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1: Ruwbouw 

1.1; Onderbouw hoofddraagconstructie  
 

Uitgangspunt is dat er “op staal” gefundeerd wordt, dat betekend dat er geen heiwerk wordt gedaan 
en het gebouw op de draagkrachtige bodem komt te staan. 
 
Er wordt een betonnen funderingsconstructie gemaakt. 
 
De vloer op garageniveau wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte monoliete betonvloer, bij blok 
1 en 2 wordt deze vloer aan de onderzijde voorzien van EPS-isolatie. 
 

1.2; Bovenbouw hoofddraagconstructie blok 1 t/m 4 
 

De dragende wanden worden voor het grootste deel uitgevoerd in kalkzandsteen, incidenteel worden 
betonnen wanden toegepast. 
 
De verdiepingsvloeren zijn betonnen systeemvloeren, met een schil van prefab beton en daarop een in 
het werk gestorte laag. 
 
De platte dakvloeren worden uitgevoerd met een houten balklaag met dakbeschot, opgelegd op een 
staalconstructie. De hellende dak-elementen alsmede houtskeletbouw elementen in een geïsoleerde 
uitvoering. In de hellende dak-elementen worden op sommige plaatsen prefab houten dakkapellen 
geplaatst. 
 
De balkons zijn van prefab beton en worden aan boven- en onderzijde niet verder afgewerkt. 

 
1.3; Bovenbouw hoofddraagconstructie stallingsgarage 

 
De stallingsgarage wordt gemaakt door middel van een staalconstructie waar prefab betonnen 
kanaalplaatvloeren op liggen. 
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2: Exterieur 
 
2.1; Binnenspouwbladen  
 

De binnenspouwbladen zijn grotendeels kalkzandsteen wanden, deels dragend / deels niet dragend 
uitgevoerd. Incidenteel worden binnenspouwbladen van houtskeletbouwelementen toegepast. 
 

2.2; Buitenkozijnen  
 

De buitenkozijnen in de gevels van de woningen uit te voeren als kunststof puien in een geïsoleerde 
uitvoering, met draaiende- en/of schuivende delen en deuren volgens tekening.  
 
De beglazing in de geïsoleerde buitenkozijnen is een dubbele HR++ beglazing.  
 
Onder de kunststof buitenkozijnen met een borstwering worden waterslagen of raamdorpels 
geplaatst. 
 
De dakramen in de hellende daken zijn tuimelramen.  

 
2.3; Gevelafwerking  

 
De gevels worden grotendeel uitgevoerd in metselwerk, in verschillende kleuren. Incidenteel wordt 
gevelafwerking met een beplating of een gevelstuc toegepast. 

 
 In het metselwerk worden op verschillende plaatsen prefab betonnen sierbanden opgenomen. 
 
2.4; Dakbedekking  

De platte daken van de woningblokken worden voorzien van een kunststof of bitumineuze 
dakbedekking op isolatie, voorzien van een grindlaag. 

De hellande daken van de woningblokken worden afgewerkt met dakpannen. 

Het dak van de stallingsgarage wordt afgewerkt met een ongeïsoleerde kunststof of bitumineuze 
dakbedekking, voorzien van een tegelafwerking. 

 
2.5; Buitentrappen en -balustraden 
 

De trappen buiten zijn van prefab beton.  
 
De balkons en dakterrassen op de verdiepingen worden voorzien van een aluminium hekwerk met 
balusters en een vulling van lamellen tussen een boven- en onder-regel. 
 
 

2.6; Daktuininrichting dek boven stallingsgarage 
 

Er worden op verschillende plaatsen prefab betonnen zitelementen toegepast. 
 
Langs de vrije rand van het dek komen hekken en / of bloembakken als valbeveiliging. 
 
Er komen ronde bloembakken van corten-staal op het dek te staan. 
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2.7; Terreininrichting parkeerterrein 
 

Het parkeerterrein wordt grotendeels afgewerkt met bestrating van betonklinkers, in twee kleuren: 
onderscheid tussen rijbaan en parkeervakken. 
 
Het parkeerterrein wordt tussen de bestrating afgewerkt met groenvakken met gras en struiken. 
 
 

2.8; Terreininrichting maaiveld  
 
Langs de erfgrens met de Thorbeckestraat bij de blokken 1, 2 en 3 wordt voorzien in gemetselde 
tuinmuren. 
 
De prive tuinen worden deels afgewerkt met tegels en deels met grond. 
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3: Interieur algemene ruimten 
 
3.1; Binnen-kozijnen en -deuren    
 

De binnen-kozijnen van algemene ruimten zijn grotendeels hardhouten kozijnen met houten deuren.  
 
De algemene meterkasten van de appartementen worden uitgevoerd als standaard meterkast fronten, 
inclusief deuren, van wit gemelamineerde spaanplaat. 

 
 
3.2; Binnenwanden van kalkzandsteen 

 
De wanden ter plaatse van de bergingsgangen en privé-bergingen uit te voeren in schoonwerk 
vellingblokken. Wanden tussen de bergingen onderling vrijhouden van het plafond. 
 

3.3; Binnenwanden van metal-stud 
 

Waar nodig worden ter plaatse van interne thermische lijnen voorzetwanden toegepast, uitgevoerd 
als metal-stud. 
 
De niet dragende woning-scheidende binnenwanden zijn van metal-stud . 

 
3.4: trappen en balustraden 

 
De trappen en bordessen in het trappenhuis zijn van prefab beton. De trappen worden aan de 
bovenzijde en onderzijde niet verder afgewerkt. 

 
Langs de trappen en schalmgaten komt een stalen spijlenhek van ca. 1200mm hoog.  
 

3.5: Afwerkstaat algemene ruimten 

 
Ruimte Plafond Wand Vloer 

Bergingsgang en 
prive-bergingen 
garageniveau 

Onafgewerkt, alleen bij 
bovengelegen woningen 
geïsoleerd HWC plafond. 
Onder plafond leidingen 
in het zicht; 

Onafgewerkt 
betonwanden / kalkzand-
steen vellingblokken in 
het zicht; 

Gevlinderde 
betonvloer; 

Stallingsgarage Onafgewerkt, alleen bij 
bovengelegen woningen 
geïsoleerd HWC plafond. 
Onder plafond leidingen 
in het zicht;  

Wanden van 
parkeergarage naar 
woningblokken in kleur; 

Bestrating; 

Entree / lifthal  Spuitwerk; Spuitwerk; Tegelwerk 
300*300mm; 

Trappenhuis Onderzijde prefab 
trappen en bordessen in 
het zicht; 

Spuitwerk; Bovenzijde prefab 
trappen en bordessen 
in het zicht; 
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4: Interieur privé gedeelten appartementen 

4.1; Binnen-kozijnen en -deuren 
 
De woningentreedeuren in de binnen-gangen en/of in de buitengevel worden uitgevoerd als dichte 
houten voordeur met een spion en een kunststenen onderdorpel in een houten kozijn.  
 
De binnen-kozijnen in de woningen van blok 2 worden uitgevoerd in stalen montagekozijnen met dichte 
opdekdeuren. 
 
De binnen-kozijnen in de woningen van blok 3 en 4 worden uitgevoerd in houten montagekozijnen met 
dichte stompe deuren. 
 
De meterkasten in de appartementen worden uitgevoerd als standaard meterkast fronten, inclusief 
deuren, van wit gemelamineerde spaanplaat.  

4.2; Binnenwanden 
 

De niet dragende binnenwanden in de woning worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden van 
gips- of cellenbeton, deze worden behang-klaar afgewerkt. 
 

4.3; Keuken 

De woning is standaard niet voorzien van een keuken. Wel worden aansluitpunten voor diverse 
apparatuur aangebracht. 
 

4.4; Badkamer en toilet 

De appartementen worden uitgevoerd met 1 toiletruimte per woning. In deze ruimten wordt sanitair 
en tegelwerk aangebracht. Per toiletruimte is voorzien in de volgende sanitair opstelling: 
- 1 toiletcombinatie; 
- 1 fonteincombinatie; 
 
De appartementen worden uitgevoerd met 1 badkamer per woning. In deze ruimten wordt sanitair en 
tegelwerk aangebracht. Per toiletruimte is voorzien in de volgende opstelling: 
- 1 wastafelcombinatie; 
- 1 douchecombinatie; 

 
4.5; afwerkstaat 
 

Ruimte Plafond Wand Vloer Inventaris 

Woonkamer en 
keuken 

 

Spuitwerk [V-naden in 
het zicht] 

Behang-klaar dekvloer   

Slaapkamers Spuitwerk [V-naden in 
het zicht] 

Behang-klaar dekvloer  

Hal 

 

Spuitwerk [V-naden in 
het zicht] 

Behang-klaar dekvloer  
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Ruimte Plafond Wand Vloer Inventaris 

Meterkasten Geen afwerking Geen afwerking Dekvloer Nuts-
voorzieningen 

Toilet Spuitwerk [V-naden in 
het zicht] 

Wanden tot 1,20m1 
met tegelwerk, 
daarboven 
spuitwerk 

tegelwerk Toilet- en fontein-
combinatie 

Badkamer Spuitwerk [V-naden in 
het zicht] 

tegelwerk tot 
plafond 

tegelwerk Douche- en 
wastafel-
combinatie 

Technische ruimte Spuitwerk [V-naden in 
het zicht] 

Behang-klaar Anhydriet 
dekvloer 

Technische 
installatie, 
kanalen in het 
zicht 

 
 
5. Installaties privé gedeelten;  

5.1; Loodgietersinstallatie 
 

In de appartementen worden de benodigde aansluitpunten voor de riolering gemaakt.  
 

In het appartement worden de benodigde aansluitpunten voor de koud- en warmwater gemaakt. 
 
De toiletruimte wordt voorzien van sanitair: 

- Fonteincombinatie: 
● Fontein Villeroy en Boch O’novo; 
● Fonteinkraan; 
● Muurbuis; 

- Toiletcombinatie: 
● Inbouwreservoir Geberit o.g; 
● Toiletpot Villeroy en Boch O’novo met bijpassende closetbril; 
● Bedieningsplaat; 

 
De badkamer wordt voorzien van sanitair: 
- Wastafelcombinatie: 

● Wastafel Villeroy en Boch O’novo 60cm breed; 
● Eengreepsmengkraan; 
● Spiegel 60*40cm; 
● Muurbuis; 

- Douchecombinatie: 
● Glijstang new tempesta; 
● Grohe 1000 thermostatische douchemengkraan; 
● Doucheafvoer: 

- T.p.v. blok 2: doucheput 15*15cm met RVS rooster; 
- T.p.v. blok 3 en 4: met draingoot 70cm breed; 

 
Er is geen gasaansluiting aanwezig 
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5.2; Verwarming / koeling 
 

Ten behoeve van warmte wordt een centrale WKO installatie aangelegd welke wordt geëxploiteerd 
door een externe partij. In de warme meterkast van de woning wordt een aflever-set aangebracht met 
mogelijkheden voor: 
- verwarming; 
- koeling; 
- warmtapwaterbereiding; 
 
De woning wordt voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling. 
 

5.3; Mechanische ventilatie 
 

De appartementen zullen worden voorzien van een individueel WTW (warmte terug winning) 
ventilatiesysteem met een eigen WTW-unit.  
 
In alle verblijfsruimten wordt via een inblaasventiel verse lucht in de woning gebracht.  
 
In het toilet, de badkamer, de keuken en ter plaatse van de opstelplaats van de wasmachine wordt 
lucht afgezogen. via een afzuigventiel.  
 
De inblaas- en afzuigventielen zijn witte kunststof ventielen. 
 

5.4; Elektrische installatie 
 

De groepenkast in de meterkast van de appartementen wordt standaard uitgevoerd als 3*25amp en 
voorzien van het wettelijke benodigde aantal groepen.  
 
De elektrische installatie wordt uitgevoerd in het centraaldozen systeem volgens geldende 
voorschriften en aangesloten op het plaatselijke net.  
 
Er wordt voorzien in wandcontactdozen en schakelaars, uitgevoerd in kunststof, van het type Jung 
AS500, in een witte uitvoering. 

 
De appartementen worden voorzien van lichtpunten, er worden geen armaturen aangebracht.  
 
De woningen worden voorzien van de wettelijk benodigde rookmelders.  
 
De appartementen [behoudens type 2H op kelderniveau blok 2 en 3B op BG van blok 3] worden 
voorzien van een videofooninstallatie, bestaande uit een deurvideo- en deuropener installatie.  
 
De appartementen type 2H op kelderniveau blok 2 en 3B op BG van blok 3 worden voorzien van een 
deurbelinstallatie, bestaande uit een beldrukker naast de voordeur binnen-installatie op het boven-
paneel van het deurkozijn van de koude meterkast. 
 
 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

 


