LET OP:
De positie van de aangrenzende berging wijkt af bij
bouwnummers 28 en 31.

+10060
nokhoogte

+8888
b.k.boeideel

PV-panelen: aantal en situering indicatief
(n.t.b. afhankelijk van EPC berekening)

+8631
o.k.boeideel

+8501

Bij bouwnummers 22 en 23 komen de pv panelen
op de voorzijde.

b.k. kozijn dakkapel

+7041

KLEUREN EN MATERIALEN
Onderdeel

Materiaal

Kleur

dakpannen

keramische dakpan

bwnrs. 01 t/m 04, 22, 23,
26, 27, 30 en 31: antraciet
bwnrs. 28, 29, 32 en 33:
rood/oranje

goten / overstek

hout

crème-wit

gootbekleding / dakbedekking luifel

EPDM

zwart

dakbedekking erker / aanbouw
(optioneel)

EPDM

zwart

daktrim

aluminium

crème-wit

gevelmetselwerk + rollaag boven kozijn

baksteen metselwerk, handvorm wf

bwnrs. 01, 02, 30 en 31:
rood genuanceerd
bwnrs. 03, 04, 26 en 27:
wit gekeimd
bwnrs. 22, 23, 28 en 29:
koper
bwnrs. 32 en 33:
bruin/paars

plint gevelmetselwerk + rollaag
+ (optionele) schijnkolom

baksteen metselwerk, handvorm wf

aubergine

metselwerk aangrenzende berging
(geldt niet voor bwnrs. 02, 03, 26,
29 en 30)

baksteen metselwerk, handvorm wf

aubergine

voegwerk

cement

donkergrijs
(bij bwnrs. 03, 04, 26 en 27
wit gekeimd)

kozijnen

hout

crème-wit

ramen

hout

crème-wit

lateien

staal

crème-wit

voordeuren

hout

zwartblauw

panelen kozijnen

colorbel

lichtgrijs

tuindeuren

hout

crème-wit

bergingsdeuren
(geldt niet voor bwnrs. 02, 03, 26,
29 en 30)

sectionaal

zwartblauw

bergingsdeuren (houten bergingen)
(geldt niet voor bwnrs. 01, 04, 22, 23,
27, 28, 31, 32 en 33)

hout

crème-wit

deurdorpels

kunststeen

antraciet

raamdorpels

prefab beton

naturel

hemelwaterafvoer

kuntststof

grijs

zijwangen dakkapel (optioneel)

hout

crème-wit

o.k.kozijn dakkapel

206

1450

206

1862
+5860
zolder

+2930
verdieping

Peil=0
Begane grond

558
10170

Linker zijgevel
+10060

B • Dakkapel kopgevel (niet mogelijk bij bouwnummers 29
en 30 en niet mogelijk bij alternatieve indeling)
• Kozijn in kopgevel verdieping

A
+10060

nokhoogte

nokhoogte

+8888
b.k.boeideel

+8888
b.k.boeideel

+8631

+8631

o.k.boeideel

o.k.boeideel

+8501

b.k. kozijn dakkapel

+8501
b.k. kozijn dakkapel

+7041

+7041

o.k.kozijn dakkapel

o.k.kozijn dakkapel

942

+5860

+5860

zolder

zolder

RENVOOI ALGEMEEN
entree woningen
mk

meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
tegelwerk

+2930

+2930

verdieping

verdieping

maaiveld
binnendeur

colorbel

houten paneel

D
C
Peil=0

Peil=0

Begane grond

Begane grond

B
A
0
10170

10170
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Linker zijgevel

B • Dakkapel achterzijde (bij bouwnummers 28 t/m 31
alleen mogelijk in combinatie met minder pv panelen
en een hogere EPC waarde)
• Dakkapel voorzijde (bij bouwnummers 22 en 23 alleen
mogelijk in combinatie met minder pv panelen en een
hogere EPC waarde)

A

Rechter zijgevel

• Dakraam kopgevel (niet mogelijk bij bouwnummers 29 en
A 30 en niet mogelijk bij alternatieve indeling)
B
• Dakkapel achterzijde (bij bouwnummers 28 t/m 31 alleen
mogelijk in combinatie met minder pv panelen en een
hogere EPC waarde)
• Dakkapel voorzijde (bij bouwnummers 22 en 23 alleen
mogelijk in combinatie met minder pv panelen en een
hogere EPC waarde)
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