
Algemeen (tenzij anders vermeld in de specifieke ruimte)

Vloer: cementgebonden dekvloer
Wanden: glad gestuukt, sausklaar 
Plafond: spuitwerk fijne korrel, kleur: wit
Plinten: geen 
Metselwerk: baksteen, kleur: donkerbruin genuanceerd,  
rood-oranje-geel genuanceerd
Gevelramen, deuren en kozijnen: geschilderd hardhout,  
kleur: wit
Voor- en zijgevelkozijnen: ventilatierooster boven kozijn
Achtergevelkozijnen: ventilatierooster in glas,  
gecoat aluminium, kleur: wit
Entreedeur: geschilderd hardhout met glasstrook, kleur: wit
Verwarming: vloerverwarming op bg en 1e en waar een extra 
slaapkamer is op de 2e verdieping daar ook vloerverwarming
Verlichting: voordeur, type: Leonora RVS-look 9960045
Frans balkon: stalen hekwerk met krommingen, kleur: wit 

Keuken
Merk: Bruynzeel keuken, kleur: wit
Type blad: quartsiet werkblad, kleur: zwart
Kasten: melamine, greeploos, kleur: wit
Merk apparatuur: Siemens inbouwapparatuur: RVS-afzuigkap, 
inductiekookplaat, koelkast, combi-oven en vaatwasser
Spatplaat: RVS

Toilet
Vloer: Mosa softgrip tegels, kleur: grijs (300 x 300 mm) 
Wanden: Mosa tegels, kleur: mat wit (250 x 330 mm)
Sanitair: Sphinx
Wandcloset: vrijhangend met closetzitting, waterbesparend 
inbouwreservoir met 2 spoelkeuzes
Fontein: Sphinx 

Badkamer
Vloer: Mosa softgrip tegels, kleur: grijs (300 x 300 mm) 
Vloer douche: Mosa softgrip tegels, kleur: grijs (100 x 600  
en 150 x 600 mm)
Wanden: Mosa tegels, kleur: mat wit (250 x 330 mm)
Sanitair: Sphinx 
Wastafelkraan: Grohe 
Spiegel: rechthoekig (1200 x 600 mm)
 

Douchecombi: Grohe thermostatische douchemengkraan, 
glijstang, doucheslang en handdouche, RVS draingoot en  
glazen douchewand
Wandcloset: vrijhangend met closetzitting, waterbesparend 
inbouwreservoir met 2 spoelkeuzes
Fontein: Sphinx 
Douchekabine: Sealskin 1700 glas
Designradiator: wit

Algemene ruimten

Begane grond
Trap begane grond: Vuren dichte trap, bomen en traphekken 
geschilderd, treden onbehandeld. Onderzijde trap alleen in 
grondverf. 

Verdiepingen
Trap 1e naar zolder: vuren open trap in grondverf
Binnenzijde trapkast: onbehandeld

Inpandige berging
Aansluitingen: mechanische ventilatie DUCO CO2, 
warmtepomp, wasmachine en wasdroger

Berging
Bergruimte: vloeroppervlak 5,3 m² 
Gevelbekleding: gewolmaniseerde rabatdelen,  
kleur: naturel vergrijsd 

Buitenruimten

Voortuin
Tegels: beton, kleur: grijs (400 x 600 mm)

Achtertuin
Tegels: beton, kleur: grijs (400 x 600 mm)
Tuinafscheiding: hoog hekwerk met hederabegroeiing, hoogte 
hekwerk: ca. 1,8 m en hoogte beplanting: ca. 0,8 m hoog
Tuinverlichting: Definex zwart LED met schemerschakelaar
Beplanting: 2 rijen breed rode, groene haag, ca. 0,6 m hoog
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