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Algemene Technische Omschrijving Fijn Wonen 

appartementen 
Deze Technische Omschrijving geeft een omschrijving van het woongebouw (galerijgebouw).  

 

 

00 Algemeen 

Fijn Wonen kenmerkt zich door haar innovatieve en industriële wijze van produceren. Dit komt de 

ontwikkel- en bouwsnelheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de appartementen ten goede. Zo is elk 

appartement voorzien van een slimme module. Deze geprefabriceerde module omvat de compleet 

afgemonteerde badkamer en separate toilet met de berging inclusief alle techniek en (een deel van) de 

gang. Deze slimme module is op tekening te herkennen aan de afwijkende kleur op de plattegronden. 

Wanneer in deze Technische Omschrijving gesproken wordt over de slimme module dan wordt hiermee 

dit deel van de woning bedoeld. 

 

De woongebouwen voldoen aan de vigerende wetgeving inclusief het Bouwbesluit.  

 

 

11 Bodemvoorzieningen  

Bouw- en woonrijp maken op de kavel is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Van Wijnen 

Projectontwikkeling en Fijn Wonen.  

   

De kruipruimte onder de begane grondvloer heeft een bodemafsluiter welke bestaat uit ca. 200mm 

schoon zand. Deze ca. 800mm hoge kruipruimte is bereikbaar middels kruipluiken welke zijn voorzien 

in de kern (gangzone) van het gebouw. 

  

 

16 Liftput 

De prefab betonnen liftput maakt onderdeel uit van het funderingssysteem van het gebouw.  

In het geval dat een brandweerlift vereist is, heeft deze liftput een pomp welke het bluswater middels 

een persleiding afvoert. 

 

 

17  Funderingsconstructie 

De funderingsconstructie bestaat uit prefab beton funderingsbalken van 700mm hoog en een breedte 

van 600mm. 

Verder zijn 20 meter lange prefab betonnen palen voorzien, waarbij de afmeting en het aantal 

afhankelijk is van de gebouwconfiguratie (hoogte, vloeroverspanning, dragend/niet-dragende gevels en 

type kern).  

 

 

21  Buitenwanden 

De constructieve buitenwanden bestaan uit geprefabriceerde sandwich gevelelementen. Deze 

elementen zijn samengesteld uit: 
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• een prefab betonnen binnenblad met een dikte van 140mm, 200mm of 230mm; 

• 110mm dikke PIR isolatie; 

• een prefab betonnen buitenblad van 65mm.  
Deze gevelopbouw heeft een Rc van 5,10 m²K/W. 

 

De afwerking van de sandwichgevel bestaat uit verschillende diktes keramische steenstrips in de 

kleuren conform tekening/kleur- en materiaalstaat  

 

De horizontale en verticale voegen van de gevelelementen zijn aan de buitenzijde slagregendicht 

afgewerkt. 

Een kitvoeg zorgt voor de luchtdichting aan de binnenzijde van de gevels en bij de aansluiting van 

woning scheidende wanden en vloeren. 

 

 

22  Binnenwanden 

De niet-dragende binnenwanden in de appartementen bestaan uit 70mm geprefabriceerde 

systeemwanden met een stootvaste gipsvezelplaat. 

  

De dragende binnenwanden in de appartementen en in de algemene ruimten zijn van prefab beton. De 

sparingen ten behoeve van de constructieve koppelingen en de verticale voegen bij de deling van 

wanden zijn vlak afgewerkt met een gipsgebonden pleisterlaag.  

 

Daar waar op de begane grond een bergingencompartiment / collectieve fietsenstalling grenst aan een 

appartement en aan de kern (trappenhuis/lifthal/gang) is de betonwand aan de zijde van de berging / 

stalling voorzien van thermische isolatie. 

 

De niet dragende binnenwanden van een liftsluis, trappenhuis, werkkast en algemene 

meterkasten/schachten zijn geprefabriceerde systeemwanden afgewerkt met stootvaste 

gipsvezelplaten.  

 

 

23  Vloeren 

De vloeren van het woongebouw (inclusief de dakvloer) bestaan uit massieve prefab betonnen 

constructievloeren-elementen met een dikte van 285mm. In de appartementen is deze constructievloer 

rondom de slimme module voorzien van een 105mm dikke zwevende cementdekvloer met 

vloerverwarming.  

Met deze vloeropbouw voldoet het akoestisch comfort tussen bovenliggende appartementen qua 

contactgeluid aan de kwaliteitsklasse K=1 (contactgeluidniveau LnT,A ≤ 43 dB) conform NEN1070.  

 

De vloer van de slimme module bestaat uit een steelframe constructie met een hoogwaardige 

geluidsdempend plaatmateriaal met een totale dikte van 100mm welke akoestisch is ontkoppeld van de 

constructievloer.  

 

De vloeren van de algemene ruimten, verkeersruimten en individuele bergingencompartimenten zijn 

voorzien van een 105mm dikke zwevende cementdekvloer.   
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De begane grondvloeren zijn aan de onderzijde voorzien van 80mm PIR isolatie. Daar waar de begane 

grondvloer is voorzien van een zwevende dekvloer is de Rc van de totale constructie 4,20 m²K/W. 

 

De vloer van de collectieve fietsenstalling heeft geen dekvloer zodat er voldoende vrije hoogte 

beschikbaar is voor een etage-fietsparkeersysteem (indien noodzakelijk om het aantal 

fietsparkeerplekken te realiseren). Ter plaatse van de toegangsdeuren is een  hellingbaan met antislip 

profiel voorzien om het hoogteverschil van 105 mm te overbruggen. 

 

 

24 Trappen,  Balkons en Galerijplaten 

1. Trappen 

De trappen in de algemene verkeersruimten zijn van prefab beton en voorzien van schrobranden, het 

loopvlak heeft een antislip afwerking. Op de wanden naast de trappen zijn stalen muurleuningen 

voorzien afgewerkt met een 2-laagse poedercoating in de kleur RAL9010. 

 

Het trappenhuis van een galerijgebouw heeft prefab betonnen tussenbordessen waarvan de uitvoering 

overeenkomt met de prefab betontrappen. Het schalmgat is voorzien van een 2-laagse gepoedercoate 

balustrade met lamellen in de kleur RAL9010.  

 

De buiten vluchttrap aan het eind van een galerij bestaat uit stalen, rechte, open steektrappen met 

roostertreden welke middels stalen bordessen aansluit op de galerijplaten. Deze trappen en bordessen 

zijn voorzien van een stalen balustrade met spijlen  

De metalen onderdelen zijn thermisch verzinkt en voorzien van een 2-laagse poedercoating in  kleur 

conform kleur- en materiaalstaat (met uitzondering van de stalen roostertreden, deze zijn alleen 

thermisch verzinkt). 

 

2. Balkons 

De prefab betonnen balkons zijn voorzien van een antislip afwerking op het loopvlak wat onder afschot 

naar de geïntegreerde goten loopt. Het balkon is voorzien van een geïntegreerde spuwer.  

Thermisch verzinkte stalen consoles en oplegschoenen zorgen voor de oplegging van de balkons aan 

het gebouw. Deze consoles en oplegschoenen zijn aan de onderzijde van de balkons vlak weggewerkt.  

Op de rand van het balkon staat een thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat stalen balustrade 

voorzien van spijlen in een kleur conform kleur- en materiaalstaat.   

 

Wanneer 2 balkons aan elkaar grenzen is een glazen privacyscherm voorzien waarbij de metalen 

omranding is uitgevoerd in de kleur van het balkonhek. 

 

3. Galerijplaten 

De prefab betonnen galerijplaten zijn voorzien van een antislip afwerking op het loopvlak wat onder 

afschot naar de geïntegreerde goten loopt.  

Thermisch verzinkte stalen consoles en oplegschoenen zorgen voor de oplegging van deze 

galerijplaten aan het gebouw. Deze consoles en oplegschoenen zijn aan de onderzijde van de 

galerijplaten vlak weggewerkt.  
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Op de rand van de galerijplaten staat een thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat stalen balustrade 

voorzien van spijlen in een een kleur conform kleur- en materiaalstaat.   

 

 

31 Buitenwandopeningen 

De buitenkozijnen met draaiende delen zijn van kunststof, profiel K-vision Trend, verdiept profiel met 

aanslag en schuine lasverbindingen in de kleur wit (binnenzijde RAL 9001).  

De buitenzijde van de kozijnen is in een kleur conform kleur- en materiaalstaat. De kleur van het 

draaiende deel is gelijk aan het vaste deel.   

 

De kunststof kozijnen zijn voorzien van systeembeslag en voldoen aan inbraakwerendheid klasse 2 

volgens de NEN 5096.  

De ramen zijn voorzien van draai-kiep beslag zodat glasbewassing van binnenuit plaats kan vinden. 

De hoofdentreedeur van het woongebouw en buitendeur van de galerij naar de gang in de kern (ook op 

de begane grond) zijn voorzien van een mechanische dranger.  

 

Het buitenkozijn en deur van de collectieve fietsenstalling op de begane grond is van hout en voorzien 

van hoekbescherming op de kozijnstijlen. De deur is voorzien van schopplaten, glasopening en een 

mechanische dranger met sluitvertraging.  

De dagmaat van het kozijn is ca. 960mm. Het kozijn en de deur voldoen aan inbraakwerendheid klasse 

2 volgens de NEN 5096.  

Het kozijn en de deur zijn in een kleur conform kleur- en materiaalstaat. 

 

Kozijnen waarvan de onderdorpel aansluit op het maaiveld of op een balkon / galerijplaat zijn voorzien 

van een zwarte DTS onderdorpel. 

 

Onder de buitenkozijnen zijn gepoedercoate aluminium waterslagen met anti dreun voorzien in de kleur 

van het kozijn. Uitzondering zijn de buitenkozijnen met een DTS onderdorpel, deze neggen worden 

gevuld met zwarte DTS dorpels.  

 

De bovenzijde van een gevelopening is afgewerkt met aluminium zetwerken in een kleur conform kleur- 

en materiaalstaat. Deze zetwerken hebben de vorm van een metselwerklatei.   

   

Aan de binnenzijde zijn in de appartementen 20mm dikke marmercomposiet vensterbanken voorzien in 

de kleur Bianco C. Deze vensterbanken hebben een overstek van 20mm. Ter plaatse van de dakterras 

toegang is de vensterbank 30mm dik i.v.m. de beloopbaarheid. 

De voordeur van het appartement grenzend aan een galerij is een K-Vision geïsoleerde kunststof deur 

met systeembeslag welke voldoet aan inbraakwerendheid klasse 2 volgens de NEN 5096.     

 

De buitenkozijnen en deuren zijn voorzien van isolerend glas welke voldoet aan de BENG-eisen. Het 

glas is -daar waar nodig om aan de eisen van TO-juli te voldoen- zonwerend uitgevoerd.  

 

De NEN 3569 betreffende veiligheidsbeglazing in is niet van toepassing.  
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Een europrofielcilinder is voorzien op de volgende deuren: 

a. Entreedeur en -indien aanwezig- de balkon/terrasdeur van het appartement. 
b. Buitendeur van de collectieve fietsenstalling en het bergingencompartiment (gelijksluitend met 

appartement). 
c. Hoofdentreedeur van het gebouw (gelijksluitend met appartement). 
d. Technische kasten / schachten. 
e. Werkkast. 
 
 

32 Binnenwandopeningen 

1. Appartementen 

De appartementen zijn voorzien van stalen montage kozijnen type opdek in de kleur Alpine wit met een 

dagmaat van 860mm x 2315mm. De kozijnen in de slimme module zijn zonder een bovenlicht, de 

kozijnen buiten de slimme module zijn met een bovenlicht. 

De bijbehorende opdek-binnendeuren in kleur Alpine wit zijn voorzien van Buvalux Extra beslag. 

.  

 

Het stalen montagekozijn van de meterkast heeft een dagmaat van 710mm x 2115mmn. De opdek-

binnendeur is voorzien van ventilatieroosters.  

 

Een inpandige voordeur van een appartement bestaat uit een afgeschilderd hardhouten kozijn in de 

kleur RAL 9010 met een vlakke houten deur in kleur RAL 9010. Deze voordeur is voorzien van een 

spionoog, een europrofielcilinderslot en een vrijloop deurdranger aangestuurd door een rookmelder. 

Deze deur voldoet aan inbraakwerendheid klasse 2 volgens de NEN 5096 

 

2. Algemene ruimten 

Een binnenwandopening van een algemene ruimte is voorzien van een afgeschilderd hardhouten kozijn 

in de kleur RAL 9010 met een vlakke houten deur in kleur RAL 9010. Deze deur is voorzien van 

functioneel beslag en daar waar nodig een deurdranger.  

 

 

37  Dakopening  

In de gang op de bovenste verdieping van het woongebouw bevindt zich een geïsoleerd luik naar het 

dak inclusief ladder waarmee toegang tot het dak mogelijk is. Deze is uitsluitend bedoeld voor 

onderhoud- en inspectiewerkzaamheden.  

 

 

42 Binnenwandafwerkingen 

1. Appartementen 

Alle wanden binnen het appartement, met uitzondering van het toilet, de badkamer, de berging en de 

meterkast zijn behangklaar.  

. 

 

De wandafwerking van zowel het toilet als de badkamer bestaat uit keramische tegels met voegen. De 

achterwand van de toilet bestaat uit een gekleurde glasplaat  

De tegelkleurcombinaties mogelijkheden zijn te vinden in de sanitairbrochure. 
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De binnenzijde van de meterkast is van houten plaatmateriaal. 

 

2. Algemene ruimten 

De wanden van de entreehal, werkkast, gangen, lifthal en de buitenzijde van de algemene 

meterkasten/schachten zijn afgewerkt met een grove structuur scanbehang en mat sauswerk in een ntb 

kleur.  

 

De prefabbetonwanden in het trappenhuis zijn niet verder afgewerkt.  

De systeemwand in het trappenhuis is voorzien van een grove structuur scanbehang en mat sauswerk 

in een ntb kleur. 

T.p.v. het trapgat en bij de optie vide in de entreehal is een betimmering ter hoogte van de 

verdiepingsvloer aangebracht, deze betimmering is afgeschilderde in de kleur RAL 9010.   

  

3. Bergingen 

De betonwanden en de thermische isolatielaag in de collectieve fietsenstalling zijn onafgewerkt. 

 

 

43 Vloerafwerkingen 

1. Appartementen 

De vloer in het toilet en de badkamer is voorzien van keramische tegels met een afmeting van 

300x300mm. In de sanitairbrochure zijn de kleuren weergegeven. 

 

De vloeren van de overige ruimten in het appartement zijn onafgewerkt,  

 

De douchehoek / douche-nis bestaat uit een witte mineraalcomposiet douchevloer voorzien van anti-

slip (klasse C), deze douchevloer heeft geen opstap vanaf de tegelvloer. Onder de deuren van het toilet 

en de badkamer zijn kunststeen dorpels voorzien met een maximaal hoogteverschil van 20 mm ten 

opzichte van de door de bewoner aan te brengen vloerafwerking, waarbij een dikte van 15 mm het 

uitgangspunt is. 

 

Het appartement is niet voorzien van vloerplinten. 

 

2. Algemene ruimten 

 

* Galerijgebouw 

Op de begane grond is de vloer van de centrale entreehal, gang, lifthal en trappenhuis voorzien van 

keramische tegels met een afmeting van 300x300mm inclusief keramische plinttegels. De bovenkant 

van de vloertegels ligt op vloerpeil. Er is keuze uit 4 geselecteerde kleuren. Ter plaatse van de 

entreedeur is een schoonloopmat voorzien.  

Op de verdiepingen is de vloer in de gangen, lifthallen en trappenhuis voorzien van projecttapijt in een 

aantal geselecteerde kleuren/designs met een wit afgelakte plint van 12x70mm.  
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De vloer van de werkkast op de begane grond is voorzien van dezelfde vloerafwerking als de 

aangrenzende entreehal / gang. 

 

3. Bergingen 

De prefabbetonvloer van de collectieve fietsenstalling is onafgewerkt.  

 

  

45 Plafondafwerkingen 

1. Appartementen 

Het verlaagde plafond in de slimme module is afgewerkt met witte, licht gestructuurde en onzichtbaar 

bevestigde plafondplaten.  

  

De betonnen plafonds in de appartementen zijn voorzien van wit spuitpleisterwerk.  

 

2. Algemene ruimten 

De plafonds van de algemene ruimten (met uitzondering van de onderzijde van de trappen, werkkast en 

technische ruimten) zijn afgewerkt met akoestische plafondplaten van ca. 40mm dik met een licht 

gestructuurd wit oppervlak welke rechtstreeks tegen de onderzijde van de betonvloeren is aangebracht. 

 

3. Bergingen 

De plafonds van een bergingencompartiment / collectieve fietsenstalling zijn voorzien van ca. 105mm 

dikke houtwol/PIR plafondplaat (zichtbaar bevestigd). De houtwolvezels van 2mm zijn naturel 

(ongeverfd). 

 

 

47 Dak en terras afwerkingen 

1. Dak 

Op de prefab betonnen dakvloer elementen is dakbedekking voorzien inclusief afschot isolatieplaten 

met een gemiddelde Rc= 6,3 m²K/W. Afhankelijk van de gebouwconfiguratie en locatie is dit dak-

systeem mechanisch bevestigd of losliggend met voldoende ballast (grind). 

 

De dakbedekking inclusief isolatie is doorgezet op de liftopbouw.  

 

De dakrand van ca. 500mm hoogte ten opzichte van de betonnen dakvloer, is aan de bovenzijde 

voorzien van een watervast plaatmateriaal welke is ingeplakt met dakbedekking en voorzien van een 

brute aluminium daktrim.  

 

Het dak is voorzien van een permanente valbeveiligingsvoorziening in de vorm van losse ankerpunten 

dan wel een kabelsysteem, e.e.a. conform de door leverancier op te stellen risico inventarisatie. 
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52 Afvoeren 

1. VWA 

De sanitaire toestellen, doucheput en de afvoer voor de wasmachine sluiten aan op de PE-

binnenriolering. De keuken is met leidingen onder de keukenplint op deze PE-binnenriolering 

aangesloten.  

 

De standleidingen zijn van geluiddempende PVC. Op de onderste woonlaag is per standleiding een 

omloopleiding aangebracht ten behoeve van valsnelheid-reductie en beluchting. 

 

In de kruipruimte is PVC riool voorzien welke aan de buitenzijde van de fundering middels 

ontstoppingstukken en flexibele aansluiting over gaat in het buitenriool. Vanaf de gevel is 4 strekkende 

meter PVC buitenriool voorzien welke bij de erfgrens is aangesloten op het openbare rioolstelsel. 

 

2. HWA 

 

De afvoer van het hemelwater op het dak van het galerijgebouw bestaat uit kunststof stadsuitlopen door 

de dakrand ter plaatse van de galerijgevel. Op deze stadsuitlopen zijn dunwandig PVC 

hemelwaterafvoer rond 100mm in de kleur grijs tegen de galerijgevel gemonteerd. Deze HWA buizen 

lopen door de prefab galerijplaten waarvan de goten middels door- en afvoeren op deze buizen zijn 

aangesloten. 

 

De balkons zijn voorzien van een spuwer. 

 

Vanaf de gevel is PVC buitenriool voorzien. Deze is aan de buitenzijde van de fundering flexibel 

aangesloten op de PVC binnen-riolering en bij de erfgrens aangesloten op het openbare rioolstelsel. 

 

 

53 Water- en blusinstallatie 

 

Indien noodzakelijk is een hydrofoorpomp voorzien in een afsluitbare ruimte op de begane grond. De 
capaciteit is gebaseerd op het aantal appartementen in het woongebouw, de hoogte van het gebouw 
en de voordruk, zodat voldaan wordt aan de eisen in de NEN 1006.  
 

In de berging in het appartement is een opstelruimte voorzien voor een wasmachine met daarop een 

droger. Aan de wand is een wasmachinekraan en een afvoer aangebracht.  

 

 

55 Koelinstallatie 

Het appartement voldoet aan de TOjuli-eis door passieve maatregelen zoals de overstekken van 

balkons en galerijplaten en daar waar nodig zonwerend glas. Er is derhalve geen (actieve) 

koelinstallatie nodig. 

 

 

 

56 Warmtedistributie 
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In de berging in het appartement is een ventilatieluchtwarmtepomp voorzien. Deze is aangesloten op 

de collectieve luchtkanalen (toevoer en afvoer) in de schacht. De vloerverwarming in de zwevende 

dekvloer van het appartement is aangesloten op deze warmtepomp. 

   

De hoofdthermostaat in de woonkamer regelt de temperatuur. Alle kamers in de woning zijn bij 

warmtevraag afhankelijk van de temperatuur die op deze thermostaat is ingesteld. De slaapkamer(s) 

zijn voorzien van een eigen draadloze thermostaat.  

 

In de badkamer hangt een elektrische handdoekverwarmer met een eigen temperatuurregelaar. 

 

In de ventilatieluchtwarmtepomp is een 170 liter boilervat geïntegreerd ten behoeve van warm tapwater. 

 

 

57 Luchtbehandeling 

1. Appartementen 

De ventilatieluchtwarmtepomp verzorgt de balansventilatie in alle ruimten van het appartement. Het 

betreft een D-systeem dat verse buitenlucht door middel van ventielen in de verblijfsruimten aanvoert 

en gebruikte binnenlucht via een overstroom-principe onder de deuren afvoert. 

In de berging, keuken, toilet en badkamer zijn ventielen voorzien die de gebruikte lucht via het D-

systeem afvoeren. 

 

In alle verblijfsruimten zijn te openen ramen aanwezig voor de benodigde spuiventilatie.  

 

2. Algemene ruimten 

Een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning (WTW) op het dak van het woongebouw verzorgt 

de ventilatie in de gangen, lifthallen, trappenhuizen en entreehal (galerijgebouw) van het woongebouw. 

De collectieve luchtkanalen bevinden zich in de centrale schacht in de kern. Daar waar nodig zijn de 

luchtkanalen onder het plafond / in het trappenhuis zichtbaar opgehangen. 

 

3. Bergingen 

Een individueel ventilatietoestel verzorgt de ventilatie van een bergingencompartiment, collectieve 

fietsenstalling en de entreehal (torengebouw). Daar waar nodig zijn de luchtkanalen onder het plafond 

zichtbaar opgehangen. 

 

 

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen 

De elektrische installatie voldoet aan de uitgangspunten beschreven in de NEN 1010 en de 

voorschriften van het energieleverende-bedrijf. 

 

Indien uit de BENG-berekening blijkt dat PV-panelen nodig zijn, liggen deze op het dak van het gebouw 

en zijn aangesloten op de collectieve voorzieningen installatie (CVZ). 

 

 

62 Verlichting 

1. Appartementen 
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De buitenruimte van elk appartement is voorzien van een buitenlichtpunt (exclusief armatuur) aan de 

gevel, welke aangesloten is op de installatie van het appartement. 

 

In het appartement zijn voldoende bedrade lichtpunten voorzien inclusief een lichtpunt achter de spiegel 

in de badkamer. 

 

2. Algemene ruimten en bergingen 

Naast de voordeur van de appartementen aan een galerij hangt een LED buitenarmatuur, dit armatuur 

is met een schemerschakelaar aangesloten op de collectieve voorzieningen installatie. 

 

Bij de hoofdentree zijn 2 LED buitenarmaturen voorzien en bij de overige algemene- en 

bergingbuitendeuren is 1 LED buitenarmatuur voorzien. Deze armaturen zijn met een 

schemerschakelaar aangesloten op de collectieve voorzieningen installatie. 

 

LED-armaturen aan het plafond van alle verkeersruimten, collectieve fietsenstalling en de gangzone 

van een bergingencompartiment verlichten deze ruimten middels beweging- en high/low-sensoren.  

In de individuele bergingen binnen een bergingencompartiment en in de werkkast hangt de LED-

armatuur aan de wand, deze werkt “aan/uit” op de bewegingssensor. 

 

 

63 Schakelmateriaal 

1. Appartementen 

Het witte schakelmateriaal in het appartement is inbouw met uitzondering van de berging en meterkast, 

daar is het gedeeltelijk opbouw. 

 

Alle schakelaars in het appartement werken draadloos. 

 

Er zijn voldoende wandcontactdozen (wcd) voorzien in de diverse ruimten van het appartement, deze 

zijn indicatief weergegeven op de installatie-tekening.  

De meterkast is voorzien van een dubbele wcd. 

 

2. Algemene ruimten en bergingen 

De afsluitbare werkkast op de begane grond is voorzien van een dubbel wandcontactdoos. 

De centrale schacht op de verdiepingen zijn voorzien van een wandcontactdoos welke is voorzien van 

een slotje. 

 

 

64 Communicatieve voorzieningen 

Het appartement is voorzien van combi leidingen in de woonkamer en hoofdslaapkamer met bedraad 

data (UTP cat 5e) / coax (exclusief afmontage) ten behoeve van de internet-, tv- en telefoonaansluiting. 

 

Het appartement heeft een intercominstallatie (spreek-luisterverbinding) waarmee middels de 

deurtelefoon in de  hal van het appartement de hoofdentreedeur te openen is. Bij de voordeur van het 

appartement zit een beldrukker welke het 2e belsignaal op de deurtelefoon laat horen.     
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66 Transportinstallatie – lift 

Het appartementengebouw is voorzien van een personenliftinstallatie van een A-merk, welke voldoet 

aan de eisen van brancardlift. De cabine heeft één kooitoegang en telescopische schuifdeuren. De 

maximale capaciteit van de lift bedraagt 13 personen/1.000 kg en kent een verticale snelheid van 

tenminste 1 m/s. 

Indien vereist voldoet 1 lift aan de eisen van een brandweerlift. 

 

 

71  Vaste verkeersvoorzieningen 

In gevelkozijn(en) van de entreehal zijn stalen en in kleur gepoedercoate postkasten voorzien (portiek 

afsluiting). Een en ander voldoet aan de eisen van de Postwet en Postregeling 2009. 

De afmeting van de postkasten hangt af van het de beschikbare ruimte in entreekozijn(en).  

 

 

73 Vaste keukenvoorzieningen 

Elk appartement is voorzien van een Comfort keuken met recirculatie afzuigkap zoals weergegeven in 

de keuken-brochure (type BR0). 

 

 

74 Vaste sanitaire voorzieningen 

Elk appartement is voorzien van een sanitair in de badkamer en toilet zoals in de sanitair-brochure is 

weergegeven als Comfort-pakket. 

  

  

94 Terreinverhardingen  

De buitenruimte van een appartement op de begane grond bestaat uit een terras van betontegels van 

500 x 500 x 50mm in ca. 200mm zand. De afmeting van het terras is 2 x 3m (type 1 en 2 

appartementen). 

 

Het terras van een appartement is voorzien van een houten privacyscherm (1,8m hoog en 1,8m breed), 

bestaande uit hardhoutenpalen en gewolmaniseerde vuren planken.  

 

Voor de hoofdentree van het gebouw is verharding van betontegels 300 x 300 x 50mm in ca. 200mm 

zand voorzien met aan de vrije zijden een opsluitband van 50 x 150mm. De afmeting van deze 

verharding 4m breed tot aan de openbare ruimte. 

 

De verharding naar de collectieve fietsenstalling bestaat uit betontegels 300 x 300 x 50mm in ca. 

200mm zand, met aan de vrije zijden een opsluitband van 50 x 150mm. De afmeting van deze 

verharding is 1,5m breed en loopt tot de openbare ruimte. 

Omdat een bergingencompartiment en een collectieve fietsenstalling in een galerijgebouw een extra 

buitendeur heeft onder de galerij, is daar een aanvullende verharding voorzien met een afmeting van 

1,5m breed en de lengte gelijk aan de breedte van de gevel.  
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Fijn Wonen is continu in ontwikkeling om te bewerkstelligen dat het product betaalbaar, comfortabel en 

toekomstbestendig blijft met de beste support en zekerheid. Daarnaast zijn ook de eisen vanuit regelgeving, 

wensen vanuit opdrachtgevers en productiemethodes constant in ontwikkeling. Fijn Wonen behoudt zich dan ook 

het recht voor om wijzigingen door te voeren in haar producten, waarbij de kwaliteit van wijzigingen van 

toegevoegde waarde zijn ten opzichte van eerder aangeboden productversies.    


