
RENVOOI ALGEMEEN

KLEUREN EN MATERIALEN
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Keukenraam voorgevel
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EPC=0 (bwnrs. 08 t/m 11:

9 stuks PV-panelen

achterzijde)

Dubbele openslaande

deuren in het midden naar

tuin achtergevel

Aanbouw 1,8m

achtergevel (op de begane

grond)

Dakraam achterzijde

rechts (vanaf buiten

gezien)

Dubbele openslaande

deuren naar tuin

achtergevel

Dakkapel achterzijde (niet

mogelijk i.c.m. EPC=0 bij

bwnrs. 08 t/m 11)

Dakraam achterzijde links

(vanaf buiten gezien)
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Dubbele openslaande

deuren naar tuin
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Dakraam achterzijde links

en rechts (afzonderlijk van

elkaar te kiezen)

Aanbouw 2,4m

achtergevel (op de begane

grond)
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entree woningen

meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen

tegelwerk

maaiveld

binnendeur 

colorbel houten paneel

Ventilatie dakraam n.t.b. positie

Onderdeel Materiaal Kleur

dakpannen keramische dakpan antraciet

goten / overstek hout crème-wit

gootbekleding /dakbedekking luifel EPDM zwart

dakbedekking dakkapellen (optioneel) / bitumen zwart

aanbouw (optioneel) / erker (optioneel)

daktrim aluminium crème-wit

gevelmetselwerk + rollaag boven kozijn baksteen metselwerk bwnr: 01 t/m 34

(begane grond) (handvorm wf) rood 

gevelmetselwerk + rollaag boven kozijn baksteen metselwerk bwnr: 01, 06, 07, 12, 13, 18

(verdieping) (handvorm wf) wit gekeimd (keimsteen)

bwnr: 02 t/m 05, 08t/m 11, 14t/m 17

wit gekeimd (keimsteen)

bwnr: 19t/m34 (m.u.v. de tuitgevels)

rood 

gevelmetselwerk + rollaag boven kozijn baksteen metselwerk bwnr: 01, 06, 07, 12, 13, 18

(tuitgevel) (handvorm wf) rood

bwnr: 19, 22, 25, 28, 31, 34

paars

plint gevelmetselwerk + rollaag baksteen metselwerk bwnr: 01 t/m 34

(handvorm wf) bruin/paars

sidings / rabat delen (gepotdekseld) Eternit bwnr: 19, 22, 25, 28, 31, 34

klei

voegwerk cement donkergrijs 

kozijnen hout crème-wit 

ramen hout crème-wit

lateien staal crème-wit 

voordeuren hout sparrengroen

panelen voordeur/bergingsdeur colorbel lichtgrijs

tuindeuren hout crème-wit 

bergingsdeuren hout crème-wit 

deurdorpels kunststeen antraciet

raamdorpels prefab beton naturel

hemelwaterafvoer zink naturel 

zijwangen dakkapel (optioneel) hout crème-wit 

makelaar hout bwnr: 19, 22, 25, 28, 31, 34

crème-wit

Type rijwoning 5,1m (Haagse Stijl)
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