41 appartementen Poeldijk Dorp
appartementen – bnrs. 1-15 en 24 t/m 41
basis sanitair en tegelwerk
30 augustus 2018
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Het koperskeuzesproces voor sanitair en tegelwerk
Bij de keuze voor de afwerking van een badkamer en toilet geldt: ‘zoveel mensen, zoveel wensen’.
Uw appartement wordt voorzien van sanitair en tegelwerk conform de Technische Omschrijving,
waarvan het meeste staat opgesteld in de showroom bij Weboma.
U hebt de mogelijkheid om dit zo te laten, te wijzigen of via een leverancier van uw keuze na
oplevering te laten aanbrengen.
Om het sanitair te wijzigen in uw appartement werkt Weboma samen met een digitale showroom.
Hiermee wordt u de mogelijkheid geboden om thuis online de toilet- en badruimte(n) van uw
nieuwe appartement te bekijken en keuzes te maken uit de verschillende opties, zoals bijvoorbeeld
een extra wandcloset in de badruimte, ander type kranen , een (ander type) ligbad, etc. etc.
U krijgt daarbij direct een financieel overzicht van de uitgezochte materialen, waarin montage- en
eventuele retourprijzen van het basis sanitair zijn verwerkt.
Op dit moment wordt door de installateur technisch bekeken wat er kan worden aangeboden in
combinatie met het duurzame karakter van dit appartementengebouw, zoals het ‘gasloos’ bouwen.
Als de technische uitgangspunten inzichtelijk zijn, kan de digitale showroom worden ingericht. Zodra
deze werkzaamheden zijn afgerond, ontvangt u een persoonlijke inlogcode waarmee u op de
website aan de slag kunt gaan om uw ideale toilet- en/of badruimte samen te stellen.
Voor wat betreft ander tegelwerk dan in de basis is opgenomen kunt u kiezen
voor andere afmeting van het tegelwerk in de showroom bij Weboma. Mocht u
totaal ander tegelwerk wensen, dan kunt u naar een fysieke showroom, waar u
een keuze kunt maken uit hun assortiment en volgt een offerte traject via de
tegelzetter van het project. Het sanitair dient bekend te zijn, voordat er een
tegelofferte kan worden opgesteld. U kunt geen combinatie maken tussen
tegelwerk uit de showroom van Weboma en een offerte via een externe
showroom.
Mocht u geen keuze kunnen maken uit de digitale showroom, dan heeft u de mogelijkheid om deze
ruimtes geheel casco (zonder sanitair en tegelwerk) te laten opleveren. U ontvangt een retourbedrag
voor deze casco oplevering. Het leidingwerk wordt dan in de hoek van de betreffende ruimte (nabij
de leidingschacht) afgedopt aangebracht. U dient dan een ‘melding minderwerk’ te ondertekenen
van Woningborg, welke u via Weboma ontvangt. Hiermee gaat u akkoord dat de garantie op de
toilet- en/of badruimte(n) komen te vervallen en u zelf verantwoordelijk bent voor een waterdichte
afwerking van deze ruimtes. Indien hier iets misgaat en er ontstaat een lekkage, bent u ook
verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgschade aan andere appartementen. We adviseren u
daarom deze ruimtes te laten afwerken door een vakkundige partij.
In deze bijlage worden de afbeeldingen van het basis sanitair in uw appartement weergegeven.
Conform de technische omschrijving, is dit niet voor alle appartementstypes op alle onderdelen
gelijk. Indien dit het geval is, staat het appartementstype erbij vermeld. Hieronder nog even een
overzicht van de bouwnummers die bij welk type horen:
type Maisonnettes
type Havenzicht
type Gantelzicht
type Kerkzicht

:
:
:
:

bnrs. 16-23
bnrs. 12-15, 30-32
bnrs. 1-11, 24-29, 33-39
bnr. 41
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Appartementen Havenzicht

bnrs. 12, 13, 14, 30, 31, 32

Toilet ruimte

Frontbediening:
Geberit Sigma 01
Wandcloset:
Villeroy&Boch, type O.Novo

Fonteinkraan:
Grohe Costa S
Fontein:
Villeroy&Boch, type O.Novo
Afvoer onder het fontein:
muurbuis met chromen sifon
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Appartementen Havenzicht

bnrs. 12, 13, 14, 30, 31, 32

Badruimte: wastafels

Wastafelkranen:
Grohe Euroeco met waste

Wastafels (2 stuks):
Villeroy&Boch, type O.Novo
(excl. sifonkap onder de wastafels)
Afvoeren onder de wastafels:
muurbuizen met verchroomde
sifons
Spiegels boven de wastafels:
afmeting 400x600mm,
horizontaal geplaatst

Elektrische handdoekradiator:
De exacte afmeting
en het daarbij
behorende
vermogen is
afhankelijk van de
afmeting van de
badruimte en zal
door de installateur
nog worden
bepaald.
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Appartementen Havenzicht

bnrs. 12, 13, 14, 30, 31, 32

Badruimte: douchegelegenheid

Douchekraan:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
thermostaatkraan met
Euphoria 110 Duo glijstangset

Vloerafvoerput:
met rvs rooster(model n.t.b.)

Bovenstaande standaard doucheset
(glijstang met handdouche) levert
ca. 6 liter water per minuut (
gemengd water van 38 °C ).
De douchetijd met de standaard
boiler van 190 liter is 56 minuten.
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Appartementen Gantelzicht
Appartementen Havenzicht

bnrs. 1-4, 6-11, 24-28, 34 en 35
bnrs. 15, 33, 39 en 40

Toiletruimte

Frontbediening:
Geberit Sigma 01
Wandcloset:
Villeroy&Boch, type O.Novo

Fonteinkraan:
Grohe Universal C
Fontein:
Villeroy&Boch, type O.Novo
Afvoer onder het fontein:
muurbuis met chromen sifon
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Appartementen Gantelzicht
Appartementen Havenzicht

bnrs. 1-4, 6-11, 24-28, 34 en 35
bnrs. 15, 33, 39 en 40

Badruimte: wastafels

Wastafels (2 stuks):
Villeroy&Boch, type O.Novo
(excl. sifonkap onder de wastafels)

Wastafelkranen :
Grohe Eurostyle Cosmopolitan met waste

Afvoeren onder de wastafels:
muurbuizen met verchroomde
sifons
Spiegels boven de wastafels:
afmeting 400x600mm,
horizontaal geplaatst

Elektrische
handdoekradiator:
De exacte afmeting en
het daarbij behorende
vermogen is afhankelijk
van de afmeting van de
badruimte en zal door
de installateur nog
worden bepaald.
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Appartementen Gantelzicht
Appartementen Havenzicht

bnrs. 1-4, 6-11, 24-28, 34 en 35
bnrs. 15, 33, 39 en 40

Badruimte: douchegelegenheid

Douchekraan:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
thermostaatkraan met
Euphoria 110 Duo glijstangset

Vloerafvoer draingoot:
met rvs rooster(model n.t.b.)

Bovenstaande standaard doucheset
(glijstang met handdouche) levert
ca. 6 liter water per minuut (
gemengd water van 38 °C ).
De douchetijd met de standaard
boiler van 190 liter is 56 minuten.
De douchetijd voor de woningen
met 2 badkamers met een
standaard boiler van 300 liter is 86
minuten.
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Appartementen Gantelzicht
Appartement Kerkzicht

bnrs. 5, 29, 36, 37 en 38
bnr. 41

Toiletruimte

Frontbediening:
Geberit Sigma 01
Wandcloset*:
Villeroy&Boch, type O.Novo
* bnr. 36 tevens in de badruimte

Fontein:
Villeroy&Boch, type O.Novo

Fonteinkraan:
Grohe Universal C

Afvoer onder het fontein:
muurbuis met chromen sifon
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Appartementen Gantelzicht
Appartement Kerkzicht

bnrs. 5, 29, 36, 37 en 38
bnr. 41

Badruimte: wastafelmeubel:

Wastafelkranen:
Grohe Eurostyle Cosmopolitan met waste

Bruynzeel Palitano badmeubel*
120cm met 2 kraangaten en
onderbouwkast in de kleur wit
met spiegel boven de wastafel:
afmeting 400x600mm
horizontaal geplaatst

* onder voorbehoud leverbaarheid serie
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Appartementen Gantelzicht
Appartement Kerkzicht

bnrs. 5, 29, 36, 37 en 38
bnr. 41

Badruimte:

Douchewand:
Novellini Giada* zijwand met deur

* onder voorbehoud leverbaarheid serie

Elektrische
handdoekradiator:
De exacte afmeting en
het daarbij behorende
vermogen is afhankelijk
van de afmeting van de
badruimte en zal door
de installateur nog
worden bepaald.
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Appartementen Gantelzicht
Appartement Kerkzicht

bnrs. 5, 29, 36, 37 en 38
bnr. 41

Badruimte: douchegelegenheid

Douchekraan:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
thermostaatkraan met
Euphoria 110 Duo glijstangset

Vloerafvoer draingoot:
met rvs rooster(model n.t.b.)

Bovenstaande standaard doucheset
(glijstang met handdouche) levert
ca. 6 liter water per minuut ( gemengd
water van 38 °C ).
De douchetijd met de standaard boiler van
190 liter is 56 minuten.
De douchetijd voor de woningen met 2
badkamers met een standaard boiler van
300 liter is 86 minuten.
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Appartementen Havenzicht
2e badruimte

Wastafel:
Villeroy&Boch, type O.Novo
(excl. sifonkap onder de wastafel)

bnrs. 5, 10, 11, 28, 29, 34, 35,
36, 37 en 38

Wastafelkraan :
Grohe Eurostyle Cosmopolitan met waste

Afvoer onder de wastafel:
muurbuis met verchroomde sifons
Spiegel boven de wastafel:
afmeting 400x600mm,
horizontaal geplaatst

Alleen voor bnr. 5:
Wandcloset:
Villeroy&Boch, type O.Novo
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Appartementen Havenzicht
2e badruimte

Vloerafvoer draingoot:
met rvs rooster(model n.t.b.)

Douchekraan:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
thermostaatkraan met
Euphoria 110 Duo glijstangset

Elektrische
handdoekradiator:
De exacte afmeting en
het daarbij behorende
vermogen is afhankelijk
van de afmeting van de
badruimte en zal door
de installateur nog
worden bepaald.
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TEGELWERK
WANDTEGELWERK
Afmeting 30x60cm wit glanzend of wit mat
VLOERTEGELWERK (45x45cm of 60x60cm)
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Mosa Terra Maestricht 216V:

Mosa Terra Maestricht 203:

antraciet

koel zwart

(basis kleur)

Mosa Terra Maestricht 226V:

Mosa Terra Maestricht 264V:

midden koelgrijs

grijsbruin

Toiletruimte bnrs. 1 t/m 15, 24 t/m 41
Vloertegels, afmeting 45x45 cm (antraciet),
recht gelegd, cementgrijze voegkleur
Wandtegels, afmeting 30x 60 cm (wit glanzend)
liggend verwerkt, tot plafond, zilvergrijze voegkleur
integelen reservoir wandcloset met vloertegels en rvs-hoekstrip : € 125,=
Badruimte bnrs. 12 t/m 14 en 30 t/m 32

Vloertegels, afmeting 45x45 cm (antraciet) met 15x15 cm in douchehoek
recht gelegd, cementgrijze voegkleur
Wandtegels, afmeting 30x 60 cm (wit glanzend)
liggend verwerkt, tot plafond, zilvergrijze voegkleur
Optioneel:
Vloertegels, afmeting 60x60 cm, met in de douchehoek 15x15 cm*: € 320,=
recht gelegd, cementgrijze voegkleur
* Indien optioneel gekozen wordt voor een draingoot, kunnen de tegels van 60x60cm
worden doorgelegd in de douchehoek.

Badruimte bnrs. 1 t/m 4, 6 t/m 11, 15, 24 t/m 28, 33 t/m 35, 39 en 40

Vloertegels, afmeting 45x45 cm (antraciet) met dorpel langs douchehoek
recht gelegd, cementgrijze voegkleur
Wandtegels, afmeting 30x60 cm (wit glanzend)
liggend verwerkt, tot plafond getegeld, zilvergrijze voegkleur
Optioneel:
Vloertegels, afmeting 60x60 cm : € 395,=

17

Badruimte bnrs. 5, 29, 36, 37, 38 en 41

Vloertegels, afmeting 60x60 cm (antraciet), recht gelegd, cementgrijze
voegkleur, met dorpel langs douchehoek (daar waar nodig)
Wandtegels, afmeting 30x60 cm (wit glanzend)
liggend verwerkt, tot plafond, zilvergrijze voegkleur

Badkamer 2 bnrs. 10, 11, 28, 34
Vloertegels, afmeting 45x45 cm (antraciet) met dorpel langs douchehoek
recht gelegd, cementgrijze voegkleur
Wandtegels, afmeting 30x60 cm (wit glanzend)
liggend verwerkt, tot plafond, zilvergrijze voegkleur
Optioneel:
Vloertegels, afmeting 60x60 cm: € 395,=
recht gelegd, cementgrijze voegkleur

Badkamer 2 bnrs. 5, 29, 36, 37, 38
Vloertegels, afmeting 60x60 cm (antraciet) met dorpel langs douchehoek
recht gelegd, cementgrijze voegkleur
Wandtegels, afmeting 30x60 cm (wit glanzend)
liggend verwerkt, tot plafond, zilvergrijze voegkleur
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