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Woningcorporatie Portaal werkt dagelijks aan goed 
en betaalbaar wonen. Onze missie is dan ook: 
Samen bouwen aan een kansrijke toekomst van 
mensen en buurten. Wij investeren in een thuis 
voor iedereen. 

Voor u ligt het informatieboekje voor toekomstige 
huurders van het nieuwbouwproject in Hoograven 
aan de Nijeveldsingel te Utrecht. In dit boekje 
treft u algemene informatie aan over het project 
zoals de situatietekening, woningplattegronden, 
artist impression van de gevels, afwerkstaat van 
de woning en een overzicht met de huurprijzen en 
servicekosten.

De woningen in het gebied Oudegeinlaan zijn 
gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw. De 
vernieuwing van de wijk begint bij de Nijeveldsingel. 
Hier zijn 64 appartementen gesloopt en is de 
nieuwbouw van 79 nieuwe appartementen bijna 
gereed. De oplevering verwachten we in juni of juli 
2019. De verhuur via WoningNet is eind maart.

De limeslijn 
De locatie van de Oudegeinlaan e.o. ligt precies 
op de route van de historische Romeinse Limes. 
De limeslijn heeft door het plangebied gelopen. 
Dit was de noordgrens van het Romeinse Rijk. 
De limeslijn was een weg van klei, verstevigd 
met eikenhouten palen en deels verhard met 
grind. De weg was aan beide kanten voorzien van 

1. Inleiding 

een greppel en ook liep er een vlechtwerk van 
wilgentenen langs. 
Deze bijzondere geschiedenis wordt zichtbaar 
gemaakt in het plangebied, met speciale plekken 
met informatie. Ook het materiaalgebruik op deze 
plekken wordt afgestemd op het materiaal dat 
destijds voor de limeslijn is gebruikt.

De rode lijn is de limeslijn



De appartementen
Het appartementenblok is een gebouw van vijf 
lagen, met een centrale entree met liften en 
galerijen om de woningen te bereiken. 

Het gebouw heeft vier woningtypen: op de 
begane grond zijn bergingsclusters en de type 
A maisonnettes met slaapkamers op de 1e 

verdieping. Boven de bergingen zijn de type B 
tweekamerwoningen. Op de 2e en 3e verdieping 
zijn de type D vierkamerwoningen en op de 4e 
verdieping zijn de type C driekamerwoningen. De 
schuine kap wordt gebruikt voor zonnepanelen.

De appartementen op de verdiepingen hebben hun 
voordeur aan de galerij. De galerijen zijn bereikbaar 
via het centrale trappenhuis. De appartementen 
op de begane grond hebben een eigen voordeur 
aan de parkeerzijde van het gebouw. Alle 
appartementen hebben een eigen balkon of terras 
aan de woonkamer, bereikbaar via een balkondeur. 
Hang en sluitwerk voldoet aan politiekeurmerk 
veilig Wonen, evenals de algemene verlichting.

Alle appartementen hebben een eigen berging 
op de begane grond. De bergingsclusters hebben 
een eigen entreedeur aan de parkeerzijde van het 
gebouw. 

Parkeren
Het parkeren wordt efficiënt opgelost zodat 
ruimte overblijft voor groene verblijfsruimtes. 
De  Oudegeinlaan krijgt parkeervakken (haaks 
parkeren) aan weerszijden van de weg. Rondom de 
bouwblokken worden parkeerplaatsen toegevoegd 
om aan de vraag te kunnen voldoen.

Voorzieningen in de omgeving
De Nijeveldsingel ligt in Nieuw Hoograven en 
is een van de aandachtswijken van Utrecht. De 
belangrijkste kenmerken van deze wijk zijn:
• stedenbouwkundige opzet met veel groen, 
• gunstige de ligging ten opzichte van het 

centrum en de uitvalswegen,
• groeiend aantal voorzieningen in de directe 

omgeving,
• een gemengde woningvoorraad (qua 

2. Over de woningen en verhuur 

bouwperiode, typologie en eigendomssituatie).

Nutsvoorzieningen
De appartementen worden aangesloten op een 
collectief verwarmingssysteem. Deze aansluiting 
is voor verwarming van de woning en voor 
warm water. Voor elektra, telefoon en tv signaal 
sluiten de bewoners zelf een abonnement af. Alle 
appartementen hebben een stekker voor telefoon 
en televisie. Schotelantennes mogen niet aan de 
gevels worden gemonteerd.

Er komt géén gasaansluiting in de appartementen. 
U hebt een elektrisch kooktoestel nodig.

Duurzaamheid
De woningen voldoen aan de EPC klasse <=0,4. 
Dat betekent dat de woningen goed zijn geïsoleerd 
waardoor ze energiezuinig zijn. Het begrip 
energielabel wordt bij nieuwbouw niet meer 
gehanteerd, maar een EPC <= 0,4 komt overeen 
met een energielabel A++.
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Om te kunnen voldoen aan de wettelijke 
duurzaamheidsprestatie is het plaatsen van 
zonnecollectoren nodig. Die liggen op het dak. 
De zonnecollectoren wekken stroom op voor uw 
appartement en voor algemene voorzieningen, 
zoals verlichting en liften. De elektra die op dat 
moment niet nodig is voor eigen gebruik wordt 
via uw meter teruggevoerd naar het net. De 
energieleverancier verrekent dit met u.  
 
De appartementen
Kwalitatieve uitgangspunten: 
o levensloopbestendige woningen, 
o individuele bergingen 
o bewoner kan zelf alle ramen wassen 
o energielabel A++
o politiekeurmerk Veilig Wonen
o buitenruimten toegankelijk vanuit de 
 woonkamer met gunstige oriëntatie qua 
 uitzicht en daglicht.

Uitgifte van de woningen
Bewoners van de gesloopte woningen en van te 
slopen woningen in dit gebied hebben kunnen 
kiezen voor terugkeren of doorschuiven. 

Portaal adverteert daarna de woningen op 
WoningNet. De woningen worden in de periode
van 15 tot en met 24 april op de website van 
woningnet aangeboden. 

Per dag worden er 8 woningen geadverteerd. Om 
de grootste kans te maken op een woning van 
uw keuze is het verstandig iedere werkdag vanaf 
16 april uw positie na te kijken op de website van 
WoningNet.

Wanneer u niet 1e kandidaat geworden bent voor 
een woning kunt u nog een reactie plaatsen op 
een andere woning waarvan de inschrijving de 
volgende werkdag sluit. 

Bijvoorbeeld: U hebt gereageerd op Nijeveldsingel 
4-A maar daarna blijkt dat u 3e kandidaat geworden 
bent voor die woning. Dan kunt u nog een 
volgende reactie plaatsen op een andere woning 
waarvan de inschrijving later sluit. Kandidaten die 
als 1e geëindigd zijn voor een woning ontvangen na 
5 mei bericht. Wanneer de kandidaten de woning 
kunnen betrekken, is nog niet bekend. Dat horen 
zij na 5 mei. 

Hoe kom ik voor een woningen in aanmerking?
De woningen worden verhuurd via www.
woningnet.nl. Alle voorwaarden kunt u vinden op 
deze website.

In de advertentie staat aan welke voorwaarden u 
moet voldoen. Het is belangrijk dat u voldoet aan 
de voorwaarden voor een huisvestingsvergunning 
in de gemeente Utrecht.
 

U kunt voor deze woningen alleen in aanmerking 
komen met een (gezamenlijk) belastbaar inkomen 
tot 40.165,- euro. Heeft u een hoger (gezamenlijk) 
belastbaar inkomen dan zijn deze woningen helaas 
niet voor u beschikbaar.

 

7



Stedenbouwkundig plan
De commissie Welstand van de gemeente 
heeft de stedenbouwkundige eis gesteld dat er 
samenhang moet zijn tussen de nieuwbouw en 
de gerenoveerde woningen aan de De Wierslaan. 
De samenhang ontstaat door gebruik van 
vergelijkbare gevelstenen en door de toepassing 
van een identieke dakhelling van 17 graden. De 
bestaande opzet van de buurt is uitgangspunt 
geweest voor de nieuwe invulling. Baksteen 
architectuur met herkenbare bouwvolumes, die 
met hun voeten op de grond staan. In het nieuwe 
ontwerp bevinden de buitenruimtes zich aan de 
geluidsluwe zijde en hebben directe interactie 
met de groenstrook. Twee liften en ruime, 
beeldbepalende galerijen maken de woningen 
goed toegankelijk. 

3. Locatie
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Groene binnentuin 
De binnentuin heeft een speelse opzet met een 
slingerpad dat alle entrees met elkaar verbindt. 
Hier sluiten ook de paden op aan die vanaf de 
schuren/achtertuinen lopen. Het pad bestaat uit 
halfverharding, voor een natuurlijke uitstraling 
en optimale waterinfiltratie. De beplanting heeft 
een weelderige uitstraling, met hiertussen enkele 
bomen. 
 
De tuin wordt samen met de bewoners ingericht 
en onderhouden. Zij hebben hierdoor invloed op 
de invulling, zolang dit past binnen het ontwerp.  
 

4. Groenstrook
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5. Beschrijving van de appartementen 
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Appartementen op de begane grond 

3 kamerappartementen

Type A en Asp

Type A is een driekamer appartement op de 
begane grond en 1e verdieping. Type Asp is 
hetzelfde als type A maar is gespiegeld.
De woonkamer, keuken, toilet liggen aan 
de hal op de begane grond, evenals de 
inpandige bergingskast en de meterkast. De 
twee slaapkamers en de badkamer liggen 
aan de overloop op de 1e verdieping. Dit type 
appartement heeft een tuin aan de achtergevel van 
het woongebouw. In de inpandige bergingskast is 
een wasmachine aansluiting.

Het appartement heeft een eigen mechanisch 
ventilatiesysteem met een draadloze bediening. 
Het systeem heeft vochtsensoren en CO2 
sensoren die de sturing regelen.
De voordeur, met brievenbusklep ligt aan 

de voorzijde van het woongebouw. Dit type 
appartementen heeft dus geen postkast in de 
centrale entree van het woongebouw. In de 
bergingscluster is een eigen berging met een 220 
volt elektra aansluiting op de eigen meterkast. 

Keuken
• dichte keuken
• koken op elektra, perilex wandcontactdoos 

aanwezig
• er is géén gasaansluiting
• loze leidingen waarop eenvoudig vaatwasser 

aangesloten kan worden
• opstelruimte naast het keukenblok voor een 

kooktoestel van ruim 60 cm
• keuken type Magnolia van Bribus met mat 

nikkel handgrepen
• kunststof aanrechtblad in de kleur Fino donker 

antraciet
• wandtegelwerk van Mosa 15x15 cm kleur wit

 

Badkamer
• wandtegelwerk van Mosa 15x20 cm kleur wit
• vloertegelwerk van Mosa 15x15cm keur licht 

koel grijs

Toilet
• wandtegelwerk van Mosa 15x20 cm kleur wit
• vloertegelwerk van Mosa 15x15 cm licht koel 

grijs
 

Woningplattegrond type A



Woningplattegrond type Asp

Appartementen op de 1e, 2e , 3e  of 4e verdieping

2 kamerappartementen

Type B en Bsp

Type B is een tweekamer appartement op de 1e, 2e, 
3e of 4e verdieping. Type Bsp is hetzelfde als type B 
maar is gespiegeld.
De woonkamer met open keuken, de slaapkamer 
en de badkamer liggen aan de hal, evenals de 
inpandige bergingskast en de meterkast. Het toilet 
is op de badkamer. Dit type appartement heeft een 
balkon aan de achterzijde van het woongebouw. 
In de inpandige bergingskast is een wasmachine 
aansluiting.

Het appartement heeft een eigen mechanisch 
ventilatiesysteem met een draadloze bediening. 
Het systeem heeft vochtsensoren en CO2 
sensoren die de sturing regelen.
De entree van het appartement ligt aan de 
galerijzijde van het woongebouw.
Alle appartementen hebben een intercom 
verbinding met het bellentableau bij de centrale 
entree van het trappenhuis aan de straatzijde 
van het woongebouw. Elk appartement beschikt 
over een postbox bij de centrale entree. In de 
bergingscluster is een eigen berging met een 220 
volt elektra aansluiting op de eigen meterkast. 

Keuken
• open keuken
• koken op elektra, perilex wandcontactdoos 

aanwezig
• er is géén gasaansluiting
• loze leidingen waarop eenvoudig vaatwasser 

aangesloten kan worden
• opstelruimte naast het keukenblok voor een 

kooktoestel van ruim 60 cm
• keuken type Magnolia van Bribus met mat 

nikkel handgrepen
• kunststof aanrechtblad in de kleur Fino donker 

antraciet
• wandtegelwerk van Mosa 15x15 cm kleur wit

Badkamer
• wandtegelwerk van Mosa 15x20 cm kleur wit
• vloertegelwerk van Mosa 15x15cm keur licht 

koel grijs
• toilet op badkamer 

 
Hoekwoning
• De woning heeft een kozijn in de zijgevel.
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Woningplattegrond type B Woningplattegrond type Bsp
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3 kamerappartementen

Type C1, C2, C3 en C4 

Alle driekamer appartementen hebben ook een 
gespiegeld type (sp). Gespiegelde appartementen 
zijn hetzelfde als het getekende origineel. Alle 
driekamer appartementen liggen op de 4e 
verdieping. 

De woonkamer met open keuken, de slaapkamers 
en de badkamer liggen aan de hal, evenals de 
inpandige bergingskast en de meterkast. Het 
toilet is op de badkamer. Dit type appartementen 
heeft een balkon aan de achterzijde van het 
woongebouw. 
In de inpandige bergingskast is een wasmachine 
aansluiting.

Het appartement heeft een eigen mechanisch 
ventilatiesysteem met een draadloze bediening. 
Het systeem heeft vochtsensoren en CO2 
sensoren die de sturing regelen.
De entree van het appartement ligt aan de 

galerijzijde van het woongebouw.
Alle appartementen hebben een intercom 
verbinding met het bellentableau bij de centrale 
entree van het trappenhuis aan de straatzijde 
van het woongebouw. Elk appartement beschikt 
over een postbox bij de centrale entree. In de 
bergingscluster is een eigen berging met een 220 
volt elektra aansluiting op de eigen meterkast. 

Keuken
• open keuken
• koken op elektra, perilex wandcontactdoos 

aanwezig
• er is géén gasaansluiting
• loze leidingen waarop eenvoudig vaatwasser 

aangesloten kan worden
• opstelruimte naast het keukenblok voor een 

kooktoestel van ruim 60 cm
• keuken type Magnolia van Bribus met mat 

nikkel handgrepen
• kunststof aanrechtblad in de kleur Fino donker 

antraciet
• wandtegelwerk van Mosa 15x15 cm kleur wit

Badkamer
• wandtegelwerk van Mosa 15x20 cm kleur wit
• vloertegelwerk van Mosa 15x15cm keur licht 

koel grijs
• toilet op badkamer



Woningplattegrond type C1spWoningplattegrond type C1
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Woningplattegrond type C2spWoningplattegrond type C2

2120



Woningplattegrond type C3 Woningplattegrond type C3sp

2322



Woningplattegrond type C4 Woningplattegrond type C4sp

2524
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4 kamerappartementen

Type D en Dsp

Type D is een driekamer appartement op de 2e 

en 3e verdieping. Type Dsp is hetzelfde als type D 
maar is gespiegeld.

De woonkamer met open keuken, de slaapkamers 
en de badkamer liggen aan de hal, evenals de 
inpandige bergingskast en de meterkast. Het toilet 
is op de badkamer. Dit type appartement heeft een 
balkon aan de achterzijde van het woongebouw. 
In de inpandige bergingskast is een wasmachine 
aansluiting.

Het appartement heeft een eigen mechanisch 
ventilatiesysteem met een draadloze bediening. 
Het systeem heeft vochtsensoren en CO2 
sensoren die de sturing regelen.
De entree van het appartement ligt aan de 
galerijzijde van het woongebouw.
Alle appartementen hebben een intercom 

verbinding met het bellentableau bij de centrale 
entree van het trappenhuis aan de straatzijde 
van het woongebouw. Elk appartement beschikt 
over een postbox bij de centrale entree. In de 
bergingscluster is een eigen berging met een 220 
volt elektra aansluiting op de eigen meterkast. 

Keuken
• open keuken
• koken op elektra, perilex wandcontactdoos 

aanwezig
• er is géén gasaansluiting
• loze leidingen waarop eenvoudig vaatwasser 

aangesloten kan worden
• opstelruimte naast het keukenblok voor een 

kooktoestel van ruim 60 cm
• keuken type Magnolia van Bribus met mat 

nikkel handgrepen
• kunststof aanrechtblad in de kleur Fino donker 

antraciet
• wandtegelwerk van Mosa 15x15 cm kleur wit

Badkamer
• wandtegelwerk van Mosa 15x20 cm kleur wit
• vloertegelwerk van Mosa 15x15cm keur licht 

koel grijs
• toilet op badkamer

Hoekwoning
• De woning heeft een kozijn in de zijgevel.



Woningplattegrond type D Woningplattegrond type Dsp
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straatnaam huisnr postcode verdieping type aantal 
kamers

kale huurprijs servicekosten

Nijeveldsingel 1 3525 CN Bgg Asp 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 1A 3525 CN Bgg A 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 1B 3525 CN Bgg Asp 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 1C 3525 CN Bgg A 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 1D 3525 CN Bgg Asp 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 2 3525 CN Bgg A 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 2A 3525 CN Bgg Asp 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 2B 3525 CN Bgg A 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 2C 3525 CN 1e Bsp 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 2D 3525 CN 1e B 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 3 3525 CN 1e Bsp 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 3A 3525 CN 1e B 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 3B 3525 CN 1e Bsp 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 3C 3525 CN 1e B 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 3D 3525 CN 1e Bsp 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 4 3525 CN 1e B 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 4A 3525 CN 1e Bsp 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 4B 3525 CN 1e Bsp 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 4C 3525 CN 1e B 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 4D 3525 CN 1e Bsp 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 5 3525 CN 1e B 2k € 607,46 € 120

straatnaam huisnr postcode verdieping type aantal 
kamers

kale huurprijs servicekosten

Nijeveldsingel 1 3525 CN Bgg Asp 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 5A 3525 CN 1e Bsp 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 5B 3525 CN 1e B 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 5C 3525 CN 2e Dsp 4k € 607,46 € 154

Nijeveldsingel 5D 3525 CN 2e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 6 3525 CN 2e Dsp 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 6A 3525 CN 2e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 6B 3525 CN 2e Dsp 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 6C 3525 CN 2e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 6D 3525 CN 2e Dsp 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 7 3525 CN 2e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 7A 3525 CN 2e Bsp 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 7B 3525 CN 2e Dsp 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 7C 3525 CN 2e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 7D 3525 CN 2e Dsp 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 8 3525 CN 2e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 8A 3525 CN 2e Dsp 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 8B 3525 CN 2e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 8C 3525 CN 3e Dsp 4k € 607,46 € 154

Nijeveldsingel 8D 3525 CN 3e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 9 3525 CN 3e Dsp 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 9A 3525 CN 3e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 9B 3525 CN 3e Dsp 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 9C 3525 CN 3e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 9D 3525 CN 3e Dsp 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 10 3525 CN 3e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 10A 3525 CN 3e Bsp 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 10B 3525 CN 3e Dsp 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 10C 3525 CN 3e D 4k € 607,46 € 159

6. Huurprijzen en 
servicekosten 



straatnaam huisnr postcode verdieping type aantal 
kamers

kale huurprijs servicekosten

Nijeveldsingel 10D 3525 CN 3e Dsp 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 11 3525 CN 3e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 11A 3525 CN 3e Dsp 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 11B 3525 CN 3e D 4k € 607,46 € 159

Nijeveldsingel 11C 3525 CN 4e C1sp 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 11D 3525 CN 4e C2sp 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 12 3525 CN 4e C3 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 12A 3525 CN 4e C4 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 12B 3525 CN 4e C4sp 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 12C 3525 CN 4e C3sp 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 12D 3525 CN 4e B 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 13 3525 CN 4e Bsp 2k € 607,46 € 120

Nijeveldsingel 13A 3525 CN 4e C3 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 13B 3525 CN 4e C4 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 13C 3525 CN 4e C4sp 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 13D 3525 CN 4e C3sp 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 14 3525 CN 4e C1sp 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 14A 3525 CN 4e C2sp 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 14B 3525 CN 4e C3 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 14C 3525 CN 4e C4 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 14D 3525 CN 4e C4sp 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 15 3525 CN 4e C3sp 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 15A 3525 CN 4e C2 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 15B 3525 CN 4e C1 3k € 607,46 € 138

Nijeveldsingel 15C 3525 CN Bbg Asp 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 15D 3525 CN Bgg A 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 16 3525 CN Bgg Asp 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 16A 3525 CN Bgg A 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 16B 3525 CN Bgg Asp 3k € 607,46 € 133

Nijeveldsingel 16C 3525 CN Bgg A 3k € 607,46 € 133
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7. Afwerking van de woning 

Ruimte Vloer Wand Plafond Voorzieningen

Entree / ingang Mortel dekvloer behang klaar gespoten pleisterlaag Meterkast met elektra- en watermeter.

Woonkamer Mortel dekvloer behang klaar gespoten pleisterlaag Aansluitpunt voor telefoon en tv signaal.

Keuken Mortel dekvloer wandtegel Mosa 15x20 cm, 
achter het keukenblok en achter 
opstelruimte kooktoestel tot 
circa 120 cm hoog, kleur wit

gespoten pleisterlaag Keukenblok type Magnolia van Bribus, 
kunststof aanrechtblad in de kleur Fino 
donker antraciet, aansluitpunt voor 
elektrisch kooktoestel en loze leidingen 
t.b.v. aansluiting vaatwasser.

Badkamer / toilet vloertegel Mosa 15x15 cm, 
kleur licht koel grijs

wandtegel Mosa 15x20 cm, tot 
plafond, kleur wit

gespoten pleisterlaag Wastafelcombinatie, douchecombinatie en 
toiletcombinatie.

Slaapkamer(s) Mortel dekvloer behang klaar gespoten pleisterlaag

Inpandige berging Mortel dekvloer onafgewerkt onafgewerkt Opstelplaats mechanische ventilatie, 
opstelplaats warmteleveringsset, 
opstelruimte en aansluiting wasmachine.

Berging in bergingscluster Mortel dekvloer onafgewerkt houtwolcementplaat Wandcontactdoos en lichtpunt aangesloten 
op elektrameter eigen woning.



8. Overzichten verdiepingen en bergingen 
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Overzichtsplattegrond begane grond



Overzichtsplattegrond 1e verdieping Overzichtsplattegrond 2e verdieping

3938



Overzichtsplattegrond 3e verdieping Overzichtsplattegrond 4e verdieping

4140
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