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I. Algemene projectinformatie 
 
INLEIDING 
Voor u ligt de technische omschrijving van het deelproject “Harlem Alley” dat onderdeel is van het 
hoofdproject “J.J. Hamelinkstraat”, bestaande uit 297 woningen. Dit document gaat over de 25 
koopwoningen die separaat verkocht worden. In dit document wordt u per onderdeel uitgelegd hoe uw 
woning wordt samengesteld en afgewerkt. De technische omschrijving is onderdeel van de 
contractstukken bij de koop van de woning. 
 
De grond wordt geleverd door Stichting Elan Wonen en de nieuwbouw wordt gerealiseerd door H&R 
Bouw B.V. (hierna: Hillen & Roosen). De technische omschrijving vormt één geheel met de verkoop-
/contracttekening(en), welke worden gehecht aan de aannemingsovereenkomst. 
 
 

Begripsbepalingen Bouwbesluit 
In Nederland geldt het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zijn woontechnische- en bouwtechnische eisen 
geformuleerd, waaraan bouwplannen dienen te voldoen om voor een bouwvergunning in aanmerking te 
komen. Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Omwille van de 
duidelijkheid in deze technische omschrijving, hanteren wij in deze technische omschrijving de 
benamingen van de ruimten die voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit 
hanteert de volgende benamingen: 
 

Benaming Contracttekening: Benaming volgens Bouwbesluit: 

Woonkamer Verblijfsruimte 

Slaapkamer Verblijfsruimte 

Keuken Verblijfsruimte 

Hal/entree/overloop Verkeersruimte 

Berging Bergruimte 

Toilet Toiletruimte 

Badkamer/douche Badruimte 

Meterkast Technische ruimte 

Techniek Technische ruimte 
  
 

Krijstreepmethode/ daglichttoetreding 
Vanwege voorschriften en rekenmethodes uit het Bouwbesluit kan het voorkomen dat een deel van een 
ruimte in verband met de hoeveelheid daglichttoetreding formeel niet tot het verblijfsgebied of de 
verblijfsruimte hoort. Op de plattegronden van de woningen staat dit aangegeven met een stippellijn en 
de vermelding o.r. (onbenoemde ruimte). Deze ruimte maakt dan formeel geen deel uit van de 
verblijfsruimte, waardoor aan de regelgeving wordt voldaan. Dit noemt men de zogenaamde 
‘krijtstreepmethode’. 
 
 

Maatvoering en materiaalkeuze  
Het kan zijn dat tijdens de realisatieperiode de leverancier van een product het omschreven product uit 
de handel haalt en dit vervangt door een vernieuwd type. Bij toepassing van andere merken of typen 
houden wij in ogenschouw dat deze materialen gelijkwaardig van kwaliteit en uitstraling zijn.   
  
Hillen & Roosen behoudt zich het recht voor om aan de opstallen de naar haar oordeel noodzakelijke 
architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Eventuele wijzigingen zullen echter geen 
afbreuk doen aan de waarde van de woning en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de 
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koper. 
 
Indien er sprake is van afwijkende maatvoering of afwerking ten opzichte van de contractstukken, dan 
wordt u hierover geïnformeerd middels een erratum (meer informatie kunt u hierover terugvinden op uw 
eigen online portaal). 
 
De “artist impressions” geven een indicatief (sfeer)beeld weer en zijn ver voor de daadwerkelijke 
uitvoering samengesteld. De daadwerkelijke kleuren/vormgeving van bijvoorbeeld de afwerking, het 
straatbeeld, de (gevel)materialen, de kozijnen en de balkons kunnen afwijken. Aan deze impressies 
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
 
 

Energieprestatienorm 
Om het energieverbruik terug te dringen, heeft overheid in de bouwregelgeving de zogenaamde Energie 
Prestatie Norm ingevoerd. Deze norm kent voor alle energie facetten van een gebouw kengetallen. De 
combinatie van deze kengetallen is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Voor alle woningen in het 
project geldt dat de EPC-gelijk of lager is dan EPC-score = 0,4. 
 
Het project sorteert voor op de komst van een warmtenet in de regio Haarlem. Omdat het warmtenet 
nog niet zo ver is, zal voor de nieuwbouw een lokale oplossing worden toegepast met warmtebronnen.  
De exploitatie/warmtelevering vindt plaats door de Engie/Equans. Voor uw woning betreft dat: een 
warmtewisselaar in de “warme” meterkast. 
 
 

Definities en afkortingen 
 
Blok 7/8/9(vrijstaand): 
Uw woning is onderdeel van een groter project dat Hillen & Roosen bouwt in opdracht van Stichting Elan 
Wonen. De 25 grondgebonden woningen zijn onderverdeeld in 3 groepen Blok 8 (BNR: GG.02.00 t/m 
GG.09.00), Blok 7 (BNR: GG.10.00 t/m GG.16.00) en blok 9 (BNR: GG.17.00 t/m GG.26.00) 
Blok 7 & 8 maken onderdeel uit van een groter bouwblok met elk hun eigen binnenterrein. Blok 9 ligt 
separaat, parallel aan blok 7 & 8 waardoor er een y-vormige steeg ontstaat. 
 
Begane grondvloer: 
De begane grondvloer van het gebouw is de eerste woonlaag welke aansluit op het maaiveld. De begane 
grond vloer wordt ook wel aangegeven als BG-vloer. 
 
Verdiepingsvloeren: 
De vloeren welke zich boven de begane grond vloer bevinden. Deze worden afhankelijk van de positie 
waarop zij zich boven de BG-vloer bevinden aangegeven als 1e verdiepingsvloer, 2e verdiepingsvloer 
enz. 
 
Verdiepingen: 
De bouwlagen van het gebouw welke zich tussen de verdiepingsvloeren bevinden. De verdiepingen 
worden aangeduid met het nummer van de verdiepingsvloer waar zij zich boven bevinden. De 1e 
verdieping is dus de bouwlaag die zich tussen de 1e verdiepingsvloer en de 2e verdiepingsvloer bevindt, 
enz. 
 
Spouwmuurconstructie: 
Een buitenmuur bestaande uit twee losse wanden, spouwbladen genoemd, waartussen zich een ruimte, 
spouw genoemd, bevindt. Als sprake is van een geïsoleerde spouwmuurconstructie wordt de spouw 
tussen de twee spouwbladen voorzien van isolatie en lucht (ventilatie). 
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Binnenspouwblad: 
Het spouwblad van een spouwmuurconstructie welke zich aan de binnenzijde van het gebouw bevindt. 
Binnenspouwbladen kunnen, afhankelijk van de positie waar zij zich in het gebouw bevinden, zowel 
dragend als niet dragend worden uitgevoerd. De niet dragende binnenspouwbladen zijn uitgevoerd in 
een geïsoleerd houtskeletbouw element. 
 
Buitenspouwblad: 
Het spouwblad van een spouwmuurconstructie welke zich aan de buitenzijde van het gebouw bevindt. 
 
Houtskeletbouw element: 
Een geprefabriceerde wandconstructie van horizontale houten balken (regels) en verticale houten 
balken (stijlen) met daartussen isolatie. Tegen de houten stijlen en regels wordt aan de binnen- en 
buitenzijde folie aangebracht om het element voldoende water-, damp- en luchtdicht te maken. Tevens 
wordt aan de binnenzijde een beplating aangebracht om het element voldoende stevig te maken en als 
wand te kunnen laten functioneren. Houtskeletbouw elementen worden ook wel aangeduid als HSB-
elementen. 
 
Behang klaar: 
Behang klaar betekent dat de verkrijger met minimale bouwkundige inspanningen kan overgaan tot het 
behangen van de wand. Plaatselijke oneffenheden kunnen door de koper verwijderd worden. Kleine 
gaatjes en/of oneffenheden worden niet weggewerkt. Kleurverschillen in het uiterlijk van behang klaar 
opgeleverde wanden zijn volgens de voorschriften toegestaan. In de behangklare wanden kunnen 
krimpscheuren optreden. Deze krimpscheuren vallen niet onder de garantie van Woningborg en de 
herstelverplichting van de aannemer. Op behangklare wanden wordt door Hillen & Roosen geen behang 
of andere afwerking aangebracht 
 
Meterkast: 
Ruimte in de woning waarin zich de aansluitingen voor de NUTS- bedrijven en de daarbij behorende 
meters voor het verbruik zich bevinden. 
 
(Gevel) Latei: 
Een latei is een dragend element welke indien nodig wordt toegepast boven een opening in een wand (of 
gevel), bijvoorbeeld voor een raam of een deur, om het gewicht van het gedeelte van de wand (of gevel) 
boven de opening op te vangen. Een latei ligt op de gedeeltes van de wand (of gevel) welke naast de 
opening aanwezig zijn. 
 
Geveldrager: 
Een geveldrager is een dragend element welke wordt gebruikt om hele (stukken) gevels op te vangen. 
Dit kan nodig zijn bij bijvoorbeeld hele grote openingen (te groot voor een latei), bij gevels welke niet op 
een onderliggende constructie staan of indien de gevels zo hoog zijn dat zij tussendoor opgevangen 
moeten worden om het gewicht te verdelen. Een geveldrager wordt bevestigd aan de 
hoofddraagconstructie van het gebouw/ de woning. 
 
Waterslagen: 
Deze worden waar nodig aan de buitenzijde van het gebouw/ de woning gemonteerd onder de 
buitenkozijnen. Waterslagen dekken de bovenkant van de gevelafwerking onder de buitenkozijnen af en 
zorgen ervoor dat er geen water in/ achter de gevelafwerking kan komen. 
 
Dekvloeren: 
De vloer welke aangebracht wordt op de constructieve vloer. In de dekvloeren worden indien nodig 
leidingen t.b.v. de installaties opgenomen. 
 
Rc-waarde: 
De Rc-waarde is de aanduiding voor de isolerende waarde van een bouwkundig onderdeel. Hoe hoger de 
Rc-waarde hoe hoger de isolerende waarde. 
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Dilatatie: 
Een voeg welke in wanden, vloeren en/of gevels wordt gemaakt om zettingen op te vangen. 
 
Afschot:  
Een opzettelijk gecreëerde schuinte in (ondergrond van) vloeren, dakbedekking enz. om water naar 
afvoerpunten te sturen en te voorkomen dat water op de vloer, dakbedekking enz. blijft staan. 
 
 

Kopersbegeleiding en koperskeuzen 
 
Om de woning uw woning te laten worden zullen wij voor dit project gebruik maken van 
kopersbegeleiding en een tegel & sanitair showroom. Zo wordt u begeleid in de reis van aankoop tot 
oplevering. De kopersbegeleiding zal tot aan uitvoering uw aanspreekpunt zijn.  
 
Kopersbegeleiding: 
De kopersbegeleiding zal worden uitgevoerd door de firma Interplan uit Sassenheim, een 
gerenommeerde partij met ruime ervaring op dit gebied. Zij kunnen u perfect begeleiden in het maken 
van de juiste keuzes bij het samenstellen van uw woning. Uw krijgt een uitnodiging vanuit 
kopersbegeleiding voor uw persoonlijke “kopersgesprek” waar u uw wensen kenbaar kunt maken, en 
advies kunt inwinnen over de mogelijkheden. 
 
Showroom: 
Voor aanpassingen aan uw badkamer(s) en toilet(ten) kunt u gebruik maken van de door ons 
geselecteerde showroom in Nunspeet. Daar kunt samen met de showroomadviseur en tegen meerprijs 
ander sanitair en/of tegelwerk uitzoeken en waar mogelijk uw opstelling aanpassen.  
 
Volg je woning: 
Om alle informatie overzichtelijk te houden maken wij gebruik van het online platform “volg je woning” 
hierin wordt alles bijgehouden, zoals uw kopers contract stukken, uw kopers wensen en eventuele 
communicatie met de kopersbegeleiding. Uw kopersbegeleider kunt uw hier alles over vertellen. 
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II. Woningborg 
Uiteraard wilt u er zeker van zijn, dat wij uw woning in goede staat en conform hetgeen met u is 
overeengekomen aan u opleveren. Om die extra zekerheid te bieden, is op uw woning de Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2021 van toepassing. De Woningborg-garantie houdt 
(grofweg) in dat Hillen & Roosen zich garant stelt dat uw woning aan bepaalde bouwtechnische 
voorwaarden voldoet. Alles over de Garantie- en waarborgregeling (onderdelen van de garantie en 
garantietermijnen) vindt u in de Woningborg garantie- en waarborgregeling welke u van ons ontvangt. 
De tekst van de aannemingsovereenkomst is goedgekeurd door Woningborg. U heeft dus altijd een 
veilig contract. 
 
Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de 
eigendomsoverdracht! 
 
Voordat een bouwonderneming deelnemer bij Woningborg kan worden, toetst Woningborg de 
bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder 
bouwplan worden de tekeningen en omschrijving beoordeeld op Bouwbesluit en de Woningborg 
normen. Ook wordt de concept aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de 
rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. Verdere informatie kunt u vinden onder 
www.woningborggroep.nl 
 

Het Woningborg-certificaat 
Het Woningborg-certificaat biedt de koper de onderstaande zekerheden: 
 
De afbouwwaarborg 
Gaat de bouwondernemer gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de 
afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt 
Woningborg de koper een schadeloosstelling. 
 
De herstelwaarborg 
De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. 
Woningborg waarborgt deze garantie. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. 
Hoelang en op welk onderdeel van de woning garantie zit, kunt u nalezen in de brochure “Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling” die op de woning van toepassing is. Bouwondernemingen, die bij het 
Woningborg zijn aangesloten, zijn verplicht om een modelaannemingsovereenkomst met bijbehorende 
algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor 
de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten 
en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. Wanneer er vanaf drie 
maanden na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan 
over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. 
 

Voorrang Woningborg bepalingen 
Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de bepalingen uit de 
Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst, zoals gehanteerd en voorgeschreven door 
Woningborg. Als bepalingen in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mochten zijn c.q. 
nadeliger mochten zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen 
van Woningborg. 
 

Uitsluitingen 
Garantie en Waarborgregeling van de Woningborg kent ook uitsluitingen. Deze staan genoemd in de 
door u ontvangen informatie van Woningborg. Wij adviseren u zichzelf hierover te verwittigen. Levering 
door derden van warmte en/of warm tapwater vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de 
ondernemer en zijn uitgesloten van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Na oplevering 
aangebrachte zaken zoals de keuken vallen ook niet onder de Garantie- en waarborgregeling.  

http://www.woningborggroep.nl/
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III. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 
 
1. Inleiding 
In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt onder andere de verkoop van de woning, de rechten en 
plichten tussen partijen vastgelegd, alsmede de verplichting tot realisering van de woning door de 
ondernemer. De verkrijger koopt daarmee een woning, die nog niet (compleet) is gerealiseerd. De 
indeling van de woning en de plaats van de technische installaties staan weergeven op de 
plattegrond(en). Het aanzicht van de woning is terug te vinden op de geveltekening(en). De toe te 
passen materialen, technische installatie, kleurstelling enz. van de woning worden beschreven in dit 
document. 
 
 

2. Peil en hoogtemaatvoering 
Alle hoogtematen worden gemeten vanuit peil = 0. Het peil is de bovenkant van de dekvloer van de 
begane grondvloer. Deze peilmaat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van 
de gemeente. 

 
 

3. Grondwerk 
De grondwerkzaamheden worden verricht voor o.a. de fundering, leidingen en de bestrating. 
 

 

4. Bestrating 
Mocht uw woning voorzien zijn van een dakterras dan zal dat voorzien zijn van betontegels. 

 
 

5. Terreininventaris (binnenterrein blok 7/8) 
Ten behoeve van verlichting van het aangrenzende binnenterreinen van blok 7 en blok 8 worden diverse 
lantaarnpalen en lichtpunten aangebracht, welke worden aangesloten op de CVZ-kast van het 
hoofdgebouw van blok 7 of blok 8. Het terrein zal worden voorzien van beplanting (door aannemer). De 
plantenbakken grenzend aan uw dakterras dient u te onderhouden. De binnenterreinen dienen te worden 
onderhouden door de VVE. De op artist impressions & verkooptekeningen aangegeven beplanting en 
inrichting is enkel indicatief. De plantenbakken die op maaiveld niveau, aan de straatzijde, zijn 
aangebracht zullen zonder beplanting, of grond worden opgeleverd, hier mag u zelf invulling aan geven. 
Op het binnenterrein kunt u gebruik maken van één van de parkeerplaatsen. Het parkeerterrein is 
afgesloten d.m.v. een automatisch hekwerk waar u, voor toegang, een afstandsbediening ontvangt. Het 
beheer en onderhoud hiervan zal door de VVE worden uitgevoerd.  Tot welk binnenterrein u toegang 
krijgt zal later worden bepaald. 
 
 

6. Fundering 
Het gebouw wordt in zijn geheel gefundeerd op een raster van betonnen funderingsbalken en in de 
grond gevormde palen.  

 
 

7. Begane grondvloer 
De begane grond vloer bestaat uit een geïsoleerde kanaalplaatvloer. Rc vloer = 3,5 m2K/W conform 
uitgangspunten van de EPC-berekening.  
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8. (Draag)constructie 
De constructieve/ dragende wanden van de woningen bestaan uit in het werk gestorte of in de fabriek 
geprefabriceerd beton voorzien van wapening. In blok 7 en 8 worden constructieve wanden vervaardigd 
van beton in een standaard grijze kleur. Waarbij de gevels gesloten worden met dragende kalkzandsteen 
blokken. In blok 9 (vrijstaand) worden constructieve wanden geheel uitgevoerd in dragende 
kalkzandsteen blokken. 
 
 

9. Verdiepingsvloeren en dakvloer 
De constructieve verdiepingsvloeren en dakvloeren van het complex bestaan uit in het werk gestorte 
en/of in de fabriek geprefabriceerd beton voorzien van wapening. Alle constructieve vloeren worden 
vervaardigd van beton in een standaard grijze kleur. 
 
 

10. Binnenspouwblad 
Het niet dragende binnenspouwblad is van kalkzandsteen. De thermische isolatie van de gevelopbouw 
heeft een Rc waarde van 4,50 m2K/W en voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en stemt tevens 
overeen met de uitgangspunten van de EPC-berekening. 
 
Het kan zijn dat enkel dragende binnenspouwbladen uitgevoerd zijn in beton, dit is dan constructief 
noodzakelijk, deze zijn omschreven bij het onderdeel constructie. De isolatie welke hierop wordt 
aangebracht voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en stemt tevens overeen met de uitgangspunten 
van de EPC-berekening. 
 
 

11. Gevelafwerking 
De gevels van het gebouw worden uitgevoerd in gemetselde bakstenen, zogenaamd “schoon 
metselwerk”. De gevel bestaat voornamelijk uit gevelbaksteen in een gemêleerde beige/ lichtbruine tint, 
voornamelijk verwerkt in een wildverband. Dit geeft een “speels” uiterlijk aan het metselwerk dat geen 
vooraf bepaald patroon heeft. De specie wordt direct tijdens het metselen doorgestreken. De 
buitengevels worden voorzien van een aantal open stootvoegen ten behoeve van de ventilatie. In het 
gevelmetselwerk worden conform het advies van de constructeur en de baksteenleverancier dilataties 
aangebracht. Deze geveldilataties worden niet nader afgewerkt. Plaatselijk zijn er vlakken van 
profielplank gevelbekleding verwerkt. 
 
 

12. Gevelkozijnen, ramen en deuren 
De kozijnen, deuren en ramen in de gevels van de woningen worden voornamelijk uitgevoerd in 
kunststof. 
Uw kunststof kozijnen zijn uitgevoerd met een ‘houtlook’ verbinding aan de buitenzijde. De woning 
entree (voordeur) wordt uitgevoerd in een houten kozijn met een stompe dichte deur (inclusief spion) als 
de voordeur niet voorzien is van een glasstrook. De bergingsdeur zal worden uitgevoerd in een houten 
kozijn met een stompe dichte deur. Het profiel en de kleur worden nader door de architect bepaald. In 
basis is bepaald dat de buitenzijde een tint heeft en de binnenzijde wit zal zijn. Er is een optie 
beschikbaar om de binnenzijde van de kunststof kozijnen in zwart uit te voeren. De bewegende delen in 
de gevelkozijnen worden uitgevoerd met tochtweringsprofielen. De kozijnen in het metselwerk worden 
verdekt geplaatst (deels) achter het metselwerk. 
 
In de buitenkozijnen wordt HR++ isolatieglas toegepast. Indien conform de geldende normen 
noodzakelijk, wordt doorvalveilig- of letselveilig glas aangebracht. Bij het toepassen van gelaagd, en/of 
geluid isolerend glas kan tussen de verschillende ruiten onderling een gering tint-/ kleurverschil 
waarneembaar zijn. 
 
Alle bewegende delen worden voorzien van het nodige hang- en sluitwerk. Deuren, ramen en kozijnen 



 

 
Technische omschrijving 
Pagina 10 van 21 
 
 

die bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een inbraakwerendheid die voldoet aan weerstandsklasse 2 
(SKG**). Onder de gevelkozijnen komt, waar nodig, aan de buitenzijde een aluminium waterslag. De 
waterslagen worden uitgevoerd in door de architect nader te bepalen kleur. 
 
Wanneer het metselwerk doorloopt boven een gevelkozijn en of gevelopening wordt hier een 
geveldrager/latei toegepast om het metselwerk te kunnen dragen. Deze wordt uitgevoerd in staal in een 
door de architect bepaalde kleur en een door de adviseur vastgestelde afmeting. 
 

13. Elementen aan de gevel 
 
Dakterras 
De woningen van Blok 7 & 8 zijn uitgevoerd met dakterrassen. Deze worden uitgevoerd als betonnen 
plaatvloer afgewerkt met dakbedekking en betontegels. Tussen de dakterrassen is een semi transparant 
privacy scherm voorzien van circa 1,8m breed. 
 
Hekwerken 
De hekken c.q. borstweringen van de dakterrassen aan het binnenterrein worden uitgevoerd met een 
staalconstructie met een profielplank gevelbekleding. 
 
 
Hemelwaterafvoer 
De hemelwaterafvoeren aan de straatgevel worden achter de gevelafwerking gemonteerd en worden 
uitgevoerd in pvc-buisleidingen. Ter plaatse van de loggia’s/balkons zal de hemelwaterafvoer in het zicht 
worden bevestigd. 
 
Buitengevels 
Plaatselijk worden gevels afgewerkt met een Eternit Cedral vezelcement planken gevelbekleding in een 
door de architect n.t.b. kleur. 
 
 

14. Dakafwerking 
Bij Blok 7 & 8 zal uw platte dak voorzien zijn van dakbedekking. Het hoogste dak bestaat uit een 
dakbedekking op afschotisolatie met een gemiddelde Rc = 6,0 m2K/W. De dakrand beëindiging wordt 
voorzien een daktrim of zetwerk. De schuine daken worden voorzien van dakpannen. 
Uw losse berging zal tevens voorzien zijn van dakbedekking maar is niet voorzien van een 
isolatiepakket.  
 
 

15. PV-panelen 
Het dak wordt voorzien van zonnepanelen. De individuele woninginstallatie wordt verbonden, met een 
nader te bepalen aantal, PV-panelen (incl. micro-omvormer) op het dak. Afhankelijk van de oriëntatie en 
inhoud van uw woning.  Indeling en toewijzing nog nader te bepalen door de aannemer en o.b.v. EPC-
berekeningen. 
 
 

16. Dakopeningen 
Ten behoeve van de installaties zijn diverse doorvoeren door het dak noodzakelijk, deze worden door de 
installateur bovendaks gebracht en door de dakdekker ingeplakt of in pannendak verwerkt. 
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VI. Interieur (privé gedeelten) 
 

17. Binnenwanden 
De niet dragende binnenwanden in de woning worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden van 
gipsblokken in een dikte van 70 en 100mm, afgestemd op de geldende eisen. De schachten worden 
uitgevoerd in kalkzandsteen. 
 
 

18. Binnenkozijnen en -deuren 
 
Binnenkozijnen en -deuren woning 
De verdiepingshoge (*) binnenkozijnen van de woningen worden uitgevoerd in plaatstalen kozijnen, 
fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit (met bovenlicht). De binnendeuren worden uitgevoerd als 
fabrieksmatig afgelakte opdek deuren in de kleur wit (zonder glasopening). Alle binnendeuren worden 
voorzien van loopsloten met een bijpassend aluminium deurkruk rozetten. De toilet- en badkamerdeur 
zijn voorzien van een vrij/bezet slot, de meterkast zal voorzien zijn van een kastslot.  
 
We houden een ruimte onder de deuren aan in verband met later (door derden) aan te brengen 
vloerafwerking. De badkamerdeur zal voorzien zijn van een iets grotere ruimte i.v.m. ventilatie. De 
deurkozijnen van het toilet en de badkamer worden voorzien van een antracietkleurige kunststeen 
onderdorpel. De overige deurkozijnen worden zonder stofdorpel uitgevoerd. 
 
(* Bij blok 9 (vrijstaand), kan als gevolg van de schuinte de deurenkozijnen op, de 2e verdieping mogelijk 
niet uitgevoerd worden met een bovenlicht.)  
 

19. Trappen en hekwerken 
 
Uw trappen zijn uitgevoerd als open trap met houten spijlen hekwerken en waar nodig een houten 
muurleuning. De hekwerken worden bij vides en/of trapgaten doorgezet in dezelfde uitvoering als de 
trap. De trap en houten hekwerken zijn wit gegrond. Uw muurleuning is transparant gelakt en 
gemonteerd op muurleuning houders. Eventuele bevestigingsmiddelen zijn niet nader afgewerkt. 
 
 

20. Wand-, vloer en plafondafwerking 
 
Wandafwerking 
De wanden van de woningen worden behang klaar opgeleverd. De wanden van de techniekruimte, 
meterkasten en (externe) berging op de begane grond zijn onafgewerkt.  
 
Vloerafwerking 
Op de ruwe constructieve betonvloer wordt een zwevende dekvloer aangebracht. In deze dekvloer zijn 
onder andere de verwarmingsleidingen opgenomen. Bij oplevering zit er nog restvocht in de dekvloer. Er 
wordt, behoudens het vloertegelwerk in badkamer en toilet, geen verdere vloerafwerking en plinten 
aangebracht. 
 
Vensterbanken 
De kozijnen met een borstwering worden voorzien van een vlakke kunststenen vensterbank met een 
witachtige kleurtint met lichtgrijze fijnkorrelige tekeningen & accenten. 
 
Plafondafwerking  
De plafonds in de woningen bestaan uit de onderzijde van de betonvloeren. De betonplafonds in de 
woning worden, voorzien van wit spuitwerk. Afhankelijk van de ruwbouwuitvoering blijven evt. v-naden in 
de plafonds in het zicht. 
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Schilderwerken betimmeringen 
Eventuele betimmeringen zoals die zijn aangebracht zijn wit gegrond, en bevestigingsmiddelen blijven in 
het zicht. 
 
Houten kappen/dakkapellen 
Uw houten kap en/of dakkapel is uitgevoerd als prefab houten dak element of dakkap. De binnenplaat is 
uitgevoerd in spaanplaat en is bruin of groen van kleur. Eventuele extra betimmeringen die nodig zijn 
voor afdichting zijn uitgevoerd in dezelfde kleur als de kap. Bevestigingsmiddelen blijven in het zicht. De 
dakkapel in de badkamer is wel afgewerkt en plafond en zijwanden van de dakkapel zijn voorzien van 
spacspuitwerk, vanaf circa 1,0m hoogte, dit is het knikpunt in de kap. Het verticale gedeelte daaronder is 
voorzien van tegels.  

 
21. Tegelwerk 
De toiletruimte en de badkamer zullen worden voorzien van wand- en vloertegelwerk.  
 
Wandtegels kleur wit glans in de afmetingen 15 x 30 cm (horizontaal aangebracht): 

− In toilet tot plafond; 

− In badkamer tot plafond*; 
Vrije keuze tegen meerprijs via showroom. 
 
Vloertegels kleur grijs in de afmetingen 30 x 30 cm 

− In toiletruimte(s) 

− In de badkamer(s)  
Vrije keuze tegen meerprijs via showroom. 
 
Bij de aansluiting van de wandtegels op de vloertegels, inwendige hoeken en rondom het kozijn worden 
kitvoegen aangebracht. De wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht. De vloer wordt ter 
plaatse van de douchehoek voorzien van een douchehoek op afschot naar de doucheput (afgewerkt 
met rvs-rooster ca 15 x 15 cm). Het kan zijn dat er a.g.v. verschillende ondergronden dilataties in het 
tegelwerk opgenomen worden. 
 
(* heeft uw badkamer een dakkapel of schuine kap dan zal het deel boven circa 1,0m hoog niet de 
betegeld zijn maar voorzien zijn van spacspuitwerk.)  
 

22. Sanitair  
De woning is voorzien van het volgende sanitair in de toilet en badkamer: 
 

− Toiletcombinatie: 
> Wandcloset Villeroy & Boch Architectura wand hangend inclusief toiletbril 
> Bedieningspaneel: Geberit Sigma 01 Wit kleur wit 

− Fonteincombinatie: 
> Fontein: Villeroy & Boch Subway Architectura fontein  
> Fonteinkraan: Grohe Eurodisc Cosmopolitan 
> Verchroomde sifon met muurbuis 

− Wastafelcombinatie: 
> Wastafel: Villeroy & Boch Architectura (60cm) 
> Wastafelkraan: Grohe Eurodisc Cosmopolitan 
> Verchroomde sifon met muurbuis 
> Spiegel 600x800mm 

− Douchecombinatie: 
> Doucheput: 146x146 mm aqua compact 
> Thermostatische douchemengkraan: Grohe Grohtherm 2000  
> Glijstang + slang + handdouche: Grohe Euphoria 110 Massage met 2 stralen 
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23. Keuken aansluitingen 
De keuken wordt casco opgeleverd, dat wil zeggen: zonder keuken, tegelwerk en/of kitwerk. De 
aansluitingen van water en riool worden boven de ruwe vloer en vóór de wand afgedopt, op de positie 
als aangegeven op de verkooptekening. De elektra wordt afgemonteerd conform aangegeven posities 
en hoogtes. Ter plaatse van de keukenopstelling worden de volgende aansluitpunten gerealiseerd 
conform de 0-tekeningen van de keukeninstallaties: 

− Afgedopte aansluitingen warm-koudwater en afvoer t.b.v. spoelvoorziening & vaatwasser  

− 2-Fase Perilex aansluiting t.b.v. elektrische kookplaat 

− Wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser  

− Wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi- magnetron 

− Wandcontactdoos op algemene groep t.b.v. koel/vries combinatie 

− Wandcontactdoos op algemene groep t.b.v. de recirculatie afzuigkap (noodzakelijk i.v.m. 
ventilatiesysteem, zorg voor een koolstoffilter in uw afzuigkap) 

− 2x Dubbele wandcontactdoos op algemene groep boven het aanrecht t.b.v. huishoudelijk 
gebruik 

 
 

24. Berging  
Bij blok 7 & 8 is er een separate berging beschikbaar. Deze zit direct aan of naast de woning en bestaat 
uit wanden van kalkzandsteen dan wel GIBO blokken en/of betonwand(en). De wanden worden niet 
afgewerkt. De deuren van de bergingen worden uitgevoerd als stompe deuren in houten kozijnen, met 
het benodigde hang- en sluitwerk. In de berging komt een schakelaar met lichtpunt inclusief 
wandcontactdoos (opbouw) die is aangesloten op de elektrameter van de bijbehorende woning. De 
elektra-elementen in de berging worden uitgevoerd in kunststof opbouw, kleur n.t.b. Aan de wand en/of 
plafond komt divers leidingwerk in het zicht. 
 
Bij blok 9, is per woning een separate berging beschikbaar. Voor bouwnummers GG.16.00 & GG.26.00 is 
dit een gefundeerde halfsteens ongeïsoleerde berging met een plat dak van hout voorzien van 
dakbedekking en hemelwaterafvoer. Voor bouwnummers GG.17.00 t/m GG.25.00 is dit een houten 
prefab ongeïsoleerde berging met een plat dak van hout voorzien van dakbedekking en 
hemelwaterafvoer. De deuren van de bergingen worden uitgevoerd als stompe deuren in houten 
kozijnen, met het benodigde hang- en sluitwerk. In de berging komt een schakelaar met lichtpunt 
inclusief wandcontactdoos (opbouw) die is aangesloten op de elektrameter van de bijbehorende 
woning. De elektra-elementen in de berging worden uitgevoerd in kunststof opbouw, kleur n.t.b. Aan de 
wand en/of plafond komt divers leidingwerk in het zicht. Aan de buitenzijde zit een armatuur dat nodig is 
voor de oriëntatieverlichting van het achterpad (zie ook artikel 29). 
 

25. Achtertuin  
Bij blok 9 is er een achtertuin aanwezig. Voor bouwnummer GG.16.00 is deze aan één zijde voorzien van 
een stenen tuinmuur (tussen woning en stenen berging). De overige tuinen hebben geen 
erfafscheidingen. Het achterpad en de stegen tussen de woningen zijn onderdeel van het openbare 
gebied. Het achterpad is bestaand en zal voorzien worden van een verse laag schelpen mix en 
opsluitbanden. De achtertuin wordt nagenoeg vlak opgeleverd aansluitend op maaiveld niveau en 
bestaat uit een gemengd gebiedseigen grondpakket. Dit is niet direct geschikt voor bestrating en/of 
beplanting. 
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VII. Installaties (privé-gedeelten) 
 

26. Meterkast 
Uw woning is voorzien van stroom meterkast & warmte meterkast. Deze bevinden zich nabij de entree 
en bevatten de unit van de verwarmingsunit, de elektra-, water- en warmte meter. De meterkastdeuren 
worden uitgevoerd als de overige binnendeuren en (waar nodig) voorzien van ventilatieroosters. 
 
Aan de binnenzijde van de meterkast worden de achterwand en een zijwand voorzien van een houten 
meterbord t.b.v. de montage van de Nutsvoorzieningen. 
 

27. Loodgieters installatie 
 
Binnenriolering 
Binnen de woning wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. Deze binnenriolering 
(hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer) wordt uitgevoerd in kunststofbuizen. Het rioleringssysteem 
wordt belucht en is voorzien van ontstopping mogelijkheden conform specificaties van de installateur. 
De hemelwater- en vuilwaterafvoeren worden aangesloten op het rioolstelsel, in de openbare gebieden, 
van de gemeente. De hemelwaterafvoeren t.p.v. de dakterrassen worden in het zicht gemonteerd. 
 
Riolering 
In de woningen worden de volgende aansluitpunten voor de riolering gemaakt: 

− Sanitaire toestellen 

− Afvoer keuken en vaatwasser (gecombineerd) 

− Afvoer wasmachine 

− Afvoer warmte-afleverset  
 
Waterinstallatie 
De kosten van het gebruik van water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. De 
waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast. De waterleiding is afsluitbaar bij de 
watermeter.  
 
In de woning worden, zoals aangegeven op de verkoopplattegrond, de volgende aansluitpunten voor 
koud water gemaakt t.p.v.: 

− Ieder sanitair toestel. 

− De keuken, de spoelbak/ vaatwasser (gecombineerd). 

− De wasmachine. 

− De unit van de warmte afleverset 
 
In de woning worden, zoals aangegeven op de verkoopplattegrond, de volgende aansluitpunten voor 
warm water gemaakt t.p.v.: 

− De douche  

− De wastafel  

− De keuken 
 
De warmtapwatervoorziening is standaard CW-klasse 5. Deze is niet aanpasbaar in verband met de 
centrale WKO-installatie. 
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28. Verwarmingsinstallatie 
 
Verwarming 
De woningen worden aangesloten op een lokaal verwarmingsnet. Voor dit project is Engie/Equans als 
derde partij verantwoordelijk voor levering van warmte t.b.v. de verwarming en warmtapwater. De 
woningen worden opgeleverd met een aansluiting op deze verwarming, welke binnen 4 weken na 
oplevering door koper op naam moet worden gesteld. Hiervoor geldt een afnameverplichting. 
Omdat het lokale warmte transportnetwerk nog verder uit geëngineerd wordt in de komende periode 
kan het zijn dat er hoofdtransportleidingen onder uw woningen lopen. Mocht dit van toepassing zijn dan 
zal uw hierover geïnformeerd worden. 
 
Verwarming 
De verwarmingsinstallatie in de woning wordt uitgevoerd als een lage temperatuur (LT) 
verwarmingssysteem. Dit wordt aangelegd vanaf de verwarmingsunit. Vanaf deze unit worden heen- en 
retourleidingen aangebracht naar de vloerverwarmingsverdeler, zie tekening voor de positie van deze 
verdeler(s). Vanaf de verdeler worden lussen van slangen opgenomen in de dekvloer, waardoor de vloer 
wordt opgewarmd. Indien het nodig is om de badkamer op de juiste temperatuur te kunnen brengen, zal 
een verwarmingselement in de badkamer worden gemaakt. 
 
Bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingselementen, bij gesloten ramen en deuren van alle 
vertrekken, zal ten minste de navolgende luchttemperatuur worden bereikt en onderhouden: 

− Verblijfsruimten: minimaal 22 ˚C 

− Verkeersruimten of open zolder: minimaal 18 ˚C 

− Toiletruimte: minimaal 18 ˚C 

− Badruimte: minimaal 22 ˚C 

− Berging binnen de woning: minimaal 15 ˚C 
 
Uitgangspunten transmissieberekening 
Bij het maken van de transmissieberekeningen wordt standaard uitgegaan van de volgende 
vloerafwerkingen met bijbehorende R-waardes: voor de verblijfsruimten (laminaat/ tapijt) is er een Rc-
waarde; 0,09 m²K/W aangehouden en voor de badkamer (tegelwerk) 0,02 m²K/W. Wanneer een andere 
vloerafwerking wordt gekozen met een hogere R-waarde dan hierboven vermeld, kan dit ertoe leiden dat 
de genoemde temperatuur niet behaald kan worden. Uw leverancier van de vloerafwerkingen kan u 
adviseren welke afwerkingen geschikt zijn voor vloerverwarming. 
 
Regeling 
De verwarming is uitgevoerd met een zogenaamde ruimteregeling. Met deze regeling krijgen de 
verblijfsruimten een eigen thermostaat en kan de temperatuur in de woonkamer en iedere slaapkamer 
afzonderlijk van elkaar worden geregeld. 
 
 

29. Mechanische ventilatie (WTW) 
 
CO2 gestuurde ventilatie 
De ventilatie in de woningen geschiedt d.m.v. een CO2 gestuurde mechanische afzuiging en toevoer. De 
lucht wordt afgezogen d.m.v. een ventilatie unit in de technische ruimte van elke woning. Deze unit 
blaast de lucht in een centrale schacht die bovendaks uitmondt. Benodigde filters dienen elke 6 
maanden vervangen te worden.  
 
Afzuig en toevoer ventielen 
In het toilet, de badkamer, de keuken en ter plaatse van de opstelplaats van de wasmachine wordt lucht 
afgezogen via een afzuigventiel. De posities en aantallen van de afzuigventielen in het plafond op de 
verkooptekeningen zijn indicatief en worden in latere fase definitief bepaald aan de hand van 
regelgevingen. De ventielen zijn witte ventielen.  
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Regeling 
De regeling van de mechanische ventilatie geschiedt via de CO2 hoofdbediening in de woonkamer, 
radiografisch gestuurde RF-sensor in badruimte en een 3-standen schakelaar in de keuken.  
  
 

30. Elektrische installatie 
De elektrische installatie wordt uitgevoerd in het centraaldozen systeem volgens geldende voorschriften 
en aangesloten op het plaatselijke net. Alle wandcontactdozen (wcd) en schakelaars, met uitzondering 
van evt. wcd’s en schakelaars in meterkasten en technische ruimten, zijn inbouw en worden uitgevoerd 
met randaarde. De wcd’s en schakelaars in meterkasten en technische ruimten (en bergingen) worden 
opbouw uitgevoerd. 
 
Aantallen wcd’s, schakelaars en lichtpunten volgens verkooptekening. 
 
Standaard hoogtes wcd’s, schakelaars en aansluitpunten t.o.v. bovenkant van de dekvloer: 

− Wandcontactdozen in de woonkamer, slaapkamers circa 30 cm 

− Wandcontactdozen in de keuken boven het aanrecht circa 120 cm 

− Overige wandcontactdozen circa 105 cm  

− Schakelaars circa 105 cm 

− CAI- en UTP-aansluitingen (loos) circa 30 cm 

− Aansluitingen in sanitaire ruimten conform eisen 
 
Groepenkast 
De groepenkast in de meterkast wordt standaard uitgevoerd als 3*25 ampère en voorzien van het 
wettelijke benodigde aantal groepen. De groepenkast is verder uit te breiden tot maximaal 12 groepen 
 
1 Kookplaat 2-fase 
2 Verlichting & WCD’s 
3 Vaatwasser 
4 Verlichting & WCD’s 
5 Wasmachine 
6 Verlichting & WCD’s 
7 Combimagnetron  
8 Verlichting & WCD’s  
9 Verlichting & WCD’s 
 
Bij het uitbreiden van de e-installatie zal de e-installateur bepalen of en wanneer groepen en/of 
groepenkast uitbereiding nodig is. 
 
Schakelmateriaal 
De wandcontactdozen, schakelaars e.d. zijn in de regel horizontaal gemonteerd. Het schakelmateriaal 
wordt uitgevoerd in kunststof, van het type Jung AS500, in een Alpine witte uitvoering. Waar mogelijk 
worden aansluitpunten afgemonteerd in één afdekraam. 
 
Kabel-TV en Data 
In uw woning komt een aansluiting in de meterkast voor kabel-tv (CAI) en data (UTP). In de woonkamer 
wordt er een bedraad en afgemonteerde aansluiting voor zowel kabel-tv (CAI) als data (UTP) 
aangebracht. In de hoofdslaapkamer zijn twee loze aansluitpunt opgenomen, de positie hiervan staat 
weergegeven op uw verkooptekening. Standaard posities van loze aansluitpunten in overige ruimtes 
staan ook weergegeven op uw verkooptekening. 
 
Verlichting 
De woningen worden voorzien van lichtpunten, er worden geen armaturen aangebracht. De buitenruimte 
(dakterras of achtertuin) van de woning wordt voorzien van een wandlichtpunt, zonder armatuur. 
Daarnaast hebben de losse bergingen bij blok 9 ook een buiten wandlichtpunt, zonder armatuur. 
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Verlichting achterpad 
Bij Blok 9 is een gemeenschappelijk achterpad aanwezig, om deze te voorzien van oriëntatieverlichting 
is hiervoor is op meerdere bergingen een wandlichtpunt met armatuur met schemerschakeling 
gemonteerd. Deze mag u niet verwijderen en u dient deze te onderhouden. Hiervoor is een passage in 
uw koopakte opgenomen. 
 
Rookmelders 
De woningen worden voorzien van de wettelijk benodigde rookmelders. 
 
Belinstallatie 
Bij de woningtoegangsdeur komt een beldrukker. 
 
PV-installatie 
Uw woning wordt voorzien van PV-panelen inclusief omvormers. De individuele PV-panelen zijn voorzien 
van een (micro) omvormer welke wordt aangesloten in uw meterkast. Aantallen zijn afhankelijk van de 
oriëntatie en ligging van de woning en kan per woning verschillen. Aantallen op tekening zijn indicatief. 
Uitbereiding is beperkt mogelijk, vraag uw kopersbegeleider naar de mogelijkheden. 
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VIII. Gemeenschappelijke gedeelten 
 

31. Gebruik binnenterrein (gemeenschappelijk) 
 
Toegang parkeerterrein (blok 7/8) 
Voor iedere koopwoning is één parkeerplek beschikbaar op het binnenterrein van Blok 7 of Blok 8. Dit 
terrein wordt gedeeld met de andere bewoners van blok 7 & 8. U krijgt per parkeerplaats één sleutel van 
het toegangshek naar het binnenterrein en één handzender van het automatisch hek voor auto toegang 
(speedgate). Het beheer hiervan zal vanuit de VVE worden geregeld. 
 
 
Verlichting parkeerterrein 
De overdekte parkeerplaatsen worden voorzien van Ledverlichting en zijn aangesloten op de centrale 
voorzieningen van de hoogbouw.  

 
 

32. Openbare inrichting 
 
Bestratingen en verlichting openbaar gebied. 
De bestrating van de steeg zal worden uitgevoerd, door derden, in opdracht van de gemeente Haarlem. 
Daarnaast zal de gemeente nog voorzieningen treffen voor openbare straatverlichting. De wijze van 
aanbrengen is op dit moment nog niet bekend en zal in overleg met de gemeente worden aangebracht. 

 

33. Vereniging van eigenaren 
 
Algemeen 

Doordat uw woning toegang heeft tot het gezamenlijke binnen gebied ten behoeve van parkeren, zal u 
betrokken worden bij de vereniging van eigenaren (VVE). Deelname is verplicht en geldt voor alle 
koopwoningen. Voor het beheer en onderhoud zal een jaarlijkse bijdrage worden gevraagd vanuit de 
VVE, de hoogte hiervan is nog niet bekend en zal in de oprichtingsvergadering of eerstvolgende 
vergadering worden vastgesteld.   
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Bijlage I: kleur- en materiaalstaat interieur 
 
 

Ruimte Vloer Wand Plafond 

Entreehal Anhydriet dekvloer Sleuven aanwerken, schrapen, 
voorstrijken, afmessen, 
behangklaar vlgs. Stabu stnd. 
Hfdst. 40, bijl. A: 2 

Spuitpleister, wit 

Toilet Vloertegelwerk voor 
afmetingen en type zie 
bijlage II 

Wandtegelwerk tegelwerk tot 
plafond. Afmetingen en type zie 
bijlage II 

Spuitpleister, wit 

Woonkamer Anhydriet dekvloer 
 

Sleuven aanwerken, schrapen, 
voorstrijken, afmessen, 
behangklaar vlgs. Stabu stnd. 
Hfdst. 40, bijl. A: 2 

Spuitpleister, wit 

Keuken Anhydriet dekvloer Sleuven aanwerken, schrapen, 
voorstrijken, afmessen, 
behangklaar vlgs. Stabu stnd. 
Hfdst. 40, bijl. A: 2 

Spuitpleister, wit 

Berging(inpandig) Cementdekvloer Geen afwerking Geen afwerking 

Badkamer Vloertegelwerk voor 
afmetingen en type zie 
bijlage II 

Wandtegelwerk tegelwerk tot 
plafond. Afmetingen en type zie 
bijlage II 

Spuitpleister, wit 

Slaapkamers Anhydriet dekvloer Sleuven aanwerken, schrapen, 
voorstrijken, afmessen, 
behangklaar vlgs. Stabu stnd. 
Hfdst. 40, bijl. A: 2 

Spuitpleister, wit 
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Bijlage II: sanitair 
 
Toilet en badkamer sanitair 
Villeroy & Boch sanitair uit de Architectura serie 
 
Kitwerk tegel/tegel – grijs 
Kitwerk tegel/sanitair –wit 
 
 
 

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toilet, wastafel & fontein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grohe Eurodisc Cosmopolitan wastafel- & fonteinkraan 
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Douchehoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grohe Grohterm 2000 thermostatische mengkraan met douchegarnituur 
 
Vloertegels – Gemêleerd grijs 30x30 - donker grijs 
(Tegelverband – voegwerk donkergrijs – kitwerk grijs) 
 

 
 
 
Wandtegels – Wit glans 15X30  
(Horizontaal halfsteens verband/tegelverband – voegwerk zilvergrijs of wit – kitwerk grijs of wit) 
 
     


