
      Dorps wonen
15 appartementen in het
    centrum van Stroe
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Aan de teksten, impressies en afbeeldingen in deze brochure is veel aan-

dacht besteed. Informatie in deze brochure is echter onder voorbehoud 

en vervangt uiteraard nooit de technische omschrijving en verkoopin-

formatie. De opgenomen afbeeldingen dienen slechts om u een goede 

indruk te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Niets 

uit deze brochure mag gebruikt en/of vermenigvuldigd worden zonder 

toestemming van de opdrachtgever.

© Aannemersbedrijf Aalten B.V.
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De kegels uit de 
   Dennenbossen

In de 19de eeuw werden er op de Veluwe op grote schaal bossen aan-

gelegd met als doel om zaden uit dennenkegels te winnen. Na diverse 

productieexperimenten om de dennenkegels op de juiste manier te 

openen  nam Staatsbosbeheer in 1910 het besluit om een rijkszaadeest 

op te richten, een gebouw, waarin bedrijfsmatig grotere hoeveelheden 

dennenzaad gewonnen zouden kunnen worden. 

Stroe kwam in aanmerking als meest geschikte locatie voor de bouw 

van zo’n productielocatie. Het dorpje lag aan de rand van de Veluwe en 

had in 1881 een station gekregen. Deze omgeving had al veel dennen-

bossen, zodat men er zeker van kon zijn dat er dennenkegels geplukt en 

geraapt konden worden. Bovendien moesten in deze streken nog vele 

hectaren woeste grond bebost worden.

De oprichting van de rijkszaadeest, die nog steeds in Stroe te vinden is,  

gaf de bedrijvigheid in Stroe een impuls.  Houtvester* E. Hesselink kreeg 

de taak om in Stroe, toen gemeente Garderen, een stuk grond aan te 

kopen om een rijkszaadeest te bouwen. 

*Een houtvester is een wetenschappelijk opgeleide bosbouwkundige, 
die is belast met het beheer van een houtvesterij.

Uit: Jaarboek Monumentenzorg 1996. Monumenten en bouwhistorie
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Impressie voorzijde

EEN MARK ANT 
GEB OUW IN 
HE T CENTRUM 
VAN STROE

Het verouderde pand van Machinebouw  

Jansen, middenin in Stroe, maakt plaats voor 

een woongebouw met karakter: De Houtvester. 

De vijftien goed afgewerkte appartementen 

variëren in grootte van 70 tot 115 m2. 

Met een parkeerplaats in de parkeerkelder (13 parkeer-

plaatsen beschikbaar), een heerlijke buitenruimte of fijn 

balkon, de supermarkt aan de overkant en de Stroese  

heide als achtertuin heeft een appartement in  

De Houtvester u werkelijk alle wooncomfort te bieden. 

De stijlvolle architectuur maakt De Houtvester tot een 

markante verschijning. En dat op zo’n unieke locatie. 

Welkom in Stroe
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WONEN IN  STROE
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STROE
Gezellige dorpskern met een supermarkt 
en sfeervolle horecagelegenheden 

Binnen twee minuten per fiets op de
prachtige Stroese heide

Op korte afstand van de oprit naar de A1

De Stroeënaar zal het beamen; hier kennen we nog de  

echte Veluwse ongedwongenheid. Want het mag dan een 

klein dorp zijn, het is een echt gezellig dorp met karakter.  

En wie er eenmaal woont, wil er nooit meer weg. 

Stroe is gelegen op de grens van de Veluwe en de  

Geldersche Vallei, tussen Amersfoort en Apeldoorn. Vanuit de kern 

van Stroe fietst u binnen enkele minuten het prachtige natuurgebied 

richting Kootwijk in. 

Parels van de Veluwe
Ontdek de omgeving van Radio Kootwijk, fiets door de bossen rond 

Garderen of maak een wandeling rond Recreatiegebied Zeumeren; 

om vervolgens op adem te komen op één van de gezellige terrasjes. 

Het is heerlijk wonen in Stroe! 
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VO O RG E V E L R EC H T E R Z I J G E V E L

meter krijgt de nieuwe bouwmassa een aansluiting 

op de omliggende bebouwing die voornamelijk 

bestaat uit vrijstaande woningen. Op verschillende 

hoeken opent de kap zich door de toepassing van 

diverse topgevels. Met deze topgevels oriënteren 

de appartementen zich op specifieke punten uit de 

omgeving en krijgt het gebouw een fraaie transpa-

rantie/openheid.

Het appartementenblok is bedacht in een ingeto-

gen baksteenarchitectuur met een duidelijk zicht-

bare kap. Door te spelen met diverse metselwerk-

verbanden en texturen is een mooie genuanceerde 

gelaagdheid ontstaan in de gevels. Deze gelaagd-

heid wordt versterkt door op bepaalde punten ook 

houten lamellen toe te passen.

Midden in het centrum van Stroe wordt, op een 

markante zichtlocatie, een appartementengebouw 

ontwikkeld. Door de centrale ligging zijn de appar-

tementen met name geschikt voor de doelgroep 

senioren.

Het beschikbare kavel is gelegen op de hoek van 

de Stroeërweg en de Ericaweg. Aan de achterzij-

de grenst het kavel ook aan een openbare weg 

waardoor de nieuwe appartementen als een 

alzijdig gebouw zijn ontworpen; alle gevels zijn 

als het ware behandeld als voorgevels. Dit is de 

reden waarom gekozen is om het ontwerp te 

voorzien van één doorlopende kap die over alle 

gevels doorloopt. Door de hogere gootlijn van de 

kap regelmatig te verlagen naar een hoogte van 3 

FIER architecten

DE ARCHITEC T AAN HE T WO ORD
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A C H T E RG E V E L L I N K E R Z I J G E V E L
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Impressie achterzijde



VE R D IEP IN GEN
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Zijde Stroeërweg/Wolweg

B EG A N E  G RO N D E E R S T E  V E R D I E P I N G T W E E D E  V E R D I E P I N G

1 6 112 7 12

3 8 134 9 14
5 10 15

N

DRI E VER DI EP ING E N
WO ON PLE ZI ER  
De 15 appartementen in De Houtvester zijn verdeeld over een drietal  

verdiepingen. In het souterrain is er plaats voor 13 auto’s. Daarnaast zijn hier 

de bergingen gesitueerd. De appartementen op de tweede verdieping hebben 

dankzij de schuine en extra hoge plafonds een geheel eigen karakter. 

Plafondhoogte: ca. 2,65 m. Plafondhoogte: ca. 2,65 m. Plafondhoogte: ca. 2,65 m.
Kniklijn vanaf ca. 1,2 m. (dakhelling)
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Wonen aan de rand
   van de natuur met 
een heerlijk appartement
                als thuisbasis.



Begane grondNR .  1

1 3

N Schaal 1:100

Woonoppervlakte Buitenruimte

102 m2 9 m2

Inhoud

270 m3

Afmetingen, oppervlakten en de inhoud kunnen in  

werkelijkheid enigszins afwijken. 



Begane grond NR .  2
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N Schaal 1:100

Woonoppervlakte Buitenruimte

102 m2 9 m2

Inhoud

270 m3

Afmetingen, oppervlakten en de inhoud kunnen in  

werkelijkheid enigszins afwijken. 



Begane grondNR .  3

1 5

N Schaal 1:100

Woonoppervlakte Buitenruimte

83 m2 9 m2

Inhoud

220 m3

Afmetingen, oppervlakten en de inhoud kunnen in  

werkelijkheid enigszins afwijken.



NR .  4Begane grond
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N Schaal 1:100

Woonoppervlakte Buitenruimte

83 m2 9 m2

Inhoud

220 m3

Afmetingen, oppervlakten en de inhoud kunnen in  

werkelijkheid enigszins afwijken. 



Begane grondNR .  5

1 7

N Schaal 1:100

Woonoppervlakte Buitenruimte

70 m2 9 m2

Inhoud

185 m3

Afmetingen, oppervlakten en de inhoud kunnen in  

werkelijkheid enigszins afwijken. 
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Hoe wilt u thuiskomen? Als basis   
      van uw woonplezier worden de    
  appartementen voorzien van   
       een hoogwaardige afwerking. 



Eerste verdieping

Eerste verdieping

NR .  6

NR .  11

1 9

N Schaal 1:100

Woonoppervlakte Buitenruimte

115 m2 9 m2

Inhoud nr. 6

305 m3

Afmetingen, oppervlakten en de inhoud kunnen in  

werkelijkheid enigszins afwijken. 



Eerste verdieping

Tweede verdieping

NR .  7

NR .  12
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N Schaal 1:100

Woonoppervlakte Buitenruimte

102 m2 9 m2

Inhoud nr. 7

270 m3

Afmetingen, oppervlakten en de inhoud kunnen in  

werkelijkheid enigszins afwijken. 



Eerste verdieping

Tweede verdieping

NR .  8

NR .  13

2 1

N Schaal 1:100

Woonoppervlakte Buitenruimte

83 m2 9 m2

Inhoud nr. 8

220 m3

Afmetingen, oppervlakten en de inhoud kunnen in  

werkelijkheid enigszins afwijken. 



Eerste verdieping

Tweede verdieping

NR .  9

NR .  14
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N Schaal 1:100

Woonoppervlakte Buitenruimte

83 m2 9 m2

Inhoud nr. 9

220 m3

Afmetingen, oppervlakten en de inhoud kunnen in  

werkelijkheid enigszins afwijken. 



Eerste verdieping

Tweede verdieping

NR .  10

NR .  15

2 3

N Schaal 1:100

Woonoppervlakte Buitenruimte

70 m2 9 m2

Inhoud nr. 10

185 m3

Afmetingen, oppervlakten en de inhoud kunnen in  

werkelijkheid enigszins afwijken. 
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TECH N I S C HE 
OMS CHR I J VI N G

ALGEMEEN

Woningborg bepalingen
Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden 

onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven 

regelingen, reglementen, garanties en standaard voorwaarden. 

Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee 

onverenigbaar ofwel nadelig mocht zijn voor de verkrijger, preva-

leren reeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Het 

appartement dient te voldoen aan de eisen van overheden en 

nutsbedrijven, waardoor planafwijkingen kunnen optreden.

RONDOM EN ONDER HET GEBOUW

Bestrating en terrein
De inrit naar de parkeergarage wordt uitgevoerd in betonklinkers. 

De parkeerplaatsen op het buitenterrein in grasblokken. De pa-

den rondom het gebouw worden bestraat met grijze betontegels. 

De tuin zoals aangegeven op de verkooptekeningen zijn in de 

koopsom inbegrepen. De inrit voor auto’s zal worden afgesloten 

door een automatisch te bedienen speedgate. Ieder appartement 

zal worden voorzien in twee stuks afstandsbedieningen voor deze 

garagedeur. 

Berging
In het plan wordt elk appartement voorzien van een berging in de 

kelder, voorzien van een lichtpunt en een wandcontactdoos.

DE CONSTRUCTIEVE OPBOUW VAN UW APPARTEMENT

Fundering
Onder het gebouw wordt een parkeerkelder toegepast. 

Vloeren
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een prefab betonnen 

systeemvloer welke aan de onderzijde fabrieksmatig is voorzien 

van isolatie.

De verdiepingsvloeren bestaan uit geprefabriceerde betonnen 

breedplaatvloeren met V-naden aan de onderzijde. Deze V-naden 

blijven in het zicht, ook na het aanbrengen van de plafond- 

afwerking.

De balkon- en galerijplaten worden uitgevoerd in prefab beton 

met een anti-slipstructuur.

Gevels en binnenmuren
De gevels van de appartementen worden uitgevoerd als schoon 

metselwerk. De voegen van het metselwerk worden doorgestre-

ken en terugliggend uitgevoerd. In overleg met de steenleve-

rancier en architect zullen dilataties in het metselwerk worden 

opgenomen.

In de spouw van de buitengevels wordt isolatie aangebracht met 

een minimale warmteweerstand conform omgevingsvergunning.

De dragende binnenwanden van de appartementen worden 

uitgevoerd in kalkzandsteen, diktes volgens opgave van de 

constructeur. Waar aangegeven op tekening worden gevelvlakken 

uitgevoerd met houten gevelplanken.

Daken
Het platte dak van de bovenste appartementen worden uitge-

voerd met geprefabriceerde betonnen vloeren. De bovenzijde van 

de betonnen vloer zal van isolatie worden voorzien. De warm-

teweerstand van het dak zal minimaal voldoen aan de gestelde 

eisen in de omgevingsvergunning.

De platte daken worden voorzien van een kunststof dakbedek-

king. De randen worden bekleed met een aluminium dakrand. 

Het dak zal toegankelijk zijn vanuit de centrale ruimte met 

een toegangsluik met schaartrap. Op het dak van zowel de 3e 

verdieping als het bovenste dak worden aanlijnvoorzieningen 

aangebracht ten behoeve van onderhoud en glas bewassing.

Trappen
De trap in de centrale ruimte is een prefab betontrap met beton-

nen bordes. Deze zal worden voorzien van antislip structuur.

Balustrade en hekwerken
De balustrade van de balkons worden deels uitgevoerd met 

glasbalustrade met bovenregel en deels in metselwerk aan bin-

nen- en buitenzijde van het balkon met daarop een aluminium 

afdekker en bovenregel bevestigd.

Tussen aangrenzende balkons wordt een privacyscherm geplaatst 

met ondoorzichtige beglazing.

De trappen worden voorzien van stalen muurleuningen en stalen 

spijl- / striphekwerken. Het toegepaste staal wordt gestraald en 

gepoedercoat.

Buitenkozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen, ramen en deuren (behoudens de entreedeur) 

van uw appartement worden uitgevoerd in op kleur gespoten 

hardhout. De binnenzijde zal in dezelfde kleur worden uitgevoerd 

als de buitenzijde. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen 

worden voorzien van de benodigde tochtprofielen.

Het entreekozijn van uw appartement is een hardhouten kozijn. 

De entreedeur is een houten deur. Het kozijn en de deur wordt 

voorzien van een dekkende verflaag. De kozijnen worden voor-

zien van aluminium of kunststeen onderdorpels.

Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk in de buitenkozijnen wordt uitgevoerd in 

overeenstemming met het Bouwbesluit (inbraakwerendheids-

klasse 2). Voor de voordeur van een appartement en berging 

geldt 1 sluitsysteem.

De entreedeuren van de appartementen worden voorzien van 
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een vrijloop deurdranger. Dit betekent dat de dranger alleen in 

werking gaat bij brand. De overige buitendeuren van de centrale 

ruimte worden voorzien van een normale deurdranger.

Het hang- en sluitwerk van het appartement zal onder andere 

bestaan uit:

•  meerpuntssluitingen voor de buitendeuren van de woning;

•  insteekcilinderslot voor de bergingsdeur;

•  veiligheidsbeslag op alle buitendeuren;

•  scharnieren van gegalvaniseerd staal voor de buitendeuren en 

ramen;

•  meerpuntssluitingen voor de (draai)kiepramen.

Beglazing
De buitenkozijnen van de woning worden voorzien van hoog-

rendement thermisch isolerende (HR++) beglazing. Waar nodig 

volgens NEN3569 zal veiligheidsglas worden toegepast.

DE AFBOUW VAN UW APPARTEMENT

Binnendeuren en -kozijnen
De binnenkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte 

stalen montagekozijnen met bovenlicht. In algemene zin worden 

de bovenlichten voorzien van helder enkel glas m.u.v. kasten; 

deze worden voorzien van een wit paneel. De binnendeuren 

worden standaard uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte dichte 

opdekdeuren. De deur van de meterkast wordt standaard voor-

zien van ventilatieroosters, zodat deze voldoet aan de eisen van 

de energieleveranciers.

Binnenwanden
Niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd met gips- 

blokken of met cellenbetonpanelen.

Afwerking wanden
Boven het tegelwerk van het toilet worden de wanden afgewerkt 

met wit spuitpleisterwerk. De overige wanden in de woning 

worden, met uitzondering van de binnenzijde van de kasten, 

behangklaar afgewerkt. De uitgangspunten voor behangklaar 

zijn als volgt: Voor de wanden geldt dat kleine oneffenheden 

in de vorm van gaatjes, bultjes, spaanslagen zijn toegestaan. 

Behangklaar wil ook zeggen dat er van uitgegaan wordt dat er 

na oplevering nog een verdere afwerking plaats dient te vinden, 

zoals bijvoorbeeld behang of een sierpleister. Zonder nadere 

behandeling zijn de wanden nadrukkelijk niet geschikt om te 

sausen. Ook voor glad scan/ glasvlies behang is een extra behan-

deling noodzakelijk. De woning zal worden opgeleverd zonder 

vloerplinten.

Afwerking plafonds
Vlakke plafonds van beton en gipsplaat in verblijfsruimtes wor-

den afgewerkt met wit spuitpleisterwerk.

Afwerking vloeren
De vloeren worden afgewerkt met een afwerkvloer van circa 7 

cm dik. De vloerafwerking mag een maximale Rc-waarde hebben 
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van 0,09 m2 K/W. In andere woorden: uw vloerafwerking moet 

geschikt zijn voor gebruik met vloerverwarming. De vloerverwar-

ming werkt optimaal bij een steenachtige vloerafwerking. In de 

badkamer en in de meterkast wordt geen afwerkvloer aange-

bracht.

Tegelwerk
Wanden in de badkamer worden standaard betegeld tot aan 

het plafond en in het toilet tot ongeveer 1,2 m. hoogte. Vloeren 

van sanitaire ruimtes worden betegeld, waarbij de vloer van de 

douchehoek één tegeldikte verdiept wordt gelegd ten opzichte 

van de badkamervloer. Ter plaatse van eventuele gevelkozijnen 

worden de wandtegels omgezet tegen de dagkanten van de 

gevelopening; hier worden dus geen vensterbanken aangebracht. 

Aansluitingen tussen wanden met vloer en wanden onderling 

worden afgekit.

Voor het tegelwerk in badkamer en toilet gelden onderstaande 

standaard uitgangspunten:

•  stelpost aankoop vloertegels afmeting 30x30 cm

 € 35,00 per m2 incl. BTW;

•  stelpost aankoop wandtegels afmeting 30x45 cm

 € 30,00 per m2 incl. BTW;

•  vloer- en wandtegels worden niet strokend verwerkt.

Tegen meerprijs kunnen andere tegels in een door het bouwbe-

drijf aan te wijzen showroom worden uitgekozen. Het aan-

brengen van de wand- en vloertegels volgens het keuzepakket 

is reeds in de koopsom verwerkt. Afwijkende maatvoering, 

patronen en strokend verwerken kunnen echter leiden tot een 

meerprijs.

Natuur- en kunststeen
De deuropeningen ter plaatse van de toilet- en de badkamerdeur 

worden voorzien van kunststenen dorpels. Waar aangegeven op 

de tekeningen worden aan de binnenzijde kunststeen venster-

banken aangebracht.

Schilderwerk
De aftimmering aan de binnenzijde van buitenkozijnen, -ramen 

en -deuren wordt in dezelfde kleur als het kozijn afgeschilderd.

DE INSTALLATIES IN UW APPARTEMENT

Sanitair
Het sanitair van uw woning wordt uitgevoerd in het fabricaat 

Villeroy en Boch (V&B) serie O.novo (of gelijkwaardig) in de kleur 

wit volgens onderstaande specificatie.

Closetcombinatie:
•  Vrijhangend wandcloset;

•  Kunststof closetzitting met deksel.

Fonteincombinatie:
•  Fontein;

•  Fonteinkraan;

•  Muurbuis met sifon van chroom.

Wastafelcombinatie:
•  Wastafel;

•  Wastafelmengkraan;

•  Spiegel 570 x 400 mm met spiegelklemmen; 

•  Muurbuis met sifon van chroom.

Douchecombinatie:
•  Opbouw thermostatische douchemengkraan; 

•  Glijstang en handdouche;

•  Draingoot met RVS rooster.

Aansluitpunt wasmachine:
•  Tapkraan met beluchter.

Verwarmingsinstallatie
Het appartement is gasloos en daarom voorzien van een lucht-

warmtepomp of bodemwarmtepomp  (deze keuze is nog niet 

gemaakt) met een ingebouwde boiler in de technische ruimte. 

De beschikbare hoeveelheid warm water is afhankelijk van 

de inhoud van de boiler. Als de hoeveelheid warm water in de 

boiler verbruikt is, zal de boiler koud water opwarmen tot de 

benodigde temperatuur; dit kan enige tijd duren. De boilercapa-

citeit is afgestemd op verwarming van het appartement en een 

bepaalde hoeveelheid warm tapwater. Afhankelijk van het aantal 

gebruikers dat binnen een bepaald tijdsbestek gaat douchen kan 

uitbreiding van de capaciteit van de boiler wenselijk zijn.

Wanneer er gekozen wordt voor een bad, extra douche, grotere 

douchekop zal het warme water eerder verbruikt zijn en is het 

aan te bevelen om de capaciteit van de boiler te vergroten.

Voor het naderhand bijvullen van de warmtepomp wordt een 

vulslang geleverd.

De verwarming wordt uitgevoerd door middel van vloerverwar-

ming en kan worden bediend door middel van een thermostaat 

in de woonkamer.

In de badkamer zal een handdoekradiator worden geplaatst.

Onderstaande temperaturen kunnen onder normale omstandig-

heden worden gerealiseerd bij gelijktijdige verwarming van alle 

vertrekken, bij gesloten ramen en deuren.

•  Hal 18°C 

•  Woonkamer / keuken 22°C 

•  Slaapkamers 22°C 

•  Badkamer 22°C

Kasten en bergingen worden in zijn geheel niet verwarmd, tenzij 

anders op de verkooptekening aangegeven.

Mechanische ventilatie
In het appartement wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem 

geplaatst. Bij dit systeem voert één ventilator de ‘gebruikte’ 

binnenlucht via afzuigventielen in de keuken, badkamer, toilet 

en opstelplaats van de wasmachine naar buiten af. En er is één 

ventilator die de ‘schone’ buitenlucht toevoert via de ventielen 

in de woonkamer en slaapkamers. De warmte uit de gebruikte 

‘binnenlucht’ wordt via een wisselaar overgedragen aan de koude 

‘schone’ buitenlucht, het zo genoemde WarmteTerugWin (WTW) 

principe.

Het grote voordeel van dit systeem is, dat de koude ‘schone’ 

buitenlucht niet extra verwarmd hoeft te worden, er dus geen 

koude luchtstroom ontstaat bij de ramen, wat bij ventilatieroos-

ters in de gevel/ kozijn wel het geval is. Daarnaast levert dit een 

aanzienlijke energiebesparing op. De ventilatoren en warmtewis-

selaar zijn aangebracht in de ventilatie- unit in de techniekruim-

te. De ventilatie-unit is voorzien van twee filters, met als doel de 

installatie te beschermen tegen vervuiling. De instelling van de 
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afzuig- en toevoerventielen bepalen de hoeveelheid afgezogen 

lucht. Deze instelling is gebaseerd op nauwkeurige metingen en 

dient niet te worden gewijzigd.

Voor een goede luchtcirculatie in de woning, wordt onder de 

binnendeuren een spleet van minimaal 2 cm vrij gehouden in 

verband met de benodigde ventilatie. Denk hieraan bij het aan-

brengen van de vloerbedekking. Is de vloerbedekking te dik, dan 

zal u deuren moeten (laten) inkorten of moet u een rooster in of 

bij de deur laten aanbrengen.

Het ventilatiesysteem zal automatisch werken door middel 

van Co2 melders in de verblijfruimtes. In de badkamer zal een 

vochtsensor worden geplaatst waarmee de ventilatiehoeveelheid 

automatisch wordt aangepast.

De ventilatiekanalen worden zoveel mogelijk in de betonnen 

vloer weggewerkt. Afhankelijk van de constructieve mogelijk-

heden zullen de afzuigpunten ofwel op het plafond ofwel op 

de wand geplaatst worden. Op het ventilatiesysteem mag geen 

afzuigkap voor de keuken worden aangesloten. Er dient bij de 

keuken een recirculatiekap te worden geïnstalleerd.

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de geldende 

voorschriften. Er wordt een groepenkast geplaatst in de meter-

kast.

•  3 stuks voor algemeen elektra en verlichting 

•  1 stuks t.b.v. warmtepomp

•  1 stuks t.b.v. kooktoestel

•  1 stuks t.b.v. vaatwasser

•  1 stuks t.b.v. oven/magnetron

•  1 stuks t.b.v. wasmachine

•  1 stuks t.b.v. wasdroger

De installatie bestaat uit lichtpunten en wandcontactdozen 

volgens het zogenaamde centraaldozen systeem. Het aantal 

en de positie van de lichtpunten en wandcontactdozen staat 

aangegeven op de verkooptekeningen. De leidingen worden waar 

mogelijk weggewerkt en er wordt wit inbouwmateriaal toegepast 

met uitzondering van de meterkast en in de technische ruimte. 

Hier wordt opbouw schakelmateriaal aangebracht en komen de 

leidingen in het zicht. Alle wandcontactdozen worden geaard 

uitgevoerd. Ter plaatse van 

het balkon wordt er conform tekening een verlichtingsarmatuur 

aangebracht.

De volgende hoogten worden aangehouden:

•  Schakelaars en schakelaars in combinatie met een wandcon-

tactdoos worden aangebracht op circa 105 cm boven de vloer;

•  Wandcontactdozen en loze leidingen voor telefoon, data en 

CAI worden aangebracht op circa 30 cm boven de afgewerk-

te vloer, behoudens ter plaatse van de opstelplaats van het 

keukenblok;

•  Ter plaatse van de opstelplaats van het keukenblok worden de 

wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik op circa 120 cm 

boven de afgewerkte vloer aangebracht;

•  De thermostaat wordt op circa 150 cm boven de afgewerkte 

vloer aangebracht;

•  Wandlichtpunten worden op circa 220 cm boven de vloer 

aangebracht.

In verband met de brandveiligheid worden er conform tekening 

rookmelders geplaatst. De rookmelders zijn aangesloten op de 

elektrische installatie van de woning, waardoor alle rookmelders 

af zullen gaan zodra één van de melders wordt geactiveerd. Alle 

rookmelders zijn voorzien van een back-up batterij, op deze 

manier is de werking van de installatie geborgd.

I.v.m. vrije markt dient u zich na oplevering zelf aan te melden 

voor de levering van water en stroom. U dient zich hiervoor t.z.t. 

aan te melden bij een energieleverancier naar keuze.

Ten behoeve van de televisie/telefonie/internet wordt een 

bedrade dataleiding aangebracht in de woonkamer. In de overige 

verblijfsruimten wordt 1 loze leiding aangebracht per ruimte van-

af de meterkast. In de koopsom zijn geen aansluitkosten voor CAI 

of glasvezel opgenomen. Het bedraden van de overige leidingen 

is niet in de koopsom opgenomen.

De hoofdentreedeuren van het appartementengebouw zijn elek-

trisch vanuit het appartement te ontgrendelen. In de woonkamer 

zal hier een video intercomsysteem worden geïnstalleerd.

PV Installatie
Het dak van het gebouw wordt voorzien van zwarte Photo Voltaic 

(kortweg PV) zonnepanelen.

Het aantal panelen wordt bepaald op basis van de EPS bereke-

ning en wordt verdeeld over de appartementen en algemene 

voorzieningen. De panelen worden geleverd en gemonteerd met 

omvormer en aangesloten op de groepenkast in de meterkast.

DE AFBOUW VAN DE CENTRALE RUIMTE

Binnendeuren- en kozijnen
De binnenkozijnen worden uitgevoerd als hardhouten kozijn. De 

deuren zijn houten deuren zonder bovenlicht. Het kozijn en de 

deur wordt voorzien van een dekkende verflaag.

Afwerking wanden
De wanden in de centrale ruimten worden voorzien van scanbe-

hang met sauswerk.

Afwerking plafonds
De vlakke plafonds van beton worden afgewerkt met wit spuit-

pleisterwerk.

Afwerking vloeren
De vloeren worden voorzien van tegels of tapijt. Schoonloopmat 

bij buitendeuren

Trappen
De trap in de centrale ruimte is een prefab betontrap met be-

tonnen bordes. Deze zal worden voorzien van antislip structuur. 

De onderzijde van de trap is van beton en wordt niet nader 

afgewerkt.

Schilderwerk
De wanden van de centrale ruimten worden gesausd.

Kozijnen en deuren geschilderd. Vloerplinten worden eveneens 

geschilderd.

Postkast, bellentableau en bewegwijzering
Naast de hoofdentree wordt een postkast met bellentableau 

gemonteerd.

Ter plaatse van de algemene toegang en toegangsdeuren naar de 

appartementen worden huisnummerbordjes gemonteerd. Inpan-

dig zullen de benodigde bewegwijzeringen worden aangebracht.
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Installatie
Iedere verdieping zal worden voorzien van een wandcontactdoos.

De ruimte onder de trap zal worden voorzien van een uitstort-

gootsteen met warm en koud water.

De centrale ruimte zal worden voorzien van verlichting op bewe-

gingssensoren.

Conform regelgeving zal noodverlichting worden aangebracht.

In het gebouw zal een lift worden geplaatst. De lift is geschikt 

voor rolstoelgebruikers en brancard toegankelijk. 

VOORBEHOUD
Deze documentatie is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld 

aan de hand van de situatie en de tekeningen van de architect. 

Voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van wijzigingen welke 

onder andere kunnen voortvloeien uit de eisen van de overheid 

en/of nutsbedrijven.

Indien dit technisch noodzakelijk mocht blijken, behoudt de 

directie zich het recht voor af te wijken van het in tekst en/of 

tekeningen gestelde. Waar fabricaten of uitvoeringen worden 

benoemd is de directie ten allen tijde gerechtigd deze te vervan-

gen voor een vergelijkbaar product. Deze wijzigingen zullen geen 

der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van 

mindere of meerdere kosten. Er kunnen geen rechten worden 

ontleend aan de artist impression en het kleurgebruik

in deze documentatie. Ingetekend meubilair en keukenopstelling 

zijn enkel ter visualisering van de plattegrondtekening.
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Kom 
inspiratie opdoen in ons vernieuwde belevings-

centrum!

Er valt genoeg te beleven in de keuken. Voor kleine keukenprinsessen en bedreven chef-koks. Voor haastige zakenmensen en relaxte seniors. 

Voor iedereen, kortom, die een plek zoekt om te genieten van het moment. Zullen we zó eens naar uw huis kijken en samen de ideale keuken 

bedenken? We hebben duizend-en-één ideeën en vinden het leuk om die met u te delen. Welkom in de showroom!

MARCONISTRAAT 8      |      3771 AM BARNEVELD      |      0342 - 412501      |      INFO@VANGINKELKEUKENS.NL      |      WWW.VANGINKELKEUKENS.NL

De keuken waar 
iedereen plezier 
van heeft
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