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DE WONINGEN
Plavei bouwt in de Bloemenbuurt 6
levensloopbestendige woningen in het
park aan de Zonnebloemstraat en 3
levensloopbestendige woningen aan
de Irisstraat. De woningen zijn allemaal
energiezuinig. Ze hebben zonnepanelen die
evenveel energie opwekken als gemiddeld voor
uw huishoudelijk verbruik nodig is.
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9 levensloopbestendige woningen
We bouwen de woningen op 2 locaties:
Locatie 4: 6 parkwoningen, elk 9435 mm breed (de zogenaamde beukmaat)
Locatie 6: 3 woningen, elk 6900 mm breed (de zogenaamde beukmaat)
TUINEN
De voordeur van de woningen in de Irisstraat zit aan de straatzijde. Bij de parkwoning zit de voordeur bij bouwnummers 20 t/m 22 aan de
straatzijde. Bouwnummer 17 t/m 19 hebben de voordeur aan de parkzijde.
De woningen in de Irisstraat hebben een kleine voortuin en een grotere achtertuin. Op de erfgrens van de voortuin plant de gemeente een
lage haag. In de achtertuin komt een pad richting de buitenberging.
De parkwoningen hebben alleen een voortuin. Op de erfgrens van de voortuin komt een hedera haag.
BUITENRUIMTE EN BUITENBERGINGEN
De woningen hebben een buitenruimte en een buitenberging.
De woningen in de Irisstraat hebben 2 buitenruimtes: voor- en achter. De buitenberging ligt achter de woning. Via de tuin en het achterpad
is de buitenberging bereikbaar.
De parkwoningen hebben een voortuin met buitenberging.
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Vogelvlucht impressie locatie 4

Vogelvlucht impressie locatie 6
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Impressie vangendeop
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locatie
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Impressie van de
levensloopbestendige woningen op
locatie 6
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Per bank 3 U-elementen, houten zitting
door Plegt-Vos Oost aan te brengen.
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OVERZICHT VAN DE BOUWNUMMERS EN ADRESSEN
Bouwnr.

Fase

Locatie

Adres

Type woning

17

C

4

Zonnebloemstraat 61
6942 WX Didam

Levensloopbestendig
Eindwoning

18

C

4

Zonnebloemstraat 63
6942 WX Didam

Levensloopbestendig
Tussenwoning

19

C

4

Zonnebloemstraat 65
6942 WX Didam

Levensloopbestendig
Eindwoning

20

C

4

Zonnebloemstraat 55
6942 WX Didam

Levensloopbestendig
Eindwoning

21

C

4

Zonnebloemstraat 57
6942 WX Didam

Levensloopbestendig
Tussenwoning

22

C

4

Zonnebloemstraat 59
6942 WX Didam

Levensloopbestendig
Eindwoning

37

C

6

Irisstraat 12
6942 WS Didam

Levensloopbestendig
Eindwoning

38

C

6

Irisstraat 10
6942 WS Didam

Levensloopbestendig
Tussenwoning

39

C

6

Irisstraat 8
6942 WS Didam

Levensloopbestendig
Eindwoning
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Didam is een dorp in de gemeente Montferland, provincie Gelderland. Didam heeft ongeveer 17.000 inwoners en ligt in de nabijheid van de
snelwegen A12 en A18. Daarnaast is er ook een treinstation aanwezig met een rechtstreekse verbinding met zowel Arnhem als Doetinchem
AAT
en busverbindingen met omliggende plaatsen.
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In Didam en omgeving MisA AerT Sgenoeg
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mountainbike- en ruiterpaden. Ook op het gebied van sport en verenigingsleven is in Didam veel te beleven, zo is er onder meer een
EG
W schutterijen en
voetbal-, korfbal-, volleybal-, tennis- en badminton club. Verder staat Didam bekend als schuttersplaats en telt ze zeven
schuttersgilden.
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is een supermarkt op loopafstand aanwezig.
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In het centrum vindt u het Gezondheidscentrum Didam, dat is gelegen aanE N het
Panhuis 52. In dit gebouw vindt u onder
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DE BLOEMENBUURT
In de Bloemenbuurt in Didam staan in totaal ongeveer 650 woningen, waarvan 222 huurwoningen van
Plavei. De Bloemenbuurt was toe aan
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nieuwe zeer energiezuinige sociale huurwoningen.
Ook de openbare ruimte wordt mooier en
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LIGGING VAN DE WONINGEN
De 6 parkwoningen op locatie 4 liggen aan een (nieuw aan te leggen) park. In dit park komt een centraal wijkproductiestation. In dit gebouw
wordt de wijkwarmtepomp geplaatst die de woningen voorziet van warmte. De warmtepomp maakt geluid, maar de gemeente heeft de
afspraak gemaakt dat deze minder geluid produceert dan wettelijk is toegestaan.
Onderstaande afbeeldingen geven een eerste indruk van hoe het wijkproductiestation in het park eruit kan gaan zien. Hoewel de
wijkwarmtepomp al is geplaatst, zal het park er omheen pas na maart 2022 afgemaakt worden. Dit komt omdat dan pas alle werkzaamheden
aan de woningen en straten rondom het park gereed zijn. Hoe het park en de buitenkant van de wijkwarmtepomp eruit gaan zien, zal de
gemeente tegen die tijd samen met de bewoners bepalen.

Afbeelding wijkproductiestation

Bovenaanzicht wijkproductiestation
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PLANNING, OPLEVERING EN SLEUTELOVERDRACHT
De bouw van de 9 woningen gaat in december 2021 van start. De woningen worden naar verwachting in het voorjaar van 2022 opgeleverd.
In deze tijd wordt ook het warmtenet aangelegd. De woningen moeten op het warmtenet zijn aangesloten voordat we de sleutels aan de
nieuwe bewoners kunnen overhandigen.

DE INDELING VAN DE WONINGEN
PARKWONINGEN
De 6 parkwoningen hebben onderstaande indeling:
Begane grond		
Entree met meterkast
			Toilet
			
Woonkamer aan voorzijde van de woning
			Open keuken
			
Woonkamer met deur naar buiten
			
Bijkeuken voorzien van aansluiting voor wasmachine en wasdroger
			
Slaapkamer 1 met een schuifdeur naar de badkamer
			Badkamer met:
			Douche
			Wastafel
			
Afgedopte leidingen voor optionele toilet			
Verdieping		 Overloop
			Slaapkamer 2
			
Aparte berging met technische installaties
Buiten			Bestraatte voortuin
			Buitenberging
			
Opstelplaats voor 3 afvalcontainers
		
Voortuin voorzien van hedera hekwerk
			
Parkeren mag niet in de tuin, maar kan in het openbaar gebied in de daarvoor bestemde parkeervakken
			
Privacy scherm circa 1800 mm hoog tussen bouwnummers 18 & 19, 21 & 22.
LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN
De 3 levensloopbestendige woningen hebben onderstaande indeling:
Begane grond		
Entree met meterkast
			Toilet
			
Woonkamer aan de voorzijde
			
Open keuken aan de tuinzijde met deur naar buiten
			
Bijkeuken voorzien van aansluiting voor wasmachine en wasdroger
			
Slaapkamer 1 met schuifdeur naar badkamer
			Badkamer met:
			Wastafel
			Douche
			
Afgedopte leidingen voor optionele toilet
Verdieping		 Overloop
			Slaapkamer 2
			
Twee bergingen met technische installaties
Buiten			
			
			
			
			

Achtertuin met buitenberging, terras, pad naar buitenberging
Opstelplaats voor 3 afvalcontainers
Voortuin met pad naar voordeur
De voortuin wordt aan de straatzijde voorzien van een haag
Parkeren mag niet in de tuin, maar kan in het openbaar gebied in de daarvoor bestemde parkeervakken
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WONINGOVERZICHT
Bouwnr.

Fase

Locatie

Adres

Ligging achtertuin

Kavelgrootte

Bruto inhoud

17

C

4

Zonnebloemstraat 61
6942 WX Didam

West

105,1 m²

355 m³

18

C

4

Zonnebloemstraat 63
6942 WX Didam

West

104,8 m²

355 m³

19

C

4

Zonnebloemstraat 65
6942 WX Didam

West

109,5 m²

355 m³

20

C

4

Zonnebloemstraat 55
6942 WX Didam

Oost

109,5 m²

355 m³

21

C

4

Zonnebloemstraat 57
6942 WX Didam

Oost

104,8 m²

355 m³

22

C

4

Zonnebloemstraat 59
6942 WX Didam

Oost

105,1 m²

355 m³

37

C

6

Irisstraat 12
6942 WS Didam

Oost

165,2 m²

315 m³

38

C

6

Irisstraat 10
6942 WS Didam

Oost

1053,2 m²

315 m³

39

C

6

Irisstraat 8
6942 WS Didam

Oost

166,5 m²

315 m³

HUURPRIJZEN
Bouwnr.

Fase

Locatie

Adres

Kale
huurprijs/
maand

Aantal
zonnepanelen

Bijdrage
PV-panelen
per maand

Servicekosten
haagonderhoud
per maand

17

C

4

Zonnebloemstraat 61
6942 WX Didam

€ 633,25

11

€ 22,00

n.v.t.

18

C

4

Zonnebloemstraat 63
6942 WX Didam

€ 633,25

11

€ 22,00

n.v.t.

19

C

4

Zonnebloemstraat 65
6942 WX Didam

€ 633,25

11

€ 22,00

n.v.t.

20

C

4

Zonnebloemstraat 55
6942 WX Didam

€ 633,25

11

€ 22,00

n.v.t.

21

C

4

Zonnebloemstraat 57
6942 WX Didam

€ 633,25

11

€ 22,00

n.v.t.

22

C

4

Zonnebloemstraat 59
6942 WX Didam

€ 633,25

11

€ 22,00

n.v.t.

37

C

6

Irisstraat 12
6942 WS Didam

€ 633,25

13

€ 26,00

Circa € 6,00

38

C

6

Irisstraat 10
6942 WS Didam

€ 633,25

13

€ 26,00

Circa € 6,00

39

C

6

Irisstraat 8
6942 WS Didam

€ 633,25

13

€ 26,00

Circa € 6,00
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WAT ZIJN ENERGIEZUINIGE WONINGEN?
Een energiezuinige woning is een woning die goed geïsoleerd is en is voorzien van een balans ventilatiesysteem met een laag energieverbruik.
Daarnaast heeft de woning zonnepanelen die evenveel stroom opwekken als nodig is voor een gemiddeld huishoudelijk verbruik en het
ventilatiesysteem. Als u meer verbruikt dan neemt u extra stroom af van de leverancier, als u minder verbruikt ontvangt u hiervoor een
vergoeding van de leverancier.
Huurders van een energiezuinige woning betalen een vergoeding van € 2,- per zonnepaneel.
Een energiezuinige woning heeft geen gasinstallatie. Dit betekent dat de woning geen aardgas meer heeft. Om de woning te verwarmen en
voor warm tapwater is de woning aangesloten op een warmtenet.
WARMTENET
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om de 9
woningen mee te verwarmen. Daardoor is er geen cv-ketel op aardgas meer.
EEN APARTE BROCHURE OVER HET WARMTENET
U ontvangt bij deze verhuurbrochure een aparte brochure waarin u kunt lezen wat een warmtenet is, hoe het werkt en wat dit voor u
betekent.

WONINGTOEWIJZING
Plavei adverteert haar woningen op de website van Entree: www.entree.nu. Als u wilt reageren op de advertentie(s) moet u ingeschreven
staan als woningzoekende. U kunt zich inschrijven via dezelfde website: www.entree.nu.
De toewijzing van de woningen gebeurt op basis van meettijd. Bij de meettijd woningen geldt dat de kandidaat met de langste meettijd
bovenaan eindigt. Inwoners uit de gemeente Montferland krijgen eenmalig voorrang op de helft van de aangeboden woningen.
Terugkeerders van stadsvernieuwingsurgentie (bewoners die moesten verhuizen, vanwege sloop van hun woning in de Bloemenbuurt en
terug willen naar de nieuwbouw) hebben voorrang bij de toewijzing.
MEETTIJD
Dit is de periode dat u:
- als starter staat ingeschreven als woningzoekende voor een huurwoning bij Entree
- als doorstromer of herstarter volgens het bevolkingsregister op het huidige adres woont
INKOMEN
Uw inkomen is van belang, want sinds 1 januari 2016 moeten woningcorporaties voldoen aan de Europese regels voor toewijzing van sociale
huurwoningen.
De overheid wil dat u een woning huurt die bij uw inkomen past. Hier heeft zij regels voor opgesteld. Deze regels vertellen u en de verhuurders
tot welke huurprijs u maximaal mag huren. Dit wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en huishoudgrootte. De term die hiervoor wordt
gebruikt is ‘passend toewijzen’. Plavei is verplicht zich hieraan te houden.
PASSEND TOEWIJZEN
Hoe werkt passend toewijzen in de praktijk? In het schema hieronder ziet u op welke woningen u kunt reageren. Dit is afhankelijk van uw
inkomen en huishoudgrootte.

Passend toewijzen 2021
Uw huishoudgrootte

Uw verzamelinkomen

Kale huurprijs per maand
t/m €633,25

≤ €23.725

✔

> €23.725 ≤ €32.000

✔

€633,26 - €678,66

✔ U kunt reageren.
✔ Een deel van het aanbod in deze

✔

> €32.000 ≤ €40.024

✔

> €40.024 ≤ €44.655
≤ €32.200

€678,67 - €752,33

✔
✔

✔

> €32.200 ≤ €40.024

✔

✔

> €40.024 ≤ €44.655

✔

> €44.655 ≤ €48.828

✔

≤ €32.200

✔

✔

> €32.200 ≤ €40.024

✔

✔

> €40.024 ≤ €44.655

✔

> €44.655 ≤ €53.000

✔
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huurprijscategorie is beschikbaar voor
woningzoekenden met een middeninkomen.

INKOMENSVERKLARING
Om uw inkomen te controleren, hebben we van u en uw eventuele partner/medeverhuizer (geen inwonende kinderen) een inkomensverklaring
nodig. Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar.
Op een inkomensverklaring staan de volgende gegevens:
• uw naam en adres.(Als u online een inkomensverklaring opvraagt staat uw adres niet op de verklaring)
• naam- en adresgegevens van de Belastingdienst
• het jaar waarover de inkomensverklaring is afgegeven
• uw inkomensgegevens
Een inkomensverklaring moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt dit kosteloos telefonisch opvragen via het telefoonnummer
0800 - 0543. Houd wel rekening met 5 werkdagen verzendtijd door de Belastingdienst. Het kan ook online via DigiD, u heeft de gegevens
dan meteen.
VERHUURDERSVERKLARING
Een verhuurdersverklaring is een verklaring van uw huidige verhuurder (indien u nu ook een huurwoning heeft) en eventuele voormalige
verhuurders als u in de afgelopen 5 jaar vaker verhuisd bent, In de verklaring geeft de verhuurder aan of u de afgelopen jaren een goede
huurder bent geweest.
VERKLARING HYPOTHEEKVERSTREKKER
Dit is een verklaring waarin uw hypotheekverstrekker (wanneer u nu een koopwoning heeft) aangeeft of u de afgelopen jaren uw
maandtermijnen heeft betaald.
HISTORISCH UITTREKSEL
Een historisch uittreksel uit de Basis Registratie Personen uit het bevolkingsregister met adres historie. Dit is een recent (niet ouder dan
drie maanden) uittreksel waaruit blijkt waar u en eventueel uw partner hebben gewoond. Dit historisch uittreksel kunt u, tegen betaling,
opvragen bij de afdeling burgerzaken van uw gemeente.
CONTROLEER UW INSCHRIJFGEGEVEN VIA MIJN ENTREE
Het is belangrijk dat de gegevens van uw inschrijving bij Entree kloppen. Zodra er veranderingen in uw verzamelinkomen of de samenstelling
van uw huishouden zijn, pas dit dan direct aan. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf.
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AANBRENGEN VAN WIJZIGINGEN IN/AAN DE WONING
Het is onder voorwaarden toegestaan om wijzigingen aan te brengen in of aan de woning. Dat kan via een ZAV-aanvraag (Zelf Aangebrachte
Voorziening) bij Plavei. We kijken naar de technische kwaliteit van deze wijzigingen. Als de wijzigingen technisch goed zijn of worden, krijgt u
veelal toestemming. Natuurlijk kunnen we ook adviseren over de uitvoering ervan. Onderhoud van zelf aangebrachte voorzieningen is altijd
op uw eigen kosten. Hieronder leest u alvast wat informatie over de mogelijkheden.
VERANDERING AANVRAGEN
Voor sommige veranderingen of aanpassingen heeft u vooraf toestemming nodig. Het kan namelijk zijn dat uw verandering invloed heeft
op de kwaliteit en/of de verhuurbaarheid van de woning. Daarom is het belangrijk om na te gaan of u vooraf toestemming moet vragen aan
Plavei.
VERANDERING WAARVOOR U GEEN TOESTEMMING NODIG HEEFT:
U heeft geen toestemming nodig voor ‘roerende’ wijzigingen, zoals het aanbrengen van vloerbedekking en gordijnen of het sauzen van
wanden.
VERANDERING WAARVOOR U WEL TOESTEMMING NODIG HEEFT:
• U heeft wel toestemming nodig voor ‘onroerende’ wijzigingen, zoals het plaatsen van een eigen keukenblok of een tegelvloer.
• Voor veranderingen aan de buitenzijde van de woning heeft u altijd toestemming nodig.
OVERZICHT OP DE WEBSITE
Plavei heeft voor u alle veranderingen onder elkaar gezet in een overzicht dat te vinden is op onze website. In dit overzicht kunt u aflezen of
u voor een specifieke verandering toestemming nodig heeft, tot welke groep uw verandering hoort en welke aanvullende regels er gelden.
De veranderingen zijn verdeeld in categorieën.

VLOERAFWERKING
Uw woning krijgt vloerverwarming op de begane grond. Op de verdieping komen radiatoren. Vloerverwarming geeft u een aangenaam
binnenklimaat en veel comfort. Misschien bent u geen vloerverwarming gewend. Daarom geven we u een aantal aandachtspunten mee
voor de vloerafwerking. Als u rekening houdt met deze aandachtspunten, haalt u het meeste rendement uit uw vloerverwarming.
TOESTEMMING VOORAF
Voor het aanleggen van plavuizen, tegels en natuursteen is vooraf toestemming nodig van Plavei. Hiervoor moet u een ZAV-aanvraag (Zelf
Aangebrachte Voorziening) indienen. Alle informatie vindt u op onze website bij Zelf Aan te brengen Voorzieningen.
Vóór het aanbrengen van de vloerafwerking dient de leverancier het vochtpercentage van de dekvloer te controleren en aan u te bevestigen
dat de vloer voldoende droog is. Bij een te hoog vochtpercentage kan namelijk blaasvorming ontstaan, kunnen houten vloeren kromtrekken
of kan vloerbedekking loslaten.
Vergeet niet: voor het maken van de juiste keuze is het belangrijk dat u bij uw leverancier meldt dat u vloerverwarming heeft.
KATOEN-, NYLON- EN VINYLVLOEREN
Katoenen, wollen of nylon vloerbedekking is toe te passen, als het geen vaste foamlaag heeft van meer dan 0,3 cm. Bovendien mag de
dikte van de vloerbedekking niet meer dan 1 cm zijn. Ook vloerbedekking zoals Novilon en Marmoleum is goed toepasbaar. Op de droge
ondervloer kan de vloerbedekking gespannen, los gelegd of verlijmd worden met een zelfhardende lijm, zonder vorming van luchtbellen of
-blazen.
Ondertapijten mogen niet worden gebruikt. Gebruik ook geen tapijtlatjes, aangezien deze vaak gespijkerd worden. Spijkeren in de vloer is
verboden.
PARKETVLOEREN
Aangezien parket een natuurproduct is, zijn maar een paar soorten geschikt voor vloerverwarming. Zachtere houtsoorten mogen niet
worden toegepast.
LAMINAATVLOEREN
U kunt laminaat toepassen als dit nadrukkelijk op de verpakking staat vermeld. Het aanbrengen van een tussenlaag van folie of schuim is bij
vloerverwarming niet aan te raden, omdat dit isolerend kan werken en daardoor de warmtestraling van de vloerverwarming tegengaat. Een
tussenlaag raden we wel aan om geluidsoverlast (richting uw buren) te voorkomen. Uw leverancier kan u hierbij adviseren.
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ONDERHOUD IN EN OM DE WONING
ONDERHOUDSSERVICE
Wilt u gemak bij klein onderhoud? Kies dan voor onderhoudsservice van Plavei. Met een abonnement op onderhoudsservice voeren we
klein onderhoud uit voor onze huurders tegen een klein bedrag per maand. Zonder een abonnement op onderhoudsservice moet u als
huurder dit zelf doen.
GLASSERVICE
Het repareren van glasschade is vaak een dure aangelegenheid. Met een abonnement op glasservice, zorgen we voor de
herstelwerkzaamheden. Zonder abonnement op glasservice moet u dit zelf (laten) doen.
Op onze website vindt u meer informatie over wat precies valt onder bovenstaande service.
Onderhoud en reparatie van eigen (keuken)apparatuur die wordt aangeschaft via Plavei is sowieso voor rekening van de huurder. Ook is
het vervangen van buitenverlichting voor rekening van de huurder.
HAGEN BIJ DE WONINGEN AAN DE IRISSTRAAT
In het bestemmingsplan staat dat het verplicht is om een groene haag aan te brengen aan de straatzijden. De haag wordt door de
gemeente geplaatst. Plavei gaat 2x per jaar voor u de haag onderhouden. Voor dit onderhoud betaalt u een vergoeding van circa € 6,- per
maand.
Het exacte bedrag wordt voor de oplevering nog vastgesteld. De haag wordt door de gemeente gepland. Zodra Plavei de haag gaat
onderhouden, gaat u betalen voor het onderhoud.
De haag in de voortuin wordt een lage haag. Deze hagen mogen niet worden verwijderd, ook mogen er geen aanvullende schuttingen en/
of erfafscheidingen achter deze hagen geplaatst worden.
EIGEN BOOM
Bewoners van de woningen in de Irisstraat ontvangen na oplevering een fruitboompje die in de eigen tuin geplant kan worden. Dit
boompje moet 2 meter uit de erfgrens geplant worden, het onderhoud van de boom moet door de huurder worden gedaan. Bewoners
van de parkwoningen krijgen een boompje in een plantenbak.
ZITBANK VOOR WONING
Bij de woningen aan de Irisstraat wordt aan de gevel een zitbankje met een breedte van ca. 1500 mm langs de gevel geplaatst. Deze
zitbank is van beton met houten delen. De zitbank mag door de bewoner niet verplaatst of verwijderd worden.
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Technische omschrijving
BESTRATING EN ERFAFSCHEIDINGEN
VOORTUIN PARKWONING
De voortuin bestraten we met betontegels van 30x30 cm voorzien van opsluitbanden. Tussen de woningen komt een privacyscherm van
1800 mm hoog. In de voortuin staat een buitenberging. Elke woning krijg in de voortuin een regenton voor opvang van eigen regenwater.
Deze regenton mag niet worden verwijderd. Op de erfgrens van de voortuin komt een hedera haag van 1800 mm hoog.
VOOR- EN ACHTERTUIN WONING IRISSTRAAT
In de voortuin komt een bestraat pad naar de voordeur met betontegels van 30x30 cm voorzien van opsluitbanden en een lage haag.
Deze lage haag plant de gemeente.
De achtertuin heeft een bestraat pad met dezelfde betontegels als in de voortuin. Dit pad leidt naar de berging. De erfafscheidingen
tussen de woningen aan de Irisstraat worden niet voorzien van een erfafscheiding. De grens wordt aangegeven met paaltjes en draad.
Bewoners kunnen onderling zelf in overleg voor een andere erfafscheiding.
De tuinen worden aangevuld en geëgaliseerd met uitkomende grond. Dit is grond die vóór de start van de bouw op deze locatie is
uitgegraven en tijdelijk is opgeslagen. Hierin kunnen nog wat steentjes of andere oneffenheden zitten. Voordat u de tuin gaat inrichten
raden we u aan om de tuin eerst goed uit te harken. Ook kan het zijn dat u voor extra bestrating of beplanting andere grond nodig heeft
dan in de tuin aanwezig is. Voor deze grond moet u zelf zorgdragen. Uw leverancier kan u hierbij adviseren.
Het is bij de woningen aan de Irisstraat niet toegestaan om meer dan 50% van de tuin te voorzien van verharding. Het aanleggen van
groen zorgt voor het vergroenen van de gehele wijk, en draagt bij een goed klimaat, beter milieu en zorgt voor een betere afvoer van het
regenwater in de tuin.
Iedere woning krijgt een regenton voor opvang van eigen regenwater. Deze regenton mag niet worden verwijderd.
BUITENBERGING
De buitenberging is niet geïsoleerd. De wanden bestaan uit geïmpregneerde vuren rabatdelen en de hardhouden deur is voorzien van
gelaagd matglas. Het schuine dak bij de woningen aan de Irisstraat is afgewerkt met een dakbedekking (golfplaat). De bergingen van de
parkwoningen hebben een plat dak met kunststof dakbedekking.
De vloer van deze berging is van beton/bestrating. De berging heeft een afmeting van ongeveer 6m2. In de wijk worden ook bestaande
materialen vanuit de gesloopte woningen weer ingezet bij de nieuw te bouwen woningen. Dit betreft hoofdzakelijk onderdelen voor de
buitenbergingen zoals o.a. de bestrating, de daken van de bergingen en tuinhout. De her te gebruiken materialen worden vooraf getoetst
zodat dit geen invloed heeft op de kwaliteit, echter zijn wellicht wel gebruikssporen zichtbaar op enkele onderdelen vanuit het verleden.
BUITENRIOLERING
Het is een verplichting om het regenwater per kavel op te vangen en weer terug te laten vloeien in de bodem. Dit gebeurt bij de woningen
aan de Irisstraat deels door middel van zogenaamde infiltratiekoffers, die we in de achtertuinen in de bodem aanbrengen. Bij een
regenbui wordt het regenwater via de goten naar deze kratten geleid en verzameld. Na verloop van tijd zakt dit water dan weer de bodem
in. Door deze maatregel hoeft het regenwater niet naar de zuiveringsinstallatie en dat bespaart in de kosten.
Wanneer in de achtertuin geen infiltratiekoffer wordt aangebracht, dan wordt het regenwater bovengronds geleid naar de groenstrook
langs de straat en wordt hier geïnfiltreerd.
Bij de sleuteloverdracht van de woningen wordt duidelijk aangegeven waar deze kratten zijn geplaatst. Het is dus niet mogelijk om op deze
plek een vijver te maken of een boom te planten.

GEVELS EN WANDEN
GEVELAFWERKING PARKWONINGEN (LOCATIE 4)
Gevelafwerking bestaat uit verduurzaamde houten gevelbekleding. De woningen zijn voorzien van een plint met bruin metselwerk.
GEVELMETSELWERK WONINGEN IRISSTRAAT (LOCATIE 6)
Het gevelmetselwerk bestaat uit geel genuanceerde bakstenen met bruine metselwerkaccenten. Boven de kozijnen in de buitenmuur
zitten lateien. Deze zijn van verzinkt staal.
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VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN DE VLEERMUIS
In overleg met de ecoloog en de provincie komen in een aantal gevels voorzieningen ten behoeve van de vleermuis. Deze voorzieningen
zijn in de geveltekeningen van de verhuurtekeningen aangegeven.
DRAGENDE WANDEN
Parkwoning: de woningscheidende wanden en de wanden aan de binnenzijde van de gevels zijn van houtskeletbouw (HSB). Dit zijn
geïsoleerde wanden met een geluiddempende werking.
Woning Irisstraat: de woningscheidende wanden en de wanden aan de binnenzijde van de gevels zijn van beton. Met uitzondering van de
knieschotwanden en zijwanden van de dakkapellen op de 1ste verdieping. Deze zijn van hout.
BINNENWANDEN
De binnenwanden zijn bij alle woningen van hout. Als u iets wilt ophangen aan deze wanden moet u hollewandpluggen gebruiken Let
hierbij op dat u niet in de buurt van installatieleidingen boort.

VLOEREN
BEGANE GROND
De begane grondvloer is een systeemvloer van geïsoleerd gewapend beton. Bij de voordeur zit een geïsoleerd kruipluik met een stalen
omranding.
VERDIEPINGEN
De verdiepingsvloer van de woningen aan de Irisstraat is een systeemvloer van gewapende beton. De verdiepingsvloer van de
parkwoningen is een houtskeletbouwvloer.

DAKEN
HELLENDE DAKCONSTRUCTIE
De hellende daken worden bedekt met betonnen dakpannen, kleur volgens kleur- en materialenstaat. Op de daken komen zonnepanelen
te liggen. Het aantal zonnepanelen verschilt per woning.
Het dak wordt opgebouwd uit een geprefabriceerde goed geïsoleerde kapconstructie. Aan de binnenzijde van de berging wordt het dak
afgewerkt met bruin/groene beplating. De binnenzijde van de slaapkamer op de verdieping wordt wit afgewerkt.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
BUITENKOZIJNEN
Parkwoningen: de buitenkozijnen zijn van hout. De ramen kunnen zowel draaien als kiepen. In de kozijnen mag niet geboord worden.
Woningen Irisstraat: de buitenkozijnen zijn van kunststof. De ramen kunnen zowel draaien als kiepen. In de kozijnen mag niet geboord
worden.
BUITENDEUREN- EN RAMEN
Parkwoningen: de buitendeuren en -ramen van de woning zijn van hout.
Woningen Irisstraat: de buitendeuren en –ramen van de woning zijn van kunststof.
BINNENKOZIJNEN
De deurkozijnen zijn van staal, in de kleur wit.
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BINNENDEUREN
De binnendeuren zijn fabrieksmatig witte afgelakte opdekdeuren met een hoogte van ca. 2.30 meter. Bij het toilet en de badkamer
worden kunststeen dorpels geplaatst met een maximale hoogte van 2 cm. Bij de overige deuren komen geen dorpels.
De meterkast is voorzien van een witte deur van spaanplaat.
HANG- EN SLUITWERK BUITENKOZIJNEN
De buitenkozijnen voldoen aan weerstandsklasse 2, politiekeurmerk Veilig Wonen. De buitendeuren worden per woning, inclusief de
buitenberging, voorzien van gelijksluitende cilindersloten. Dat wil zeggen dat u met dezelfde sleutel zowel de voordeur, achter- (voor de
parkwoningen is dit de woonkamerdeur in plaats van de achterdeur) als bergingsdeur kunt openen.
HANG- EN SLUITWERK BINNENKOZIJNEN
De binnendeuren worden afgehangen aan paumelles en voorzien van deurbeslag.
• de badkamer- en de toiletdeur worden voorzien van een vrij- en bezetslot
• de overige deuren worden voorzien van een loopslot
• de meterkastdeur krijgt een kastslot

TRAP
De trap van de begane grond naar de verdieping is een dichte grenen houten trap. De kleur is wit. Aan de muur wordt een ronde, blank
gelakte houten leuning geplaatst.

AFTIMMERWERK
De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde afgetimmerd met multiplex.
Bij de voordeur wordt een huisnummerplaatje geplaatst. Naast de voordeur komt een metalen, afsluitbare wandbrievenbus.
De woningen worden standaard voorzien van vloerplinten in de kleur wit, met uitzondering van de badkamer, het toilet, de bergruimten
en de meterkast. Deze ruimtes krijgen geen vloerplinten.

WAND-, VLOER- EN PLAFONDAFWERKINGEN
WANDAFWERKING
Alle binnenwanden, met uitzondering van de wanden in de trapkast, techniekruimte, bergruimte, de meterkast, het toilet en de badkamer,
worden behangklaar afgewerkt. De wanden zijn daar waar nodig is, plaatselijk uitgevlakt en niet egaal wit afgewerkt. De wand is klaar zodat
je voorbereidende werkzaamheden voor het behangen kan uitvoeren. De wanden boven het tegelwerk in het toilet worden voorzien van
spuitwerk.
PLAFONDAFWERKING
De plafonds in de woningen worden voorzien van wit spackspuitwerk. De V-naden van de verdiepingsvloeren blijven hierbij in het zicht.
VLOERAFWERKING
De woningen worden, met uitzondering van de betegelde ruimtes, afgewerkt met een zandcement dekvloer.

TEGELWERKEN
WANDTEGELS
In het toilet komen wandtegels tot ongeveer 120 cm boven de vloer. In de badkamers komen de wandtegels tot aan het plafond. De
wandtegels hebben een afmeting van 20x25 cm. De kleur van de wandtegels mag u zelf uitzoeken uit ons assortiment.
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VLOERTEGELS
In de toiletten en de badkamer komen vloertegels. De vloertegels hebben een afmeting van 15x15 cm. Deze tegels hebben een bepaalde
stroefheid wanneer deze nat zijn. In de badkamer wordt de vloer ter plaatse van de douchehoek op afschot gelegd naar het vloerputje. De
kleur van de vloertegels mag u zelf uitzoeken uit ons assortiment.
KEUKEN
In de keuken komen wandtegels boven het aanrechtblad tot aan de onderzijde van de bovenkastjes. De wandtegels hebben een afmeting
van 20x25 cm. De kleur van de wandtegels mag u zelf uitzoeken uit ons assortiment.

VENSTERBANKEN, DORPELS EN WATERSLAGEN
VENTERBANKEN
Op de steenachtige borstweringen aan de binnenzijde onder de raamkozijnen worden kunststeen vensterbanken geplaatst volgens de
kleur- en materialenstaat. De vensterbanken in de woonkamer/keuken steken ongeveer 3 cm voorbij de binnenwand. Bij ramen tot op
vloerniveau komen geen vensterbanken.
DORPELS
Onder de deur van de badkamer en toilet worden hardsteen dorpels toegepast. Verder komen er geen dorpels in de woning.
WATERSLAG
Onder de raamkozijnen in het gevelmetselwerk komen aluminium waterslagen.
BEGLAZING
De buitenkozijnen worden voorzien van driedubbel isolerende beglazing.
In de buitendeur van de berging wordt draadglas toegepast.

ZONWERING
Bij de woningen passen we screens toe bij alle buitenkozijnen op de zonbelaste gevels: de oost-, west- en zuidgevel. Bij de woningen aan
de Irisstraat plaatsen we zonwering aan de voor- en achterzijde. Deze screens hebben een handmatige bediening
Behalve de zijgevels van bouwnummers 17 en 22, krijgen alle ramen van de parkwoningen screens. Deze screens hebben een handmatige
bediening.
Indien de toekomstige bewoner aanvullende screens aan zijn/haar woning wenst, moeten de aanvullende screens dezelfde uitvoering en
kleur hebben van de reeds aanwezige screens. Tevens dienen de aanvullende screens vooraf aangevraagd worden als Zelf Aangebrachte
Voorziening (ZAV). Zie hiervoor ook de voorwaarden op bladzijde 19 bij ‘aanbrengen van wijzigingen in/aan de woning’. Dit geldt ook voor
eventueel aan te brengen uitvalscherm of iets dergelijks, deze dient ook vooraf aangevraagd te worden bij Plavei als ZAV.

SCHILDERWERK
De trapbomen en de diverse binnen aftimmeringen worden dekkend afgelakt in een witte kleur. De traptreden worden niet afgelakt, maar
worden wit gegrond opgeleverd. De binnendeuren, binnenkozijnen, convectoren en vloerplinten worden fabrieksmatig afgelakt.
Op de binnenwanden komt geen sauswerk of behang.
Leidingwerk wordt niet geschilderd.
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KEUKEN
De woningen worden voorzien van een keukeninrichting van het fabricaat Bribus
De keukeninrichting bestaat uit:
• keuken met 3 onderkasten 60x60 cm (bxd)
• 3 bovenkastjes 60x72 cm (bxh)
• aanrechtblad, lengte ca. 180 cm
• aanrechthoogte: 90 cm of 95 cm
• hendelmengkraan
• rvs wasbak vierkant
De tekening van de basiskeuken staat in de bijlage.
De bewoner kan de kleur van de fronten, het aanrechtblad en het type grepen kiezen volgens de BKT brochure van Plavei.
De keuken wordt niet voorzien van apparatuur, zoals een koelkast en kooktoestel.
Normaliter dienen de bewoners zelf voor een recirculatiekap (afzuigkap) te zorgen. Voor deze 9 woningen wil Plavei ervaring opdoen met
een plasmafilter. Deze zorgt voor een nog betere luchtkwaliteit in de woning en wordt aangebracht in de schouw van de afzuigkap. Deze
plasmafilter én afzuigkap wordt voor dit project door Plavei aangeschaft. Hier staat tegenover dat Plavei tussendoor wel metingen wil
verrichten naar de luchtkwaliteit in de woning. Het is niet toegestaan om zelf een afzuigkap te plaatsen.
De keukens worden niet voorzien van een gasaansluiting. Er kan alleen elektrisch gekookt worden.
Optioneel tegen betaling is het mogelijk om de keuken uit te breiden. Hiervoor heeft Plavei een aantal opties uitgewerkt.

SANITAIR
Het sanitair is wit en wordt met stankafsluiters aangesloten op de riolering.
Onderstaand een overzicht van de toe te passen materialen en voorzieningen in de woningen:
TOILETRUIMTE
• toilet, hangend, voorzien van bril met deksel
• Closetrolhouder
• Fonteintje
BADKAMER
• Wastafelcombinatie voorzien van een mengkraan
• Rechthoekige of ronde spiegel en kunststof planchet
• Douchecombinatie, bestaande uit thermostaatkraan, glijstang en waterbesparende douchekop
• Afgedopte leiding voor optionele toilet in de badkamer. Als u graag een tweede toilet wilt, kunt u dit aanvragen via een ZAV-aanvraag

WATERINSTALLATIE
De volgende koud water tappunten worden aangesloten op het waterleidingnet:
• Mengkraan op het aanrechtblad in de keuken
• Fonteincombinatie in het toilet
• Wastafelcombinatie in de badkamer
• Thermostaat douchemengkraan in de badkamer
• Wasmachineaansluiting
• Afgedopte leiding tbv optionele closet in badkamer
De warmwaterleiding wordt aangesloten op:
• Mengkraan op het aanrechtblad in de keuken
• Mengkraan op wastafel in de badkamer
• Thermostatische douchemengkraan in de badkamer
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WARMTENET
Er wordt geen gasmeter of gasinstallatie aangelegd in de woning. Uw woning is aangesloten op het warmtenet. Het verbruik wordt
afgelezen met een warmtemeter. Deze registreert het verbruik in gigajoules (GJ) dat ook op de energierekening komt te staan.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld in groepen naar de diverse aansluitpunten. Houd er rekening
mee dat de groepenkast uitgebreid dient te worden indien u bijvoorbeeld kiest voor een luxe keuken met extra apparatuur.
De woning wordt voorzien van inbouw schakelmateriaal, in de kleur wit, met uitzondering van de meterkast.
• In de meterkast wordt een geaarde groepenkast gemonteerd, bestaande uit de benodigde eindgroepen.
Op de groepenkaart in de meterkast van uw woning staan de groepen vermeld
• De wasmachine en wasdroger worden op een aparte groep aangesloten
• Schakelaars komen op ongeveer 105 cm boven de vloer
• In alle ruimtes komen lichtpunten
• Wandcontactdozen, m.u.v. de meterkast en de keuken, komen op ongeveer 30 cm boven de vloer
• Ter plaatse van achtergevel komt buiten een spatdichte wandcontactdoos op ca. 30 cm hoogte
De volgende elektravoorzieningen komen in de keuken:
• Een loze leiding voor een vaatwasser/boiler
• Een loze leiding voor een oven of magnetron
• Twee dubbele wandcontactdozen boven het aanrechtblad
• Een wandcontactdoos voor een koelkast
• Een dubbele wandcontactdoos voor een afzuigkap
• Een perilexaansluiting voor een elektrisch kookplaat, met een maximale aansluitwaarde van 7.200 Watt.
TV-TELEFOON INSTALLATIE
In de woonkamer en op de hoofdslaapkamer is op ongeveer 30 cm boven de vloer een leiding voorzien van UTP bekabeling aanwezig
voor televisie en/of telefoon. Deze kabels komen uit in de meterkast, waar ze kunnen worden aangesloten op de router van de door u
gekozen provider. U moet zelf zorgen voor een abonnement bij een provider. De kosten hiervan zijn voor u.
GLASVEZEL
In de meterkast is een aansluiting op het glasvezelnetwerk aanwezig. Wanneer u hier gebruik van wilt maken moet u zelf zorgen voor een
abonnement. De kosten hiervan zijn voor u.
BELINSTALLATIE
Bij de voordeur van de woning komt een beldrukker. In de meterkast wordt een beltrafo geplaatst en aan de buitenzijde van de meterkast
zit de schel.
ROOKMELDERS
In de woning komen de vereiste rookmelders op het plafond van de entree en op de overloop. De rookmelder is aangesloten op het
lichtnet, maar is ook voorzien van een batterij voor het geval de stroom uitvalt. Deze batterij raakt naar verloop van tijd leeg. De batterij
gaat ongeveer één jaar mee. Als de batterij leeg is, begint de rookmelder kleine piepsignaaltjes af te geven. U moet zelf de batterij
vervangen.
PV PANELEN
Iedere woning wordt voorzien van voldoende zonnepanelen, om tot energiezuinige woning te komen. Hiermee wordt elektriciteit
opgewekt Deze panelen zijn zwart van kleur. De omvormer in de technische ruimte zorgt er voor dat de opgewekte gelijkstroom wordt
omgezet naar wisselstroom, zodat deze dan direct te gebruiken is.
ACHTERPADVERLICHTING
In het kader van veilig wonen is het vereist dat het achterpad bij de woningen aan de Irisstraat goed is verlicht. Op de zij- of achterkant van
de houten bergingen zit daarom een buitenlamp met bewegingsmelder. Deze lamp is voorzien van LED-verlichting en is aangesloten op
de huisinstallatie van de betreffende woning. Waarschijnlijk wordt er in het achterpad nog een extra lantaarnpaal geplaatst. In dat geval
worden deze aangesloten op de huisinstallatie van de dichtstbijzijnde woning.
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VERWARMINGSINSTALLATIES
VLOERVERWARMING
In de begane grondvloer komt vloerverwarming. De verdeler van de vloerverwarming in de parkwoningen komt in de bijkeuken. Bij de
woningen in de Irisstraat komt de verdeler in de trapkast. De verdieping wordt voorzien van convectie radiatoren en zijn voorzien van een
thermostaatknop.
ALGEMEEN
Vloerverwarming is een comfortabel systeem, maar vraagt om een ander gebruik dan radiatoren. Vloerverwarming werkt met een lage
temperatuur van het doorstromende water. Dit betekent dat het systeem trager werkt dan radiatoren, maar dat de ruimten aangenamer
en gelijkmatig van temperatuur aanvoelen. Door toepassing van vloerverwarming blijft er meer nuttige ruimte over, omdat de radiatoren
ontbreken.
We raden aan om de thermostaat zoveel mogelijk op dezelfde stand te laten staan, ook ’s nachts. Dat klinkt niet energiezuinig, maar dat is
het wel: u verbruikt namelijk minder energie door de temperatuur constant te houden, dan dat de woning van een koude nachtstand weer
opgewarmd moet worden.
Belangrijk: door de aanwezigheid van de slangen in de vloer is het absoluut verboden om zelf te boren, te spijkeren of te schroeven in de
vloer.
Bij gelijktijdige verwarming kunnen de ruimtes voldoen aan de volgende temperaturen:
• entree en toilet: 18 °C
• woon-/eetkamer: 20 °C
• badkamer: 22 °C
• slaapkamers: 20 °C
• verkeersruimten: 18 °C
• technische ruimten en berging: onverwarmd

VENTILATIEVOORZIENINGEN
De woningen worden voorzien van een warmte terugwin systeem (WTW), voorzien van co² sensor (koolstofdioxidemeter) in de woonkamer
en hoofdslaapkamer. In de badkamer komt een sensor op basis van relatieve vochtigheid. De ventilatie-unit staat opgesteld in de
technische ruimte.
In de woonkamer en slaapkamers komen witte kunststof aanzuigventielen in het plafond, die zorgen ervoor dat verse lucht in uw woning
“geblazen” wordt.
In de keuken, badkamer en het toilet komen witte kunststof afzuigventielen in het plafond waardoor de “vieze” lucht afgevoerd wordt.
De WTW-unit komt in de technische ruimte.
In de buitenkozijnen op de begane grond is een rooster opgenomen voor de zogenaamde ‘zomernachtventilatie’ van uw woning. Op
warme dagen kunt u het kozijn bij het rooster s’ nachts op de begane grond in combinatie met een kozijn c.q. dakraam op de verdieping
veilig open zetten zodat u uw woning in de zomer ’s nachts kan koelen.
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KLEUR- EN MATERIALENSTAAT
WONING PARKWONING (LOCATIE 4)
Gevels woning
Houten gevelbekleding 		Hout verduurzaamd/naturel
Gevelsteen trasraam
Accent metselwerk		Bruin
Voeg gevelsteen trasraam
Doorgestreken voeg		Grijs
Waterslag
Aluminium 		Antraciet
Dakbedekking hellend
Betonnen dakpan 		Antraciet
Kozijnen
Hout 		Antraciet
Ramen
Hout		Antraciet
Voordeur en achterdeur
Hout		Antraciet
Hemelwaterafvoer
PVC		Grijs
Goot
Aluminium 		Grijs
Luiken (optioneel)
Hout		Antraciet
PV panelen			Zwart
Berging
Gevel
Kozijn
Deur
Dakbedekking berging

Hout 		Naturel
Hout 		Antraciet
Hout 		Antraciet
Kunststof (EPDM)		Zwart

WONING IRISSTRAAT (LOCATIE 6)
Gevels woning
Schoon metselwerk
		
Voegwerk woning
Zand-cement
Dakbedekking hellend
Betonnen dakpan
Kozijnen
Kunststof
Ramen
Kunststof
Voordeur
Kunststof
Achterdeur
Kunststof
Hemelwaterafvoer
PVC
Goot
Aluminium
Luifel
Aluminium
Afdekkap dakrand (plat dak)
Staal gefolied plastisol
Dakkapellen
Keramische steenstrips
PV panelen		

Geel met bruine
accent vlakken
Grijs
Antraciet
Wit
Wit
Lichtbruin
Wit
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Kleur gevelsteen
Zwart

Berging
Gevel
Kozijn
Deur
Dakbedekking berging

Naturel
Wit
Wit
Grijs

Hout
Hout
Hout
Golfpaat
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TOT SLOT
In deze verhuurbrochure staan afbeeldingen. Deze afbeeldingen geven een indruk van het project en de woningen. In werkelijkheid kunnen
er afwijkingen zijn ten opzichte van deze afbeeldingen, u kunt hier daarom geen rechten aan ontlenen.
Deze verhuurbrochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen. Deze hebben we gekregen van
o.a. gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien
van architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede voor eventuele afwijkingen die kunnen voortkomen uit nadere
eisen en wensen van overheden en / of nutsbedrijven. Ook behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en
afwerking zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit.
Aan de situatietekening kunt u geen rechten ontlenen (bijv. voor de aangegeven hoogten van (toekomstige) bebouwing, exacte kavelgrootte,
et cetera).
De ingeschreven maten op de tekeningen en die in deze technische omschrijving staan, zijn “circa” maten, uitgedrukt in centimeters. Bij het
aangeven van de maatvoering tussen wanden, is geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Eventueel aangegeven alternatieven
behoren niet tot het gehuurde. Eventueel op tekeningen ingetekend meubilair en/of apparatuur, voor zover niet in de technische
omschrijving genoemd, behoren niet tot het gehuurde. Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan.
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BIJLAGE 1: DE BASISKEUKEN (KLEUR IS OPTIONEEL)
PLATTEGROND BASISKEUKEN

AANZICHT BASISKEUKEN

Klant

Referentie

265210 - Plegt-Vos Oost B.V.
Bonnummer

4011253 39 woningen Bloemenbuurt Plavei Fase C.01

gt-Vos Oost B.V.

woningen Bloemenbuurt C.01

Getekend door

39 woningen Bloemenbuurt Plavei Fase C

Ewoud van de Put

Aanzicht

Bovenaanzicht

Datum afdruk

14-10-2021

Bonnaam

Basiskeuken 180cm

Referentie

39 woningen Bloemenbuurt Plavei Fase C
Bonnaam

Basiskeuken 180cm
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Getekend door

Ewoud van de Put
Datum afdruk

14-10-2021

Aanzicht

Wand aanzicht 1

AANZICHT BASISKEUKEN IN 3D (KLEUR WIT)
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