °C ■ Geen  
■ Waar nodig zal bouwkundig plafond worden 
aangebracht i.v.m. bovenliggende leidingwerk van 
de nutsbedrijven.   
 
 
 
 

Badkamer ■ Keramische vloertegels 
30x30cm (antraciet) 
Jos. Disi 
■ T.p.v. douchehoek is het 
tegelwerk verlaagd en 
worden er kan uitgevoerd 
worden in 150 * 150 mm 
tegels toegepast.  Dit 
i.v.m. creëren afschot.  

■ Appartementen: 
Keramische wandtegels 
15x20cm tot plafond en 
liggend verwerkt (wit). 
Rako Color one.  
■ Penthouses: Keramische 
wandtegels  25 x 33 cm 
Rako Systeem wit. 
Liggend verwerkt (wit).  
■ Hoekprofiel  
Rondec-PRO BW 
 

■ Spuitwerk (wit) 
Woningen in de plint en 
woontorens zijn tot en 
met de 5de verdieping 
voorzien van zichtbare V-
naden in plafond. 
(breedplaatvloeren)  
 

■ Appartementen: Stalen montage 
kozijnen in opdekuitvoering. 
(Kristalwit) 
■ Berkvens Verdi RZ Flex kozijn met 
volle bovendorpel. Stijllengte 
maximaal 2715mm.  
■ Penthouse: Houten kozijnen (Verdi 
Wood RZ) in stompe uitvoering en 
volle bovendorpel. (Kristalwit) 
■ Berkvens Verdi plafondhoge TCS 
lakdeur en deur naar hal/woonkamer 
voorzien van glas.  
■ Opdekdeur of stompe deuren 
(penthouses) voorzien van vrij- en 
bezetslot. Breedte volgens tekening.  
■ Kunststeen dorpel (grijs) bij kozijn.  
 
 
 
 
 
 
 

22 °C ■ Schakelaar(-s) t.b.v. lichtpunt plafond 
■ Schakelaar voor spiegellichtpunt 
■ Aansluiting(-en) voor lichtpunt(-en) plafond 
■ Wastafel, mengkraan en spiegel 
■ Wandcontactdoos naast wastafel 
■ Douchehoek met douchegoot en 
thermostatische douchemengkraan en 
glijstangcombinatie met handdouche 
■ Afzuigventielen t.b.v. ventilatie 
■ Glazen douchewand met een breedte van 
900mm.  
■ Elektrische radiator Plieger Florian Wit.  
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Ruimte Vloer Wand Plafond Deuren/Kozijnen Temp CV Voorzieningen en installaties 
Woonkamer ■ Afwerkvloer 

ongeschuurde anhydriet. 
(Maximale dikte vloer-
afwerking 15m) 

■ Behang klaar afgewerkt. 
(klasse 3; betonwanden) 
(groep C; MS-wanden)  

■ Spuitwerk (wit) 
Woningen in de plint en 
woontorens zijn tot en 
met de 5de verdieping 
voorzien van zichtbare V-
naden in plafond. 
(breedplaatvloeren)  
 

■ Appartementen: Stalen montage 
kozijnen in opdekuitvoering. (Kristalwit) 
■ Berkvens Verdi RZ Flex kozijn met 
volle bovendorpel. Stijllengte maximaal 
2715mm.  
■ Penthouse: Houten kozijnen (Verdi 
Wood RZ) in stompe uitvoering en 
volle bovendorpel. (Kristalwit) 
■ Berkvens Verdi plafondhoge TCS 
lakdeur en deur naar hal/woonkamer 
voorzien van glas.  
■ Opdekdeur of stompe deuren 
(penthouses)voorzien van loopslot.  
■ Breedte volgens tekening.  
 
 

20 °C ■ Schakelaar(-s) t.b.v. lichtpunt plafond 
■ Aansluiting(-en) voor lichtpunt(-en) plafond 
■ Ruimte temperatuur regeling met thermostaat  
■ Aansluitpunt CAI en UTP / DATA bedraad 
■ Toevoer ventielen t.b.v. ventilatie 
■ Hoofdbediening wtw / Co2 -installatie t.b.v. 
woonkamer en keuken. 
 

Keuken ■ Afwerkvloer 
ongeschuurde anhydriet. 
(Maximale dikte vloer-
afwerking 15mm) 

■ Behang klaar afgewerkt. 
(klasse 3; betonwanden) 
(groep C; MS-wanden)  

■ Spuitwerk (wit) 
Woningen in de plint en 
woontorens zijn tot en 
met de 5de verdieping 
voorzien van zichtbare V-
naden in plafond. 
(breedplaatvloeren)  
 

-- 20 °C ■ Wandcontactdoos(-zen) boven aanrecht, 
hoogte 1170 of 1250 mm  
■ Wandcontactdoos t.b.v. recirculatie afzuigkap 
■ Wandcontactdoos t.b.v. koelkast/vriezer 
■ Aansluiting(-en) voor lichtpunt(-en) plafond 
keuken 
■ Basis keuken conform uitwerking Bruynzeel of 
Siematic (bij penthouses) Homestudios.  
■ Perilex wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken 
■ Koud- en warmwateraansluiting t.b.v. gootsteen  
■ Riolering t.b.v. gootsteen  
 
 

Slaapkamers / 
werkkamer. 

■ Afwerkvloer 
ongeschuurde anhydriet. 
(Maximale dikte vloer-
afwerking 15mm) 

■ Behang klaar afgewerkt. 
(klasse 3; betonwanden) 
(groep C; MS-wanden)  

■ Spuitwerk (wit) 
Woningen in de plint en 
woontorens zijn tot en 
met de 5de verdieping 
voorzien van zichtbare V-
naden in plafond. 
(breedplaatvloeren)  
 

■ Appartementen: Stalen montage 
kozijnen in opdekuitvoering. (Kristalwit) 
■ Berkvens Verdi RZ Flex kozijn met 
volle bovendorpel. Stijllengte maximaal 
2715mm.  
■ Penthouse: Houten kozijnen (Verdi 
Wood RZ) in stompe uitvoering en 
volle bovendorpel. (Kristalwit) 
■ Berkvens Verdi plafondhoge TCS 
lakdeur en deur naar hal/woonkamer 
voorzien van glas.  
■ Opdekdeur of stompe deuren 
(penthouses)voorzien van een 
loopslot. Breedte volgens tekening.  
■ Breedten volgens tekening. 
 

20 °C ■ Schakelaar(-s) t.b.v. lichtpunt plafond 
■ Aansluiting(-en) voor lichtpunt(-en) plafond 
■ Aansluitpunt CAI en UTP / DATA (alleen 
hoofdslaapkamer 1), bedraad.  Bij overige 
slaapkamer(s) geen voorzieningen opgenomen. 
■ Ruimte temperatuur na regeling met 
thermostaat (small) 
■ Toevoer ventielen t.b.v. ventilatie 
 

Balkon / loggia (in plint 
t/m 5de verdieping aan 
buitenzijde van het 
gebouw / niet t.p.v. 
galerij) 

■ Betonnen (grijze) tegels ■ Balustrade met glazen 
hekwerk   
 

■ Houten latten plafond 
(wit) 
Niet bij bovenste 
verdiepingen.  
 
 
 

■ Zie afwerkstaat buiten ---- ■ Armatuur aan plafond, 1 lichtpunt / armatuur per 
woning.  
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Ruimte Vloer Wand Plafond Deuren/Kozijnen Temp CV Voorzieningen en installaties 
Dakterrassen bij 
woontorens (6de 
verdieping) 
Bouwnummers 079, 
082, 084) 

■ Betonen prefab balkon 
en overlopende naar 
verhoogd terras t.p.v. dak 
laagbouw. Verhoogd 
terras wordt uitgevoerd in 
tegels of planken.  

■ Balustrade met glazen 
hekwerk. 
Plaatselijk geïntegreerd 
met plantenbak.  
 

■ Akoestisch plafond 
panelen aan onderzijde 
prefab balkon.   

■ Zie afwerkstaat buiten ---- ■ Aansluiting voor wandlichtpunt + armatuur,  
1 lichtpunt / armatuur per woning.  
 

Balkons in de 
woontorens vanaf 6de 
verdieping.  

■ Betonnen (grijze) tegels ■ Balustrade met glazen 
hekwerk   
 

■ Houten latten plafond 
(wit) 
Niet bij bovenste 
verdiepingen.  

■ Zie afwerkstaat buiten ---- ■ Aansluiting voor wandlichtpunt, 1 lichtpunt / 
armatuur per woning.  
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5.4 Sanitair specificatie  

5.4.1.  appartementen (behoudens penthouses) 

  TOILETRUIMTE (separaat of in badkamer) 

 

 

 

 

 

 

Wandclosetcombinatie 

Duravit d-code wandcloset 54,5cm rimless 4,5 diepspoel EWL Klasse 1;  afmeting 

355mm x 545mm.  Kleur wit 25700900002. 

Inclusief softclose d-code closetzitting met rvs scharnieren. Kleur wit 0067310000 

Bedieningspaneel: Ideaal Standaard oleas m2 wit ; R0121AC 

Ideal Standaard prosys 150 frame 400mue9324zz  R027967 

 

 

 

 

 

 

Fonteincombinatie (alleen bij separaat toilet) 

Duravit Durastyle fontein 360 x 220 mm met kraangat rechts of links en wit 713360000 

 

 

 

 

 

    Toiletkraan (alleen bij separaat toilet) 

    Hansgrohe Logis toiletkraan, 71120000, chroom. EcoSmart (waterdoorlaat +/- 5 ltr/min  

    met QuickClean anti-kalk perlator.   

    Inclusief sifon, afvoerplug en muurbuis met rozet.  

    (alleen voor koud water)  

 

 

 

   

  BADKAMER 

 

 

 

 

 

Wastafelcombinatie 

Duravit wastafel 60cm met overloop onderzijde geglazuurd, 1 kraangat. Wit 

23106000002.  

Spiegel Ideal Standaard Connect  60x70cm. T3366BH 

 

 

 

 

Wastafelmengkraan 

HansGrohe logis 70 Coolstart wastafelmengkraan.  
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5.4.2.  Sanitair specificatie penthouses 

( alleen van toepassing bij de bouwnummers 159, 160, 161 en 162). 

 

  

Douchecombinatie 

HansGrohe Ecostat 1001 CL opbouw douchethermostaat. Type 13211000. 

HansGrohe Crometta vario ecosmart 9l/min douche set. H=65cm.  Type 26534400.  

 

 

 

 

 

 

 

Douchegoot 

Easydrain multi rvs, lengte 700x98mm, rechthoekig.  

Easydrain multi rooster enkel 70cm rvs EDF700.  

 

 

  

Badthermostaatkraan 

 

HansGrohe ecostat 1001 cl opbouw, type 13201000 

HansGrohe crometta 1jet ecosmart 9l/min porter set 125cm, type 26568400 

 

  TOILETRUIMTE (separaat of in badkamer) 

 

 

 

 

 

Wandclosetcombinatie 

Duravit wandcloset 57 cm rimless 4,5 diepspoel EWL Klasse 1;  afmeting 365mm x 

540mm.  Kleur wit 2529090000. 

Softclose closetzitting met rvs scharnieren en afneembaar. Kleur wit 0020090000 

Bedieningspaneel: Ideaal Standaard oleas m2 wit ; R0121AC 

Ideal Standaard prosys 150 frame 400mue9324zz  R027967 

 

 

 

 

 

Fonteincombinatie (alleen bij separaat toilet) 

Duravit Veron fontein zonder overloop 380 x 250 mm met kraangat rechts of links en wit 

0724380000  

 

 

 

 

    Toiletkraan (alleen bij separaat toilet) 

    Hansgrohe talis toiletkraan s80, chroom 72017000  

    met QuickClean anti-kalk perlator / 5l/min.  

    Inclusief sifon, afvoerplug en muurbuis met rozet.  

    (alleen voor koud water)  
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  BADKAMER 

 

 

 

 

 

Wastafelcombinatie 

Duravit meubelwastafel vero air 47x120cm met overloop onderzijde geglazuurd, 2 

kraangaten. Wit 2350120024.  

Ideaal Standaard Connect spiegel 120x70cm.  T3371BH 

 

 

 

 

 

Wastafelmengkraan 

HansGrohe talis 100 ttngreeps wastafelmengkraan 100, Coolstart  

Chroom 72022000  

 

  

Douchecombinatie 

HansGrohe Croma select s280 showerpipe ecosmart 9l. Type 26794000. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douchegoot 

Easydrain multi rvs, lengte 700x98mm, rechthoekig.  

Easydrain multi rooster enkel 70cm rvs EDF700.  

 

 

 

 

 

 

  

Badcombinatie 

Duarvit Starck bad basismodel rechthoek 180x80cm. (3-zijdig vrijstaand) 

Inclusief 2 comfortabele rugsteunen. Type 700338000000000 

 

( alleen van toepassing bij de bouwnummers 159, 160, 161 en 162).  

 

Met Croma Select s 1 jet / Porter’s handdouche badset. 

 

  

Badthermostaatkraan 

 

HansGrohe ecostat comfort badmengkraan chroom 13114000 

HansGrohe croma select s 1jet badset 26420400 
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6 Colofon 

Aannemer: 

BAM Wonen Speciale Projecten 

Postbus 12890 

1100 AW Amsterdam 

 

Ontwikkelaar: 

AM 

Postbus 4052 

3502 HB Utrecht 

 

Homestudios: 

Proostwetering 31 

3543 AB  Utrecht 

030-630 55 05 

 

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.  

 

Wij adviseren u om adreswijzigingen en/of vakanties tijdig en schriftelijk, door te geven. 

 
 


