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TERREIN 
Het gemeenschappelijke terrein wordt eigendom van de bewoners
van de 6 woningen. 

Het hofje is toegankelijk via 1 ontsluitingsweg naar de Helvoirtseweg.
Iedere woning is goed bereikbaar voor de eigen auto('s) en de
hulpdiensten. De weg wordt met betonstraatstenen verhard in
keperverband, kleur Silvermolgoot o.g. opgeleverd.

Aan weerszijden van de weg wordt er gazon met een mix van
bijenmengsel aangeplant. 

In het hofje wordt een bank geplaatst, zodat hiermee een
ontmoetingsplek wordt gecreëerd voor de bewoners. 

De bestaande muur ter plaatse van de erfgrens van het plan
wordt gehandhaafd en waar nodig hersteld. 
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BINNENRUIMTE

BADKAMER 
Douchecombinatie en doucheput ten behoeve van een inloopdouche,
vrijhangend toilet met inbouwreservoir en wastafel

TOILETRUIMTE
Vrijhangend toilet met inbouwreservoir en fontein

TRAP
Dichte trap met traptreden en -bomen van massief hout. Aan de muurzijde
een massief houten leuning en langs de open zijde van het trapgat een
houten traphek

BINNENDEUREN EN -KOZIJNEN
Fabrieksmatig afgewerkte stompe deuren, wit, zonder glasopening, met
standaard hoogte, inclusief beslag. Houten kozijnen

BINNENVENSTERBANKEN
van hardsteen

 

6.

OPLEVERING IN BASIS

Duurzaam wonen 
BENG
RC-waarde > 7 m2K/W
Standaard triple-beglazing
Zonnepanelen

RINASCENTE TO | 4



 

ELEKTRA
Voorzien van wandcontactdozen en schakelaars. Ter plaatse van de keuken worden de nodige aansluitpunten voorzien voor o.a.
een vaatwasmachine, elektrisch koken, wasemkap, koelkast en oven. Uitvoering kunststof inbouwmodel, kleur wit.  
Rookmelders volgens vigerende voorschriften. Voorzien van een belinstallatie.

ZONNEPANELEN
Uitgevoerd met zonnepanelen, ook wel pv-panelen genoemd. Tevens aansluiting op het openbare elektriciteitsnet, zodat altijd kan
worden aan de volledige elektriciteitsvraag. 

              Uw woning wordt aangesloten op nutsvoorzieningen zoals water, elektra en riolering.
 
 

TELECOMMUNICATIEVOORZIENINGEN
De woning wordt in de woonkamer voorzien van loze leidingen voor de telefooninstallatie en voor de eventuele centrale antenne
installatie. 

WARMTE EN VENTILATIE
Geïntegreerd ventilatiesysteem en een geïntegreerd warmteterugwinningsysteem. Continue ventilatie, waarbij  CO2 en overtollig
vocht gelijktijdig naar buiten wordt afgevoerd. Het ventilatie systeem regelt zichzelf automatisch en is aan te sturen via een
bedieningspaneel op de wand. De woningen worden gasloos verwarmd.

INSTALLATIES 
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Aanpassingen zijn mogelijk in overleg met  de aannemer
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6.

AFWERKSTAAT

Spacspuitwerk

Spacspuitwerk

Spacspuitwerk

Spacspuitwerk

Spacspuitwerk

Spacspuitwerk

Spacspuitwerk

Spacspuitwerk

Behangklaar

Behangklaar

Behangklaar

Tegelwerk 1,20m

Behangklaar

Tegelwerk tot plafond

Behangklaar

Behangklaar

Dekvloer

Dekvloer

Dekvloer

Vloertegels

Fermacell

Vloertegels

Fermacell

Dekvloer

Hal

Woonkamer

Keuken

Toilet

Overloop

Badkamer

Slaapkamer

Technische ruimte

Tuin

Ruimte Vloer Wand Plafond

Zelf aan te leggen
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6.

BUITENRUIMTE

ENTREEDEUR
Hout met veiligheidsbeslag en veiligheidssloten inclusief
inbraakvertragende meerpuntsvergrendeling
 

DAKBEDEKKING 
Plat dak voorzien van isolatie en een bitumineuze dakbedekking.
Mansarde kapconstructie voorzien van vlakke dakpannen,
antraciet en op het flauwe dakvlak antraciet geprofileerde
staalplaat voorzien van zonnepanelen

HEMELWATERAFVOER 
Goten en hemelwaterafvoeren, uitvoering in zink

GEVELBEKLEDING
Verticale houten delen, Fraké o.g., naturel behandeld. 
Gevelvlak naast de entreedeur in pleisterwerk (putz) in een
grijstint, welke per woning verschilt

 

KOZIJNEN & TERRASDEUREN
Hoogwaardig hout, fabrieksmatig op kleur
gespoten - glasoppervlakten uit thermisch
isolerende triple beglazing met kunststof rand
composiet - uitgerust met zekerheidsbeslagen en
extra inbraakwerende profielen en
veiligheidsraamgrepen

VENSTERBANKEN
Gemaakt van geanodiseerd aluminium

PARKEERVAKKEN
Ruimte voor 2 parkeervakken voorzien. Bestrating /
verharding op eigen terrein wordt niet aangebracht 
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ARCHITECT:
WakkerArchitecten
T 073-20 320 67
info@WakkerArchitecten.nl
www.WakkerArchitecten.nl

MAKELAAR:
Viermakelaars
T 073-6110077
vught@viermakelaars.nl
www.viermakelaars.nl

AANNEMER:
Hout&Visie BV
T 073-68 432 01
info@hout-visie.nl
www.hout-visie.nll

CONTACT

Deze brochure is bedoeld om de sfeer en mogelijkheden van dit project te laten zien. T.a.v. de vermelde informatie en tekeningen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Al onze
voorbeelden zijn geheel vrijblijvend. Alle maten zijn bij benadering. Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten in deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

tel:073-6110077
mailto:vught@viermakelaars.nl?subject=Contact%20via%20website

